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Зашто Инђија више неће бити
Јешићево Потемкиново село
Ако сте приметили, од доласка Владимира Гака на чело Општине,
Инђије више нема на маркетиншким странама Фајненшел Тајмса, где
се некада хвалисало измишљеним успесима. Такве ствари се дебело
плаћају, али рекламирање је једно (ко те пита шта кошта кад су у
питању народне паре), а успеси са покрићем нешто сасвим друго
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ЗАШТО НАРОД КАЖЕ ДА НЕ ПАДА
СНЕГ ДА ПОКРИЈЕ БРЕГ: Шта се све
сакривало испод дебелих слојева
снегова и магли
Народ каже да не пада снег да покрије брег, већ да
зверке покажу свој траг. Хладна зима која је за нама,
показала је доста тога што се годинaма, за време бивше
власти, крило испод дебелих слојева разних медијских
снегова и магли. Било је тога доста да се сакрије,
па онда није ни чудно што је чувени Плејбојев фото
модел и свашта нешто у медијском свету, функционер
Демократске странке, Горан Јешић грчевито пружао
отпор надирању нове Вучићеве власти на територији
инђијске општине. Инђија је била последњи зид који
је пао у Срему, а један од најзаслужнијих за одлазак
кључних Јешићевих људи са власти у инђијској
општини, свакако је Владимир Гак, актуелни председник
Општине Инђија.
Када се уђе у зграду Општине Инђија, онима који
су пратили некадашњи виртуелни медијски развој
овдашње средине, свакако боде очи фотографија
некада громогласног најављивања будућег највећег
ИТ парка у Србији. Било је то у лето 2012. године,
уочи избора на којима је народ рекао да му се већ
смучила владавина жутих лопова, определивши се за
власт Српске напредне странке и Александра Вучића.
Они који се сећају како је изгледало то громогласно
отварање инђијског ИТ парка, морају се сећати и
ритуалног паљења мирисних индијских штапића. Од те
свечаности до данас, штапићи су остали запамћени, али
ништа даље од тога није било, а зашто можда би могао
да одговори Горан Јешић.
Оно што је остало од ове замисли, по свему судећи
ће променити намену, а све иде у правцу формирања
филмског центра на површини од 10.000 квадратних

метара, који ће бити један од погона индијског Холивуда
познатог у свету као Боливуд. Иако ће овај погон бити
остварен у филмској причи, то неће бити филм који
нећемо гледати, попут маркетиншких трикова бивше
власти.
Владимир Гак, актуелни председник Општине
Инђија, реалиста је у животу и сигурно се, како каже,
неће хвалисати Потемкиновим селима каква је овде
градио Горан Јешић. Ако сте приметили, од доласка
Владимира Гака на чело Општине, Инђије више нема
на маркетиншким странама Фајненшел Тајмса, где се
некада хвалисало измишљеним успесима. Такве ствари
се дебело плаћају, али рекламирање је једно (ко те пита
шта кошта кад су у питању народне паре), а успеси са
покрићем нешто сасвим друго.

МАРКЕТИНШКА КУЛА ОД КАРАТА
БИВШЕ ВЛАСТИ: Чучавци стари преко
40 година и 38 километара блатњавих
улица и сокака
- Хвалисали су се тамо по том Фајненшел Тајмсу,
да смо најбоље место по инвестицијама, а кад смо
дошли на власт морали смо да мењамо школске
клозете, јер смо имали чучавце старе преко 40 година.
Да не говорим о водоснабдевању, које смо морали да
санирамо, јер није било воде у летњим месецима. Чак
су се крили и узорци воде, који су узимани у вртићима и
другим местима осетљивим по људско здравље – каже
Владимир Гак.
Криминалне радње откривене у пословању Дома
здравља, само су део неправилности у раду бивше
власти. Гак каже да није на њему да се бави оним чиме
се баве полиција и тужилаштво, али као неко ко је
правник по струци и адвокат са праксом, сигуран је да
се ствар неће зауставити само на Дому здравља.
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УВОДНИК

ТусуСпортскахала,гдејепотрошенаенормна
количинапарапорескихобвезника,мутнетрансакцијеи
другисумњивипослови.
ПредседникОпштинеИнђијакаже:
Иаконеобјављујемохвалисањаонашимуспесимана
страницамаФајненшелТајмса,имамодостапризнања
којаговореонашемозбиљномраду.Једноодњихјеи
признањедасмонајтранспарентнијалокалнасамоуправа
уСрбији,којенамједоделиоРодољубШабић,повереник
заинформацијеодјавногзначаја.Незнамдалисеиу
којојмериплаћалооглашавањеутимновинама,мада
могудапретпоставимданијебилобесплатно,алиштато
вредикадајеситуацијанатеренусасвимдругачија.Оно
штосмомизатеклипослеЈешићевихљудијехаос,у61
улицијеостало38километаранеасфалтиранихпутева,
гдељудигазеблатодоколена...
ПраксакојујеВладимирГакувеоурадуОпштине
Инђијаједасеговориоономештојеурађено,анесамо
оономештаћесеурадити.Уједномодранијихинтервјуа,
крајемпрошлегодине,Гакјерекаодаћесепотрудитида
постопизапошљавањадостигнеСтаруПазову,којаје
једнаоднајразвијенијихсрпскихопштинаиочекуједа
добијестатусГрада,каоСремскаМитровица.ИакоИнђија
имазначајнекапацитете,комшијскаСтараПазовајеипак
биларазвијенија,штосенијемоглоприметитиод
маркетиншкихтриковазавремевластиДС.Нијетешкото
разумети.Наравно,Инђијаимазначајнекапацитете,што
долазиодатлејерјеодувекималаразвијенприватни
секторинијевуклабаластпропалихдржавнихпредузећа.
ТојеглавниразлогштоГакочекујевеликеинвестицијеу
наредномпериоду.

БЕЋАРСКИ РЕЧЕНО, НИЈЕ МЕРА ШТА
БИ МАЛА ХТЕЛА: Да ли је нужно сликати
се голишав у Плејбоју, ако хоћеш да
будеш премијер
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Какогод,бившемгосподаруИнђијеГорануЈешићусе
морапризнатдајеууметностисаморекламирањабио
егалсањеговимпартијскимдругомБојаномПајтићем.
Вероватнојеутомпакетубилоигромопуцателно
сликовањезаеротскичасописПлејбој(издањезаСрбију),
гдеголишавиЈешићпоказујесвојумускулатуруимушкост,
усендвичуизмеђудвелепојке.Тојмушкарчинисусе
овдашњеСремскеновинедивиледоимбецилности,
толикодасугапрогласилизаличностБројЈедан,илити
НумероУно,мадабашнијејасноучему.Далијеитои
коликокоштало,знајунајбољеЈешићињегови
новинарчићи,алитајсенијескидаосастраницаовог
локалноглиста.
Утовреме,мадајесвакакосведеомаркетиншког
пакета,текмеђупознаваоцимамалихтајнивеликих
мајстораизполитичкекухиње,уИнђији,аиширесе
препричавадајеГоранЈешићимаовеликуамбицију.
Очекиваоје,кажу,местопремијеразавремевласти
БорисаТадића.Узњега,каоштовећбива,накачилесусе
разнепришипетљеигребатори,пајетакоформиран
читавкорпусликовасаамбицијамадакоћебитисердар,
аковојвода.
Алисеискундачило.БорисТадићнијебиораддаму
ГоранЈешићбудепремијер,пајечитавшпилживописних
аланфордовскихликовазавршионамаргини,гдејеибио.
Јешићјестеједновреме,каоутешнунаградудобиорадно
местопокрајинскогсекретаразапољопривредуувлади
свогдругараБојанаПајтића,алинитонијенештодуго
трајало.ДанасЈешићвишенијетакосиланмомак,јерда
јестевероватнобиспречиохапшењебившегдиректора
ДомаздрављауИнђији,комејепрепоруказатоместо
билаштојеинтимнипријатељЈешићевемаме.
Али,такотобивакадсепревишеснива.Свеимакрај
пачакиГоранЈешић.ДанасИнђијаживиуреалности,
верујућиудобрубудућност.АпричаоБоливудуспочетка
текстанијепразнамаркетиншка„жвака“.Тајболивудски
филмћесегледатиуИнђији.
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Први састанак и заједнички ручак у хотелу

ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ БЕРЗЕНБРИКА РУМИ

Ппријатељска сарадња
Немаца и Румљана

Сваки пут када дођемо, видимо како расте индустријска зона. Импонује
нам што се Рума убрзано развија и мислим да највећу заслугу за то има
председник Слађан Манчић, који је омогућио долазак инвеститора, рекао
градоначелник Берзенбрика др Хорст Бајер

Д

елегација немачког града
Берзенбрика је од 8. до
10. маја била у тродневној
посети Руми. Ово је њихова
трећа посета у протекле две
године, од како је успоставље
на пријатељска сарадња два
града.
Сва три пута на челу делега
ције је био градоначелник др
Хорст Бајер, а овај пут чланови
делегације су били одборници
скупштине Берзенбрика - од 17
чланова, 15 су одборници из
четири странке - СПД (Социјал
демократи), ЦДУ (Хришћанско
-  демократска унија), Зелени и
Грађанска партија -  дакле и
оних који су на власти и оних
које су у опозицији. У делегаци
ји су и представници Ватрога
сног дома који желе сарадњу са
румским ватрогасцима.
Први сусрет са руководством
румске општине на челу са
председником Слађаном Ман
чићем одржан је одмах после
доласка делегације у Руму и
том приликом сусрет је био у
хотелу где су гости и одсели.
Председник Манчић је иста
као да представници оба града
две године продубљују прија
тељство и сарадњу, а обе стра

не желе да Рума и Берзенбрик
постану градови - побратими.
- За нас би била велика част
братимљење са градом из
Европске уније и земље која
има најјачу економију у Европи.
И ова посета показује озбиљ
ност наших пријатеља из
Немачке. Дошло је 15 одборни
ка њихове Скупштине, и то је
веома битно, јер се одлука о
братимљењу у њиховом парла
менту мора донети двотрећин
ском већином. Ова сарадња

иде у добром правцу, а захва
љујући њој ћемо лакше доћи и
до ЕУ фондова. Госте из Немач
ке ћемо упознати са развојним
потенцијалима наше општине и
ми смо више пута рекли да нам
је циљ долазак инвеститора из
тог региона Немачке - изјавио је
Слађан Манчић.
Ваља истаћи да Рума и Бер
зенбрик, под покровитељством
Савезног министарства за при
вредну сарадњу и развој
Немачке и Министарства спољ

Полагање венаца на гроб Фердинанду Ристеру

них послова, већ остварују
сарадњу кроз Агенду 2030, која
подразумева подизање нивоа
свести немачких и партнерских
јединица локалне самоуправе и
дефинисање циљева одрживог
развоја, као и аплицирање за
пројекте који би се реализовали
у обе средине.
-  Из досадашње сарадње је
произашао и први конкретан
пројек ат изградње соларних
панела на подручној школи у
Малим Радницима, а очекујемо
да ће се он реализовати до кра
ја ове године. То је пројекат који
ће радити два стручњака за
економски развој из Берзенбри
ка, који су данас овде и наша
Канцеларија за локални еко
номски развој, а реч је о мањем
пилот пројекту -  рекао је Ман
чић.
Градоначелник Хорст Бајер
каже да он увиђа, с обзиром да
није често овде, можда и боље
од нас како се брзо у румској
општини дешавају позитивне
промене.
-  Сваки пут када дођемо,
видимо како расте индустријска
зона. Импонује нам што се
Рума убрзано развија и мислим
да највећу заслугу за то има
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председник Слађан Манчић,
који је омогућио долазак инве
ститора. У нашој делегацији су
и два стручњака за економски
развој, тако да ће привреда
бити једна од битнијих тема
током овог боравка у Руми - 
рекао је новинарима др Хорст
Бајер.
о сарадње између два гра
да дошло је кроз посредо
вање Удружења „Градимо
мост“ чији је председник др
Жељко Драгић, који је био у
Руми и пред новогодишње пра
знике да би деци из социјално
угрожених породица поделио
пакетиће.
У поподневним сатима деле
гација Берзенбрика је посетила
Гимназију „Стеван Пузић“ са
којом је њихова Гимназија про
шле године успоставила сарад
њу. Сарадња се огледала и у
посети 20 младих људи из Бер
зенбрика који су боравили две
недеље у Руми, у домовима
својих нових другара, а потом је
и 40 младих из Руме било у
Берзенбрику. Посете младих су
планиране и ове године. Том
приликом директорк а Брани
слава Коњевић их је упознала
са историјатом Гимназије и
школским системом у Србији и
истакла значај сарадње и раз
мену искустава запослених, али
и посета и дружења ученика.
Чланови делегације из Бер
зенбрика су потом посетили и
православну цркву Сошествија
Светог Духа у центру Руме и
румску римок атоличку цркву
Уздизања Светог крижa.
Председник Општине Рума
Слађан Манчић и градоначел
ник Берзенбрика др Хорст Бајер
положили су и венце на гроб
Фердинанда Ристера, некада
шњег градоначелника Руме чији
се гроб налази на улазу на
Градско гробље (Католичко гро
бље - како га зову Румљани).
Другог дана посете одржан је
заједнички састанак чланова
делегације Берзенбрика и функ
ционера румске општине после
којег су др Хорст Бајер и Сла
ђан Манчић разменили покло
не. Хари Кинт, потпредседник
организације „Градимо мостове“
који је задужен за сарадњу Бер
зенбрика и Руме, сматра да би
сарадња ова два града могла
да буде пример и другим градо
вима у Европи.
-  Желимо да наша и ваша
деца живе у мирној, пријатељ
ској Европи. Име организације
„Градимо мостове“, која је осно
вана и у Руми, је симболично
јер желимо да градимо мостове
пријатељства, пре свега међу
младима, како би се наши наро
ди боље упознали, поштовали и
уважавали. Морамо знати да
нас много више тога повезује
него што нас раздваја - рекао је
Кинт.
После тога, чланови немачке
делегације су поподне провели
у Новом Саду.

Д

Последњег дана боравк а
делегације из Берзенбрика одр
жан је састанак у Градској кући
на којем су конкретније размо
трени евентуални будући зајед
нички пројекти којим би два гра
да могла аплицирати за сред
ства у оквиру Агенде 2030, уз
нагласак на област везану за
заштиту животне средине.
- Ово је био добар и интензи
ван радни договор где смо утвр
дили начине заједничког дело
вања у оквиру Агенде 2030, ми
смо се определили за заштиту
животне средине и већ помињан
пројекат постављања соларних
панела. Презентовали смо и
наше потенцијале и наше радне
зоне, а било је и низ предлога са
њихове стране које ћемо врло
радо прихватити, али се о њима
још мора разговарати и уобли
чити их, за то ће нам требати
управо средства из ЕУ. Брати
мљењем ће нам бити и лакше
да до њих дођемо, кроз парт
нерски однос са градовима из
ЕУ. Драго ми је што постоји и
воља за то њихова, а драго ми је
што су ови односи прерасли у
пријатељске током ове две годи
не -  рекао је на крају посете
Слађан Манчић.
-  Од 13. до 25. септембра
поново ћемо у Немачкој угости
ти 40 младих Румљана, а све
трошкове ће сносити организа
ција „Градимо мостове“. Када
будемо имали повељу о брати
мљењу верујем да ћемо сарад
њу додатно унапредити. Такође,
лакше ћемо партнерски насту
пати на конкурсима Европске
уније и сигуран сам да ћемо
заједнички успети да урадимо
значајне ствари за наше градо
ве - изјавио је др Жељко Драгић.
Он је и позвао сва заинтере
сована удружења из румске
општине да се укључе у ову
успостављену сарадњу, преко
његовог удружења „Градимо
мостове“.
отом су домаћини својим
гостима показали и нове
фабрике које су изграђе
не у радним зонама „Румен“ и
„Румска петља“. Чланови деле
гације су посетили и румску
Ватрогасну станицу где им је
Стеван Пејић, начелник Оде
љења за ванредне ситуације
ПУ у Сремској Митровици гово
рио о начину организовања
ватрогасне службе, посебно
конкретно о раду у румској
општини, као и раду регионал
ног тренинг центра за ватрога
сце - спасиоце који ради у про
сторијама Ватрогасног центра у
Руми.
Делегација Берзенбрик а је
имала пријем у Амбасади
Немачке, а са њима су били и
Слађан Манчић и Душан Љуби
шић.
Четвртог дана за делегацију
из Берзенбрика је организован
пријем у Скупштини Србије, као
и Аденауер фондацији.

П

С. Џакула

5

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИРИГ

Више пара
у буџету

Председник Општине
Стеван Казимировић

Шеф Службе за
буџет Илија Јоцић

На место директора Јавног преду
зећа „Комуналац“ постављен је
Александар Манојловић из Врдника

П

рошле среде, 10. маја
одржана је седница
Скупштине
општине
Ириг на којој је усвојен дру
ги ребаланс буџета за текућу
годину. Разлог за ребаланс је
прилив средстава у буџетску
касу из Републике и Покраји
не. Други ребаланс планиран
је у укупном износу од око
милијарду динара. Овде тре
ба напоменути да трансфери
од других нивоа власти изно
се око 400 милиона динара,
док је 56 милиона рефинан
сирање постојећих кредита.
-  Већ у мају смо мора
ли усвојити други ребаланс
буџета јер имамо велики
број пројеката са којима смо
конкурисали и добили сред
ства, што од Републике,
што од Покрајине. Средства
су значајна и значајно ути
чу на наш буџет.   Ако овако
будемо наставили, до кра
ја године ћемо имати још
два ребаланса. Јако нам је
драго што ребалансе пра
вимо због повећања прихо
да и средстава које улазе у
буџет – рекао је председник
Општине Ириг Стеван Кази
мировић.
Ребалансом су извршене
одређене корекције код пла

нирања прихода од пореза
на зараде, таксе за озако
њење објеката као и прима
ња од продаје грађевинског
земљишта. Такође су плани
рани и трансфери од других
нивоа власти за које је изве
сно да ће бити реализовани.
-  Влада Републике Срби
је, односно Канцеларија за
управљање јавним улагањи
ма је одобрила два пројек
та. Реч је о санацији објек
та Основне школе „Доситеј
Обрадовић“ у Иригу и адап
тацији, односно енергетској
санацији зграде амбуланте
у Крушедол Селу. За сана
цију школе опредељено је
184.453.945 динара, док је за
адаптацију амбуланте опре
дељено 7.292.170 динара.
За отплату главнице и кама
та по основу кредита пла
нирано је укупно 88.400.000
динара. Боља је ситуаци
ја него што је била прошле
године. И сами корисни
ци буџетских средстава су
рекли да је нешто повољни
ја ситуација, тако да имамо
много више трансфера капи
талних нивоа власти за ову
годину – рекао је шеф Слу
жбе за финансије, утврђива
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АНКЕТА

Задовољни радом
„Комуналца“

Владимир Ђокић, Лазар Крстић, Бранко Машић
Повод ом
именовања
директора ЈП „Комуналац“
искористили смо прилику да
поразговарамо са мештанима
ове општине и питамо их како
су задовољни комуналним
одржавањем.
Владимир Ђокић: Задово
љан сам радом „Комуналца“ и
одржавањем Ирига. За сада
је одлично.
Лазар Крстић: Задовољан
сам, чисто је и треба да буде
увек тако. Боље него да буде
прљаво, ради се.
Бранко Машић: Задово
љан сам радом „Комуналца“.
Ириг је уредан, чисто је и одр

жава се.
Живомир Димитријевић:
Презадовољан сам комунал
ним одржавањем. Видим да
редовно чисте улице и носе
смеће.
Петар Дулић: Задовољан
сам услугама „Комуналца“.
Очисте гробље, смеће носе
редовно. Поштено раде, ја
поштено платим и све је у
реду.
Анђелка Рацковић: Рела
тивн о
сам
задов ољн а
услугама одржавања. Слабије
одржавају гробље, нису ту
баш ажурни. Тек кад нарасте
велика трава тек онда косе.

Живомир Димитријевић, Петар Дулић, Анђелка Рацковић

17. MAJ 2017.

Ако овако будемо наставили, до
краја године ћемо имати још два
ребаланса. Јако нам је драго што
ребалансе правимо због повећа
ња прихода, рекао је председник
Општине Ириг Стеван Казимировић
ње и наплату јавних прихода
Илија Јоцић.
Одборници су на место
директора Јавног предузе
ћа „Комуналац“ именовали
Александра
Манојловића
из Врдника, који је до сада
обављао ову функцију.
Још један од пројеката је
и уређење парка у Иригу и
за ту намену је планирано
око 27 милиона, а од тога је
око 2,5 милиона планирано
учешће Општине Ириг. Сред
ства се очекују и од Покра
јинског секретаријата за
пољопривреду, водопривре
ду и шумарство за построје
ње  пијаће воде у изворишту
Крушедол Прњавор, замена
опреме на црпној станици
„Ириг 2“ и замена опреме на
црпној станици „Борковац“.
Укупна вредност радова
износи око 17 милиона дина
ра с тим што Општина Ириг
финансира 20 одсто вредно
сти радова а остатак финан
сира секретаријат, око 11,5
милиона. Код програмске
активности управљање гра
ђевинским земљиштем пла
нирано је повећање за три
милиона динара за поврат
закупнине.
Планирани су расходни за
одводњавање у износу   од
девет милиона динара с тим

што је учешће Општине Ириг
четири милиона. Такође су
повећани расходи за поправ
ку атарских путева у износу
од око 35 милиона динара,
где покрајински секретари
јат учествује са 15,5 милиона
динара док остатак средста
ва обезбеђује Општина.
За побољшање услова
становања избегличких поро
дица Комесаријат за избегла
и прогнана лица обезбедио
је 2.750.000 динара, Репу
блика 2,6 милиона и Општи
на Ириг 150 хиљада динара.
Повећана су и средства за
јавно информисање за 3,5
милиона, а у истом износу
обезбеђена су и средства
за санацију пешачке стазе у
Врднику.
На седници је усвојено 26
тачака дневног реда а неке од
њих су и одлука о покретању
поступка јавно – приватног
партнерства без елемената
концесије, одлука о кредит
ном задужењу Општине. Што
се тиче кредитног задужења,
смањена је рочност са 10 на
осам месеци. Поред тога,
дата је сагласност и усвојен
план рада Српске читаони
це Ириг, Дома здравља Ириг
и Туристичке организације
Општине Ириг.
С. Станетић
Фото: Ж. Петрас
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СЕОСКЕ КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ

Кров над главом за три породице

У

Градској кући у Сремској Митрови
ци прошлог четвртка, 11. маја, уру
чени су уговори избегличким поро
дицама за куповину кућа у митровачким
селима Шуљам, Дивош и Манђелос.
Вредност пројекта је 3.990.000 динара,
средства је   обезбедио Комесаријат за
избеглице и миграције Републике Срби
је. Учешће Града Сремска Митровица у
овом пројекту износи 400 хиљада дина
ра.
-  У питању је пројекат који су реа
лизовали Комесаријат за избеглице и
миграције и Град Сремска Митровица.
Појединачна вредност куће је 1.150.000
динара, а свака од три породице је
добила и 180.000 динара за набав
ку грађевинског материјала. Избегла
лица су са територије Хрватске и Босне
и Херцеговине, а куће које ће купити
налазе се Шуљму, Манђелосу и Дивошу
– изјавио је начелник Градске управе за
здравствену и социјалну заштиту Воји
слав Мирнић.
На овај начин прошле године 14 избе
гличких породица решило је своје стам
бено питање, а до краја године очекује
се да ће још 11 породица на овај начин
бити збринуто.
Породица Чаваркапа која се досели
ла из Сарајева куповином сеоске куће

Потписивање уговора

у Шуљму трајно је решила стамбено
питање.
- Живео сам дуго у приватној кући, па
смо од Града добили стан на коришће
ње и сада ћемо коначно живети у својој
кући. Ми смо петочлана породица, а кућу
сам купио у Шуљму. Родом сам из Сара

јева, а овде сам дошао 1995. године –
каже Мирослав Чаваркапа.
Кућу у Дивошу купио је Бранко Трипић.
-  Већ 23 године живим у Шуљму, а
дошао сам из Хрватске. Нашао сам кућу
у Дивошу, ту ћу живети са супругом и
ћерком – рекао је Трипић. 
С. С.

УПИС У ВРТИЋЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

Уштеда новца и времена
О
д 9. маја грађани Сремске
Митровице имају могућност
да своје дете упишу у вртић
електронским путем. Тим поводом је
у четвртак, 11. маја у Градској кући у
Сремској Митровици одржан састанак
између директора Дирекције за елек
тронску управу Душана Стојановића и
градоначелника Владимира Санадера.
- Родитељи више не морају да иду у
предшколску установу, него могу преко
портала е - управе да пријаве и упишу

Са састанка

своје дете. Када унесу податке, дете
буде аутоматски уписано у вртић. Поку
шавамо да грађанима олакшамо рад са
администрацијом, односно да им омо
гућимо да без доласка, или са малим
бројем долазака, реше своје потребе
са управом – рекао је градоначелник
Владимир Санадер.
Директор Дирекције за електронску
управу Душан Стојановић рекао је да
је посебно поносан на Град Сремску
Митровицу, јер је увек прва што се тиче

иновација у електронској управи. Он
је додао да је услуга е – вртић веома
једноставна и да се попуњава образац
који је идентичан обрасцу који се нала
зи у предшколским установама. Циљ
увођења нове услуге било је уклања
ње непотребних докумената. Услуга је
направљена тако да поред свих рачу
нара и оперативних система ради и на
мобилним телефонима и таблетима.
-  Поносан сам на то што наши гра
ђани добијају могућност да квалитет
свог живота подигну на виши ниво.
Град Сремска Митровица спада у јед
ну од развијенијих електронских локал
них самоуправа. Поред ове, имамо још
око 40 е -  услуга. Улога и приоритети,
као и задатак локалне самоуправе је
да изради е -  брошуру која ће нашим
грађанима појаснити који су то бене
фити коришћења електронске управе
– рекао је начелник Градске управе за
опште и заједничке послове Мирослав
Јокић.  
Електронским путем у вртић своје
дете уписао је први Борис Танасић из
Сремске Митровице. Он је новинарима
рекао да је пре неколико година у вртић
уписивао старију ћерку, међутим да је
било потребно доста документације и
времена. Према његовим речима, сада
је упис електронским путем једноста
ван и лак. 
С. С.
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ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПРОСЛАВИЛА 191. РОЂЕНДАН

Акредитација као
рођендански поклон

УРУЧЕЊЕ СЕРТИФИКАТА: Владимир Арсеновић и др Живко Врцељ

О

пшта болница у Сремској
Митровици добила је акредита
цију на период од седам годи
на и тако потврдила да испуњава све
неопходне стандарде који се односе на
квалитет пружених услуга и безбедност
пацијената. Сертификат о акредитаци
ји директору митровачке Болнице др
Живку Врцељу на свечаности поводом
191. рођендана Болнице прошле сре
де, 10. маја уручио је вршилац дужно
сти Агенције за акредитацију здрав
ствених установа Србије Владимир
Арсеновић.
На свечаности која је уприличена
поводом Дана болнице, присутне је
поздравио директор др Живко Врцељ
и кроз презентацију установе изнео
податке о раду болнице, показатеље
извршења у протеклој години, страте
шким плановима и циљевима и могућ
ностима реализације истих. Др Врцељ
посебно је истакао значај добијања
сертификата о aкредитацији на макси
малних седам година.
- Сертификат о акредитацији је плод
нашег рада у циљу постизања резулта
та који задовољавају високе стандар
де и оцене за добијање сертификата
од стране Агенције за акредитацију
здравствених установа Србије. Нама
сваке године следи контрола и зато
морамо да одржимо и побољшамо
ниво пружања здравствених услуга

нашим грађанима. Не смемо да се опу
стимо, морамо и даље да радимо, да
набавимо нову опрему, сервисирамо
постојећу, да побољшамо ефикасност
заказивања прегледа, као и квалитет
рада и едукацију наших радника. Бол
ница има у плану набавку нове опре
ме, скенера или магнетне резонанце,
два стерилизатора, ултразвучни апа
рат, лапароскопски стуб за хирургију.
До 2020. године планира се прошире
ње Службе психијатрије, формирање

Др Живко Врцељ

јединице неуролошке интензивне неге,
унапређење информатичког систе
ма, развој телемедицине – изјавио је
др Живко Врцељ и изразио уверење,
да ће митровачка Болница, уз помоћ
и подршку Покрајинске владе, Покра
јинског секретаријата за здравство,
Министарства здравља, Града Срем
ска Митровица и свих других блиских
сарадника, наставити путем успешног
развоја и напретка, за добробит свих
корисника болничких услуга.

Др ЖИВКО ВРЦЕЉ:
Не смемо да се
опустимо, морамо
и даље да радимо,
да набавимо нову
опрему, сервисирамо
постојећу, да
побољшамо
ефикасност
заказивања прегледа,
као и квалитет рада
и едукацију
наших радника
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Владимир
Арсеновић,
вршилац
дужности директора Агенције за акре
дитацију здравствених установа Срби
је наводи да грађани Срема акреди
тацијом Опште болнице добијају већи
квалитет услуга и већу безбедност. На
питање чему акредитација, уколико и
здравствене установе које нису акре
дитоване нормално раде, Арсеновић
одговара:
- Акредитација је најстарији механи
зам оцењивања квалитета рада уста
нова. Акредитована установа значи да
пружа бољу услугу и да су пацијенти
безбеднији. Стручни надзор који спро
води Министарство здравља показао
је да су установе које су акредитоване
далеко боље организоване у односу
на установе које нису акредитоване.
Општа болница, која је добила акре
дитацију на седам година из 18 раз
личитих акредитационих области, је
потврдила дефинитивно да испуњава
све неопходне стандарде који се одно
се на квалитет пружених услуга и без
бедност пацијената. При оцењивању
установа није добила ниједну оцену
испод четворке што се тиче безбедно
сти које су елементарне за установу, а
оцењено је 54 различита критеријума.
Митровачка болница добила је чак 84
одсто четворки и петица, а минимум
је 70 одсто. Агенција је у обавези да
обави посету једанпут годишње, како
бисмо видели да ли ова установа испу
њава све оне стандарде и критеријуме
на основу којих је добила акредитацију
на седам година.  
Свечаности поводом 191. рођенда
на Опште болнице присуствовали су

Владимир Арсеновић

ВЛАДИМИР
САНАДЕР:
Трудићемо се да
средствима Града
обезбедимо сву
неопходну
материјалну помоћ,
како би се квалитет
услуге поправио и
како би грађани што
лакше и што брже
дошли до квалитетне
здравствене заштите

Владимир Санадер

Митровачка Болница
међу најстаријим у Србији
Општа болнице у Сремској Митровици
једна је од најстаријих здравствених уста
нова у Србији. Прва болница у Сремској
Митровици почела је са радом 7. маја
1826. године и изграђена је првенствено
за потребе Петроварадинског пука. Кроз
све нареднe године и деценије, констант
но је дограђивана и проширивана, а тек
1963. сазидана је нова, већа и савреме
нија зграда, док је Хируршка служба
добила своју нову зграду 1996.
Болница у Сремској Митровици збри
њава и лечи пацијенте из Срема, има 513
болесничких постеља и близу 900 запо

ВЛАДИМИР
АРСЕНОВИЋ:
Општа болница, која је
добила акредитацију
на седам година,
је потврдила
дефинитивно
да испуњава све
стандарде који се
односе на квалитет
пружених услуга

Прошле године 251.645
специјалистичких прегледа
Према показатељима извршења у
2016. години, у митровачкој болници ура
ђено је 6.667 операција, 8.713 мањих
хируршких интервенција, рођено је 1.516
беба, одрађено 20.955 хемодијализа,
2.597 пацијената било је у дневној бол
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ници, одрађено је 251.645 специјали
стичких прегледа, пружено 465.855
амбулантних услуга, било је 45.112 паци
јената у радиолошкој дијагностици, као и
112.268 пацијената у лабораторијској
дијагностици.

слених. Здравствени радници обезбеђују
оптималне методе пружања здравстве
них услуга, поштујући захтеве пацијената,
применом најновијих технолошких достиг
нућа, у циљу бржег и ефикаснијег лече
ња, што је и мисија митровачке Болнице.
-  Наша установа данас je модерно
опремљена, комплетно реновирана
здравствена установа, једина секундар
ног типа у Срему, поседује високо стручан
медицински кадар, а предвођена амбици
озним менаџментом, спремна је да одго
вори на све изазове данашњег времена
– поручују из Опште болнице.

и градоначелник Сремске Митровице
Владимир Санадер и начелник Град
ске управе за здравствену и социјалну
заштиту Војислав Мирнић.
- Иако је формално Покрајинска вла
да оснивач Болнице, локална самоу
права не прави разлику између Дома
здравља и Болнице. Нама је изузетно
битно да грађани имају сигурност и да
имају озбиљну здравствену институци
ју која може да им пружи здравствену
заштиту када за то постоји потреба.
Трудићемо се да средствима Града
обезбедимо сву неопходну материјал
ну помоћ, како би се квалитет услуге
поправио и како би грађани што лак
ше и што брже дошли до квалитетне
здравствене заштите. Акредитација
значи да ће квалитет услуге бити на
много вишем нивоу, да ће се поштова
ти одређене процедуре и самим тим
обезбедити боља сигурност за све оне
који се лече у митровачкој болници –
изјавио је Санадер.
Начелник Војислав Мирнић запосле
нима је честитао Дан болнице и акре
дитацију и истакао да је прошле године
из градског буџета за Општу болницу
издвојено 7,3 милиона динара, а ове
године је предвиђено четири милиона
динара. 
Б. Селаковић

Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“ реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и омладину
Града Сремска Митровица. Ставови изнету у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СУДАНИЈА

Јазавац пред судом

ТУЖИЛАЦ И ОКРИВЉЕНИ: Василије Радосављевић и Милан Миливојевић

Н

еправоснажна пресуда Основног
суда у Сремској Митровици, по
којој је, на основу приватне кри
вичне тужбе Василија Радосављевића,
због кривичног дела увреде, пресуђено

новинару Сремскомитровачког порта
ла Милану Миливојевићу, можда ће
бити окосница будуће судске праксе.
Коначна, правоснажна пресуда, пошто
се осуђени новинар жалио Вишем суду,

свакако ће трасирати пут и у другим
случајевима, јер се против Миливоје
вића у овом моменту воде још два кри
вична поступка за исто дело. О ономе
због чега је овај судски поступак зани

Из архиве М новина

КРИВИЧНА ТУЖБА: Зашто је градски функционер Василије Радосављевић тужио
главног и одговорног уредника Сремскомитровачког портала Милана Миливојевића

Сремскомитровачки портал на
мети градских функционера
РАДОСАВЉЕВИЋ: Тражи да Суд због кривичног дела увреде Миливојевићу
изрекне новчану казну од 450.000 динара
МИЛИВОЈЕВИЋ: Све што сам написао о Васи Радосављевићу доказаћу на суду

З

аменик градоначелника Сремске
Митровице Василије Радосављевић
поднео је Основном суду у Сремској
Митровици приватну кривичну тужбу про
тив главног и одговорног уредника Срем
скомитровачког портала Милана Мили
војевића, због кривичног дела увреде. Он
и његов пуномоћник, адвокат Небојша
Црногорац предлажу да Суд изрекне
Миливојевићу новчану казну у износу од
450.000 динара.
У тужби коју је поднео 4. августа, Васи
лије Радосављевић наводи текстове који
су 20. јула (ЗАМЕТАЊЕ ТРАГОВА:
Зашто Василије Радосављевић прода
је кућу) и 26. јула ове године (АФЕРА:
Високи функционер тајно, у бесцење,
купио стан у власништву града!?), а
који по наводима из тужбе, „шкоде части
и угледу“ приватног тужиоца. Он у тужби

наводи и конкретне делове из ова два
текста, као на пример:
Наводи у тужби из текста објављеног
20. јула ове године:
„Да у Митровици и нема бог зна
шта више да се украде сведочи и
чињеница да овдашњи високи функци
онер ДСС-а Василије Радосављевић
(познат широј јавности као Васа ПДВ)
продаје своју кућу у насељу „25. мај“, у
елитном делу града“ (ЗАМЕТАЊЕ ТРА
ГОВА: Зашто Василије Радосављевић
продаје кућу);
„За овог политичара се везује и
скандал око постављања саксија са
цвећем на градске бандере што су
грађани Сремске Митровице скупо
платили. Поред тога, његови прсти
су, по тврдњама познавалаца локал
них прилика, умешани у готово све

пљачке које су се догађале у периоду
приватизације као и око свих грађе
винских подухвата (у које је могло
комотно да се угради по систему
„имал мене ту“) у последњих десет
година.“ (ЗАМЕТАЊЕ ТРАГОВА: Зашто
Василије Радосављевић продаје кућу).
Наводи у тужби из текста објављеног
26. јула ове године:
„Оно што је урадио Василије Радо
сављевић превазилази све нивое безо
бразлука“ (АФЕРА: Високи функционер
тајно, у бесцење, купио стан у власни
штву града!?);
„Неки појединци из локалне власти
су омогућили Василију Радосављеви
ћу да у тајности купи будзашто тро
собан стан у градском власништву“
(АФЕРА: Високи функционер тајно, у бес
цење, купио стан у власништву града!?);
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Неправоснажна пресуда Основног суда у Срем
ској Митровици, по којој је, на основу приватне
кривичне тужбе Василија Радосављевића, због
кривичног дела увреде, пресуђено новинару
Сремскомитровачког портала Милану Миливо
јевићу, можда ће бити окосница будуће судске
праксе. Коначна, правоснажна пресуда, пошто
се осуђени новинар жалио Вишем суду, свакако
ће трасирати пут и у другим случајевима, јер се
против Миливојевића у овом моменту воде још
два кривична поступка за исто дело
мљив, М новине су већ писале, а то је
начин на који се изводи доказни посту
пак када су у питању интернет портали.
Милан Миливојевић тврди да је његов
изворни текст мењан, и да не посто
је архивирани трагови инкриминиса
них текстова, а самим тим ни валидан
доказ. О овоме ће Виши суд морати да
се последњи изјасни, пошто Основни
суд, ценећи изјаве вештака и сведо
ка није имао веру у Миливојевићеву
тврдњу. Ово је посебно занимљиво са
аспекта других медија, посебно штам
пе, где су докази очигледни, јер постоји
отисак који се чува у архивима Народ
не библиотеке Србије и Матице српске.

Судија Основног суда Милица Цве
јић није била строга према новинару,
па је Миливојевић осуђен на новчану
казну од свега 100.000 динара, али то
није оно што треба да нас овде занима.
Много је важније да ли постоје докази
против Миливојевића који се могу сма
трати валидним. Управо се на дока
зном поступку ломи свака пресуда, па
и ова. Док Суд сматра да је одбрана
окривљеног усмерена на избегава
ње кривице, дајући веру вештачењу и
сведочењу, дотле Миливојевић сматра
да не постоји материјални доказ који
потврђује да је текст, за који га тужи
Радосављевић, његов. Он тврди да је

„Оно што посебно иритира грађа
не је чињеница да је поменути Васи
лије Радосављевић означен као један
од оних функционера који се сматра
најодговорнијим за...... подизање
општег нивоа корупције и пљачке
градске имовине у последњих петна
естак година“ (АФЕРА: Високи функци
онер тајно, у бесцење, купио стан у
власништву града!?).
И тако даље и тако даље.
Позивајући се на делове два текста
објављена на Сремскомитровачком пор
талу, тужилац и његов адвокат траже да
Суд на основу доказа утврди да су нару
шени част и углед Василија Радосавље
вића, те да сходно томе донесе адекват
ну пресуду.
Прво рочиште заказано је за 15. окто
бар. Међутим, судећи по реаговањима
Милана Миливојевића, он не показује
никакву нервозу. Напротив, пре неки дан,
тачније 7. септембра објављен је жесток
текст под веома смелим насловом. Текст
се на још оштрији начин бави Василијем
Радосављевићем, а уз њега иде и најава
текста који се бави и осталим члановима
његових партијских камарада из ДСС-а.
Једва чекам да почне суђење, речи су
Милана Миливојевића.
На питање овог новинара какав епилог
суђења очекује, он каже да верује у
објективност Суда и да ће успети да
докаже све оно о чему је писао. Каже да
планира да за сведоке позове подугачак
списак оних који су са тужиоцем учество
вали у власти у последњих 15 година. На

наше питање да ли је погрешио када је
за Радосављевића рекао да је тобоже
повољно купио општински стан у Насе
љу Матије Хуђи, каже да је можда дошло
до грешке у интерпретацији (јер, испо
ставило се, стан ипак није био општин
ски, него је од стране сина Василија
Радосављевића, Немање, купљен од
приватних лица) каже да једва чека да
му Василије Радосављевић на пред
судијама објасни одакле му сва имовина
коју поседује (по његовим наводима:
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његов текст мењан и да је прави текст
критичан, али не и увредљив и убеђен
је да ће неправоснажна пресуда пасти
на Вишем суду. Није на нама да се
бавимо пословима Суда, сачекајмо да
пресуда постане правоснажна и конач
на.
но што писца ових редова зани
ма, јесте да ли је наше правосу
ђе спремно да спроводи законе
који се тичу информисања, тако да на
исти начин третира све медије, елек
тронске и штампане, подједнако. Јер
док се штампани медији чувају трајно,
дотле електронски имају „рок архиви
рања“. Ако постоји рок у коме се неко
може тужити због текста, онда треба
да толико траје и рок чувања. Јер, ако
окривљени тврди да су његови тексто
ви исправљани, како то и доказати?
Шта да се ради?
Можда новинари нису криви за све
ово што нам се дешава, али далеко од
тога да су невини. Посебно се ствар
отела контроли откако су се појавили
портали које је тешко контролисати.
Толико тешко да је и Суд на мукама да
утврди шта је кад објављено, да ли су
у питању исправке и фалсификати, или
људи из чисте обести и доколице иду
на Суд.
Са штампаним медијима је једно
ставно. Оно што објавиш, има трага
све до архиве Матице српске и Народ
не библиотеке Србије. Не можеш да

О

кућа, станови, локали...), како је то зара
дио и колику је то плату имао као
општински функционер.
„Робин Худ“ митровачког новинарства
каже да нема намеру да дозволи да га
било ко заустави у његовој праведној
борби за истину, наводећи пример
митровачких функционера који су га већ
тужили, или поднели против њега кри
вичну пријаву, па затим одустали. На
нашу констатацију да се по питању неких
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кажеш да ниси написао оно што јеси.
Са порталима је компликованије.
Данас напишеш неку бљувотину про
тив неког, сутрадан тешко се доказу
је да ли је текст промењен или није,
јер се у међувремену ствари обришу
и преправе. Ако је тако, нама који се
бавимо штампом, најбоље да угасимо
новине и да се новинарством бавимо
само на порталима.
Како год, за спас новинарства у
Србији, можда нема много шансе, али
свакако треба учинити бар две ства
ри. Уредити законодавство, односно
да нам правосуђе у ери интернета не
буде у каменом добу, или бар не много
одмакло од Душановог законика. Како
нам се странке не би понашале у суд
ницама као јунаци из приче „Јазавац
пред судом“.
Можда Суд својом праксом помогне
и новинарским организацијама, јер и
она је у доброј мери у кризи. Недавно
је Суд части Удружења новинара Срби
је, по пријави Микице Илића (Илић је
један од подносилаца кривичне прија
ве против Миливојевића, такође због
кривичног дела увреде) из Сремске
Митровице, Милану Миливојевићу
изрекао меру јавне критике. Миливоје
вић је писцу ових редова рекао да ће
ову јавну критику прихватити као сво
јеврсно признање. Чиме је заправо на
сликовит начин објаснио шта мисли о
новинарским удружењима.    
Владимир Ћосић

функционера заправо ради о чланови
ма СНС, на чије повлачење тужби
може имати утицај и повереник Вучи
ћеве странке градоначелник Брани
слав Недимовић, који је изјавио да
неће дозволити да се напредњачки
функционери туже са новинарима, а
да Василије Радосављевић можда не
подлеже утицају градоначелника,
Миливојевић каже да се једва чека
суочење на суду са тужиоцем.   
Имам довољно материјала и хра
брости да наставим да се борим за
истину, упркос разним претњама, вели
он овом новинару, који је остао ускра
ћен за одговор зашто у својим написи
ма не помиње и неке друге градске
функционере. Никада ништа није
писао о Лемајићу рецимо, а на ту кон
статацију вели да има у граду и неких
других новинара, али који су (изузев
М новина и Сремскомитровачког пор
тала) листом режимски и који беже
од сваке озбиљне новинарске теме.
Овом новинару је обећао још једну
посластицу, која ће бити објављена на
Сремскомитровачком порталу, а
ради се о неком (не могу ти рећи ком,
одма би се сетио) градском функцио
неру, који је наводно украо чамац. Не
знам да ли је то тачно? Ако и јесте,
шта ће човек без чамца на врућини
каква је била овог лета.
Владимир Ћосић
(Текст објављен 16. септембра
2015. године у М новинама)

17. MAJ 2017.

Видомир са школским друговима

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ:

АУТОБИОГРАФСКИ ФИЛМ

Насиље се дешавало

а да ми то нисмо

М

итровчанин Видомир Павловић,
који је написао аутобиограф
ску књигу о породичном насиљу
„Смрт очева погледа“ по којој је Игор
Чолак снимио истоимени филм, предста
вио је филм 12. маја својим друговима
из основне школе. Они су се састали у
Основној школи „Јован Јовановић Змај“
поводом 40. годишњице од завршетка
основне школе.
Детињство, одрастање и школовање
били су веома тешки за њега. Није имао
детињство као остала деца, живео је без
основних животних услова, купатила,
чисте воде, постељине а неретко и хра

не. Из школе памти само ружне ствари,
често су га деца вређала, понижавала
и бежала од њега, јер није имао шта да
обуче и обује, па је чак седам дана ишао
бос у школу.
Његови другари рекли су нам како су
Видомира доживели у то време и да ли су
наслутили шта је он тада преживљавао.
-  Видомир је био веома специфичан
клинац, пун живота, једно интелигентно
дете. Често се држао са стране, али је
понекад знао и да се потуче. Познавају
ћи његов живот, то је био производ одно
са у породици. Имао је дивну мајку, отац
му је био алкохоличар и то веома груб.

Тешко детињство
Филм је испричан из перспективе дете
та које је претрпело породично насиље.
Јако снажне и упечатљиве сцене где дете
и мајка страдају од оца насилника иза
зивају јаке емоције и проткане су током
целог филма. Како каже аутор књиге
Видомир, који у филму глуми свога оца
Момира, насиље је трпео од како је знао
за себе. Његов отац био је алкохоличар,

а он, тада још нејако дете, често пута се
запитао зашто се ово баш њему и његовој
мајци дешава. А мајка као мајка, трпела је
батине, ћутала, на све могуће начине поку
шала да сакрије да комшије не виде, да
сачува дете. Детињство сваког детета би
требало да је испуњено најлепшим осећа
њима и да га се сећамо са радошћу. Видо
мирово није било такво.

M NOVINE

17. MAJ 2017.
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ХКПД „МАТИЈА ГУБЕЦ“ РУМА

Рачунар на поклон

ВИДОМИРА ПАВЛОВИЋА „СМРТ ОЧЕВА ПОГЛЕДА“

пред нашим очима,

препознали
Ја сам присуствовао једној сцени наси
ља испред школе. Видомир се играо са
децом испред школе и након наставе није
одмах ишао кући. Добио је такве батине
од оца, тога се и данас сећам - присећа
се Дарко Францешко.
Подсетимо, Видомир Павловић је
у књизи и филму који је по њој сниман
поделио све ужасе и кошмаре који су
обележили његово одрастање у породи
ци са агресивним оцем алкохоличаром и
немоћном мајком.
-  Када смо били мали, били добри
другари, о насиљу се тада није ни раз
мишљало. Ишли смо заједно из школе
кући, у истом правцу. Увек сам се лепо
осећала у друштву деце која су ишла у
Јалију. Негде је био мало различит од
осталих, али мени то није сметало и да
се дружимо. Позадину нико није знао.
Драго ми је када млади људи из тешке
животне ситуације извуку неке поуке и
одлуче да њихов живот буде другачији - 
рекла је Мирјана Францешко.
Видомирова наставница физике, Бог
данка Пауновић рекла је да, иако је
Видомир био жртва насиља, то на њему
данас није оставило последице.

-  Ја се сећам њега као једног живах
ног детета, доброг. Није се он ни у чему
посебно истицао, чак ни у томе да пати.
Жао ми је што се то дешавало испред
наших очију, а да то нисмо препознали. А
како да ја знам шта се дешава? Грешка
је код целог система који је тако поста
вљен, да  наставници науче децу свака
кве ствари а не знају како та деца запра
во живе кући. Жао ми је што се нико не
бави тим послом, да се посвети деци.
Све то што је преживео није оставило
последице на њему, он је прави човек.
Он је мени сад исти као онда када сам га
оставила у осмом разреду са 15 година
- додаје Богданка Пауновић, наставница
физике.
Споменка Малешевић, такође Видо
мирова другарица из школе рекла је како
на Видомира претрпљено насиље није
утицало, јер је упркос свему успео да
створи здраву породицу, што је најбит
није.
Након што су одгледали филм, Видо
мирови школски другари и наставници
изјавили су да им се свидео филм и да су
у њему препознали доста ситуација које
С. Станетић
су се тада дешавале. 

ХКПД „Матија Губец“ добило је од
локалне самоуправе нови компјутер, а
приликом посете овом друштву 12. маја
њега је председнику Павлу Шкроботу уру
чио Слађан Манчић, председник румске
општине.
То је била и прилика да Слађан Манчић
обиђе просторије овог друштва и упозна
са условима рада и бројним активностима
и признањима које је ХКПД „Матија Губец“
побрао за свој више од века дуг рад, буду
ћи да је основано далеке 1903. године.
Просторије друштва су пуне фотогра
фија од оснивања до данас, али такође и
бројних плакета, похвала, награда и пеха
ра.
Председник румске општине је истакао
да је први пут у просторијама „Матије Гуп
ца“ које се налазе на румском Брегу и да
је импресиониран оним што је и видео и
чуо о друштву.
- Заиста сам пријатно изненађен и уви
део сам да је реч о озбиљном културном
друштву, што потврђује и податак да
постоје 115 година. Овај компјутер који
смо донели заиста је мали поклон у одно
су на оно шта је ХКПД „Марија Губец“ до
сада урадио, између осталог, промовишу
ћи и нашу општину не само у Срему и
Србији, него и ван наших граница. Импре
сионира и то што су чланови овог друштва
и представници неколико генерација
истих породица, што промовишу праве
вредности и могу рећи да „Матија Губец“
заслужује знатно већу помоћ локалне
самоуправе и ми смо ту када им она буде
требала - указао је Слађан Манчић.
На подршци и компјутеру који ће им
доста значити у раду захвалио се Павле
Шкробот, председник ХКПД „Матија
Губец“. Он је подсетио да је друштво доби
ло и средства у оквиру пројеката са којим
су конкурисали у општинском буџету.
- Нас ове године 17. јуна очекује и орга
низација једног традиционалног догађаја,
а то је окупљање друштава са простора
бивше СФРЈ - из Србије, БиХ и Хрватске,
које носе име „Матије Гупца“. Ми очекује
мо долазак седам ансамбала који ће при
редити заједнички велики концерт у Руми.
Домаћинство је наизменично, тако да смо
ми сваких седам година домаћини, а сле
дећих шест гости. Морам да кажем да,
иако имамо предзнак хрватски у свом име
ну, ми смо Румљани и Сремци и увек са
радошћу промовишемо свој град у којем
живимо 250 година и где планирамо и да
останемо - рекао је Павле Шкробот.
Рецимо још да друштво Румљани сва
како најбоље познају по Тамбурашком
оркестру „Матија Губец“, али да оно сада
има 385 чланова који су ангажовани и у
другим сферама деловања - ту су драмска
секција, школа тамбуре, као и спортска
секција.
С. Џ.
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ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Велика подршка грађана
Српској напредној странци
Од укупно
116 чланова
савета месних
заједница,
колико их је
бирано на
изборима,
коалиција
окупљена
око Српске
напредне
странке имаће
110 чланова

У

недељу, 14. маја у општини Стара
Пазова одржани су избори за члано
ве савета месних заједница за свих
десет насељених места (Стара Пазова,
Нова Пазова, Стари Бановци, Нови Банов
ци, Бановци – Дунав, Белегиш, Сурдук,
Војка, Крњешевци и Голубинци). Од укуп
но 116 чланова савета месних заједница,
колико их је бирано на изборима, коали
ција окупљена око Српске напредне
странке имаће 110, што показује да сада
шње руководство и актуелна власт у
Општини Стара Пазова ужива подршку
грађана Општине, који су препознали и на
овај начин поздравили напоре уложене у
реализацију многих инвестиција у свим
насељима и подржали визију и планове
да Општина Стара Пазова добије статус
града са три градске општине.
У МЗ Стара Пазова, кандидати владају
ће коалиције имаће 18 чланова, а у Саве
ту ће бити и три члана Групе грађана

Ђорђе Радиновић

Табеларни преглед резултата
• Стара Пазова (укупно 21 члан Саве
та МЗ): Александар Вучић СНС-Ивица
Дачић СПС-ПУПС-ПС 18 чланова, ГГ
„Моја Пазова“ 3 члана
• Нова Пазова (укупно 21 члан Саве
та МЗ): Александар Вучић СНС-Ивица
Дачић СПС-ПУПС-ПС 18 чланова, ГГ
„Избор Општина Нова Пазова -  Милан
Турањанин“ 3 члана
• Нови Бановци (укупно 11 чланова
Савета МЗ): Александар Вучић СНСИвица Дачић СПС-ПУПС-ПС 11 члано
ва
• Стари Бановци (укупно 11 чланова
Савета МЗ): Александар Вучић СНСИвица Дачић СПС-ПУПС-ПС 11 чланова
• Голубинци (укупно 11 чланова

Савета МЗ): Александар Вучић СНСИвица Дачић СПС-ПУПС-ПС 11 чланова
• Војка (укупно 11 чланова Савета
МЗ): Александар Вучић СНС -  Ивица
Дачић СПС-ПУПС-ПС 11 чланова
• Белегиш (укупно 9 чланова Савета
МЗ): Александар Вучић СНС-Ивица
Дачић СПС-ПУПС-ПС 9 чланова
• Сурдук (укупно 7 чланова Савета
МЗ): Александар Вучић СНС-Ивица
Дачић СПС-ПУПС-ПС 7 чланова
• Бановци – Дунав (укупно 7 чланова
Савета МЗ): Александар Вучић СНСИвица Дачић СПС-ПУПС-ПС 7 чланова
• Крњешевци (укупно 7 чланова
Савета МЗ): Александар Вучић СНСИвица Дачић СПС-ПУПС-ПС 7 чланова

„Моја Пазова“. У МЗ Нова Пазова у Савету
ће, поред 18 чланова из Српске напредне
странке са коалицијом, бити и три члана
са листе „Избор Општина Нова Пазова - 
Милан Турањанин“. У осталих осам насе
ља, у саветима месних заједница, члано
ви ће бити кандидати са листе владајуће
Српске напредне странке и коалиционих
партнера.
-  Ово су изузетни резултати. Уколико
узмемо у обзир укупан број чланова саве
та месних заједница на територији општи
не Стара Пазова, и освојених 110 мандата
Српске напредне странке и коалиционих
партнера, од укупно 116, то је чврст пока
затељ да су грађани задовољни полити
ком развоја, коју води Српска напредна
странка, како на државном, тако и на
локалном нивоу. Ми ћемо и даље настоја
ти да подједнако улажемо у сва насељена
места и да по приоритетима, у складу са
потребама грађана, унапређујемо све што
је неопходно за свакодневни бољи живот
свих житеља наше Општине -  изјавио је
након утврђивања изборних резултата,
Ђорђе Радиновић, председник Општине
Стара Пазова и председник ОО СНС.
Сва бирачка места су затворена у 20
часова и нису забележени инциденти и
неправилности током изборног процеса.
На 48 бирачких места право гласа имало
је укупно 55.878 грађана, а евидентирана
је била мања излазност гласача него на
претходним изборима 2013. године.
Резултати одржаних избора за савете
месних заједница на територији Општине
Стара Пазова, дају још снажнији подстрек
да се у наредном периоду настави са пла
нираним виталним инфраструктурним
пројектима и даље континуирано улаже у
развој једне од најразвијенијих општина у
Републици Србији.
Немања Стикић

M NOVINE

17. MAJ 2017.

15

ДОНАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПАЗОВАЧКИМ УДРУЖЕЊИМА

Инвалидска колица за осам
особа са инвалидитетом
П
редставницима старопазовачког
Друштва за афирмацију инвали
да „Феникс“ и Удружењу парапле
гичара „Фрушка гора -  Срем“ прошлог
четвртка, 11. маја уручена су инвалидска
колица у скупштинској сали Беле зграде.
У питању је донација Специјалне болни
це за рехабилитацију и ортопедску про
тетику из Београда.
Ортопедска помагала као што су инва
лидска колица од великог су значаја за
особе са инвалидитетом, а да би се
она обезбедила неопходно је издвојити
30.000 динара за обична собна колица,
док електромоторна коштају и преко две
хиљаде евра.
-  Ми ћемо гледати да оним нашим
члановима, који у току дана заиста има
ју потребе да прелазе дуже дестинације
или да изађу из куће, а да притом имају
проблема с баријерама и са свим дру
гим препрекама на које наилазе до свог
радног или неког другог места, да они
добију та колица -  рекао је Горан Рај
ковић, председник параплегичара „Фру
шка Гора - Срем“.
Многе дијагнозе не могу да доби
ју колица и свакако је оваква донација
добродошла онима којима је потреб
на помоћ, нагласила је Јелица Деспот,
председница Друштва за афирмацију
инвалида „Феникс“ Стара Пазова.
На иницијативу Старопазовчанина
који је запослен у Специјалној болници
за рехабилитацију и ортопедску протети
ку у Београду донирано је осам инвалид
ских колица од којих су шест на електро
моторни погон, док је двоје инвалидских
колица намењено за неуоролошке паци
јенте.
- Сећам се да сам отишао код дирек
тора прошле године и да сам причао са
њим да би требало да помогнемо осо

Уручење инвалидских колица

бама са инвалидитетом у Старој Пазови,
тј. “Фениксу”, да им донирамо неколико
колица -  изјавио је Властислав Милте
новић.
Захваљујући веома доброј сарадњи
Општине Стара Пазова и поменуте бол
нице, управа ове установе другу годину
за редом обезбедила је донацију која је
уручена представницима два удружења
у присуству представника локалне само
управе.
- Морам да напоменем да су ова коли
ца на електромоторни погон од неких
најреномиранијих светских произвођача
и то су на жалост доста скупе ствари и
неприступачне без обзира на све дијаг
нозе и на све могућности које пацијент

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Упис деце
у току

У

пис деце у предшколске установе трајаће до
19. маја. У текућој школској години у ПУ
„Полетарац“, у објектима у Старој и Новој
Пазови, Војки и Голубинцима, борави преко 1.600
деце, од тога је 300 малишана у јаслама. У овој
предшколској установи се надају проширењу капа
цитета, како би у наредној години могли да у већој
мери одговоре на потребе родитеља. Капацитети
ПУ „Радост“ у Новим Бановцима, у девет објеката,
у пет места Подунавља су до 850 деце. Све
информације везане за упис деце у обе ПУ у ста
ропазовачкој општини родитељи могу наћи на сај
ту и фејсбук страници вртића. Листе уписаних
малишана биће објављене 13. јуна, а родитељи
незадовољни одлуком уписне комисије моћи ће да
предају жалбе до 22. јуна.
Ј. К.

има и може да оствари -  истакао је др
Игор Симанић, директор Специјалне
болнице за рехабилитацију и ортопедску
протетику у Београду.
Уверен сам да ћемо и даље са дирек
тором Симанићем и људима из Специ
јалне болнице имати добру сарадњу.
Општина Стара Пазова мора да брине о
онима којима је помоћ неопходна, рекао
је Горан Јовић, председник Скупштине
општине Стара Пазова.
У Друштву за афирмацију инвалида
„Феникс“ инвалидска колица тренут
но користи 15 лица, док је у Удружењу
параплегичара „Фрушка гора - Срем“ тај
број 40.
С. С.
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ШКОЛЕ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Средства
из Покрајине
Међу 223 образовне установе у Војводини, за
израду пројектно техничке документације трима
школама на територији старопазовачке општине
опредељена су средства из покрајинског буџета,
односно Покрајинског секретаријата за образова
ње у износу од 650.000 динара. По 200.000 дина
ра добили су: ОШ „Херој Јанко Чмелик“ и ОШ
„Бошко Палковљевић Пинки“, док је старопазо
вачкој Гимназији „Бранко Радичевић“ одобрено
250.000 динара.
С. С.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Стручна трибина
о заштити деце

ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА
вић, а ментори су им били Сандра Фабиан и
Дуња Гајин.


ТЕХНИЧКА ШКОЛА

К. Л.

Ђаци бесплатно
полажу возачки
У Техничкој школи у Старој Пазови од пре две
године постоји образовни профил техничар друм
ског саобраћаја. Поред запослења у саобраћај
ним предузећима, комуналним установама, пред
узећима за технички преглед возила, у полицији,
овај смер пружа ученицима и шансу да бесплатно
полажу возачки испит за Б категорију. Пре тога
морају да положе тест из познавања саобраћај
них прописа. Овај тест полажу ученици другог
разреда, да би у трећој могли да крену са обуком
за полагање и за то имају могућност до 6. јуна.
Ово је прва генерација техничара друмског сао
браћаја у Техничкој школи у Старој Пазови, која
ће наредне школске године да полаже возачки
испит за Б категорију.
Ј. К.

ОШ „МИЛАН ХАЏИЋ“ ВОЈКА

Недеља спорта

У понедељак, 8. маја, у организацији Центра за
социјални рад у Старој Пазови, у Кући фудбала
уприличена је трибина на тему „Болести зависно
сти у породици и заштита деце“. Стручни радници
социјалне заштите, образовања и здравства са
територије општине Стара Пазова били су у при
лици да се у оквиру стручног скупа информишу
на тему које болести зависности прете породица
ма и на који начин заштити децу од истих. Међу
болестима зависности родитеља деце најчешћа
је алкохолизам, затим коцкање, употреба седати
ва и наркотика. У старопазовачком Центру за
социјални рад истичу да су овакве едукације од
изузетне важности за све стручњаке који долазе у
посредан контакт са децом. Стручна трибина оку
пила је око педесеторо радника који се баве соци
јалном заштитом деце, као и просветних и здрав
ствених радника. Треба истаћи да је Центар за
социјални рад у Старој Пазови издао Водич кроз
права и услуге у социјалној заштити, не само
одраслих, већ и деце и младих.
С. С.

ТАКМИЧЕЊЕ У БЕСЕДНИШТВУ

Прво место
за гимназијалца
На Покрајинском такмичењу у беседништву
ученика гимназија Војводине, Никола Гашпарић
из старопазовачке Гимназије освојио је прво
место. На такмичењу које се састојало из два
дела учествовали су ученици из девет војвођан
ских школа. Први део је подразумевао да учени
ци напишу и беседе беседу на задату тему „Хра
бре срећа прати“, а други да беседе класичне
беседе познатих аутора. Ученик Никола Гашпа
рић је победио са беседом Патрика Хенрија „Дај
те ми слободу или ми дајте смрт“ и својим начи
ном говорења, способношћу убеђивања освојио
је публику тако да је добио снажан аплауз којим
му је победа већ била загарантована. Жири је,
такође, био разоружан његовим наступом, па су
му без полемисања, једногласно доделили прво
место. Под покровитељством Министарства про
свете, организатор и домаћин такмичења била је
Гимназија „Лаза Костић“ у Новом Саду. Поред
Гашпарића на такмичењу је из старопазовачке
Гимназије учествовао је и ученик Марко Бежано

У војачкој Основној школи „Милан Хаџић“ обе
лежена је недеља школског спорта од 8. до 12.
маја. У обележавање су укључени сви ученици
школе у Војки и Крњешевцима, као и ученици
Школе за основно и средње образовање „Антон
Скала“ из Старе Пазове. У оквиру Недеље школ
ског спорта организовани су полигон спретности,
турнири у фудбалу и одбојци, као и међуодељењ
ски турнири у малом фудбалу и одбојци. У петак,
12. маја одржан је и традиционални пролећни
крос „РТС кроз Србију“.

17. MAJ 2017.
у борбу за његово оздрављење укључила се
цела заједница. И даље је активан је и СМС
број 7838 са свих мрежа, планирају да скупљају
до 250 хиљада, што ће им, надају се, бити
довољно.
Ј. К.

БАНОВЦИ ДУНАВ

Освећење темеља
цркве
Његово преосвештенство владик а сремски
Василије освештао је темеље будућег храма пре
подобне Матере Ангелине у насељу Бановци
Дунав. У темеље је положена Повеља, коју је
потписао и Ђорђе Радиновић, председник Општи
не Стара Пазова, а у којој се подсећа на историју
породице Бранковић. У својој беседи, владика
сремски је истакао да је ово година породице и
мајки и истакао да је свака православна светиња
значајна где год се налазила. Нови храм биће
архитектонски копија храма у месту Куљани код
Бањалуке, а председник Радиновић је у изјави за
РТВ Стара Пазова рекао да је циљ локалне вла
сти обнављање и уређење свих светиња у општи
ни јер су оне и културно историјски споменици.
После освећења на темељима је приређен кул
турно уметнички програм.
М. М.

СТАРА ПАЗОВА

„Феникс“
прославио славу

ОШ „ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК“

Дан школе
Основна школа „Херој Јанко Чмелик“ је у сре
ду, 10. маја свечаним програмом у позоришној
сали прославила Дан ове образовне установе.
Дан школе је прилика да ученици кроз музичке,
играчке, рецитаторске и глумачке сцене покажу
део оног што су научили, али и свој таленат и
способности, јер школа није само место где се
уче прва слова и бројеви. Школа је место, где се
добија основно знање и искуство за живот, а како
је нагласио директор Јанко Хавран, оваква про
слава јесте прилика да сретну садашњи и бивши
ученици, наставници, сарадници и пријатељи
школе. Међу званицама била је Љибушка Лака
тош, народна посланица и Јан Бртка, новоиза
брани председник Матице словачке у Србији,
коме је ово била прва званична посета Старој
Пазови након ступања на ову функцију пре неде
љу дана.
З.К.

Чланови Друштва за афирмацију инвалида
“Феникс” у петак, 12. маја,  у Соколском дому обе
лежили су 17 пут славу, Светог Василија Остро
шког, чија су чудотворна дела позната и изван
граница Српске православне цркве. Цвико Кру
нић, досадашњи кум, задржао је кумство до 12.
маја 2018. године. Обред сечења славског колача
обавио је јереј Никола Деспот.Свечаности су
поред чланова Феникса присуствовали представ
ници јавног и политичког живота, пријатељи,
сарадници и донатори овог друштва. На свечано
сти је похваљен допринос РТВ Стара Пазова
ширењу идеје доброчинства и хуманости.
М. М.

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

НОВА ПАЗОВА

Помоћ за
Стојана Радеку
Прошлог лета петогодишњи Стојан Радека из
Старе Пазове оболео је од мијелобластичне
леукемије. Родитељи су првобитно планирали
његово лечење у Немачкој. Нису успели да
добију термин тамо, тако да су одлучили да
помоћ потраже даље и тако стигли до Италије.
Управо пре неколико дана су се вратили из
Рима, где су Стојану рађене бројне анализе,
како би се могла утврдити даља терапија. Коли
ко ће их коштати лечење у Риму, не знају, тре
нутно имају на рачуну око 230 хиљада евра.
Захвални су свима, који су им помогли и пома
жу, јер откад је јавност сазнала за овог дечака,

Позориште
на Фестивалу
Од укупно 12 представа у Војводини, колико је
у накнадној селекцији погледао редитељ Тибор
Вајда из Новог Сада, међу осам најбољих нашла
се позоришна представа „Браћо и сестре“ Ама
терског позоришта „Мирко Таталовић Ћира“ из
Нове Пазове. Ова представа ће као једина из
Срема учествовати на 55. Фестивалу  аматерских
позоришних друштава Војводине који се у Старој
Пазови одржава од 19. до 27. маја. Поред дома
ћина ове смотре, наступиће и аматери из Зрења
нина, Банатског Карађорђева, Црвенке, Крушчи
ћа, Куле и Ковина.
З. К.

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

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

17. MAJ 2017.
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СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“

Ускоро бољи услови за
пећиначке средњошколце

У

Средњој техничкој школи „Миленко
Веркић Неша“ у Пећинцима ускоро
почињу радови на реконструкцији и
адаптацији школског објекта у оквиру Про
грама модернизације школа који реализује
Министарство просвете, науке и техноло
шког развоја на основу уговора Републике
Србије и Европске инвестиционе банке.
Овим радовима биће обухваћена и
доградња објекта којим ће пећиначка сред
ња школа бити проширена за 964 квадрат
на метра, у оквиру којих ће бити смештено
девет нових учион
 ица, три кабинета, библи
отека, зборн
 ица и четири канцеларије.
Начелник пећиначке Општинске управе
Жељко Трбовић каже да ће пећиначка тех
ничка школа, која од наредне школске годи
не уводи и нове образовне профиле, про
ширењем обезбедити ученицима и настав
ном особљу много боље услове за учење и
рад.
-  Пећиначк а локална самоуправа већ
неколико година улаже значајна средства у
обнову школских објеката, у које деценија
ма није озбиљније улагано и које смо зате
кли у врло запуштеном стању. Део средста
ва за обнову школских објеката издвајамо

из општинског буџета, док део средстава
обезбеђујемо кроз пројектно финансирање.
Стога нам је изузетно значајно што је пећи
начка средња школа уврштена у Програм
модернизације школа Министарства про
свете, јер су у питању средства која у овом

ИСПОРУКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ЗА ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ

тренутку не бисмо могли сами да обезбеди
мо – рекао је Трбовић.
Укупна вредност пројекта је 60,5 милиона
динара, а пећиначка локална самоуправа је
за реализацију овог пројекта обезбедила
земљиште и пројектну документацију.

„ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“

Митровчани
Помоћ за 14 породица екипно најбољи

О

У

општини Пећинци у току је
испорука
пакета
грађевин
ског материјала избегличким
породицама у оквиру Регионалног
стамбеног програма – потпројекат 2.
Појединачна вредност пакета грађе
винског материјала који ће добити
14 избегличких породица у пећинач
кој општини је до 9.000 евра, а сред
ства за ову намену, у укупном износу
од 126.000 евра, Општини Пећинци је
доделио Комесаријат за избеглице и
миграције.
Заменик
председнице
Општи
не Пећинци Зоран Војкић нагласио
је значај пројеката које пећинач

ка локална самоуправа спроводи у
сарадњи са Комесаријатом.
-  Интеграција избегличких поро
дица у локалну заједницу не може
бити потпуна без решавања стам
беног питања ових породица и зато
ће Општина Пећинци наставити да
аплицира на конкурсима Комесари
јата. Захваљујући сарадњи са Коме
саријатом само током прошле године
у нашој општини је збринуто 14 избе
гличких породица, којима је додеље
но по 9.500 евра за куповину куће и по
1.500 евра за набавку грађевинског
материјала за поправку или адапта
цију купљене куће – изјавио је Војкић.

сновна школа „Слободан Бајић Паја“ из Пећина
ца била је 13. маја домаћин 48. окружног такми
чења основних школа Србије „Шта знаш о сао
браћају“. Уз подршку и покровитељство Савета за без
бедност саобраћаја и пећиначке локалне самоуправе,
на полигонима спретности и симулације саобраћаја као
и тестовима прилику покажу своју спретност и знање
имала су 32 ученика из четири општине Сремског окру
га: Сремске Митровице, Руме, Инђије и Пећинаца.
Такмичење је отворио Милан Степановић, председ
ник Савета за безбедност саобраћаја општине Пећин
ци.
-  Општина Пећинци активно учествује и подржава
овакве манифестације јер безбедности деце и младих
придајемо посебну пажњу, како путем едукација, тако и
ажурним одржавањем вертикалне и хоризонталне сиг
нализације у зони школа. Ми смо нашом стратегијом за
2016/2017. годину, која је у складу са Националном
стратегијом Агенције за безбедност саобраћаја, зацрта
ли да до 2020. године немамо ни једно погинуло дете у
саобраћајним несрећама, а већ постижемо циљ, јер
задње четири године немамо ни једно погинуло дете на
територији наше општине – истакао је Степановић.
Савет за безбедност саобраћаја општине Пећинци за
ово такмичење обезбедио је 10 кацига за децу, која
сада имају комплетну опрему за вожњу бициклом, како
на полигонима приликом часова техничког образовања
тако и на такмичењима.
На окружном такмичењу „Шта знаш о саобраћају“ у
екипном пласману прво место заузела је Сремска
Митровица, друго су освојили ученици општине Пећин
ци, док је треће припало ученицима са територије
општине Рума. У појединачном пласману ученици
пећиначке општине освојили су два трећа места: Игор
Орловић и Невена Петровић из Купинова.
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Председник Општине Инђија са стипендистима

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИМИР ГАК УРУЧИО СТИПЕНДИЈЕ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА

Задржати најбоље
што Инђија има

П

редседник Општине
Инђија Владимир Гак
у уторак, 9. маја све
чано је уручио 83 уговора
најбољим студентима који
су остварили право на сти
пендије у текућој школској
години. Како је истак ао,
локална самоуправа је
повећала износ стипендија
на 10 хиљада динара, а већ
следеће године та сума ће
износити 12 хиљада дина
ра.
- Стипендије свакако нису

основни мотив за добро
учење и успехе који пости
жу наши најбољи студенти,
али ако бар у једном про
центу томе на овај начин ми
допринесемо, имамо само
разлога за задовољство - 
истакао је Гак и додао:
-  Општина Инђија има
доста финансијских про
блема, али ниједног тренут
ка нисмо дозволили да се
то осети у сегментима као
што су школство, пред
школско образовање и

здравство, јер је у питању
будућност наше општине.
Први човек општине
Инђија истакао је да ће се
потрудити да најбоље сту
денте активно укључе у рад
локалне самоуправе.
-  Надамо се да ће нам
законс ка регул ат ива у
неком будућем периоду
дозволити да запослимо
људе који су будућност
општине Инђија, пре свега,
мислим на студенте који
остварују изузетне резулта

Ветар
у леђа
Студенткиња Љубица Трку
ља из Инђије каже да јој сти
пендија много значи.
-  Наша општина једна од
ретких која на овај начин награ
ђује труд и рад. То је изузетно
леп гест који сваки студент
цени, јер знамо колики су тро
шкови школовања. На овај
начин смањују се и трошкови
нашим родитељима -  каже
Љубица Тркуља.
-  Веома ми је драго што

Љубица Тркуља
наша општина подржава сту
денте и младе уопште. Стипен
дије су, уједно, морална подр

Горан Савић
шка и „ветар у леђа“ за наш
даљи напредак - рекао је Горан
Савић.

те током школовања. Уко
лико не дође до тога, ми
ћемо покушати самостално
да пронађемо начин, јер
само тако Инђија може
постати европски град у
будућности -  истиче пред
седник Општине Инђија.
Поред
запош љавањ а,
јавила се и идеја да се
изгради насеље – стамбене
зграде које би населили
навршени студенти и функ
ционисало би по некада
шњем принципу кадровских
станова, објашњава Гак.
-  У једној страној земљи
видели смо пројек ат који
нам се свидео и покушаће
мо да га имплементирамо и
код нас. На тај начин би нај
бољим студентима могли
да понудимо и нешто више.
Проблем
са
стручн им
кадровима присутан је у
целој земљама као и у окру
жењу, и тога смо свесни.
Учинићемо све да направи
мо такав амбијент у нашој
општини да најбоље што
имамо, задржимо за себе - 
рекао је на крају председ
ник Општине Инђија Влади
мир Гак.
М. Ђ.
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ДЕЛЕГАЦИЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА КЛАДУША У ПОСЕТИ ИНЂИЈИ

Могућа сарадња
Д

елег ац ија
општин е
Велика Кладуша бора
вила је у четвородневној
посети општини Инђија. У
питању је узвратна посета, јер
су представници сремске
локалне самоуправе у децем
бру прошле године боравили у
Босни и Херцеговини.
После састанка одржаног у
четвртак, 11. маја у згради
Општине Инђија, председник
Владимир Гак потврдио је да
постоје планови за привредну
сарадњу која би могла у
наредном периоду да буде
реал изован а између две
општине.
-  Општина Велика Кладуша
била је једна од привредно
најразвијенијих у старој Југо
славији и то је оно чему ми,
локално руководство, тежимо,
да Инђија једног дана буде
међу лидерима у нашој земљи
када је привредни развој у
питању -  истак ао је Гак и
додао:
-  Поред пријатељских одно
са, нама је посебно интере
сантан геостратешки положај
Велике Кладуше. Један део
њихове територије граничи се
са Европском унијом тј. Хрват
ском. То је потенцијал који
имају, јер сви тежимо Европ
ској унији те је, свак ако, у
предности свако ко се налази
на граници са ЕУ.
Предс тавн иц и босанс кохерцеговачке општине стигли
су у Инђију са жељом да се

Представници Инђије и Велике Кладуше

упознају како функционише
једн а
од
најр аз вијен ијих
општина у нашем региону, као
и да обиђу индустријску зону и
привредне субјекте који су ту
смештени. Исмет Хушидић,
саветник начелника Општине
Велика Кладуша предводио је
делегацију коју су чинили
представници јавних предузе
ћа и привредника са територи
је поменуте босанско-херцего
вачке општине.
-  Представници Општине
Инђија упознали су нас са
њиховим стратешких докумен
тима и видели смо одређене,
конкретне примере када је у
питању функционисање инду
стријских зона. Нама је то
врло интересантно, јер као
општина планирамо сличне
активности -  истакао је Хуши

дић и додао да су разговарали
са инђијским привредницима о
могућој сарадњи.
Могућност скоре привредне
сарадње инђијских и привред
ника са територије општине
Велика Кладуша, потврдио је
и председник Општине Инђија
Владимир Гак о чему ће бити
речи и на следећем заједнич
ком састанку. Гак је за крај
истакао да се локална самоу
права труди да успостави
сарадњу између привредника
из Инђије и Велике Кладуше,
иако је то ван оквира надле
жности те сремске општине,
али да је њихова обавеза да
на све начине обезбеде нова
радна места, повећање произ
водње, и извоза у земље у
окружењу.

М. Ђ.

СИСТЕМ 48

Водовод у Чортановцима

У

двонедељном извештају Јавног комунал
ног предузећа „Водовод и канализација“,
који се нашао пред представницима општи
не Инђија на последњем састанку Система 48 у
петак, 12. маја, било је речи о водоводној мрежи
у Чортановцима. Вршилац дужности директора
„Водовода“ Драгољуб Трифуновић каже да ће у
току ове недеље бити извршена још једна анали
за воде и уколико резултат буде позитиван, на
чесмама у Чортановцима ускоро ће потећи град
ска вода.
-  Током следеће недеље бићемо спремни да
кренемо са потписивањем уговора са оним
мештанима који желе своје домаћинство да при
кључе на новоизграђену водоводну мрежу - каже
Трифуновић и додаје да ће током следеће неде
ље кренути и анкетари који ће на терену прикупи
ти информације о броју мештана који своја дома
ћинства хоће да прикључе на водоводну мрежу.
Пројектом који се тиче изградње водоводне
мреже у Чортановцима предвиђено је укупно 876
прикључака, мрежа је дуга око 7,5 километара и
како каже в.д директора инђијског „Водовода“, из
тог разлога неопх одно је знати колико је мештана
спремно да потпише уговор са поменутим јавним

предузећем, објашњава Трифуновић и додаје:
-  Ми ћемо мештанима Чортановаца изаћи у
сусрет на тај начин што ћемо им омогућити пла
ћање прикључка у десет месечних рата. Још увек
није утврђена тачна цена, али ће се она кретати
око 50 хиљада динара.
У петак, 12. маја одржан је и састанак са
мештанима Чортановаца на којем су присуство
вали представници „Водовода“ и председник
Општине Инђија Владимир Гак. Циљ састанка
био је да се мештани информишу о завршетку
радова на изградњи водоводне мреже, о при
кључцима, цени али и о осталим појединостима
које су значајне за њих.
Председник Општине том приликом је истакао
да су у цену прикључка урачунати само матери
јални трошкови јавног предузећа.
- Да је ситуација у општинском буџету другачи
ја, размишљали би о варијанти која би подразу
мевала део суфинансирања трошкова прикљу
чења на водоводну мрежу. С обзиром на то да је
ситуација ипак доста другачија и неповољна, у
овом моменту не можемо изаћи у сусрет мешта
нима Чортановаца - рекао је Гак.
М. Ђ.
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ПОЉОПРИВРЕДА

Подстицајне
мере
У периоду од 8. до 11. маја
Агенција за рурални развој
општине Инђија одржала је
састанк е по свим месним
заједницама са циљем да
представе мере подршке раз
воју пољопривреде за текућу
годину. Општина Инђија преко
ресорне Агенције за ову годи
ну определила је средства у
укупном износу од 24 милиона
динара за развој и подршку
руралном развоју кроз неколи
ко конкретних мера.
Ивана Пејовић Шеврт, в.д.
директора Агенције за рурални
развој истакла је да су ове
године акценат ставили на
мере које су пољопривредни
цима најзанимљије.
-  У питању је финансирање
веш тачк ог
осем ењ ав ањ а,
суфинансирање камате за кре
дит е
пољ оп рив редн ик а,
набавка прикључне механиза
ције и осигурање усева - исти
че Пејовић Шеврт и додаје да
су задовољни одзивом пољо
привредник а који су прису
ствовали састанцима који су у
претходној недељи одржани у
свим инђијским селима, на
крају и у згради општине Инђи
ја.
-  Пољопривредници су на
састанцима, од наших запо
слених, добили све неопходне
информације, уједно смо
решили и одређене недоумице
које су имали у вези аплицира
ња за поменута средства - 
каже в.д. директора Агенције
за рурални развој општине
Инђија.

ЦРВЕНИ КРСТ

Дан отворених
врата
У
оквиру
обележавања
Недеље Црвеног крста од 8.
до 15. маја Црвени крст Инђи
ја реализовао је активности
попут: Дана отворених врата,
у оквиру којег је одржана пре
зентација најзначајнијих про
грама Црвеног крста за све
заинтересоване суграђане. 10.
маја награђени су најуспешни
ји радови ликовно - литерарног
конкурса поводом Дана плане
те земље, са темом „Моја еко
прича“ у просторијама Црве
ног крста, док је дан касније,
11. маја свечано обележен Дан
добровољних давалаца крви
и том приликом у Културном
центру Инђија уручена су при
знања вишеструким, јубилар
ним добровољним даваоцима
крви, као и најуспешнијим уче
сницима ликовно-литерарног
конкурса „Крв живот значи“.

М. Ђ.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ РУМА

ШИД

Захвалнице
за хуманост
Поводом
обележавања
Национ
 алног дана добровољ
них давалаца крви, а у оквиру
обележавања недеље Црве
ног крста 11. маја, у сали Скуп
штине општине Шид, уручене
су захвалнице председнику
Општине Шид Предрагу Вуко
вићу, локалној самоуправи, ком
панији Викториа-оил и њиховој
синдикалној организацији, за
пружену подршку у раду Црве
ног крста.
У шидској општини регистро
вано је преко 1.000 добровољ
них давалаца крви, а годишње
се у организацији Црвеног крста
организују 23 акције добровољ
ног давања крви, како у Шиду
тако и у месним заједницама.
-  Ово је лепа страна Шида.
Иако није велики град, у доса
дашњим ситуацијама показало
се да су Шиђани веома хумани
и солидарни. На тај начин пока
зали смо, да што се тиче хума
ности, стојимо раме уз раме са
великим градовима. Уосталом,
град је велики онолико, колико
помоћи пружа најугроженијим
лицима. Зато се захваљујем
свим овим хуманим и добрим
људима. Ово је једна права
слика која треба да се покаже
другима о нашем граду и људи
ма који живе у њему - истакао је
председник Општине Шид Пре
драг Вуковић.

17. MAJ 2017.

Нове инвестиције

За парцелу у близини „Новоградње“, у индустријској зони,
заинтересован је инвеститор из Београда, који би већ до сеп
тембра реализовао значајан део инвестиције

И

звештај о извршењу општинског буџета
у првом кварталу текуће године разма
тран је и усвојен на седници Општин
ског већа која је одржана 12. маја.
Укупно остварени приходи и примања у
овом периоду су износили 347,8 милиона
динара или око 17 процената од плана за ову
годину, док су расходи били нижи и износе
319,1 милион динара.
-  У структури остварених прихода највеће
учешће имају приходи од пореза на доходак,
добит и капиталне добитке који су реализова
ни са 46 процената, потом трансферна сред
ства са виших нивоа власти и трећи по висини
су приходи од пореза на имовину. У овом
периоду, као и претходних година, реализаци
ја је увек мања него у наредним кварталима
које пратимо, тако да у наредном периоду
следи веће извршење буџета - рекла је шефи
ца Одељења за финансије, привреду и пољо
привреду Биљана Дамљановић.
На овој седници изабрана је и организација
која ће извршити процену тржишне вредности
једне парцеле у близини „Новоградње“, у
индустријској зони, чија је површина 1,5 хекта
ра.
По речима председника румске општине
Слађана Манчића, реч је о једном заинтере
сованом инвеститору из Београда који би
купио ту парцелу.
- Ово је и највише разлог што смо одржали

седницу Општинског већа јер је реч о добром
инвеститору који би већ до септембра реали
зовао значајан део инвестиције која ће упо
слити око 150 лица. Могу још само да кажем
да уговорна плата неће бити испод 500 дола
ра, тако је поменуто у разговорима, надам се
да ће тако бити и у пракси и то је прилика за
упошљавање људи са вишим степенима
стручне спреме. Када је реч о буџету, ми смо
задовољни како се он пуни иако је тај приход
у првом кварталу увек најмањи - рекао је Сла
ђан Манчић.
Он је најавио и даље радове на асфалтира
њу улица у граду, следе Улица Милоша Оби
лића у дужини од 190 метара, али и асфалти
рање једне од најпрометнијих улица у граду - 
Железничке и то на потезу од центра града до
Градског гробља.
- За ове намене и за одржавање путне мре
же ми имамо око 50 милиона динара. Приори
тет нам је свакако Железничка улица која је у
лошем стању. Све ово радимо кроз уговор о
одржавању у оквиру којег можемо све деони
це до дужине од 500 метара да реконструише
мо, закрпимо ударне рупе или пресвучемо
асфалтом, зато смо и издвојили поменута
средства - каже Манчић.
Чланови Општинског већа су на овој седни
ци доделили и 200.000 динара цркви Светог
Николаја у Малим Радинцима за замену
дотрајале столарије. 
С. Џ.

АПЕЛИНА ПЕКАРА

Апелине златне медаље са Сајма
Н
а овогодишњем Пољопри
вредном сајму у Новом Саду
производи из Апелине пека
ре високо су оцењени. Апелина
пекара добитник је шест великих
златних медаља и два признања.
- Сваке године додамо новитете
у наше производе, тако смо и ове
године донели два нова произво
да и добро смо оцењени. Добили
смо пет великих златних медаља,
плакету за шампиона групе за
производ хељдина пита са бун
девом и добили смо плакету за
иновативност. Ове године смо до
дали асортиману микс пецива, са
разним комбинацијама а нешто
смо комбиновали и са хељдом.
Ми смо на Сајму присутни осам
година и ове године смо добили и
златну медаљу за Циповку – тра
дицион
 ални војвођански хлеб, али
урађен на наш начин, комбинован
са интрегралним брашном – каже
Михаил
 о Апић, власник Апели
не пекаре. Он истиче да се увек
труди да за своје купце обезбеде
квалитетне производе и да увек
освежавају понуду са новим про
изводима. 
С. С.

Михаило Апић са признањима и новим производима

M NOVINE
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АКЦИЈА „МАТУРА“ МИТРОВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Апел матурантима

У

циљу унапређења безбедносне кул
туре и заштите ученика завршних
разреда средњих школа, као и одржа
вања повољног стања безбедности за вре
ме матурских прослава и других школских
манифестација, у периоду од 28. априла
до 30. маја на подручју Полицијске упра
ве Сремска Митровица, одржава се акција
„Матура“.
Спровођење акције „Матура“ засновано
је на едукацији и унапређењу безбедносне
културе ученика завршних разреда сред
њих школа, као и на идентификацији потен
цијалних безбедносних изазова и ризика.
Акција обухвата превентивне и репре
сивне активности. Превентивне активности
у виду информисања и едукација учени
ка се организују у свим средњим школама
на подручју Срема, па су тако матуранти
Средње економске школе „9. мај“ прошлог
петка, 12. маја присуствовали су предава
њу о поштовању јавног реда и безбедном
учешћу у саобраћају. Едукација обухвата
превенцију свих облика насиља, нарушава
ња јавног реда и мира, злоупотребе алко
хола и опојних дрога, као и безбедног пона
шања у саобраћају.
Репресивне активности биће спроведе
не у време одржавања матурских прослава

Едукација ученика Средње економске школе „9. мај“
и биће усмерене на спречавање вршења
кривичних дела и прекршаја против јавног
реда.
Такође, биће организоване и појачане
контроле саобраћаја, са посебним акцен
том на прекршаје које обично чине млади
возачи: управљање возилом под дејством
алкохола, вожња без возачке дозволе,
некоришћења сигурносног појаса за време

вожње, управљања моторним возилом у
времену од 23:00 до 05:00 часова возача са
пробном возачком дозволом и других пре
кршаја које чине млади возачи.
Акције ће бити организоване у дане одр
жавања матурских прослава, такође на
подручју целе Полицијске управе у Срем
ској Митровици.
С. Бјелкић

САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Ометање полицајца
на дужности
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Инђији су, по налогу надлежног
тужиоца, одредили задржавање до 48
часова за М. П. (40), због постојања основа
сумње да је извршио кривично дело оме
тање службеног лица у вршењу службене
дужности. Он се терети да је приликом
полицијске контроле у којој је код његовог
сувозача пронађена биљна материја сум
њива на марихуану и сканк, прекршио
наређење полицајца да изађе из возила и
великом брзином побегао са лица места,
али је накнадно пронађен. Осумњичени ће
уз кривичну пријаву бити доведен на
саслушање у Основно јавно тужилаштво у
Старој Пазови. Против сувозача биће под
нета кривична пријава за неовлашћено
држање опојних дрога, надлежном тужи
лаштву.

Заплена наркотика
Полиција у Старој Пазови је приликом
претреса приватне куће у Новим Бановци
ма пронашла 16 пакетића са сувом биљ
ном материјом сумњивом на марихуану.
Због постојања основа сумње да је извр
шио кривично дело неовлашћена произ
водња и стављање у промет опојних дро
га, против 19-годишњег младића биће под
нета кривична пријава, надлежном тужи
лаштву.
***
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици су ухапси

ли С. Ф. (39), због постојања основа сумње
да је извршио кривично дело неовлашће
на производња и стављање у промет опој
них дрога. У претресу његовог стана, поли
ција је пронашла и запленила 33 грама
суве биљне материје сумњиве на мариху
ану, дигиталну вагу, десетине семенки и 10
саксија са младим биљк ама налик на
индијску конопљу. Осумњичени ће у закон
ском року, уз кривичну пријаву бити дове
ден на саслушање у Више јавно тужила
штво у Сремској Митровици.
***
Полиција у Старој Пазови је, приликом
претреса приватног стана 38-годишњег
мушкарца пронашла и запленила више
кесица са извесним количинама наркоти
ка сумњивим на хероин, амфетамин и
марихуану. Нађена је и дигитална вагица
за размеравање. Против осумњиченог
биће поднета кривична пријава због
постојања основа сумње да је извршио
кривично дело неовлашћена производња
и стављање у промет опојних дрога.
Након лишења слободе, осумњичени је
због раније извршеног кривичног дела,
спроведен на издржавање затворске
казне.

Замена возачких
дозвола
Министарство унутрашњих послова - 
Полицијска управа у Сремској Митровици,
подсећа грађане да возачке дозволе на
старом (папирном) обрасцу, у складу са
чл. 351 Закона о безбедности саобраћаја
на путевима, важе до 10. јуна 2017. годи

не. Захтев за замену возачке дозволе на
старом (папирном) обрасцу се подноси
лично, у полицијској станици по месту пре
бивалишта грађана.  
Уз захтев треба приложити: 1. возачку
дозволу издату на старом (папирном)
обрасцу; 2. важећу личну карту на увид; 3.
уверење о здравственој способности за
управљање моторним возилима и скупо
вима возила оне категорије за које се зах
тева издавање возачке дозволе које није
старије од шест месеци (доказ треба при
ложити ако је ранија дозвола издата на
период краћи од 10 година из здравстве
них разлога, односно ако захтев подноси
лице које је старије од 65 година живота);
4. доказе о плаћеним таксама:
Возачка дозвола за управљање мотор
ним возилима се издаје на рок од 10 годи
на.
Особама које су старије од 65 година
возачка дозвола се издаје са роком важе
ња до највише пет година (у зависности од
мишљења лекарске комисије). Особама
које у време издавања возачке дозволе
имају више од 55 година, дозвола се изда
је са роком важења до навршене 65. годи
не. Изузетно, дозвола се може издати и на
краће време, на основу налаза и мишље
ња у уверењу о здравственој способности
возача.
Након 10. јуна 2017. године, возачке
дозволе издате на старом (папирном обра
сцу) неће моћи да се користе за управља
ње возилом у саобраћају, али ће и након
тог датума моћи да се замене за нове
возачке дозволе.
Захтев за замену старе возачке дозволе
за нову може се поднети и електронским
путем преко портала електронске управе
коришћењем услуге „Замена старе возач
ке дозволе за нову (картичну)“.
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Пољопривредници пуни утисака

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ

Највише заинтересов
А

генција за рурални раз
вој Града Сремска
Митровица организова
ла је за пољопривреднике са
територије Града бесплатну
посету 84. Пољопривредном
сајму у Новом Саду у недељу,
14. маја. Око стотинак пољо
привредника је имало прили
ку да посети овогодишњи
сајам, са којег су понели пози
тивне утиске.
Пољопривредни произвођа
чи су углавном разгледали
механизацију како би постоје
ћу обновили.
- Обезбедили смо аутобуски
превоз и улазнице за стотинак
митровачких пољопривредни
ка. Пошто је заинтересова
ност изузетно велика, обезбе
дили смо и додатне улазнице
и превоз, тако да ћемо до
краја сајма ићи још један дан
организовано у Нови Сад.

Пољопривредници   су задо
вољни посетом, највише због
тога што су могли да виде
механизацију и опрему и да је
набаве по повољним сајам
ским ценама. Такође и нама
из Агенције за рурални развој
посета је доста значила, јер
планирамо да организујемо
пољопривредни сајам на
јесен у Сремској Митровици - 
рекао је Петар Самарџић,
директор Агенције за рурални
развој Града Сремска Митро
вица.
За ову намену издвојено је
око 100.000 динара из
градског буџета.
Бошку
Данил ов ић у,
пољoпривреднику из Кузмина
ово није прва посета сајму.
-  Дошли смо на сајам да
видимо нове пољопривреде
машине. У односу на прошле
године има доста изложених

Пољопривред
ници су задо
вољни посе
том највише
због тога што
су могли да
виде механиза
цију и опрему
и да је набаве
по повољним
сајамским
ценама
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вани за механизацију
машина и излагача. Ова посе
та нам много значи, морамо
да пратимо новости. Захва
љујем се Агенцији за рурални
развој која нам је све ово омо
гућила - рекао је Даниловић.
Момчило Узелац из Срем
ске Митровице, како за себе
каже, новопечени пољопри
вредник, кренуо је да се бави
пољопривредном производ
њом пре два месеца. Како
тврди, због тога му посета
сајму много значи. Он се тако
ђе захвалио Агенцији за
рурални развој.
Посета новосадском Пољо
привредном сајму значила је
и Слободану Кузмановићу из
Босута.
-  Много ми значи што сам

погледао на сајму новине.
Ово је први пут да долазим на
сајам. Радим у закуп земљу, а
планирам да обновим меха
низацију. Најхитнији ми је
мањи трактор и то сам данас
гледао - додао је Кузмановић.
Срђан Соларевић из Беше
нова дошао је на сајам како
би набавио опрему. Он је
рекао да ће купити опрему за
прераду воћа и искористити
сајамске попусте и субвенци
је, а Јован Кузманчевић из
Лежимира каже да су пољо
привредници из овог села нај
више били заинтересовани за
механизацију и стоку, као и да
је пронашао прскалицу коју ће
купити.

С. Станетић

Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“
реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и
омладину Града Сремска Митровица. Ставови изнету у подржаном медијском
пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЗАШТО МЕШТАНИ ШИДСКЕ ОПШТИНЕ У СВЕ ВЕЋЕМ БРОЈУ ОДЛАЗЕ НА
ПРИВРЕМЕН РАД У СЛОВАЧКУ И ЧЕШКУ?

Трбухом за крухом

Ја радим осам сати дневно. Плата
ми је од 700 до 1.000 евра. Посто
ји могућност да се додатно ради,
али је све на добровољној основи
и нико те на то не присиљава. Мени
посао није тежак, а и ако ми је некад
тешко, додатна ми је мотивација
што ћу бити награђена за свој труд,
што није био случај у Србији, каже
Мила Белић

У

последњих
годину
дана, више стоти
на мештана шидске
општине отишло је на при
времени рад у Словачку и
Чешку. Највећи број, углав
ном младих али и брачних
парова, отишло је из Ерде
вика и Љубе, али проте
клих месеци и из Шида и
околних места. У почетку су
то били само припадници
словачке заједнице, мада
у последње време то није
правило. Посао у фабрика
ма углавном у ауто, електро
и прехрамбеној индустрији,
најчешће проналазе преко
неколико агенција.
Највећи број их одлази у
словачки град Трнаву, где
се и налази највећи број
фабрика. Плата за њихов
рад износи од 500 до 700
евра. Смештај им је обез
беђен, а како наводе они
који  већ неко време раде у
Словачкој, за рад од 10 и 12
сати, буду додатно награђе
ни.
Искуства су различита.
Неки од њих бораве по три

месеца, након чега се вра
ћају кући, а чест је случај и
да продуже свој уговор на
дуже време. Као основни
разлог свог одласка наво
де немогућност проналаска
посла у својој општини, као
и немогућност да од оно
га што зараде, издржавају
своју породицу и школују
децу.
На евиденцији Национал
не службе за запошљавање
испостава Шид, тренутно се
налази 3.304 незапослена
лица. Од тог броја, 1.628 је
жена. Највећи број незапо
слених лица у Срему, чине
они са завршеном сред
њом стручном спремом,
док високообразовани чине
6,49 одсто од укупног броја
незапослених.
И поред тога, мешта
ни шидске општине се све
чешће одлучују за одлазак
ван граница своје земље.
Једна од њих је и наша
саговорница
из
Шида,
Мила Белић која у фабри
ци „Пежо“ у Трнави ради
већ годину дана. Пре одла

Мила Белић на свом радном месту

ска у Словачку, радила је у
неколико приватних радњи:
печењарама,
пекарама,
где је како каже, радила за
минималац. Са новцем који
је тада зарађивала, није
успевала да покрије студи
рање свог детета. Када јој
је кћер уписала факултет у

Дефицитарни возачи, књиговође,
комерцијалисти, електричари
У Националној служби за запошљавање се
већ дужи низ година издвајају значајна сред
ства за програме за самозапошљавање. Нај
већи је одзив за услужне и производне делат
ности -  наводи саветница за запошљавање у
НСЗ Шид Наташа Цвјетковић.
- Број незапослених лица последњих година
углавном стагнира и можда статистички беле
жи неки благи пад. Као разлог свакако је чиње
ница да све већи број људи посао проналази
ван граница Србије. У последње две године

порасла је потражња за возачима теретних
возила, с обзиром на то да је ово занимање
дефицитарно у скоро свим европским земља
ма. Послодавцима је данас најтеже да нађу
књиговође, комерцијалисте, електричаре,
теренске аквизитере... Разлог је пре свега,
слаба заинтересованост незапослених лица
за овакву врсту посла, или пак недостатак
искуства или неких посебних знања и вештина
које послодавци захтевају, каже Наташа Цвјет
ковић.

Словачкој, одлучила је да
крене за њом.
-  Чим сам дошла у Трна
ву одмах сам пронашла
посао у фабрици аутомо
билске индустрије „Пежо“.
У почетку сам имала зајед
нички смештај са још две
колегинице, који је био врло
пристојан. После неколико
месеци, изнајмила сам при
ватан стан, у којем данас
живим заједно са својим
сином који је у међувреме
ну дошао са његовим коле
гом. Ја могу рећи да сам
презадовољна. На првом
месту односом послодавца
према нама, срдачношћу
Словака на сваком кора
ку, на улици, трговинским
радњама... Код њих све
беспрекорно
функциони
ше. Све је чисто и уредно
и оно што могу да кажем,  
код њих мора да се поштује
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Задовољни
радници
- Тамо данас сви ујутру иду
радосни на посао, као код нас
некад у срећна времена.
Лепо је видети раднике у
великом броју, који свако
јутро задовољни иду на
посао, знајући да од новца
којег тамо зараде, могу да
прехране своју породицу. Ја
од своје плате, могу лепо да
живим. Могу себи да приу
штим све што ми треба, да
школујем своје дете и нешто
и уштедим. Лепо је и кад
добијеш признање од свог
послодавца да нешто вредиш
и који те притом награди за
твој рад. То у Србији ма коли
ко да сам се трудила, нисам
доживела - каже Мила на кра
ју разговора.

ред, рад и дисциплина. То
је правило. Ја радим осам
сати дневно. Плата ми је од
700 до 1.000 евра. Постоји
могућност да се додатно
ради, али је све на добро
вољној основи и нико те
на то не присиљава. Мени
посао није тежак, а и ако
ми је некад тешко, додат
на ми је мотивација што
ћу бити награђена за свој
труд, што није био случај у
Србији. Такође, здравстве
но сам осигурана и све оно
што су обећали када сам
почела да радим, испуни
ли су. Мислим да они који
се враћају кући са лошим
искуствима су они који и у
својој држави праве про
блеме, који то чине и тамо
и тамо се не сналазе. Кад
одлазиш, мораш да рашчи
стиш са собом. Мораш бити
свестан да одлазиш да би
радио и евентуално нешто
и уштедео, а не трошкарио.
Ја за сада немам намеру да
се вратим. Тамо ми је поро
дица. Уколико би се про
менила ситуација у Србији
на боље, вратили бисмо
се. Али све зависи од тога,
како се деца буду снашла у
Словачкој. Моје место је уз
њих и свакако тамо где су
нам услови живота бољи - 
каже нам Мила.
Како каже, највећи број
наших људи, негде око
2.000 је смештен управо у
Трнави. Међу њима нису
само Словаци. Ту су и Срби
и људи других национал
ности из Србије, који раде
у словачким фабрикама у
трнавској општини.
М. Н.
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Изградња нових
саобраћајница

Са састанка у Градској кући

О

длуком Скупштине Гра
да Сремска Митровица
донет је План детаљне
регулације између четири ули
це и унутар тог блока је испла
нирана површина на којој ће
се градити саобраћајница и
пратећа инфраструктура. У пи
тању су улице Краља Петра I,
Јупитерова, Јована Цвијића и
Северни бедем.
Тим поводом, 8. маја у Град
ској кући у Сремској Митрови
ци одржан је састанак између
представника локалне самоу
праве и власника парцела чије
се куће, односно баште налазе
на простору који је обухваћен
овим планом детаљне регула
ције. Њима су представљени
позитивни ефекти урбане ко
масације, као и то колико ће
заправо њима допринети овај
поступак.
-  Тема састанка била је да

се људима објасни шта   је ур
бана комасација, који су њени
позитивни ефекти у односу на
експропријацију. План детаљ
не регулације обухвата блок
улица Краља Петра I, Јупите
рова, Јована Цвијића и Север
ни бедем. У обухвату плана
детаљне регулације је негде
око 50 власника земљишта.
Земљиште остаје у њиховом
власништву, али се узима део
за јавно намену, за форми
рање саобраћајница. На овај
начин власници земљишта на
којем су сада баште, добијају
на вредности свога земљишта
које сада нема ни приближну
вредност коју ће имати након
обављене урбане комасаци
је – рекла је Весна Вујановић,
начелница Градске управе за
урбанизам, просторно плани
рање и изградњу објеката.
Мирјана Вашут, директорица

Јавног предузећа „Урбанизам“
истакла је да ће се у будућно
сти на предвиђеном земљиште
у поменутом блоку градити
стамбене зграде.
Владимир Белош, један од
власника парцеле у Улици Кра
ља Петра I који је захваћен
урбаном комасацијом каже да
му се идеја допада и да у пот
пуности схвата које предности
и позитивне новине ће урбана
комасација њему и осталим
власницима парцела донети.
-  Урбану комасацију у овом
делу града у потпуности подр
жавам, јер сматрам да су моја
и баште осталих Митровчана
које ова поступак обухвата не
искоришћене, а да је локација
јако добра јер смо у самом цен
тру града и да је много боље да
то буде једно лепо насеље - ре
као је Белош.
С. С.

JКП „КОМУНАЛИЈЕ“ СРЕМСКА МИТРОВ
 ИЦА

Саднице за школу у Кузмину

ЈКП „Комуналије“ Сремска Митр
овица одазвало се позиву Основ
не школе „Бранко Радичевић“ из
Кузмина да се прикључи пројекту
„За чистије и зеленије школе Вој
водине“. Дониране су саднице које
су улепшале ходнике ове школе и
унеле радост ученицима.
-  Наше предузеће је до сада
остварило веома успешну сарад
њу са школама, како   путем орга
низације едукативних радионица,
тако и кроз акције озелењавања
школских дворишта и ходника –
наводе из ЈКП „Комуналије“.
Т. М.
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КАКО СЕ БОРИТИ ПРОТИВ ВАНДАЛИЗМА У ГРАДУ: НАНОШЕЊЕ ШТЕТЕ ОБЈЕКТИМА
КОЈИ СУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Џаба сте кречили

ШТА ЈЕ СЛЕДЕЋЕ: Графити на кући Лођиновића

У

ноћи између 6. и 7. маја на кући
која се налази на Житном тргу у
Сремској Митровици, на броју 38,
која представља непокретно културно
добро, осванули су графити. И раније
су се власници куће суочавали са слич
ним проблемима, али починиоци никад
нису били ухваћени, те су сами власни
ци морали да сносе трошкове
сређивања фасаде. Оно што је битно
истаћи код кућа које су под заштитом и
које представљају културно добро јесте
да радови могу да се изводе након што
се: утврде услови за предузимање
мера техничке заштите и других радо
ва, прибави сагласност на пројекат и

документацију за извођење ових радо
ва у складу са законом и потребни
услови и одобрења на основу прописа
о планирању и уређењу простора и
изградњу објеката. Значи, процедура
није једноставна. Бахато стављање
печата на неку од јавних институција
или приватних објек ата, последњих
година постало је све израженије.  
-  Имао је покојни супруг раније про
блема, разбијали су прозоре, било је и
графита, али не неко време. Знам из
његових прича, али и других људи који
овде живе да се посебно викендима
дешавају овакве ствари. Мој син има
намеру да живи овде и он ће бити тре

ћа генерација Лођиновића која ће свој
животни век провести у овој кући. Он би
могао да оде трбухом за крухом али је
изабрао да остане овде. Имате план
који је леп, не дозвољавате да нешто
замре и да се претвори у неку рушеви
ну, а шта могу да очекујем наредног
пута?! Тражићу да ми трошкове за кре
чење фасаде рефундира Град или
Завод за заштиту споменика културе,
мада чисто сумњам да ћу добити било
какав новац. Ако то спада у категорију
културно историјског добра, требало би
неко да ми помогне. Ми смо радили
фасаду пре три године и она је требала
да траје наредних 10. Још увек не знам
колико ће ме коштати обнова фасаде
– каже Нада Лођиновић, чији је син
власник куће.
Оно што је битно за напоменути јесте
то да се власници куће труде да се кућа
чува у аутентичном стању, те да су
након овог вандалског чина обавестили
како Комуналну полицију, тако и Поли
цијску управу.
-  Ништа није мењано на кући и у
кући, трудимо се да одржимо кућу у
стању каква је била. Ово је кућа у којој
се живи и у којој ће се живети. Везани
смо за њу што управо и из разлога што
је толико стара. То је мало контрадик
торност, кућа јесте приватна својина,
припада мом сину, али то је добро гра
да. Да је то нека новокомпонована кућа
не бих ја толико улагала новца и енер
гије. Ником нисам хтела да издам у
закуп, мада сам имала сам понуда. Ово
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је атрактивно место за локал, али нам
није падало на памет никога да пусти
мо ни да станује ни да дамо за послов
ни простор. Хоћу да на неки начин диг
нем глас против таквих ствари. Где год
сам била нисам видела да људи тако
раде и да се тако понашају према сво
јим добрима – додаје Нада Лођиновић
која је овај случај одмах пријавила
Заводу за заштиту споменика културе
након чега су је они упутили на Кому
налну полицију.
страживали смо да ли се и којим
механизмима Комунална полици
ја у Сремској Митровици бори
против овог проблема и да се нешто
ради по овом питању.
-  Госпођа Лођиновић није поднела
пријаву писменим путем, него је звала
на телефон дежурне службе. Полицај
ци су изашли на терен, иако решавање
проблема са исписаним графитима
није у нашој надлежности. Дакле, на
терену су установили да нема увре
дљивог или претећег садржаја. Кому
нална полиција може да реагује само
уколико ухвати пунолетног починиоца
на лицу места. Да су се графити одно
сили на претње онда би истог момента
решили без обзира на надлежност - 
рекао је заменик начелника ГУ за
саобраћај, комуналне и инспекцијске
послове Љубомир Вујчић.
О овом случају су из Комуналне
полиције, према његовим речима, 8.
маја, обавестили Полицијску управу, а
како незванично сазнајемо из Полициј
ске управе, ниједна писмена пријава
поводом овог случаја није пристигла.
Онда нас из Комуналне полице обаве
штавају да је Полицијској управи јавље
но за случај усменим путем, што је
апсурдно.
Поставља се питање, ако куће које су
под заштитом државе и представљају
културно добро, зашто онда та иста
држава не брине о њима?! Власници су
препуштени сами себи да се боре про
тив вандализма. Јасно је да је немогу
ће, бар у догледно време, прекрити
град камерама, али се дефинитивно
мора пронаћи неко решење. Чему онда
служе установе за очување културе?
Шта може по овом, или сличним пита
њима да уради Завод за заштиту спо
меника културе питали смо директора
Љубишу Шулају.
- Госпођа са Житног трга контактира
ла је Завод и упознала нас са пробле
мом који има. Сви објекти на Житном
тргу су под одређеним степеном зашти
те, то је и случај са свим објектима на
Тргу Светог Стефана и на Тргу Ћире
Милекића. Наравно да постоји проблем
девастације тих објеката, поготово у
ноћним сатима и викендом када се
млади враћају из изласка. То је про
блем са којима ми покушавамо да се
изборимо. Не само проблем графита,
него уопште проблем девастације кул
турног наслеђа. Можда је и ово начин
да апелујемо на оне који су у могућно
сти да се код младих подигне свест о
томе да објекти који су под заштитом
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Директор Завода за заштиту споменика културе Љубиша Шулаја

Тражићу да ми
трошкове за кречење
фасаде рефундира
Град или Завод за
заштиту споменика
културе, мада чисто
сумњам да ћу добити
било какав новац. Ако
то спада у категорију
културно историјског
добра, требало би
неко да ми помогне
(Нада Лођиновић)

представљају добро свих нас и да је то
ипак лице града.  Оно што је нама про
блем са којим покушавамо да се избо
римо и ту је потребно ангажовати све
структуре власти, од Полиције до Кому
налне полиције и свих других који могу
да помогну, јесте да се спрече та дела.
Када је у питању писање графита на
заштићеним објектима, у нашем Реше
њу о мерама заштите, једна од мера је
поставити антиграфитни премаз на
фасади. Они омогућавају да се графит
може лако опрати са фасаде – рекао је
директор Шулаја.
н је додао да шарање фасаде
није само наношење штете при
ватном власнику него и ружење
града у ком живиш.
-  Најважније је подићи ниво свести
код младих људи о значају заштите
непокретног културног наслеђа. Где год
се починиоци ухвате, наши стручњаци
изађу, уради се вештачење и дођемо
до тога да надокнадимо штету, али је
тешко када се то ради у касним сатима.
Најбоље решење је видео надзор, али
не може се покрити цео град, све те
врсте девастације захтевају ангажова
ње свих структура власти. Нису млади
људи у другим земљама сами по себи
самосвесни, али држава и локална
заједница утичу на то да се подиже
свест код младих о значају културне
баштине. Они се уче одмалена. Што се
тиче трошкова око уређења, ако су
фасаде делом у власништву града или
државе, то се реши преко градског
буџета. Уколико су само приватне, ако
се не ухвати починилац и власник нема
осигурање, онда  остаје штета на вла
снику – рекао је директор Завода за
заштиту споменика културе Љубиша
Шулаја.  
Неопходно је заиста да се оваквим и
сличним проблемима позабаве реле
вантне државне институције.  
С. Станетић

О
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МАНИФЕСТАЦИЈА „МУЗЕЈИ СРБИЈЕ ДЕСЕТ ДАНА ОД 10 ДО 10“

Бесплатни програми
у сремским музејима

Изложба о вину у Музеју Срема

М
Током десет
дана у музејима
широм Србије
организују се
изложбе,
презентације,
промоције и
пројекције
филмова

анифестација „Музеји Србије,
десет дана од 10 до 10“ одржава
се од 11. до 20. маја на више од
110 локација. Током десет дана у музе
јима широм Србије организују се изло
жбе, презентације, јавни разговори, про
моције и пројекције филмова.
Ово је треће издање ове манифеста
ције коју су подржали Министарство
културе и информисања Републике
Србије, Национални комитет Међуна
родног савета музеја ИКОМ Србије и
Музејско друштво Србије.
Тема манифестације за 2017. годину
је „Музеј у гостима“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА:
У вину је истина
Музеј Срема у Сремској Митровици је
и ове године поклоницима културе
поред сталних поставки понудио богат
културни садржај у оквиру манифеста
ције „Музеји Србије десет дана од 10 до
10“. Окосница манифестације је Међу
народни дан музеја, односно манифе
стација се завршава обележавањем
Европске ноћи музеја 20. маја, када ће
Музеј Срема радити до 1 час после
поноћи.
Манифестација је у Музеју Срема
почела отварањем изложбе „Три боје

вина“ у четвртак, 11. маја. Ова мултиди
сциплинарна изложба Природњачког
музеја из Београда, састоји се из две
одвојене целине „Човек и вино“ и „Гео
логија и вино“ обухватајући ботанички,
агрикултурни, историјски и етнолошки
аспект узгајања винове лозе, производ
ње и употребе вина. Изложба нуди
информације о културолошки и цивили
зацијски веома распрострањеном пићу
које је нераскидиво повезано са приро
дом и природним процесима, али које
такође има вишеструки значај за чове
ка, не само као напитак већ у одређеној
мери и као цивилизацијски фактор.
Отварање изложбе пратила је презен
тација и дегустација вина, а аутори
изложбе су Александра Маран Стевано
вић и Деса Ђорђевић Милутиновић.
Сутрадан. 12. маја на програму је
било предавање „Значај етнографског
истраживања у социокултурној антропо
логији“ кустоса Милоша Зарића из Етно
графског музеја у Београду.
У понедељак, 15. маја одржано је пре
давање „Српски ратни заробљеници –
сабирни логор у Сремској Митровици
1915-1916“. Предавање је приредила
Оливера Делић, музејски саветни. Садр
жај предавања чине документа о хума
нитарној катастрофи српских војника и
цивила, који су прошли пут смрти кроз
целу Србију до Аустроугарских логора
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са четворомесечним задржавањем у
Сремској Митровици.

РУМА: Три изложбе
у Завичајном музеју
Завичајни музеј Рума је и ове године
укључен у манифестацију „Музеји Срби
је десет дана од 10 до 10“, а тим пово
дом су организоване три изложбе.
С обзиром на то да је тема овогоди
шње манифестације „Музеј у гостима“ - 
у циљу приближавања збирки које посе
дују друге музејске установе, у румском
музеју је 11. маја отворена гостујућа
изложба Галерије „Лазар Возаревић“ из
Сремске Митровице са 28 радова Лаза
ра Возаревића из различитог периода
његовог деловања.
Снежана Јанковић, директорка Зави
чајног музеја је подсетила да је ова
манифестација започела пре три годи
не, као и да је румски музеј у њој од
самог почетка.
О самој Галерији „Лазар Возаревић“
говорио је директор Милан Маринковић
који је истакао да је она отворена 1973.
године, те да садржи 80 уметничких
дела -  од тога су 59 слике, а остало
Лазареви цртежи, до којих се дошло
откупом од породице.
Драгомир Јанковић, виши музејски
саветник у Завичајном музеју је подсе
тио и на време у којем је Возаревић
стварао, када се уметност у бившој
СФРЈ тек одмицала од соцреализма, а
кубизам и апстрактна уметност нису
наилазили на разумевање власти.
С обзиром на тему и Завичајни музеј
је имао своју гостујућу изложбу у Музеју
Војводине где је 12. маја отворена вели
ка изложба о Купинику коју је Завичајни
музеј приредио у оквиру пројекта који је
финансирало Министарство културе и
информисања.
После гостујуће изложбе из Галерије
„Лазар Возаревић“ отворене су 16. маја
још две изложбе. Прва је „Успомене из
Руме“ -  то је изложба разгледница из
колекције Јосипа Циндрића, приватног
колекционара. Разгледнице са мотиви
ма града Руме датирају од краја 19.

века до друге половине 20. века. Развр
стане су у неколико целина, према вре
менским периодима, улицама и објекти
ма, и на крају према знаменитостима
Руме.
Друга је изложба о румским грбовима
под називом „У знаку три потока“. Први
грб је Рума , као слободно трговиште,
добила 1749. године у доба Марије
Терезије, други 1986. године и трећи

Гост Галерије „Сава
Шумановић“
из Шида је Галерија
Матице српске,
са изложбом „Српска
уметност у десет
слика“, ауторке
Снежане Мишић,
вишег кустоса
Галерије Матице
српске

2003. године. Централни мотив изло
жбе је континуиран симбол на сва три
грба - три водотока (три потока на тери
торији Руме), Јеленачки, Борковачки и
Kудошки, што представља хералдички
симбол града Руме.
Ове изложбе Румљани могу погледа
ти до јуна.

„Српска уметност у десет слика“ у шидској Галерији
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ШИД: Галерија Матице
српске у гостима
И ове године, Галерија слика „Сава
Шумановић“ из Шида, учествује у мани
фестацији „Музеји Србије десет дана од
10 до 10“. Гост Галерије из Шида је
Галерија Матице српске, са изложбом
„Српска уметност у десет слика“. Ова
изложба ауторке Снежане Мишић,
вишег кустоса Галерије Матице српске,
свечано је отворена прошлог четвртка,
11. маја.
Изложбу чини десет дигиталних прин
това уметничких дела из богате колек
ције Галерије Матице српске, чији су
аутори најзначајнији представници срп
ске уметности новијег доба: Христофор
Жефаровић, Димитрије Бачевић, Сте
фан Тенецки, Катарина Ивановић,
Павле Симић, Павле Јовановић, Сте
ван Алексић, Сава Шумановић и Иван
Табаковић.
Избором су заступљене различите
теме, уметнички стилови и жанрови:
религиозна композиција, портрет и
аутопортрет, историјско слик арство,
жанр сцене.
Галерија Матице српске и Галерија
слика “Сава Шумановић”, сарађују већ
неколико година веома интензивно.

ПЕЋИНЦИ: Купиник пред
новосадском публиком
Изложба „Купиник-последња престо
ница српских деспота“ отворена је 12.
маја у Музеју Војводине, у згради Музе
ја савремене уметности. Ова изложба,
која је резултат тимског рада Завичај
ног музеја Рума, Агенције за развој
општине Пећинци и Војног музеја у
Београду, уз финансијску подршку
Министарства културе и информисања
Републике Србије, представљена је
новосадској публици у оквиру манифе
стације „Музеји Србије, десет дана од
10 до10“.
Изложбу је отворио подсекретар
Покрајинског скретаријата за културу
информисање и односе с верским
заједницама Зоран Лазин, а на отвара
њу су се посетиоцима обратили аутор
изложбе Ђорђе Бошковић из Завичај
ног музеја Рума, рецензент Мирко
Пековић из Војног музеја у Београду и
коаутор изложбе археолог Перица Одо
башић из Туристичке организације
Општине Пећинци. Одобашић је том
приликом упозорио културну јавност да
је крајње време да се овом бисеру
сремске културно-историјске баштине
врати стари сјај.
- Надам се да ћемо заједничким сна
гама у наредне четири године успети да
обновимо Купиник, како бисмо 2021.
године, када се обележава 500 година
од разарања ове сремске престонице,
имали чиме да се поносимо и младим
нараштајима покажемо да негујемо
традицију и чувамо наше споменике
културе – рекао је Одобашић.
Е. М. Н.
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СТАРА ПАЗОВА: СЛОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ ВХВ СЕ ВРАЋА КОМЕДИЈИ

„Ђаво у брачном рају“
пред верном публиком

С

ловачко позориште ВХВ у Ста
рој Пазови 28. априла премијер
но је изашло пред своју верну
публику са комедијом „Ђаво у брач
ном рају“ по тексту Ферка Урбанека, а
у режији Ањичке Балаж.
Ова популарна једночинка Ферка
Урбанека из Словачке, иако објавље
на пре скоро сто година и данас је
актуелна јер обрађује увек актуелну
тему о брачним згодама и незгодама,
које настају због сплеткарења и могу
нашкодити целој породици. Иначе
дела из пера Ферка Урбанека нису
први пут у репертоару овог
позоришта. У прошлом веку
редитељи аматери су често
бирали његове текстове.
Млада редитељка Ањичка
Балаж, која је до сада режи
рала неколико дечјих пред
става, једну омладинску и
једну драму посегла је за
комедијом поред тога што је
желела режирати комедију и
због тога, што у последње
време овај жанр и није тако
често застпљен у репертоару
овог позоришта.
-  Хтела сам да насмејем
публику, а то је изгледа најте

же у позоришту. За то је потребан
добар текст и искусни глумци. Добрих
глумаца ово позориште има а текст
једночинке ми је био основно полази
ште, јер сам у представу увела још
неколико ликова, за које сам сматра
ла да би били добри за комичне сце
не. Поред тога учинило ми се згодно
да искористим двојезичности, словач
ки – српски језик, јер једну улогу игра
глумица из мешовиног брака и показа
ло се то као добро. И то је изазвало
комичност у представи – рекла је
Ањичка Балаж.

У представи играју већ искусни
глумци који за собом имају десет, два
десет, тридесет чак и више од четрде
сет година на даскама које живот зна
че, као што су: Игор Пискла, Зденко
Кожик, Владимир Вереш, Златк о
Фабри, Анна Канаш. Они су доказали
да су савладали све препреке и успе
ли насмејати публику. Поред њих
раме уз раме играли су и младе глу
мачке наде које су се одлично снашле
на сцени: Ивор Покорацки, Јана
Руман, Анамарија Симоновић, Вален
тина Вереш. Дакле искуство старијих
и младе глумачке снаге доне
ли су на сцену комедију, која
је седећи по бури аплауза
добро оцењена у гледалишту.
Функционална сценографи
ја и добри светлосни и звучни
ефекти допунили су добру
глумачку игру. Премијера за
коју су се припремали три
месеца целом ансамблу зна
чи наставак рада и поред тога
што су са игром задовољни,
као и доста реприза да пред
става буде још боља, уигра
нија.
Ана Симоновић
Фото: Стефана Будимировић
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Slovenské divadlo VHV
sa vracia k veselohre

S

lovenskédivadloVHVvStarej
Pazove28.aprílapredsvojími
vernímidivákmipremiérne
predviedloveselohruFerka
UrbánekaDiabolvrajimanžel
skom,vréžiiAničkyBalážovej.
Tátopopulárnajednoaktovávese
lohraFerkaUrbánkahocinapísana
predtakmerstoročímaktuálnajeaj
dnes,leboopisujetémuzman
želskéhoživotaoklebetách,ktoré
môžunaškodiťcelejrodine.Inak
dielaFerkaUrbánkaniesúpoprvý
krátvrepertoáritohtodivadla,
vminulomstoročírežisériochotnícičasto
siahlizajehotextami.
MladárežisérkaAničkaBalážová,
ktorámázasebouniekoľkodetských
predstavení,jednomládežníckeajednu
drámupreveselohrusarozhodlaokrem
toho,žesachcelavyskúšaťvréžiivese
lohry,tútopredlohusizvolilalebosa
komédiavposlednúdobunezjavujetak
častovrepertoáritohtodivadla.
Chcelasomrozosmiaťdivákov,
poznamenlarežisérkaatojezdása
najťažšievdivadle,potrebnýjenato

dobrýtextaskúsenýherci.Dobrýchher
covtotodivadlomáadopredlohysom
zasiahlatak,žesomuviedlaniekoľko
novýchpostáv,ktorésompovažovala,že
rozosmejúobecenstvo.Okremtohozda
losami,žebybolovýhodnévyužiťdvoj
rečovosť,slovenskýsrbskýjazyk,lebov
predstaveníhráherečkaktorájevzmie
šanommanželstveadalosatobez
prekážokvyužiť.Ajtovyvolalokomickosť
vpredstavení,uzavrelavyhláškuAnička
Balážová.
Skúsenýherciktorímajúzasebou

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА

ЛУМЕНИС

Вођење пословних књига за:
•привреднадруштва
•предузетнике
•пољопривреднагаздинства
•удружењаграђана
•буџетскекориснике
Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска
Митровица
Доситејева 57
Тел: 022/611556
0606437353

desať,dvadsať,tridať,baajviac
akoštyridsaťrokov,akýmisúIgor
Piskla,ZdenkoKožík,Vladimír
Vereš,ZlatkoFábry,Anna
Kanášovádokázali,žezdolali
všetkyprekážkyapodarilosaim
obecenstvohodinupobaviť.
Kdobrémuvýkonunovéhopred
staveniaSDVHVprispeliajmladí,
nádejníherciIvorPokoracký,Jana
Rumanová,AnamáriaSimonovićová
aValentínaVerešová.Niektorímajú
užskúsenostinadoskáchktorésvet
znamenajú,aleniektorívtomto
predstavenídebutovali.Teda,skúsenosť
užosvedčenýchhercovamladéposily
priniesliobecenstvupredstavenie,ktoré
saimsúdiacpodľapotleskupáčilo.
Funkčnáscénografia,dobrésvetelnéa
zvukovéefektydoplnilidobrýherecký
výkon.Premiéranaktorúsachystalitri
mesiacecelémusúboruznamenázačia
tokd´alšejpráceajnapriektomu,žesú
svýkonomspokojnýatiežajdosťrepríz,
abypredstavenieboloeštelepšiea
zažilonaplno.
Anna Simonovićová
Foto – Stefana Budimirović
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ТРАГЕДИЈА ПОРОДИЦЕ ИЗ ЂИПШЕ

Пожар прогутао кућу Милетића
З

амањеодполасата,брачнипарЦви
јеткоМилетићиЖивораткаБозалоиз
Ђипше, прошле недеље у ватреној
стихији изгубили су кров над главом. На
месту некадашње породичне куће, остали
сусамозидови,деловинамештајаипосу
ђа.Свеоноштосугодинаматешкостица
ли. Цвијетко и Живоратка иначе живе од
25.000 динара месечно туђе неге и помо
ћи и новца које он заради од повремених
послова. Живоратка је потпуно слепа, али
уз помоћ супруга успевала је да обавља
свакодневнепословеудомаћинству.Увре
мекадајеизбиопожар,билајесамаукући.
УЂипшиживимод1965.године.Тусам
основаопородицу,одгајиодвасинакојису
сесадаоженилииотишлиодавде.Увреме
када је избио пожар, отишао сам по дрва.
Супругајеосталасамаукућииприпрема
лајеручак.Препостављамдајежариспа
ла на под када је ложила ватру. Када је
комшијадошао,покушаоједаугасипожар
алијеватразахватилавећцелукућуиније
могао ништа да спаси. Враћајући се кући,

првосамчуоданештолупа.Помислиосам
данеконешторади.Сеосамуколаикада
самсеприближиокући,угледаосамвелики
облакдима.Страховаосамданегорикућа.
Нажалост,мојестрепњесусеобистиниле.
Кадасамдошаоудвориште,ногесумисе
„одсекле“. Већ је стигла и снаха из Визи
ћа,братитеча,алинијебилоспаса.Свеје
несталоза15минутапричаЦвијетко.
У среду, 10. маја Цвијетка и Живоратку
посетили су представници Црвеног крста
ШидисоцијалнарадницаЦентразасоци
јалнирадШид.Запрвуруку,однелисууне
срећенојпородицинеопх однествари:вре
ћезаспавање,ћебад,намирнице,средства
за хигијену. Истовремено, установили су
њиховепотребе,каоимогућностидаимсе
ускоријевремеобезбедикровнадглавом.
Засадасмоимдопремилионоштоим
је у овом моменту најнеопходније. Прику
пићемоидругеелементарнестварииупу
тити апел суграђанима да се овим људи
ма што хитније помогне. Оно што им је у
овом моменту најпотребније, то је кревет,

постељина,некиорман,алиигардеробас
обзиромнатодаимјесвеизгорелоупожа
рукажесарадницауЦрвеномкрстуШид
ЈадранкаБрчкаловић.
Нажалост,уватренојстихијиовојпороди
ци је изгорела сва документација. Како би
остварили сву неопх одну помоћ, потребно
једаизваденоваличнадокумента.
 Оно што је из надлежности Центра за
социјалнирадтоједаимсепомогнеусре
ђивању неопх одне документације у помо
ћи око регулисања њиховог статуса који
је тотално недифинисан. Такође, потреб
ноједа сеорганизујуусмислупомоћида
се опреми простор за њихово становање.
Онинежелесмештајуустановисоцијалне
заштите,негожеледаостануовдеуовом
окружењу.Какокажу,уконтактусусасино
вимакојижеледаимпомогну.Морамокре
нути од најелементарнијих ствару: одеће,
обуће, посуђа за свакодневну употребу до
онихкрупнијих:кревета,постељине,стола,
столица,какобиопремилитајсвојпростор
имоглиостатиживетиовдекажесоцијал
нарадницаМиленаПешкир.
времепосетеовојунесрећенојпоро
дици,затеклисмоихумањојпросто
рији ван куће, која на срећу, једина
нијеизгорела.Оноштојесвеизненадило,
тојеЦвијетковаскромностижеља,даупр
коснеадекватнимусловимазаживот,оста
ненасвомзгариштуивременомоспособи
барем једну просторију где би могао да
живисасвојојсупругом:
Јаневолимдатражимништа.Видитеи
самиштамијенаконпожараостало.Сва
капомоћсвакакоћедобродоћи.Нежелим
отићиодавде.Највишеодсвегабихволео
дасредимсвојукућупоново,коликобудем
могао.ЈасамЂипшузаволео.Тусамнави
каодаживим.Волимовуприродуиваздух,
а овде имам могућности и да посадим
башту и ухраним животиње  наводи Цви
јетко.
Каконамнакрајуразговоракаже,верује
удржавнеинституције,алииудобрељуде,
који ће му помоћи да у овим тешким тре
нуцима обезбеди елементарне ствари за
живот.
М. Н.

У

Цвијетко Милетић и Живоратка Бозало
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СА СВИХ СТРАНА

НОВО УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ПОЧИЊЕ РАД ПОД
ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛА ДЕ

Млади имају право
да буду добро

У

дружење „Умеће живљења“ из
Шимановаца ускоро почиње са
реализацијом пројекта „Дестиг
матизација психотерапије међу омла
дином“крозпсихолошкоедукативне
радионице. Пројек ат је подржао
Покрајински секретаријат за спорт и
омладину.
 Бавићемо се питањем шта је пси
хотерапија, где су сличности, а где
разликеуодносунапсихологијуипси
хијатрију. Упознаћемо се са људима
којикористеуслугепсихолошкогсаве
товања и психотерапије, чути какве
користи им је донела, где су замке и
каквасуњиховаискуства.Токомпро
јекта, а најинтензивније у његовој
завршници, бавићемо се темама које
су за омладину најважније  здрава
комуникација, конструктивно решава
њепроблема,емоције...Притом,уче
сницићеиматипунуслободудабира
јутемекојесуимнајзанимљивијеили
пакнајпроблематичнијекажекоор
динаторпројектадрМилицаНиколић.
Младизаинтересованизарадиони
це и за психолошку и психотерапеут
ску помоћ и подршку које Удружење
може да им пружи, могу да се јаве
путем мејла umecezivljenja@gmail.
com, или фејсбук странице Umeće
življenja.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Слике Михајла
Тикала
Излож ба слик а и цртежа
Михајла Ђоковића Тикала, јед
ног од најбољих савремених
сликараотворенајеууторак,9.
маја у Галерији „Лазар Возаре
вић“уСремскојМитровици.Сли
карствоМихајлаЂоковићаТика
ла критичари сврставају у фан
тастични реализам. Изложба у
митровачкојГалеријибићеотво
ренадо31.маја.

Дан отворених
врата о ЕУ
УградскојБиблиотеци„Глиго
ријеВозаровић“9.мајаповодом
дана Европе организована је
манифестација „Дан отворених
вратаоЕвропскојунији“,накојој
су грађани могли да сазнају
нештовишеоЕвропскојунији.


Међународни
дан сестринства

На Тргу Ћире Милекића у
Сремској Митровици прошлог
петк а, 12. маја медицинске
сестре и техничари обележили
су Међународни дан сестрин
ства. У обележавању су уче
ствовалиДомздрављаиОпшта
болница Сремска Митровица,
Заводзајавноздравље,Апоте
ка, Црвени крст и Медицинска
школа„ДрагињаНикшић“,каои
локалнасамоуправа.

Акција бесплатне
провере слуха
Искористите прилику да у акцији
Специјалистичке ОРЛ ординације
Елите и компаније Audiovox бес
платно проверите свој слух. Ако
иматепотешкоћедаразуметеразго
ворубучнимокружењимаитражите
од људи да понове шта су рекли,
ако мислите да људи причају тихо,
неразуметепојединеречиипојача
ватеТВдабиразумелиочемугово
ре, постоји могућност да је слух
оштећен.
Акожелитедаопетуживатеуигри
са најдражима, да слушате омиље
нумузику,дапоновоуживатеупри
чиидружењусадрагимособама,не
одлажите решење да поново чујете
боље,позовитеодмахзабољислух.
Штадаочекујетекаданаспосети
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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,на12ратазакуповинуапара
та.
Закажитебесплатнитерминодмах
уСпецијалистичкојОРЛординацији
ЕлитеуСремскојМитровицинаброј
телефона022/641300,радновреме
јераднимданимаод8до16часова
исуботомод8до14часова.Орди
нацијасеналазиуСремскојМитро
вицинаадресиДимитријаФрушића
број 4. Акција се одржава 13. и 20.
маја а број термина је ограничен,
позовитеодмахизакажитесвојбес
платнитермин.

Акција
Европског
покрета
Европски покрет у Србији је
прошлогпетка,12.мајанаТргу
Ћире Милекића у Сремској
Митровици организовао акцију
„Моје искуство, моји утисци о
раду Здравственог центра“.
Том приликом су у директној
комуникацији са грађанима и
корисницима услуга, прик у
пљали информације о задо
вољству услугама у области
здравства.

Фестивал
гудача
Међународнифестивалгуда
ча „Стрингфест“, тринаести по
реду,одржанјеодчетвртка,11.
до недеље, 14. маја, на више
локација у Сремској Митрови
ци.ОрганизаториФестиваласу
Музичка школа „Петар Кранче
вић“ и „Уметничко удружење
Кранчевић“ из Сремске Митро
вице.
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VREMEPLOV
17. мај
1749. Рођен енглески лек ар
Едвард Џенер, проналазач вак
цине против великих богиња.
1917. У Ници умро српски вој
вода Радомир Путник, просла
вљени војсковођа у балк ан
ским ратовима и у Првом свет
ском рату. Руководио је повла
чењем српске војске 1915. и
успео да осујети намере немач
ке Врховне команде да је опко
ли и уништи.
18. мај
1804. Наполеон Бонапарта
проглашен за цара Француске.
У децембру крунисан као
Наполеон I.
1998. Влада САД поднела
велику тужбу против корпора
ције „Мајкрософт“ због монопо
ла.
19. мај
1906. Италијански краљ и
швајцарски председник зва
нично отворили „Симплон“,
тунел кроз Алпе којим су пове
зане Италија и Швајцарска.
1928. Рођен камбоџански дик
татор Салот Сар, познат као
Пол Пот. Током његове влада
вине побијено више од милион
људи.
20. мај
1498. Португалски морепловац
Васко да Гама стигао у луку
Каликат, на југозападу Индије,
откривши нови морски пут око
Рта добре наде.
1985. Филм „Отац на службе
ном путу“ југословенског режи
сера Емира Кустурице освојио
је „Златну палму“ на фестива
лу у Кану.
21. мај
1894. Краљ Александар Обре
новић укинуо либералан устав
из 1888. и вратио на снагу
Устав из 1869.
1904. У Паризу основана Свет
ска фудбалска федерација.
1982. Британске трупе се искр
цале на Фокландска острва,
која је окупирала Аргентина, у
највећој војној акцији Лондона
од Суецке кризе 1956.
22. мај
1859. Рођен енглески писац
Артур Конан Дојл, аутор крими
налистичких романа у којима
су главни јунаци детектив Шер
лок Холмс и његов пријатељ,
др Вотсон.
1939. Хитлер и Мусолини пот
писали „Челични пакт“ о десе
тогодишњем војном и политич
ком савезу Немачке и Италије.
23. мај
1934. У Лујзијани у окршају с
полицијом убијени Бони Пар
кер и Клајд Бароу, озлоглашен
разбојнички пар.
1945. Немачки нацистички
лидер и шеф Гестапоа Хајнрих
Химлер извршио самоубиство
дан пошто су га Британци
заробили. Ухапшен Хитлеров
наследник, адмирал Карл
Дениц.
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HOROSKOP
ОВАН: Очекују вас
различите комплик а
ције али то не треба
да утиче на ваше рас
положење и на професионалну
концентрацију. Одложите напор
не преговоре или обавезе које
вас сувише замарају. Сачувајте
позитивну оријентацију и лепе
мисли за особу која вас искрено
замарају. Важно је да осетите
задовољство и емотивну прихва
ћеност у нечијем друштву.

ВАГА: Имате амби
циозне планове и
упорно покушавате
да остварите своје
циљеве. Међутим, ваш успех
зависи од нечијег утицаја. Нема
разлога да се понашате сувише
наметљиво у друштву сарадни
ка. Боље је да се определите за
умереније   решење. Улазак у
неку забрањену зону или изне
надни порив за љубавном аван
туром може да вас разочара.

БИК: Уколик о вас
неко наговара на
пословно – финансиј
ски изазов или на
заједничку авантуру, добро раз
мислите о могућим последицама.
Неко може да разоткрије ваше
тајне планове, стога не будите
наивни или брзоплети. У својим
љубавним очекивањима идете за
корак испред партнера. Ваша
нетрпељивост делује збуњујуће
на вољену особу.  

ШКОРПИЈА: У сусре
ту са сарадницима
обратите пажњу на
разл ичите детаљ е
или на неке скривене поруке.
Прик уп ите
све
неоп ходн е
информације и размислите на
који начин треба да наметнете
своје ставове, при томе немојте
повредити нечије интересе. У
односу са вољеном особом,
боље је да избегавате сучеља
вање или такмичарске улоге које
вас наводе на лошије решење.

БЛИЗАНЦИ: Обрати
те пажњу на различи
те информације на
пословној сцени, како
бисте остварили проширени
успех или новчани добитак. Не
будите сувише ситничави и зах
тевни према блиским сарадници
ма. Уживајте у разноврсним и
лепим стварима које обогаћују
ваше животно искуство. Покажи
те великодушност према својој
породици и блиској особи.
РАК: Не допада вам
се нечија улога или
понашање у послов
ним
преговор им а.
Ипак, немојте дозволити да неко
од сарадника у вама подстиче
ниске страсти или жељу за так
мичарском улогом. Будите мудри
и уздржани. Постоје одређене
ситуације које треба избегавати,
јер емотивно ривалство увек
оставља и различите последице.
ЛАВ: Уколик о сте
довољно сналажљи
ви пред сарадницима
очекују вас позитивни
резултати. Покажите својој околи
ни да поседнујете различите спо
собности и да је ваша улога ско
ро незаменљива у пословно
финансијским комбинацијама.
Важно је да остављате запажени
утисак и да се о вама говори у
неком допадљивом контексту.
Употребите свој шарм и одгово
рите на љубавну поруку.  
ДЕВИЦА: Очекује вас
низ интер ес антн их
сусрета,
обрат ите
пажњу на свој стил
изражавања или на утисак који
остављате у друштву сарадника.
Учините све што је потребно, да
спојите лепо и угодно са практич
ним и корисним. Вољена особа
понекад има велике захтеве, али
ви умете да их испуните. Будите
довољно маштовити и осмислите
неку интересантну забаву у двоје.  

СТРЕЛ АЦ:
На
пословној сцени све
има свој век трајања
али ви упорно инси
стирате на стварима које су дав
но превазиђене. У сусрету са
сарадницима узалудно покуша
вате да промените нечије
мишљењ е
или
понаш ањ е.
Вољена особа покушава да вас
остави у убеђењу како је све у
најбољем реду, али ви наслућу
јете  нови проблем.
ЈАРАЦ: Захваљујући
добрим проценама
очекује вас успех у
пољу комуник ације
или у пословним преговорима:
делујете организовано у сваком
погледу и умете да наметнете
своје високе критеријуме пред
сарадницима. Допада вам се
оно што је недостижно или осо
ба до које не допире ваш глас.
На срећу увек постоји добра
замена.
ВОДОЛИЈА: Не вре
ди да се излажете
великом менталном
напору или да се
супротстављате особи, која ужи
ва добар глас и шири пословни
утицај. Боље је да ризик препу
стите другима и да избегавате
сумњиве пословно – финансиј
ске понуде. Топле емоције увек
делују лековито, стога задржите
своју пажњу на вољеној особи.
РИБЕ: Неко вам
директно даје до зна
ња, да све има своју
цену или да не очеку
јете превише од нових пословно
– финансијских преговора.
Предстоји вам мањи губитак,
који треба да усвојите као нову
лекцију о пословном понашању.
Особа која вас прихвата са
искреним симпатијама има пози
тиван утицај на ваше располо
жење и нове одлуке.

Crkveni
kalendar
Среда, 17. (4) мај
Св. мученица Пелагија Тарсиј
ска (Оданије Преполовљења)
Четвртак, 18. (5) мај
Света великомученица Ирина
Петак, 19. (6) мај
Праведни Јов; пренос моштију
Светог Саве Српског
Субота, 20. (7) мај
Појава Часног Крста у Јеруса
лиму
Недеља, 21. (8) мај
Свети апостол и јеванђелист
Јован Богослов
Понедељак, 22. (9) мај
Пренос моштију Светог оца
Николаја
Уторак, 23. (10) мај
Свети апостол Симон Зилот;
Преподобна Исидора

Пециво са
шунком и сиром
Састојци: млеко 250 мл, уље
100 мл, јогурт 120 мл, брашно 500
г, квасац пола коцке, шећер 1
кашика, соли 2 кашичице, прашак
за пециво 1 кашичица, жуманце,
сусам по укусу.

Поступак: Помешати све пра
шкасте састојке са брашном. Со,
прашак за пециво и брашно. У
топло млеко ставити измрвљен
квасац и кашику шећера. Проме
шати и не треба да вам нараста
само квасац врло мало да крене.
Додати у брашно јогурт, уље и
млеко са квасцем. Науљеним
рукама умесити тесто. Тесто ће
бити мекано. Не треба додавати
брашна. Прекријте самолепљивом
фолијом и пустите на собној тем
ператури да нараста. Тесто поде
лити на две јуфке. И оклагију нау
љити. Развити што тање и наређа
ти колутове шунке па преко качка
ваљ. Увити у дугачак ролат. Исећи
на ролате око рецимо 10-так цм
дугачке. Оставите у плеху да нара
стају око двадесетак минута. Пре
мажите их умућеним жуманцетом
и поспите сусамом. Пеците на 180
степени око 35 минута

• Не бацајте смеће!
Спустите га полако.
• Да су грчки богови
пили ракију уместо нек
тара још би били живи.
• Не плашите се смрти. И
кад умрете то сте ипак
ви само без вас!
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OK ИТОН СРЕМ ТЕМПO
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Пласман у
Супер лигу

У понедељак, 15. маја у сремскомитро
вачкој Градској кући градоначелник Срем
ске Митровице Владимир Санадер уручио
је медаље одбојкашицама Итон Срем Тем
па које су се пласирале у Супер лигу Срби
је.
- Ми смо као град доста тога учинили да
спорт дође на један завидан ниво, не само
кад је у питању одбојка. Желим вам пуно
успеха,  и желим да знате да ће Град бити
увек уз вас, ви сте деца овог града и имаће
те увек нашу подршку – поручио је градона
челник Владимир Санадер.
Илија Недић, начелник Градске управе за
спорт и омладину честитао је овом прили
ком одбојкашицама Итон Срем Темпа на
величанственом успеху. Он је додао да овај
град није имао 15 година одбојкашку жен
ску екипу која се такмичила у Супер лиги.
Слободан Стојиљк овић, председник
Градског одбојк ашког клуба Итон Срем
Темпо рекао је да је улазак у Супер лигу
резултат дуготрајног рада, да би се након
шест година рада по овом концепту дошло
до уласка у најелитнији ранг такмичења у
одбојци – Супер лиги Србије.
Александра Михајловић, одбојк ашица
која игра средњег блокера истакла је да
њене саиг рачице и чланови клуба најбоље
знају колико је рада и труда уложено да би
доспеле у највиши ранг такмичења у одбој
ци у Србији. Надам се да ће се тако и
наставити, рекла је Михајловић. 
С. С.

СПОРТ
За медаље се борило стотинак учесни
ка из Словеније, Хрватске, БиХ, Црне
Горе, Мађарске, Грчке и Србије.
После дефилеа учесника и интонирања
химни, Првенство Балк ана је отворио
Синиша Ковачић, потпредседник Европ
ске федерације који је похвалио домаћи
не за одличну организацију такмичења.
Миодраг Ракић, председник Балканског
комитета и тренер репрезентације Србије
је за наше новине рекао да се у Руми так
мичи стотинак учесника у категоријама за
јуниоре и сениоре.
- Наш тим је најбројнији и ја сам од њих
очекивао добре резултате, што се и потвр
дило, али морам да кажем да су сви так
мичари били добри. Борбе су биле квали
тетне и коректне. У репрезентацији Срби
је имали смо три представник а СБК
„Рума“ - то су Срђан Живанчевић, сениор
у категорији до 85 кг и двоје младих - 
Јована Касап у категорији до 52 кг и Алек
са Станишић у категорији до 60 кг за ста
рије пионире и они су постигли одличне
резултате - каже Миодраг Ракић.
Првог дана Првенства после финала за
млађе узрасте одржана је и изборна скуп
штина Балканског савате комитета после
које је седиште комитета пресељено у
Руму, на период од две године. Комитетом
ће председавати Миодраг Ракић који је
последње две године био потпредседник
Балканског савате комитета.
Други дан Балканског првенства био је
резервисан за финалне борбе сениора.
Гледајући укупан број освојених меда
ља, репрезентација Србије у савате боксу
је на овом Првенству била прва - освојила
је 14 златних, седам сребрних и две брон
зане медаље, друга по броју освојених
медаља је Хрватска а трећа Грчка.
Када је реч о Румљанима у репрезента
цији Србије -  Јована Касап и Срђан
Живанчевић су освојили злато, док је
Алекса Станишић освојио сребрну меда
љу.
С. Џ.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

Сирмијуму
79 медаља

ПРВЕНСТВО БАЛКАНА
У САВАТЕ БОКСУ У РУМИ

Највише медаља
за Србију

Треће Првенство Балкана у саватеу
одржано је од 12. до 14. маја у румској
Хали спортова, у организацији Балканског
савате комитета, Савате савеза Србије и
Савате бокс клуба „Рума“, а под покрови
тељством Министарства омладине и спо
рта и румске општине.

У недељу, 14. маја у Јагодини, одржано
је 19. Првенство Србије у каратеу за све
узрасне категорије. На такмичењу је уче
ствовао 21 клуб са преко 315 такмичара.
Такмичари Карате клуба „Сирмијум“ су и
овог пута доминирали у односу на остале
клубове јер су освојили укупно 79 медаља.
Од тога су 43 златне, 28 сребрних и осам
бронзаних медаља, што их је довело на
прво место у генералном пласману због
чега су награђени великим пехаром. Нају
спешнији на овом такмичењу су Младен
Недимовић и Вук Петровић који су освојили
по пет златних медаља. Остали успешни
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такмичари су: Лазар Матијевић, Хана Тупе
нарац, Немања Жунић, Душан Ђорђевић,
Ђорђе и Вања Грујић, Милица и Ања
Крстић, Милица Баланац, Тамара Булат,
Владимир Пашић, Марко Гарић, Бојан
Ћорић, Емилија Цветенић, Сузана Стра
ценски, Валерије Параклис, Александар и
Милош Марић, Лара Форо, Игор Спахић,
Давид и Соња Јовановић, Лука Танасић,
Уна Максимовић, Срђан Илић, Срђан
Ђонић, Марија Николовски, Дамјан Мили
војевић, Дуња Станивуковић, Калина Мак
симовић, Лена Теодосић, Марко Пепелче
вић, Тијана Сретеновић.... Сви такмичари
су оправдали поверење тренера Лиљане
Маричић, Марије Милановић и Станислава
Раковића.
У првој такмичарској сезони су завршена
такмичења, од сада теку припреме за пола
гање свих такмичара за више појасеве и
звања у карате спорту. 
С. Р.

ТЕКВОНДО КЛУБ „ЗМАЈ“
ИЗ ПЕЋИНАЦА

Златни Стефан
Марковић

Почетком маја у Руми је одржано Првен
ство Војводине у теквондоу, на којем је уче
ствовало 212 такмичара из 19 клубова, а
чланови Теквондо клуба „Змај“ из Пећина
ца још једном су постигли значајне резулта
те. Стефан Марковић освојио је четврту
златну јуниорску медаљу, иако је на такми
чењу наступио у тежој категорији. У финал
ној борби извојевао је победу над Угљешом
Станковић, 28:6, са прекидом у другој рун
ди. Такође, теквондиста ТК „Змај“ Војин
Николић освојио је прво место у конкурен
цији пионира до 40 килограма, а Вања
Игњатовић у конкуренцији кадета до 37
килограма освојила је друго место.
Како нам је рекао тренер ТК „Змај“ из
Пећинаца Борислав Крстић, теквондисти
овог клуба дуги низ година освајају бројне
медаље на домаћим и међународним так
мичењима и у дресу репрезентације Срби
је.
- Бројне медаље наших младих чланова
протеклих година показатељ су да гајимо
успешну генерацију теквондиста, те се
надамо да ће и у будућности наставити са
успесима и у осталим категоријама и
достојно репрезентовати не само наш клуб,
него и Србију у свету – рекао је Крстић.
Теквондисти ТК „Змај“ из Пећинаца
остварили су запажене резултате и на
Државном првенству за пионире и јуниоре,
које је одржано 22. априла у Хали спортова
на Новом Београду, на којем је учествовало
преко 400 такмичара из 54 клуба. Велики
успех постигао је Стефан Марковић из
Пећинаца који је у финалној борби победио
прошлогодишњег првак а Србије Николу
Цветића 17:5 и освојио трећу златну меда
љу у овој години.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Резултати одиграних утак
мица 35. кола: Београд: Пар
тизан – Вождовац 2:1; Београд:
Црвена Звезда – Младост 4:1;
Крушевац: Напредак -  ЈаворМатис 3:0; Нови Сад: Војводи
на – Раднички 0:0; Нови Пазар:
Нови Пазар – Борац 2:0; Бео
град: Рад – Бачка 0:1; Београд:
Чукарички – Спартак 1:2; Гор
њи Милановац: Металац –
Радник 1:1.

Резултати утакмиц а 27.
кола: Кула: ОФК Оџаци – Инђи
ја 2:3; Лазаревац: Колубара –
БСК 3:0; Пирот: Раднички - ЧСК
Пивара 1:0; Нови Сад: Проле
тер – Синђелић 1:1; Земун:
Земун - ОФК Београд 3:0; Ужи
це: Слобода – Будућност 4:0;
Шабац: Мачва – Јагодина 1:0;
Бежанија: Бежанија – Динамо
2:0.

Резултати утакмиц а 26.
кола: Нови Бановци: Омлади
нац – Дунав 1:0; Вршац: Вршац
– Борац 0:2; Беочин: Цемент - 
Раднички (НП) 3:2; Темерин:
Слога -  Црвена Звезда 1:0;
Пригрвица: Братство 1946 - 
Раднички (З) 2:1; Суботица:
Бачка 1901 – ТСЦ 2:1; Панче
во: Железничар -  Раднички
(СМ) 0:1; Раднички (Ш) је био
слободан.

Резултати утакмиц а 26.
кола: Нови Сад: Кабел - Хајдук
(Ч) 2:2; Жабаљ: ЖСК – Сремац
4:3; Ердевик: Слога – Индекс
2:0; Лаћарак: ЛСК – Подунавац
0:3; Ветерник: Ветерник – Мла
дост 1:8; Купиново: Купиново
– СОФЕКС 1:1; Стара Пазова:
Јединство – Славија 3:0;
Бешка: Хајдук (Б) – Борац 1:0.

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

Партизан
Ц.Звезда
Војводина
Младост
Раднички
Напредак
Вождовац
Јавор

35
35
35
35
35
35
35
35

28
28
20
17
15
16
14
11

4
4
6
6
9
7
5
10

3
3
8
12
11
12
16
14

69:20
86:33
55:31
43:37
46:39
41:32
40:48
34:46

52
49
37
33
32
29
26
22

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

35 14 7 14 49:48 32
35 13 9 13 45:53 29
35 9 9 17 33:45 24
35 10 3 22 25:44 20
35 9 9 17 27:45 19
35 7 10 18 24:42 18
35 7 6 22 26:49 18
35 7 6 22 29:60 17

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Резултати одиграних утак
мица 19. кола: Вашица: Напре
дак – Једнота 6:3; Бачинци:
ОФК Бачинци – Синђелић 3:0;
Бикић До: ОФК Бикић – Једин
ство 4:2; Беркасово: Сремац –
Борац 3:0; Јамена: Граничар –
Омладинац 6:1; ОФК Бингула је
била слободна.
01. Бикић
02. Бингула
03. Бачинци
04. Напредак
05. Синђелић
06. Јединство
07. Једнота
08. Граничар
09. Сремац
10. Омладинац
11. Борац

18
17
17
17
17
17
17
18
18
17
17

14
13
12
11
10
8
6
5
4
4
0

1
1
1
1
3
0
2
0
2
1
4

3
3
4
5
4
9
9
13
12
12
13

58:22
40:14
58:24
51:24
43:20
38:47
46:49
33:44
32:77
22:59
16:57

43
40
37
34
33
24
20
15
14
13
4

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ПЕЋИНЦИ
Резултати одиграних утак
мица 15. кола: Прхово: Мла
дост – Словен 1:2; Сремски
Михаљевци: Срем – Витез 3:2;
Огар: Шумар - Доњи Срем 2015
1:2; Карловчић: Ловац – Сре
мац 8:2; Шимановци: Хајдук
1932 – Камени 4:2.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Доњи Срем
Ловац
Шумар
Хајдук 1932
Сремац
Срем
Камени
Словен
Младост
Витез

15 13 1 1 48:8 40
15 11 3 1 54:16 36
15 9 1 5 35:17 28
15 8 1 6 35:14 25
15 8 1 6 48:35 25
15 7 0 8 23:32 21
15 5 3 7 31:34 18
15 4 1 10 22:57 13
15 3 2 10 18:39 11
15 0 1 14 15:77 1

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

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

18
15
15
12
12
9
10
10
9
9
7
6
6
6
7
2

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

3
3
4
9
9
6
10
12
11
12
9
9
11
13
14
18

44:18
37:15
40:20
29:24
28:23
24:19
27:35
33:33
29:33
27:38
26:27
25:28
25:30
19:26
22:35
17:48

59
54
53
42
42
38
37
35
34
33
31
30
28
26
26
13

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

24
24
25
24
24
24
24
25
25
24
24
24
25
24
24

18
17
12
10
10
10
8
10
8
8
7
7
4
6
4

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

3
5
8
7
7
7
8
13
11
10
11
13
11
14
11

49:19
43:20
35:30
31:21
32:27
27:25
32:28
29:35
32:35
28:40
31:35
27:37
24:39
19:40
25:33

57
53
41
37
37
37
32
32
30
30
27
25
22
22
21

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

СРЕМСКА
ЛИГА

Резултати утакмиц а 25.
кола: Кукујевци: Обилић 1993
– Младост утакмица је прекину
та; Чалма: Слога – Борац 2:3;
Вишњићево: Хајдук -  Зек а
Буљубаша 7:0; Платичево:
Јединство (П) -  Јединство (М)
1:0; Инђија: Железничар – Фру
шкогорац 4:0; Обреж: Граничар
(О) – ПСК 3:2; Кузмин: Грани
чар (К) -  ОФК Брестач 3:0;
Напредак је био слободан.

Резултати утакмиц а 25.
кола: Кленак: Борац – Хртков
ци 5:0; Врдник: Рудар – Будућ
ност 3:2; Доњи Петровци:
Доњи Петровци - Први Мај 2:3;
Дивош: Хајдук – Партизан 5:0;
Адашевци: Граничар 1923 –
Слобода 2:1; Попинци: Напре
дак – Словен 1:1; Мачванска
Митровица: Подриње – Јадран
1:1; Сремска Митровиц а:
Митрос – Љуково 3:1.

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

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

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

21
14
12
11
12
12
11
10
10
9
9
6
6
4
3

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

0
3
6
6
8
10
8
10
11
12
12
15
15
15
19

98:12
48:24
37:24
43:35
37:31
52:38
29:19
40:41
32:44
43:49
38:52
47:64
32:56
27:56
19:77

65
49
41
40
39
37
37
33
32
30
29
20
20
16
10

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

17
15
15
14
11
11
10
9
9
8
8
9
8
8
8
6

4
6
6
1
7
5
6
6
5
7
6
1
3
2
2
1

4
4
4
10
7
9
9
10
11
10
11
15
14
15
15
18

55:14
66:15
53:15
30:29
39:30
36:32
48:47
33:47
29:28
30:36
27:37
25:47
32:51
37:52
26:44
23:65

55
51
51
43
40
38
36
33
32
31
30
28
27
26
26
19

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Распоред утакмиц а 16.
кола: Јарковци: Борац (Ј) –
Дунав 3:2; Чортановци: ЧСК - 
Слога (М) утакмица је одложе
на; Крушедол: Крушедол –
Полет 0:5; Слога (К) и Фрушко
горац су били слободни.

Резултати одиграних утак
мица 6. кола: Лежимир: Пла
нинац – Напредак 3:0; Сремска
Митровица: Трговачки – БСК
1:2; Шашинци: Слобода – Срем
3:2; Засавица: Слога -  Борац
(ВР) 3:3.

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

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

13 11 0 2 52:14 31
13 8 2 3 41:21 26
12 8 2 2 25:8 26
12 6 1 5 21:20 19
13 6 1 6 24:29 19
12 2 1 9 19:37 7
11 2 1 8 16:41 7
12 1 2 9 12:40 5

Слобода
Срем
БСК
Борац (ВР)
Планинац
Слога
Трговачки
Напредак

6
6
6
6
6
5
6
5

6
4
4
2
2
1
1
0

0
1
0
2
0
2
1
0

0
1
2
2
4
2
4
5

19:4
17:6
14:8
11:13
10:13
9:10
3:8
2:23

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
16
16
15
14
13
13
13
11
9
9
9
5
4
4
2

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

2
4
7
6
5
8
9
10
12
13
13
14
14
15
22
20

64:18
50:24
62:24
59:29
47:31
52:37
40:32
49:32
31:39
31:38
38:49
38:58
23:41
25:44
23:84
25:77

66
54
51
50
49
44
43
42
36
31
31
30
22
19
12
10

ОФЛ
РУМА – ИРИГ
Резултати одиграних утак
мица 21. кола: Никинци: Полет
- 27.Октобар 3:1; Нерадин: Вој
водина -  Јединство (Ру) 4:0;
Јазак: Цар Урош – Планинац
утакмица је прекинута; Стеја
новци: Борац -  С.В.Раднички
1:6; Рума: Фрушка Гора – Гра
ничар 4:2; Краљевци: Једин
ство (К) – Слога 4:0; Мали
Радинци: Фрушкогорац – Сре
мац 2:0.
01. Сремац
02. Војводина
03. Ф.Гора
04. Граничар
05. Једин. (Ру)
06. С.В.Раднич.
07. Планинац
08. Полет
09. Фрушког.
10. Цар Урош
11. 27.Октобар
12. Јединс. (К)
13. Слога
14. Борац

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

14
14
13
13
11
10
10
9
10
7
7
4
2
2

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

4
5
4
6
6
7
7
6
8
10
12
17
17
17

53:26
53:22
59.22
51:29
41:26
39:23
43:26
34:24
42:43
41:44
28:49
18:52
19:64
15:86

45
44
43
40
37
34
33
33
33
24
23
12
8
8

СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Крос РТС-а

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА

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

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

21
18
13
13
6
5
5
3

Прошлог петка, 12. маја на
Савском кеју у Сремској
Митровици у организацији
Основне школе „Бошко Пал
ковљевић Пинки“ и Пред
школске установе „Пчелица“
одржан је крос РТС-а.
Учествовало је око 500 уче
ника од првог до осмог разре
да Пинкијеве школе, заједно
са одељењима из Шуљма и
Гргуреваца, као око 100 мали
шана из вртића „Маја“, „Зве
здица“ и „Бубамара“.
Организацију кроса подр
жала је и локална самоупра
ва.
В. Ц.
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У МИТРОВ
 АЧКОЈ ГРАДСКОЈ КУЋИ ПРИЈЕМ ЗА ВОЈНИКЕ КОЈИ ДОБРОВОЉНО
СЛУЖЕ ВОЈНИ РОК

У војсци се стичу
љубави и пријатељства

Уручење захвалница војницима

З

а јунску генерацију вој
ника из Срема који су
се пријавили за до
бровољно служење војног
рока у трајању од шест ме
сеци прошлог четвртка, 11.
маја у митровачкој Градској
кући организован је свечани
испраћај у војску.
Уједно је потпуковник Зо
ран Лемал, начелник Цен
тра Министарства одбране
Сремска Митровица уручио
захвалнице и значке момци
ма и девојкама који су добро
вољно одслужили војни рок у
мартовској и јунској партији
2016. године. Прошле годи
не из Сремског округа упућен
је укупно 31 војник на добро
вољно служење војног рока,

као и четири војника који су
завршили факултет и упуће
ни су на курс за резервне вој
не официре.
Стефан Цвијановић из
Никинаца, који ускоро пуни 20
година, је један од оних који
су прошле године добровољ
но одслужили војни рок.
-  Био сам јунска класа,
артиљерац на „нори“. Првих
месец и по дана сам био у
Сомбору, а затим сам добио
прекоманду у Пожаревац. Вој
ска је за мене лепо искуство,
старешине су биле коректне
и свакоме бих препоручио да
иде у војску. У војсци се сти
чу пријатељи за сва времена
– испричао је Стефан Цвија
новић.

ПОЗИТИВНА ИСКУСТВА ИЗ ВОЈСКЕ:
Данијела Копчалић и Стефан Цвијановић

Да је могуће заљубити се у
војсци потврђује прича Дани
јеле Копчалић из Сремске
Митровице. Она каже да је у
војсци пронашла љубав свог
живота, удала се за офици
ра и сада супруг и она очекује
дечака.
-  Служила сам војску про
шле године у марту, прво у
Сомбору, а затим у Пожарев
цу. Била сам род пешадија,
а за војску сам се определи
ла јер је то лепо искуство, а
можда и добијем посао у вој
сци некада. Стекла сам мно
го пријатељима, са свима
сам у контакту, а у војсци сам
нашла и љубав свог живота.
Муж ми је официр, а ако бог
да имаћемо још једног војника

БУДУЋИ ВОЈНИК:
Марко Дронић

у породици – прича Данијела
Копчалић.
Девет младих Сремаца из
општина Ириг, Рума, Шид, Пе
ћинци и Града Сремска Ми
тровица успешно је прошло
лекарски преглед и психоло
шка испитивања, те ће се од
1. јуна налазити у Центру за
обуку у Сомбору.
Будући војник, Марко Дро
нић из Лаћарка, каже да се
радује одласку у Сомбор и
да је упознат шта га чека, јер
му је брат до скора био војно
лице.
-  Определио сам се за вој
ску зато што смарам да сваки
способан мушкарац треба да
служи војску, војска од момка
прави човека. Имам 20 годи
на, радио сам до скоро, али
сам напустио посао због вој
ске – рекао је Марко Дронић.
Будућим војницима срећно
служење војног рока пожелео
је потпуковник Зоран Лемал.
Најчешћи разлог због ко
га се млади опредељују за
добровољно служење војног
рока је могућност запослења
у војсци, одслужени војни рок
је услов за то. Постоје и друге
државне службе, као што су
МУП или Управа за извршење
заводских санкција Министар
ства правде, где је одслужени
војни рок услов за конкуриса
ње за посао.
Б. Селаковић

