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ЈОШ ЈЕДНА ЉАГА НА ОСНОВНОЈ

Терор линча, или како
Матеу Жарку зато што

Након што се после
18 месеци, пресудом
Апелационог суда
вратио на посао, јер
је незаконито добио
отказ, учитељ Мате
Жарко је у новом про
блему: сада му се на
терет ставља да је
вербално и физички
малтретирао ученике.
Уместо да се остави
институцијама (Поли
ција, Тужилаштво,
Суд) да утврде ли је
и у којој мери истина
то што му се ставља
на терет, учитељу се
и тужи и пресуђује
преко одређеног пор
тала, са посебним
акцентовањем да је
Хрват, чиме се ствара
атмосфера мржње и
позива на линч, каква
у Сремској Митрови
ци није забележена ни
деведесетих година

Ј

ош се нису утишале страсти
због незаконитог отпуштања
учитеља Основне школе „Сло
бодан Бајић Паја“ Мате Жарка с
посла, а већ је створена нова љага
на већ упрљаном лицу ове уста
нове. Десетак дана након што се,
после 18 месеци, пресудом Апела
ционог суда, вратио на посао, Мате
Жарко се поново нашао на „стубу
срама“. Овај пут му се на терет ста
вља да је на екскурзији вербално
и физички малтретирао ученике
четвртог разреда из одељења које
није његово.
Када се овај број М новина нађе
пред читаоцима, треба да буду оба
вљене и службене радње радника
Полицијске управе Сремска Митро
вица, који узимају изјаву од свих
учесника овог злосрећног догађаја,
а изјаву је дао и учитељ Мате Жар
ко у присуству свог адвоката Зорице
Цундре. Прикупљене изјаве ће из
полиције бити прослеђене Тужила
штву које треба да одлучи о евенту
алном подизању оптужнице, како би
се ова ствар разрешила на Суду.
Како је већ познато, екскурзија,
једнодневна, у Суботицу и Палић,
одржана је 10. јуна ове године, што
је иначе пракса годинама уназад.
Међутим, овај пут као да је ђаво
дошао по своје. Прво се каснило
у самом поласку, а затим је ствар
доживела тензију по повратку. Тач
није, пошто је туристички водич
напустио групу, изашавши у Новом
Саду, остављајући пун спратни
аутобус деце само са возачем, који
као да је овде имао обуку у вожњи.
Наиме, како се може видети из
изјава, граја је почела када је ауто
бус, вртећи се у кругу, по трећи пут
прошао поред бомбардоване згра
де Радио телевизије Војводине на
Мишелуку. Да ли из страха, или у
шали, неки ђаци су повикали да су
можда киднаповани, на то су дру
га деца почела да плачу и дигла се
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неописива граја. Мате Жарко је пре
корио возача због понашања, због
чега је дошло до вербалне распра
ве, да би затим деци било речено
да свако седне на своје место, доду
ше вероватно и са извесном строго
шћу, јер зна се каква деца умеју да
буду кад се „узлуде“.
Након тог инцидента са возачем,
аутобус креће пут Сремске Митро
вице. Мислило се да је све у реду.
Али, ствар је кулминирала тек
касније, када су сви сишли у Срем
ској Митровици.
Почела је исфорсирана тарапана,
због малтретирања деце, изазва
на од стране неколицине родите
ља који су заједно са директорком
Анкицом Јевтић сачекали аутобус
са децом у школском дворишту.
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ШКОЛИ „СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“

пресудити пре суђења
је „декларисани Хрват“
Т

ЗГРАДА ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ:
Полицијска управа Сремска Митровица

ачније, галама је почела пошто је
већина деце, родитеља и учите
ља, односно учитељица, већ оти
шла својим кућама. У међувремену је
наводно ту стигла и полиција, тако да
је драмски заплет био комплетиран.
После овога ствар је морала завршити
у Полицијској управи, како би се узеле
све релевантне изјаве, односно како
би се сакупио материјал који ће бити
прослеђен Тужилаштву.
Међутим овде постоји један помало
чудан моменат. Ако је учитељ Мате
Жарко малтретирао ђаке на екскурзији
у аутобусу, зашто се чекало тако дуго
да се зове полиција? Шта је ту радио
вођа пута, учитељица Славица Раде
вић? Шта је радила учитељица Све
тлана Грујичић, чија су деца наводно
била малтретирана? Шта су радили
други? Колеге, возач аутобуса?
Од Новог Сада до Сремске Митрови
це, са спратним аутобусом пуним деце,
има најмање сат времена вожње.
Зашто нико није реаговао, тражио да
се заустави аутобус и дође полиција,
да се „учитељ насилник“ одстрани из
аутобуса? Нико ништа!
Весели аутобус пун деце, са својим

МАТЕ ЖАРКО: Организована хајка на мене и моју породицу
- Мислим да је директор Школе иницирао комплетан овај
догађај, у договору са учитељицом Светланом Грујичић, са
којом нисам у добрим односима, те да су убедили родите
ље неколицине ученика Светлане Грујичић како би против
мене спровели хајку. Већ дуже време трпим злостављање
и мобинг директора Школе, а што се одражава на моје
здравље и моју породицу. Говором мржње, позивајући се
на моју националну припадност, користећи се једним пор
талом, против мене се ствара непријатељско окружење.
Живим  у страху за своју децу, супругу и себе, јер чланке
објављене на том порталу схватам као позив на линч мене
и моје породице, што се види из коментара које дају поје
дини грађани поводом ових чланака – изјавио је учитељ
Мате Жарко у митровачкој Полицији.
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ГОРИЦА ЖАРКО: Деведесетих година се нисам бојала као данас
- Живим у страху већ данима. Оно што се пише на порталу је
несношљиво, а коментари који позивају на линч су још страшнији.
Оно што ме је највише погодило је писање да мог мужа као декла
рисаног Хрвата брани Колинда, и коментари типа „а ко ће да брани
нашу малолетну српску децу“? Коментари су били: „Усташе, узеће
мо безбол палице, само јавите кад, пребићемо ми његову децу, тре
ба протерати усташе“...све у том стилу. Била сам у Полицији и дала
сам изјаву у Тужилаштву. Мој муж је Хрват, ја сам Српкиња, наша
деца су из мешовитог брака, живимо у браку 32 године и никад се
нисам покајала. Тужићу портал због говора мржње. Они који говоре
овакве гадости требали би да знају колико је мој муж деведесетих
година помагао избеглицама овде у Митровици. Деведесетих се
нисам бојала толико као сада, иако је био рат. Али, неће се ово ова
ко завршити да нико не одговара због линча. Чекам да ме прими
градоначелник. Ако треба изаћи ћу пред Скупштину Србије са тран
спарентом на леђима – каже Матеова супруга Горица Жарко.

ЗОРИЦА ЦУНДРА: И мене су „оптужили“ да сам Хрватица
- Ваљда зато што браним Матеа Жарка, и мене „прозивају“ да
сам Хрватица, иако сам Српкиња. Ето докле те ствари иду, када
неки уместо институција узимају правду у своје руке. Иначе, мисли
ла сам да се сукоб између Матеа Жарка и директорице окончао
након правоснажне пресуде Апелационог суда, али неке ствари се
понављају. Нећу да коментаришем има ли кривице учитеља, то
нека разјасне Полиција, Тужилаштво и Суд. Ако дође до Суда, неке
ствари ће ипак тамо морати да се објасне, а то је како то да опет
долази до замене теза, као у случају када је вођен дисциплински
поступак против Матеа Жарка. Где је ту одговорност вође пута, где
учитељице чија су деца малтретирана? Шта се предузело. Како то
да је цео случај активиран тек у Митровици, када се појавила
директорица? Зашто се нико није умешао у Новом Саду, где је
наводно дошло до инцидента? Зашто учитељица Светлана Груји
чић није била са својом децом када су наводно малтретирана и
зашто није нешто предузела? Мате је с правом уплашен, јер му се
много тога дешава. Имам утисак да директорица не може да му
опрости што је добио пресуду Апелационог суда у своју корист.
Како год, ствар је на институцијама да ово реше, а не на говору
мржње који се пласира преко портала – рекла је за наш лист адво
катица Зорица Цундра.
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ЕДО ШПАНОВИЋ: У Митровици се увек поштовала толеранција
- Упознат сам са оним што се догађа у вези са учитељем Матеом
Жарком, мада не знам детаље, јер како и сами кажете, још увек се у
Полицијској управи Сремска Митровица прикупљају изјаве. Ја мислим,
као и сви други који поштују правну државу, да треба пустити надле
жним институцијама да обаве посао за који су надлежни. Мате Жарко
није верник који долази у цркву и као таквог га не познајем. Али, као
неко ко је део хрватске заједнице у Сремској Митровици, могу да
кажем да је у овој средини увек постојала потребна доза међунацио
налне толеранције и надам се да ће се са тим наставити. Што се тиче
тензија који долазе посредством неких медија, сматрам да то није
нешто што је Сремској Митровици потребно. Али, нажалост увек има
људи којима из неког разлога одговара подстицање атмосфере нето
леранције. Сматрам да и они који воде овај град треба да се одреде
према оваквим стварима, када је то потребно. Надам се да ће Митро
вица и даља бити град толеранције и међусобног уважавања – мисли
жупник Римокатоличке цркве у Сремској Митровици Едо Шпановић.
учитељем и учитељицама путује све
време, нико не интервенише и сви
чекају да дођу у Сремску Митровицу,
да би из дворишта „Бајићеве“ школе, у
присуству директорке Анкице Јевтић,
звали полицијску патролу.
Што је још најчудније, нико од учени
ка из разреда Матеа Жарка се није
жалио на понашање учитеља. У изја
вама које су дали родитељи из њего
вог разреда, нема ни речи замерке на
било какву непријатност на екскурзији.
Жале се само ученици (њих шесторо
наводно) и њихови родитељи из разре
да који води учитељица Светлана Гру
јичић. Истовремено, нико не објашња
ва где је све време била та учитељи
ца, ако није била са својом децом на
екскурзији? А управо је учитељица
Светлана Грујичић дала замах целој
овој причи. Зашто није била са својим
разредом и спречила (ако је већ тако
било) наводно насилничко понашање
учитеља Матеа Жарка? То су питања
на која ће Светлана Грујичић морати
да одговори ако дође до Суда, јер се у
овој атмосфери линча опет замењују
тезе. Као када се водио незаконити

Пар дана након
екскурзије, приликом
прославе мале матуре,
два ученика из
разреда учитељице
Светлане Грујичић
дошла су код учитеља
Матеа Жарка да им се
потпише на мајици.
Да ли би то урадила
деца чије је другове
из разреда тукао
Мате Жарко?

НЕИМЕНОВАНИ ГРАЂАНИН:
Кад ће неко да заустави ово лудило
- Чујем да полиција испитује случај
учитеља Матеа Жарка, у вези онога
што се десило на екскурзији. Као
неко ко је радио и у полицији и у
правосуђу, знам на каквој су муци
полицајци који раде овај случај, јер
није лако одредити границу између
нечег што је фактографски и нечег
што задире у национално и лично
подручје. Мислим да је сва срећа
за саму Полицију да не мора да
квалификује овај случај, пошто је
то посао Тужилаштва. У сваком
случају, крајње је време да неко
заустави ово лудило које се распи
рује преко медија. Цео овај случај
мора што пре да се испита и про
цесуира институционално, јер линч

је био забрањен чак и на Дивљем
западу, па га не смемо дозволити
ни у Србији у 21. веку. Ја, за разли
ку од ових који распирују мржњу,
верујем да је Србија правна држа
ва и да ће правда, ма са каквим
исходом била, победити силе зла и
хаоса, Јер мало је потребно да
пукне нечија глава па да Митрови
ца постане вест на светским меди
јима. Мислим да институције мора
ју читаву ову ствар да устроје на
прави начин. Србија није банана
држава, па да Колинда Грабар, како
пише неки портал, контролише
судство и институције – рекао је
бивши радник у органима правосу
ђа, који жели да остане анониман.

дисциплински поступак против учите
ља Матеа Жарка. Нема ни речи од
стране оних који су организовали екс
курзију, који су били задужени за регу
лисање реда током њеног трајања и
који ништа нису предузели, ако је
нешто већ требало предузети то јест.
У међувремену, док Полиција не
узме изјаве, док Тужилаштво не одлучи
да ли ће поднети пријаву, и док Суд
коначно не каже последњу реч, учитељ
Мате Жарко се черечи преко таблоид
них портала, њему се и суди и пресу
ђује, а отежавајућа околност му је што
је „декларисани Хрват“. (Што му ваљда
дође као Хрват на квадрат?) Атмосфе
ра у граду је на ивици инцидента, на то
указују забринути грађани.     
Тешко је одговорити коме је требала
оваква атмосфера? Ово је говор
мржње и терор линча, који се зове:
како пресудити пре суђења учитељу
Матеу Жарку зато што је у свађи са
директорком школе Анкицом Јефвтић,
а плус тога и декларисани Хрват.
Након што се после 18 месеци, пресу
дом Апелационог суда вратио на
посао, јер је незаконито добио отказ,
учитељ Мате Жарко је у новом про
блему: сада му се на терет ставља да
је вербално и физички малтретирао
ученике. Уместо да се остави институ
цијама (Полиција, Тужилаштво, Суд)
да утврде ли је и у којој мери истина
то што му се ставља на терет, учите
љу се и тужи и пресуђује преко одре
ђеног портала, са посебним акценто
вањем да је Хрват, чиме се ствара
атмосфера мржње и позива на линч,
каква у Сремској Митровици није забе
лежена ни деведесетих година.
П.С. Пар дана након екскурзије, при
ликом прославе мале матуре, два уче
ника из разреда учитељице Светлане
Грујичић дошла су код учитеља Матеа
Жарка да им се потпише на мајици. Да
ли би то урадила деца чије је другове
из разреда тукао Мате Жарко?
Деца из његовог разреда поклонила
су му, као драгом учитељу, ручни
часовник. Много пажње и поклон а за
неког ко „вербално и физички“ малтре
тира ђаке?
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Прва жена премијерка
у историји Србије
Мандатар за састав нове Владе
Србије Ана Брнабић у првој изјави
за дневне новине „Блиц“ након што
је објављено да ће бити премијер
нове Владе, захвалила се председ
нику Србије на указаном поверењу.
- Желим да захвалим Председни
ку на указаном огромном поверењу
да водим Владу Србије и наставим
реформе са несмањеном посве
ћеношћу и снагом. Част је служити
својој земљи и ја ћу, уколико ме
Скупштина изгласа, Владу водити
посвећено и одговорно, а свој посао
ћу радити поштено и са љуба
вљу. Свесна сам одговорности коју
преузимам јер треба да наследим
правог лидера, као и обавеза према
грађанима који очекују да резултате
рада Владе осете кроз бољи квали
тет живота - изјавила је Брнабићева
за „Блиц“ и додала:
- Прихватила сам кандидатуру
коју сам добила од председника
Србије и крећем да радим на екс
позеу и састављању Владе. Важно
је да се рад на пројектима настави
и ја сутра свакако идем у Врњачку
Бању у раније договорену посету.
Идем да проверим како функцио
нише систем којим смо повезали
податке шест државних инсти
туција који омогућава да држава
буде сервис грађана. То је важан,
реформски, рекла бих револуци
онаран пројекат за Србију и ја ћу
са тимом у Влади Србије и свим
државним институцијама наставити
да радим на реформисању државне
управе. Започети послови морају да
се завршавају, а ја сам последњих
месеци посвећено радила на томе
да Србију уведемо у ред модерних
држава у којима државна управа
ради ефикасно и у функцији гра
ђана. Лично ћу се ангажовати да
сви заједно радимо на циљевима
који су већи и важнији од свих нас
појединачно - навела је Брнабић за
„Блиц“.
- Верујем да ће за три,четири
дана све ово избледети и да нећу
бити позната као геј министар
ка - рекла је мандатарка америчкој
агенцији АП, која је раније изве
стила да ће она бити прва жена и
прва припадница ЛГБТ популације
на челу владе у Србији, али и на
Балкану.
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СВЕТСКИ МЕДИЈИ О АНИ БРНАБИЋ

Историјски избор за Србију

С

ветски медији пренели су као ван
редну вест именовање Ане Брна
бић за мандатара за састав Владе
Србије, истичући у први план њену сек
суалну оријентацију, као и да је у питању
прва српска премијерка у историји.
АФП наводи да је Ана Брнабић прва
отворено геј особа на позицији премије
ра на конзервативном Балкану, као и то
да је прва жена у српској историји која је
доспела на ту позицију.
Француска агенција констатује да ће
Брнабић (41) ступити на чело владе
мање од годину дана након што је ушла
у политику, када је у августу прошле
године постала министарка јавне управе
и локалне самоуправе, па и да се очеку
је да ће она ступити на дужност у наред
них неколико недеља.
Ројтерс је такође констатовао да је у
питању прва жена премијер у српској
историји и прва отворено геј особа на
позицији премијера на читавом Балкану.
Британска агенција преноси и да је
Вучић своју одлуку образложио наводе
ћи да верује да Брнабић поседује све
стручне и личне квалитете и да је уве
рен да ће она радити напорно и показа
ти поштовање свим политичким партија
ма, као и да ће радити у корист Србије
са другим министрима.
АП наводи да је Брнабићева прва
отворено геј особа која се нашла на челу
српске владе, да је Вучић рекао да је
донео „тешку одлуку у интересу Србије и
њених грађана“, а подсећа и да су групе
за заштиту људских права поздравиле
њено именовање за министарку прошле
године као „историјску“ одлуку за бал
канску земљу у којој се, како тврди,
хомосексуална заједница често суочава

са дискриминацијом и насиљем.
Индепендент пише да је председник
Србије Александар Вучић номиновао
министарку Ану Брнабић за премијера,
што значи да је она постала прва жена,
али и прва геј особа која се отворено
изјаснила о својој сексуалности која ће
се наћи на тој позицији у Србији.
Брнабић, која је нестраначка личност,
прошле године нашла се на насловним
странама светских медија као прва геј
министарка те земље која иначе није
позната као држава која се претерано
залаже за права ЛГБТ заједнице, оцењу
је овај лист.

ХРВАТСКИ МЕДИЈИ:
Брнабићка признаје
да је геј, а пореклом
је из Хрватске
Хрватски „Јутарњи лист“ пренео је
именовање Ане Брнабић за премијера
Србије, нагласивши да је пореклом Хрва
тица, да се изјаснила као геј, али и да се
њеном именовању противила Српска
православна црква.
-  Признаје да је хомосексуалка, поре
клом је из Хрватске – пише „Јутарњи
лист“, уз напомену да је реч о једној од
најуспешнијих министарки у годину дана
старој Вучићевој влади која је у том раз
добљу осигурала да грађани могу на јед
ном шалтеру добити све потребне доку
менте.
Брнабић је, како се наводи, посебна по
неколико аспеката јер, као прво, није
чланица владајуће Српске напредне
странке (СНС), већ је у влади била као
нестраначка особа. По оцени Јутарњег,

Вучић се на то одлучио и да би онемогу
ћио било какву борбу за наслеђе у стран
ци.
- Као друго, она је хомосексуалка и то
није крила. Српска православна црква
(СПЦ) се некако помирила с тиме да
буде у влади као министарка, али да пре
узме мјесто првог министра, то СПЦ-у
никако није ишло под кожу -  наводе у
тексту.
И коначно, Брнабић је пореклом из
Хрватске, из Старе Башке на о Крку гђе
се њена породица породица спомиње у
црквеним књигама још 1673. године,
наводи лист и додаје да је Брнабић ипак
рођена у Београду, а да се школовала у
САД.
Индекс.хр наводи да је Брнабић, акту
елна министарка државне управе широј
јавности позната као прва српска мини
старка која је јавно признала да је геј и
подсећа да ју је актуелни премијер Вучић
хвалио још прошле године, рекавши да
она има изванредну енергију.
И Хина наводи да је Брнабићева поста
ла министарка државне управе и локал
не самоуправе као нестраначка личност
и да је Вучић досада више пута похвалио
њезине резултате, напомињући да је да
је пореклом са Крка а рођена у Београду.
Хрватски Н1 јавља да су све странке
владајуће коалиције најавиле су да ће у
Скупштини Србије подржати Вучићев
предлог и да ће Брнабић бити прва жена
и прва декларисана ЛГБТ особа на челу
српске владе.
- Реч је о министарки јавне управе која
има дугогодишње искуство у руковођењу
пројектима и која је радила на УСАИДовом пројекту реформе државне управе
у Румунији - навели су.

МИНИСТАР БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ:
Ана Брнабић има апсолутну подршку СНС
Минис тар
пољоп рив ред е
Бранислав Недимовић изјавио
је да Ана Брнабић има апсолут
ну подршку Српске напредне
странке за председницу Владе
Србије.
-  Ми смо на председништву
(СНС) донели одлуку једногла
сно и овластили председника
Вучића иако је његово уставно
овлашћење да предложи пре
мијера. Ана Брнабић има апсо
лутну подршку тако да је то
потпуно неспорно -  рекао је
Недимовић за ТВ Пинк.
Он је навео да су 17. јуна
одржане седнице београдског,
новосадског и сремскомитро
вачког одбора СНС и да су чла
нови странке пружили апсолут
но пуну подршку предлогу за
мандатара.
Поводом најава Драгана

Марковића Палме и Муамера
Зукорлића да неће подржати
Ану Брнабић за премијера,
Недимовић каже да има и у
СНС оних који мисле да ствари
треба да изгледају другачије,
али да не може „свако да буде
све“.
-  Кад дође до формирања
владе онда порасту апетити
свима. Свако би да буде све, а
не могу сви да буду све - рекао
је Недимовић.
Недимовић је рекао да је
разговарао са мандатарком о
стварима које се тичу пољопри
вреде и да она вредно ради на
припремању „целе те приче“.
-  Пуна подршка председнику
за предлог мандатара. Даћемо
све од себе да ово изађе онако
како треба -  рекао је Недимо
вић.
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ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска полиција међу
најуспешнијим у Србији

Начелник сремске полиције Ђура Мандић

Н

ачелник Полицијске управе
Сремска Митровица, главни
полицијски саветник Ђура Ман
дић прошле среде, 14. јуна предста
вио је резултате рада полиције за
период јануар -  мај текуће године.
Како је истакао начелник Мандић, на
подручју Полицијске управе у Срем
ској Митровици очувано је и унапређе
но стање јавне безбедности. Кључни
помаци су извршени посебно на плану
сузбијања криминала и очувања ста
билног јавног реда и мира. Смањен је
број кривичних дела са непознатим
извршиоцем, а повећан је број откри
вених кривичних дела у сузбијању нар
команије и број заплена опојних дрога.
Повећан је и проценат расветљених
кривичних дела са непознатим извр
шиоцем.

-  Срем је традиционално у горњој
половини остварених радних резулта
та и уопште стања безбедности, а
наша је тежња да се што више прибли
жимо врху. Не меримо се сами са
собом, већ са објективним показате
љима. Међутим, воља, ентузијазам,
труд понекад нису довољни да би
човек био успешан у свом послу. У
нашем послу је некада врло важно да
имате људи, јер задаци које ми спро
водимо на подручју Срема сада су
сложнији у односу на претходни пери
од. Захваљујући разумевању и мини
стра полиције Небојше Стефановића
и директора Полиције Владимира
Ребића у претходном периоду запо
слили смо 35 свршених полицијских
службеника који су завршили обуку у
Центру за основну полицијску обуку.

Они су положили заклетву и оспосо
бљени су за самостални рад у служби
– каже начелник Ђура Мандић.

126 дела привредног
криминала
Говорећи о криминалу, Мандић је
изјавио да је у првих пет месеци 2017.
године регистровано укупно 1.295 кри
вичних дела, од чега 1.141 кривичнo
делo општег криминала, 126 дела при
вредног, 18 еколошког и девет кривич
них дела високотехнолошког кримина
ла. Регистровано је 650 кривичних
дела са непознатим извршиоцем,
мање за 7,4 одсто него у истом перио
ду 2016. године. Повећан је проценат
расветљавања кривичних дела за 3,27
одсто. На делу је ухваћено 46 изврши
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лаца, за 64,3 одсто више него прошле
године.
-  Откривено је 126 кривичних дела
привредног криминала, то су кривична
дела која у највећој мери урушавају
економски систем сваке државе. Кре
нули смо у озбиљнију борбу против
привредног криминала, уложили смо
много више труда, напора и рада и
резултати су видљиви. У очи упада
чињеница да се драстично повећала
материјална вредност коју смо успели
да откријемо у смислу недозвољених
активности које су ти починиоци у сво
јим малверзацијама починили. Про
шле године материјална штета причи
њена кривичним делима привредног
криминала износила је 28,340.673
динара, а ове године она износи
265,139.220 динара. Исто тако, ухвати
ли смо дупло више извршилаца кри
вичних дела на лицу места у односу на
прошлу годину. То је за нас врло важна
ствар, јер тиме показујемо да смо се
добро поставили, да смо добро плани
рали и предвидели могуће извршење
кривичног дела и на лицу места ухва
тили извршиоца. Имали смо изузетно
добру сарадњу са грађанима, добар
део овога не би био урађен да није
било благовремене дојаве грађана и
да није било правовремене реакције
полиције – истиче начелник сремске
полиције Ђура Мандић.
Повећан је број откривених кривич
них дела у вези дроге за 88 одсто, у
односу на првих пет месеци 2016.
године. Откривено је 109 кривичних
дела у вези дроге, док је прошле годи
не откривено 58. Регистровано је 98
кривичних дела насиља у породици.
У првих пет месеци 2017. године,
малолетници су извршили 73 кривич
на дела, мање за 16,1 одсто него 2016.
када су извршили 87 кривичних дела.
Такође је смањен број малолетних
извршилаца кривичних дела и то за
24,6 одсто. Према извршиоцима кри
вичних дела предузето је укупно 128
мера, од чега је 71 особа задржана до
48 часова а према 59 је примењена
мера полицијског хапшења.

Заплена дроге и дувана
У првих пет месеци 2017. године, на
подручју Полицијске управе у Срем
ској Митровици реализоване су 143
заплене опојних дрога. Заплењено је
94.541 грама и 535 комада опојне дро
ге. Откривене су две лабораторије са
опремом за производњу и узгајање
опојних дрога, на подручју Руме и Ста
ре Пазове.
Реализоване су 34 заплене дувана и
цигарета. Одузето је 1.563,9 килогра
ма резаног дувана, 13.377 килограма
дувана у листу, 1.022 бокса цигарета
без акцизних маркица. Укупна вред
ност заплењене акцизне робе износи
10.691.420 динара. Поднете су 33 кри
вичне пријаве против 33 особе за 35
кривичних дела. Такође је заплењено
1.100 литара кријумчарене нафте у
вредности 165.000 динара.

За 5 месеци у саобраћају
погинуло 16 лица
У првих пет месеци 2017. године
регистрована је 471 саобраћајна
незгода у којима је погинуло 16, а
повређене су 363 особе. Приликом
контроле саобраћаја, откривено је
18.185 саобраћајних прекршаја, више
за 19,9 одсто него 2016. године. При
падници саобраћајне полиције су реа
лизовали више превентивних акција
усмерених, пре свега, на повећање
безбедности деце као најугроженије
категорије у саобраћају, бициклиста и
мотоциклиста.
– Пре неколико викенда је пет људи
смртно страдал о у саобраћајним
незгодама. Предузели смо одређене
активности, које се односе на област
репресије. Интензивирали смо контро
ле учесника у саобраћају у смислу
вожње под утицајем алкохола, мере
ња брзине и прекорачења брзине кре
тања, посебно на местима које смо у
претходном периоду окарактерисали
као критична. Повећали смо број под
нетих захтева за покретање прекршај
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них поступака. Нисмо поносни на ту
чињеницу, јер не мислимо да се неко
репресијом може довести у ред. Зато
желим да апелујем још једанпут на све
учеснике у саобраћају да поведу рачу
на. Полиција ће и даље имати нулту
толеранцију на уочене саобраћајне
прекршаје. Али то није једини начин да
се стање безбедности у саобраћају
поправи – изјавио је начелник сремске
полиције Ђура Мандић.

Кријумчарење миграната
У извештајном периоду, регистрова
но је 250 прекршаја против јавног реда
и мира, мање за 36,71 одсто. Обезбе
ђено је 888 јавних скупова којима је
присуствовало 252.811 грађана. Није
било тешких прекршаја, извршених у
групи, на спортским приредбама, нити
прекршаја на верској или међунацио
налној основи.
Одсек пограничне полиције је у
области поступања према ирегулар
ним мигрантима остварио велики обим
посла у смислу утврђивања идентите
та и предузимања потребних закон
ских мера.
У циљу спречавања кријумчарења
ирегуларних миграната поднете су три
кривичне пријаве за кривично дело
недозвољен прелаз државне границе
и кријумчарење људи.
Полицијски службеници ове Поли
цијске управе су од почетк а 2017.
године поднели 484 захтева за покре
тање прекршајног поступка, изрекли
815 мера отказа боравка са забраном
уласка у Србију и донели 43 решења о
незаконитом боравку.
Издато је 816 потврда о израженој
намери за тражење азила у нашој
земљи.
У пословима регулисања статусних
питања страних држављана у нашој
земљи,  одобрено је 246 привремених
боравака по разним основама. Ове
године, пријављено је 8.456 туристич
ких боравака.

Издавање личних
докумената у две смене
Од почетка ове године у ПУ Сремска
Митровица примљено је 17.008 захте
ва грађана за израду биометријске
личне карте и 7.717 захтева за израду
пасоша. Примљено је 938 захтева за
израду пробне возачке дозволе и
14.351 захтев за замену возачке дозво
ле. Издато је 12.775 саобраћајних
дозвола и 38.431 регистарска налеп
ница. Рок за замену возачких дозвола
није истекао, он је неограничен, међу
тим они возачи који возе са старом
дозволом чине саобраћајни прекршај
и биће новчано кажњени.
Од начелника Ђуре Мандића сазна
јемо да ће шалтери за предају захтева
за издавање личних докумената током
лета радити у две смене.
Б. Селаковић
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ВЛАДИМИР САНАДЕР, ГРАДОНАЧЕЛНИК СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Ускоро ћемо имати проблем

недостатка радне снаге
Уз постојеће
компаније и оне
које најављују
долазак очекујемо
смањење
незапослености.
Тако да ко буде
хтео да ради неће
имати проблем да
нађе посао.
Митровица би
полако могла да
крене са растом
броја становника,
јер се у
Митровицу људи
увелико
досељавају у
потрази за
послом, каже
Владимир
Санадер

Р

азговор са градоначелник ом
Сремске Митровице Владими
ром Санадером вођен је после
ребаланса буџета за 2017. годину.
Ребаланс је рађен између осталог и
због прилива средстава у буџет из
Републике и Покрајине која су наме
њена за изградњу подвожњака, кана
лизације у Лаћарку и Насељу Мала
Босна, школе у Мачванској Митрови
цу и друге намене. Опозиција је кри
тиковала одлуку о ребалансу тврдећи
да су планирана средства нереална.
Градоначелник негира те тврдње и
сматра да је буџет планиран у реал
ним оквирима.
-  Буџет је плански акт. Ми морамо

буџетом планирати послове, јер ако
их не планирамо, нећемо моћи ни да
их реализујемо, да расписујемо тен
дере. Закон јасно каже, ако нема
позиције у буџету, не може ништа да
се ради - каже Владимир Санадер.
: Изградња подвожња
MМNOVINE
НОВИНЕ:
ка је свакако најкрупнија инвести
ција која је у граду реализована
последњих година. Када ће он
коначно бити завршен?
ВЛАДИМИР САНАДЕР: Друга фаза
изградње подвожњака управо почи
ње. Прва фаза је завршен у предви
ђеном року, и представља четири
петине укупних радова. Укупна вред

ност подвожњака премашила је прво
битни план. Од Министарства привре
де добијено је додатних 30 милиона
динара изградњу кружног тока код
Електродистрибуције за који ће и
Град издвојити исто толико средста
ва. Управа за капитална улагања АП
Војводине уложиће додатних 80
милиона динара. Када се све сабере,
подвожњак ће коштати око 700 мили
она динара од којих је Сремска
Митровица уложила око 600 милиона.
Опозиција вас критикује и тврди
да буџет није реално планиран.
Како сте задовољни реализацијом
буџета?
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Буџет је у првом кварталу имао
бољу динамику у односу на прошлу
годину за неких три до четири процен
та. Може то да иде још боље, али то
онда подразумева одређене репре
сивне мере, пре свега поступке извр
шења за наплату пореза на имовину,
углавом. Још увек нисмо прибегли
тим методама, а с обзиром на то да
имамо прилично добру наплату извор
них прихода, нисмо кренули у том
правци. Утужујемо само оне дужнике
који константно не плаћају своје оба
везе, а неко масовну утужење нисмо
радили. Очекујем прилив у буџету од
продаје градског грађевинског земљи
шта у зони Језеро. И ту ће бити неких
сто милиона динара прилива у буџет.
Да ли планирате повећање стопе
пореза и да ли ћете смањивати
проценат олакшица за редовне
платише пореза на имовину?
Стопа пореза на имовину је у Срем
ској Митровици била доста ниска у
односу на друге локалне самоуправе.
Максимална стопа је 0,4 процента, а
код нас је дуго била 0,25 одсто. Про
шле године смо имали повећање и
планирано је да ће се у наредних
четири до пет година стопа усклађи
вати и кретаће се ка законском макси
муму. С обзиром на то да је порез на
имовину наш најозбиљнији приход, и
с обзиром на то да су нам ускраћена
друга средства из републике, и да је
најављује и даље смањење трансфе
ра, пре свега кад је реч о порезу на
зараде, ми морамо сва та средства
да надоместимо из наших изворних
прихода. Видећемо какви ефекти ће
бити ове године, али ја се надам да
следеће године неће бити повећања
стопе пореза на имовину. Што се тиче
цене квадрата некретнина, она зави
си од просечне цене у оствареном
промету некретнина у одређеној зони.
Кад је реч о олакшицама, мислим да
то нећемо укидати и да ћемо остави
ти ту стимулативну меру.

Буџет је у првом
кварталу имао бољу
динамику у односу
на прошлу годину за
неких три до четири
процента. Може то да
иде још боље, али то
онда подразумева
одређене репресивне
мере. Још увек нисмо
прибегли тим
методама, с обзиром
на то да имамо
прилично добру
наплату изворних
прихода

Већ смо поменули да су велика
средства уложена у изградњу под
вожњака, базена и школе у Мачван
ској Митровици. Шта је са осталим
започетим инфраструктурним про
јектима као што је канализација у
Лаћарку?

Обавеза, а не интерес
Какав интерес има Град Сремска
Митровица да плаћа нагомилане дуго
ве Апотеке?
Немамо никакав интерес, имамо закон
ску обавезу. Установа чији је оснивач Град
није привредно друштво, не може да иде
у стечај, него само у ликвидацију. Кад иде
у ликвидацију опет је на нама сав терет.
Ми покушавамо да на дужи период не
оптеретимо буџет. Да пробамо да их
држимо на некој нули у профитном сми
слу. Ако у томе успеју, држаћемо их и
даље. Мислим да треба да имамо контро

лу у једном делу дистрибуције лекова,
чисто због неких ситуација које могу да се
десе. Није идеја да радници остану на
минималцу. Идеја је да се дође до тога да
се почну пунити и да они могу сами да
исплате плате и све трошкове пословања.
До тог момента ће бити на минималцу.
Кад почну боље да послују, неће бити
минималца. Ми смо прва локална самоу
права која је у то ушла. Има разних реше
ња, и морам рећи, пошто се то решење
често провлачи кроз медије да је франши
за незаконито решење.
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Није лако одвојити средства за
завршетак канализације, јер је у пита
њу скупа инвестиција. Ми имамо дру
гу идеју у коју бисмо уклопили и лаћа
рачку канализацију. Ради се о изград
њи пречистача за отпадне воде. У том
контексту, кроз јавно – приватно парт
нерство планирамо да све одједном
исфинансирамо. Урадили смо гене
рални пројекат, а користили бисмо
средства из европских фондова. Ради
се о изузетно скупом пројекту који се
процењује на око десетак милиона
евра. На бази тог пројекта, пошто
нама треба одређена количина отпад
них вода, гледали бисмо да заврши
мо и канализацију у Лаћарку. Заштита
животне средине је императив Европ
ске уније, то је поглавље 27, и држава
ће морати да обезбеди канале којима
бисмо дошли до европског новца, а
наш део би био неких 15 процената.
Што се тиче реконструкције путева, с
обзиром на то да се и ту ради о вели
ким инвестицијама јер, реконструкци
ја пута кошта готово исто као и изград
ња новог пута, постоји идеја да се
кроз јавно – приватно партнерство то
заврши. Да у две до три године „пре
свучемо“ цео град, па да то после
отплаћујемо. Једино тако, у кратком
року могу да се реше сви проблеми у
путној инфраструктури. Оно што могу
најавити је реконструкција Ниске ули
це у Лаћарку, пошто смо ту пустили
јавни превоз. У граду морамо урадити
Улицу Петра Прерадовића, са пру
жним прелазом Мала Босна. Пројекат
пружног прелаза је завршен, обезбе
дили смо гумене панеле за прелаз,
обезбедили смо и средства. Сада
очекујем да ће покрајински секрета
ријат издати дозволу и да ћемо то
ускоро завршити. Школа у Мачванској
Митровици ће бити завршена пре
него што је планирано. Мислим да ће
до другог полугодишта следеће годи
не ђаци бити усељени. Базен ће тако
ђе бити завршен у року. Могу да
кажем да смо за изградњу тих објекта
добили доста средстава из републи
ке.
Најавили сте у радове на утврђи
вању савског кеја, односно проје
кат мобилних панела за одбрану од
поплава. Докле се стигло у том
послу?
Посао утврђивања обале Саве је у
току. Реч је о 700 метара мобилних
панела у градском делу обале Саве,
док би се један део обале издигао
постављањем бетона, тамо где нема
надзида. На том пројекту се ради
интензивно. Комплетан пројек ат
кошта око пет милиона евра. Показа
ло се да Мачванска Митровица није
толико угрожена као Сремска Митро
вица. Прво бисмо радили монтажне
панеле од Насеља Стари мост до
пешачког моста, а остало бисмо ради
ли у фазама. Са урбанистичке стране
монтажни панели су јако добри, про
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видни су и не угрожавају поглед на
реку.
Чини се да је овој градској адми
нистрацији „запало“ да ради вели
ке и скупе пројекте.
Дошло је такво време. После 2014.
године показало се да је велики про
блем слагати милион и по џакова са
песком. А реално, такве воде се сада
могу очекивати чешће него што је то
био случај у прошлости. Како држава
напредује, мора и локална самоупра
ва да прати трендове, пре свега у
екологији, а то је изузетно скупо. Ми
имамо проблем са анималним отпа
дом који ћемо покушати да решимо.
Појавиће нам се поново проблем са
запуштеним каналима јер и у оне очи
шћене сада се поново баца животињ
ски отпад. Нажалост ми немамо ни
еколошку културу, али реално људи
немају где са тим отпадом. Очекујемо
да ће се отворити кафилерија и ушли
бисмо у организовано сакупљање
анималног отпада на територији гра
да. Иначе, каналска мрежа је у доста
добром стању. У сарадњи са покраји
ном очишћено је доста канала. Што
се тиче бујичних вода доста добро
смо заштићени, посебно кад је реч о
фрушкогорском делу града.
Шта локална самоуправа ради
како би помогла пољопривредним
произвођачима у инфраструктур
ном смислу?
У склопу радова на чишћењу канал
ске мреже радимо на томе да неке од
тих канала оспособимо да могу поста
ти и канали за наводњавање. Имамо
план да код Мартинаца направимо
каналску мрежу за наводњавање.
Њоме би било обухваћено око четири
хиљаде хектара. То ћемо
радити заједно са министар
ством пољопривреде и фон
дом Абу Даби. Чекамо да се
усвоји просторни план посеб
не намене за наводњавање.
Ми смо урадили генералне
пројекте за наводњавање
региона Срема, где су обра
ђени Попова бара и Петров
ци код Мартинаца и Јарак,
односно канал Јарчина.
Паралелно са тим покушаће
мо да извршимо електрифи
кацију одређених терена где
постоји повртарска и воћар
ска производња. Већ смо у
преговорима са Електровој
водином око пројектовања
стубних трафо станица. Као
пилот пројек ат можда ће
бити изабран баш Јарак. На
тај начин покушаћемо да
помогнемо пољопривредни
цима који гаје радно интен
зивне културе, повртарима,
воћарима, дуванџијама. У
Мачви са повртарима који
гаје паприку у контакту смо

Посао утврђивања
обале Саве је у току.
Реч је о 700 метара
мобилних панела у
градском делу обале
Саве, док би се један
део обале издигао
постављањем бетона,
тамо где нема
надзида. Комплетан
пројекат кошта око
пет милиона евра.
Прво бисмо поставили
монтажне панеле
од насеља Стари мост
до пешачког моста,
а остало бисмо
радили у фазама
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што се тиче њиховог удружења. Поку
шавамо да их организујемо и да нађе
мо неког ко ће вршити откуп по много
бољој цени него што је то сада. То је
могуће, али ту су проблем сами про
извођачи. Имамо пример човека из
околине Сомбора који има 56 хектара
паприке на отвореном и који постиже
цену од 1,3 до два евра за килограм.
То је паприка одличног квалитета и у
њу мора много више да се уложи, али
и зарада је зато много већа. Квалитет
се плаћа и тржиште за такву робу је
неограничено. У том смислу покуша
вамо да са мачванским повртарима
направимо план како би они успели
да произведу паприку која има добру
цену.
Што се тиче улагања и отварања
нових радних места, изгледа да је
ту ситуација прилично оптими
стична. Најавили сте нове инвести
торе?
У индустријску зону Језеро ускоро
ће доћи две компаније, из Босне и
Херцеговине и Аустрије. Фирма из
Босне и Херцеговине планира да гра
ди гасну електрану и запослила би
неких 70 радник а. Што се тиче
аустријске фирме, ради се о произ
водњи термоизолационих материја
ла. Они би овде довели и фирму из
Немачке која производи танкове за
пиво. И ту би радило такође око 70
радника. Нама сваких месец – два
пада број незапослених. Тренутно је
5.300 незапослених лица на евиден
цији. Од почетка године неких 600700 људи је нашло посао. Нису они
само скинути са евиденције, него су
баш запослени. Осећа се већ да је
тржиште радне снаге прорадило.
Компанија попут Купер стандарда
има капацитет за 500 радника. Итали
јанска компанија Супер шу
која се бави производњом
ципела ускоро треба да поч
не са изградњом погона. Они
су ушли у реализацију про
јекта у моменту када је држа
ва мењала регулативу око
доделе субвенција. Због тога
је настао мали застој. Земљи
ште је излицитирано и ускоро
почињу са изградњом објекта
у зони Север. У питању су
две хале у којима ће радити
по 300 радника. Та компанија
је прилично активна кад је
реч о обуци будућих радника.
Они су изразили жељу да на
суседној парцели доведу још
једног партнера. Затим, ту је
Митрос који развија произ
водњу и тренутно запошља
ва преко 300 радника, а који
би до 2020. требало да запо
сли хиљаду радника. И бив
ша Лувата, садашњи Моди
ни, треба да прошири произ
водњу и запосли око 600 рад
ника. Појављује се и компа
нија која је купила Пинкијеву

M NOVINE

21. JUN 2017.

сам имао састанак са директорима
установа културе и рекао сам да у
култури пара има мало, али да зато
има много људи. Зато би могли мало
да осмисле културне садржаје који не
коштају много, а могу бити интере
сантни грађанима. Те установе мора
ју да пруже допринос општем развоју
града.

хладњачу и планира производу кор
нишона. Уз постојеће компаније, ми
ћемо убрзо имати проблем са недо
статком радне снаге. Очекујем и
пораст запослених у пољопривреди,
када се реши проблем сезонске рад
не снаге. Ко буде хтео да ради неће
имати проблем да нађе посао. Тако
да би Митровица полако могла да
крене са растом броја становника, јер
се у Митровицу људи увелико досе
љавају у потрази за послом.
Кад је реч о другим делатностима
и другим активностима локалне
самоуправе, неизбежна је и прича о
улагањима у културу. Како Ви гле
дате на улогу културе у савреме
ном развоју града?
Оно што је идеја, када је у питању
култура, јесте да један део културних
активности мора бити у повезан са
туризмом и да мора дати одређен
допринос развоју туризма, а туризам
треба да донесе приход који ће се
вратити у буџет из ког ће се поново
финансирати култура. Наравно, један
део културе мора бити непрофитаби
лан и институционализован. Међу
тим, многе институције културе у гра
ду би требале да се укључе и да буду
у функцији развоја града, односно
презентације града и привлачење
туриста. Можда се то не примећује,
али по расту прихода од боравишне
таксе видимо да све већи број људи
посећује Сремску Митровицу. Ми
морамо Сирмијум да „воздигнемо“,
имамо Царску палату, ускоро сред
ствима Министарства културе почи
њемо реконструкцију амфитеатра на
Житном тргу и то је тај антички део
културне и туристичке понуде. Треба
да направимо везу центра града и
Саве, да се главне манифестације
одигравају у центру и на обали реке.
Сава би била други елеменат, али
фали нам пристаниште. Ево, овог
пролећа су три крузера била на Сави.
Покушали смо туристе са тих бродо
ва да уведемо у град, али то су орга
низоване туристичке туре које имају
свој унапред предвиђен план пута.
Сад покушавамо да се увежемо са
туристичким агенцијама како бисмо
убудуће те туристе могли да доведе
мо у град, али и да их одведемо у
Фрушку гору, што је трећи сегмент
туристичке понуде, вински део, језе
ра и манастири. Надам се да ћемо
ускоро продати хотел Лежимир. Људи
се доста интересују за тај објекат.
Значи, концепт је Фрушка гора – Сава
– Сирмијум. У све то треба уклопити
културу.
Да, али новца за културу је мало,
а културни садржају коштају. Како
са мало новца направити богату
понуду?
Наравно, пара има мало. Али, сма
трам да нешто може да се уради и
креативношћу људи који су запосле
ни у установама културе. Неки дан
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Неки дан сам
имао састанак са
директорима установа
културе и рекао
сам да у култури
пара има мало, али
да зато има много
људи. Зато би могли
мало да осмисле
културне садржаје
који не коштају
много, а могу бити
интересантни
грађанима.
Те установе морају
да пруже допринос
општем развоју града

Кад је реч о туризму, поменули
сте још неке правце развоја. Међу
тим, и туристичка инфраструктура
захтева много улагања.
Ставићемо акценат и на спортско –
рекреативни туризам. У плану је
изградња кампова попут оног на
Засавици. За неке ствари није потреб
но толико новца, колико је важно да
постоји спремна и комплетна доку
ментација. Када имате папире и све
потребне дозволе, могу се и средства
наћи. Митровици недостаје и приста
ниште на Сави. То је такође скуп про
јекат, али сматрам да се као јавно –
приватно партнерство може реализо
вати. На туризму се мора радити. Оно
што ми планирамо је форма масовног
и јефтиног туризма. Ако би то заживе
ло и хотел Сирмијум би брзо нашао
купца. Са друге стране, ту је и приват
ни смештај, људи ће, ако имају инте
реса, станове које већ издају претво
рити у туристичке капацитете. Изда
ваће их за десет – двадесет евра
дневно. То није никаква новост, то се
масовно ради када има потражње за
таквим видом рентирања.
Уз сву ову причу о развоју, увек
постоје они којима је потребна
помоћ шире заједнице. Како сте
задовољни социјалном заштитом у
граду?
Увек постоје они којима је помоћ
неопходна. Постоје канали кроз које
се та помоћ пружа, пре свега управа
за социјалну заштиту и Центар за
социјални рад. И Канцеларија за сма
њење сиромаштва се показала као
добро решење, има заинтересованих
за тај пројекат. Појединачних случаје
ва са тешким проблемима увек има и
ми покушавамо да помогнемо колико
је у нашој моћи. Ангажовали смо се
око помоћи школи „Радивој Поповић“
како би се вратила у неки нормалан
режим рада. Треба да решимо дневни
боравак за децу са посебним потре
бама, да им створимо услове за рад.
Геронтодомаћице раде на територији
града. Имали смо добру сарадњу са
Каритасом, али сад смо због закон
ских препрек а мало ослабили ту
сарадњу. Мени је због тога жао. Кари
тас сада има програм палијативне
заштите у сарадњи са митровачком
Болницом, што је јако добро. Ми ћемо
покушати да пронађемо законску
могућност да их укључимо у систем.
Доста су они добро радили тај посао
и ми никад нисмо имали никаквих
несугласица.
Светлана Цуцанић
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МИЛОШ КОВАЧ, ДИРЕКТОР „ГРАДСКОГ СТАНОВАЊА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

У 64 стамбене зграде
уложено 10 милиона динара

У Насељу Стари мост санирају
се кровови на зградама

Тренутно „Градско
становање“ има
199 потписаних
уговора са стамбеним
зградама, док је
Дирекција за изградњу
града одржавала
168 стамбених зграда

Д

руштво са ограниченом одговор
ношћу „Градско становање“
Сремска Митровица основано је
пре годину дана. За вршиоца дужно
сти директора овог привредног дру
штва постављен је Милош Ковач, који
за М новине каже да је делатност
„Градског становања“ одржавања
стамбеног простора и безбедности
његовог коришћења, као и уређења,
управљања и давања у закуп послов
ног простора и гаража које су у вла
сништву Града Сремска Митровица.
Разлог за оснивање овог привред
ног друштва и укидање Дирекције за
изградњу Града Сремска Митровица,
према речима директора „Градског
становања“ Милоша Ковача је то што
је Законом прописано да свако јавно
предузеће до 2018. године достигне

Директор „Градског становања“ Милош Ковач

одређени степен самоодрживости,
што значи да мора имати своје извор
не приходе.
- Буџет „Градског становања“ за ову
годину износи 14,5 милиона динара,
од тога је 12 милиона од оснивача на
име уговора за услуге које ми пружа
мо за њих. Ми поред тога што се
бавимо одржавање стамбених згра
да, за потребе Града дајемо у закуп
сав пословни простор и гараже које су

у власништву локалне самоуправе. У
претходних шест месеци смо пости
гли 95 одсто наплате закупа послов
ног простора и гаража, а пет одсто
ненаплаћених средства су од удруже
ња која се баве осетљивом пробле
матиком и која користе просторије
града, али ће и она до краја године
бити наплаћена. Два и по милиона
динара су сопствена средства, јер
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Ко се с ким договара у
згради 97 у Матија Хуђи?!
Д

рагољуб Вучић, станар зграде број
97 у Насељу Матија Хуђи у Сремској
Митровици неколико пута се обра
ћао М новинама наводећи да су ненамен
ски трошене паре са рачуна зграде. Вучић
наводи да је на крају прошле године на
рачуну њихове зграде било 767.764 дина
ра, а да на рачуну почетком ове године
немају никаквих средстава.
-  Оваква ситуација је са свим стамбе
ним зградама које су потписале уговор о
донацији, мислимо да је намера да се
наше паре сакрију. Ми смо могли са
нашим парама да платимо цео износ од
448.000 динара за радове који су се изво
дили у нашој згради. Градско становање
д.о.о. Сремска Митровица је од октобра
2016. године подигло наплату за своје

месечне услуге са 3.726 на 4.549 динара,
а истовремено су подигли накнаду за
нашег председника кућног савета. Ми не
знамо ко је то одобрио, па сумњамо да су
се између себе договорили без било чије
сагласности. Председник кућног савета је
увек дизао новац кад му је било потреб
но. Рецимо, Градско становање је испла
тило председнику кућног савета пет
накнада од по 5.700 динара за период
јануар – март 2017. године и то:
26.01.2017. (2 пута по 5.700) 06.02.2017,
09.03.2017. и 16.03.2017. године). Он
каже да нема ништа са новцем – каже
Вучић између осталог у свом допису М
новинама.
Са друге стране директор „Градског
становања“ Милоша Ковач истиче да

Факсимил дописа Драгољуба Вучића

Драгољуб Вучић
„Градско становање“ не може да испла
ћују средства на приватне рачуне без
одлуке Скупштине станара, односно 51
одсто станара треба да потпише одлуку
да жели да пребаци средства на неки
приватан рачун због пружања неких услу
га.
- Не постоји нико коме ми пребацујемо
новац на приватан рачун, сем у складу са
новим законом где су се скупштине ста
нара сложиле да председник буде пла
ћен, уз одговарајућу одлуку и сагласност
Скупштине станара. Не може нико да оде
на банкомат и подигне паре. За све мора
постојати рачун, за сваку стамбену згра
ду се води посебна евиденција шта је све
плаћено. Нема шансе да неко узме паре,
па да их троши по свом нахођењу. Све
оне стамбене зграде које су у систему
одржавања „Градског становања“ нису
могле да потроше паре а да нису донели
рачун о извршеним радовима. Сви рачу
ни су овде, уколико постоје недоумице и
сумње, станари могу од председника да
траже да им достави копије рачуна, уз
наш извештај – истиче Ковач.

ЗА И ПРОТИВ

Зашто (не) остати у „систему“?
Како функционишу зграде када станари одлуче да уместо услуга „Градског стано
вања“ сами брину о одржавању својих зграда

У

М новинама недавно је објављен
текст под насловом „Шта се све може
када се станари сложе“ о позитивној
пракси зграде број 12 у Насељу Марко
Перичин Камењар, која је изашла из систе
ма одржавања. Директор „Градског стано
вања“ Милош Ковач је прокоментарисао тај
текст.
- Желим да кажем да не постоји позитив
на пракса ван „Градског становања“ или
Дирекције за изградњу града некада. Сред
ства стамбене зграде број 12 у Насељу
Марко Перичин Камењар, у којој је Мирјана
Марковић председница Скупштине стана
ра, су се годинама акумулирала на рачун
Дирекције за изградњу града док је та згра
да била у систему. Претходни председник
Скупштине станара није потрошио новац,

па је новац, када су се издвојили из Дирек
ције, пребачен на њихов рачун и од тог
новца су завршили уређење зграде. Волео
бих да одете тамо за две, три године и
питате их да ли имају пара на рачуну и да
ли су у међувремену нешто радили. 95
одсто зграда које су изашле из система
одржавања су престале да сакупљају паре
и зато зграде изгледају тако како изгледају
– истиче Ковач.
Председница Скупштине станара у стам
беној згради 12, Насеље М. П. Камењар,
Мирјана Марковић није желела да комента
рише ову изјаву Милоша Ковача, сматрају
ћи је личном, али станари које смо затекли
на лицу места се не слажу са мишљењем
директора „Градског становања“.
-  Не знам зашто неко брине о томе шта

ћемо ми да радимо са нашим парама, осим
ако нема неки лични разлог? Тачно је да
смо били у Дирекцији и да смо повукли
паре одатле, али то су наше, а не паре
неког другог, а зашто нису раније искори
шћене друго је питање. Урадили смо толи
ко тога и веома смо задовољни. Питање да
ли бисмо урадили и пола од тога да су нам
други радили. Зна се како то иде, надувају
се цене, уграђују се... Плус тога, не морамо
да плаћамо „Градском становању“ што рас
полаже нашим парама, а да нам оно уде
љује и одређује извођаче. Сами ћемо да
тражимо оне који ће да нам најјефтиније
одржавају зграду – каже један од станара,
који не жели да се представи, јер се боји
последица због наводних претњи који су
већ упућиване на ову адресу.  
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ЈП „УРБАНИЗАМ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

имамо оспособљен кадар који врши
надзор при реализацији одређених
пројеката, процене откупних вредно
сти станова, а у сопствена средства
спада и накнада од 10 одсто на име
вођења послова за стамбене зграде
– наводи Ковач.     
Тренутно „Градско становање“ има
199 потписаних уговора са стамбе
ним зградама, док је Дирекција за
изградњу града одржавала 168 стам
бених зграда. Како истиче директор,
једна трећина станара плаћа мању
цену одржавања, једна трећина исту
цену, а једна трећина вишу и то свега
80 динара више по стану месечно у
односу на цене које су биле у Дирек
цији.
- Стамбене зграде које су у систему
одржавања „Градског становања“
имају могућност да на више месечних
рата реализују капиталне пројекте.
Тренутно се у Насељу Стари мост
раде четири крова, а у Улици Арсени
ја Чарнојевића ће се радити један
кров. Обратило нам се и неколико
зграда из Насеља Матија Хуђи које
би такође да раде санацију крова.
„Градско становање“ кредитира радо
ве, а станари у ратама на две или три
године исплаћују радове. Ми за њих
обезбеђујемо између 50 и 70 одсто
средстава за сређивање кровова бес
каматно. Поређења ради, санација
крова пре оснивања „Градског стано
вања“ у Насељу Стари мост је кошта
ла између 800.000 и 1,2 милиона
динара, а цена који смо ми постигли
уз гарантни рок се креће од 520.000
до 800.000 динара – наводи Милош
Ковач.
Град Сремска Митровица је из свог
буџета за ову годину определио пет
милиона динара за суфинансирање
радова на стамбеним зградама.   
-  У протекла два месеца су на 64
стамбене зграде извршени радови
вредности од 10 милиона динара.
Око 3,5 милиона је утрошено на заме
ну улазних врата на 23 стамбене
зграде, преко два милиона динара је
потрошено на замену сијалица, угра
ђене су лед сијалице које умногоме
смањују потрошњу електричну енер
гију. Део средстава је утрошен и на
замену противпожарних апарата, јер
су све зграде у обавези да имају на
сваком спрату противпожарни апарат.  
Замењени су сандучићи и интерфони
тамо где је било неопходно, а један
део зграда је и окречен. Уз то 95
одсто уложених средстава је остало у
Сремској Митровици, јер су извођачи
били из града. План је да се и следе
ће године издвоји иста количина нов
ца за ове намене, а надам се да ћемо
2020. моћи озбиљна средства да
определимо како би се на зградама
урадила изолација и тако повећала
енергетска ефикасност зграда – наво
ди Милош Ковач.
Биљана Селаковић

Традиција
урбанистичког
планирања
Н
а последњој седници Скупштине
Града Сремска Митровица која
је одржана 31. маја одборници
су усвојили одлуку о доношењу Пла
на детаљне регулације (ПДР) проши
рења гробља у Јарку, одлуку о изради
ПДР централне зоне насеља Мачван
ска Митровица и одлуку о изради ПДР
блока између улица Светозара Миле
тића, Бранка Радичевића и Савског
кеја у Сремској Митровици.
Како објашњава Мирјана Вашут,
вршилац дужности директора ЈП
„Урбанизам“ Сремска Митровица, због
насталих комуналних проблема у вези
са сахрањивањем хуманих остатака и
изградње капеле на постојећем гро
бљу, дошло је до потребе да се про
шири гробље у Јарку.
- Оно је дефинисано и кроз обавезу
просторног плана Града Сремска
Митровица, јер је за сва насељена
места предвиђено или да се прошири
постојеће гробље или да се пронађе

нова локација и формира ново гро
бље. У највећем броју случајева, као и
у Јарку, могуће је израдити план
детаљне регулације проширења гро
бља и тај план детаљне регулације је
основ за прибављање земљишта у
јавној намени. Најчешће су то приват
не парцеле које се наслањају на гро
бље и када се уради план детаљне
регулације, одреди се јавни интерес и
на основу јавног интереса се мора
прибавити земљиште за проширење
гробља – наводи Мирјана Вашут.
Што се тиче ПДР блока између
улица Светозара Милетића, Бранка
Радичевића и Савског кеја у Срем
ској Митровици, у питању је просторни
блок који је препознатљив по фудбал
ском игралишту ФК „Срем“.
-  Ми смо у овој години решили да
покушамо да урадимо планове детаљ
не регулације који ће оправдати кон
цептуално решење за стратешки раз
вој града на две обале. Тренутно је у

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Помоћ
угроженима
кроз пројекте
Г
радска управа за социјалну и
здравствену заштиту Града Срем
ска Митровица расписала је сре
дином фебруара конкурс за суфинан
сирање пројеката удружења грађана
из области социјалне заштите. За ове
намене било је предвиђено шест
милиона динара. На конкурс се прија
вило преко 20 удружења, а 18 проје
ката је подржано од стране комисије.
Одлучено је и да се уместо шест
милиона, за пројекте удружења грађа
на из области социјалне заштите
утроши 5,3 милиона динара.
- Средства су одобрена за 18 удру
жења, а потписани су уговори са 17
удружења. Није потписан уговор са
Међуопштинским савезом слепих из
Руме, а моја претпоставка је да нису
задовољни добијеним средствима.

Њима је одобрено 20.000 динара, јер
ми већ имамо локално удружење сле
пих и слабовидих и они имају примат.
Исплаћена је прва рата свим удруже
њима грађана. Кроз суфинансирање
програма ми подстичемо развој нових
и унапређујемо рад постојећих услуга
социјалне заштите, штитимо права
најугроженијих категорија становни
штва, помажемо маргинализованим
групама и побољшавамо услове рада
удружења кроз набавку опреме и
финансирање сталних трошкова.
Пројекти су вредновани по квалитету
и значају. Задовољан сам, али увек
може боље. Морамо анимирати пред
седнике и секретаре удружења да
раде још боље пројекте – наводи
вршилац дужности начелника Градске
управе за социјалну и здравствену
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не, винарије. Правих планова детаљне
регулације који су суштински за развој
града, као што су просторни блокови,
није било. Ми смо се ухватили у коштац
са недовршеним послом из 2016. годи
не и они се сада реализују – наводи
Мирјана Вашут.
з градског буџета за ЈП „Урбани
зам“ у овој години било је пред
виђено 16 милиона динара, а
након ребаланса предузећу је одобре
но још 3,5 милиона динара. У ЈП „Урба
низам“ ради 14 лица.
- Ми ове године уз тај новац од осни
вача морамо да обезбедимо 12 милио
на динара од послова са стране.
Покренули смо се, радимо. Трудим се
да сви запослени буду стално ангажо
вани, да посла има и за оснивача и са
стране, ради се напорно али мислим
да ћемо исказати резултат што је и нај
важније и оправдати поверење оснива
ча – наводи Мирјана Вашут.    
Митровачко предузеће „Урбанизам“
ради послове и за друге општине.
- Изашли смо на територију општине
Пећинце, сарађујемо са ЈУП „План“ из
Руме и „Урбанизмом“ из Шиду. Труди
мо се да урбанистичку струку у Срему
држимо снажно, да једни другима не
конкуришемо на тржишту него да
заједничким снагама регион држимо
под контролом и да урбанизму дамо ту
снагу коју он и треба да има у једном
граду. Митровица има традицију од 50
година урбанистичком планирања –
истиче Вашут.
Б. Селаковић

И

Директорка „Урбанизма“ Мирјана Вашут

изради план детаљне регулације про
сторног блока где се налази хотел Сир
мијум, а овај блок се наслања на тај
блок. Идеја је да се кроз цео тај потез
од центра града, пешачке зоне кроз ту
једну зону сиђе, уз атрактивне садржа
је, до реке – наводи Мирјана Вашут.
Захваљујући ангажованости запо
слених у новоформираном јавном
предузећу за послове урбанизма
„Урбанизам“, у овој години је донето
неколико планова детаљне регулације.
Како је истиче Мирјана Вашут, од
заштиту Војислав Мирнић.
вогодишњи буџет управе коју
води Мирнић је 117,5 милиона
динара. Од ове године почела
је са радом и Канцеларија за смањење
сиромаштва. Сремска Митровица и
Рума су две локалне самоуправе у
Срему у којима функционише ова Кан
целарија. Циљ је да се радно способ
но, а социјално угрожено становни
штво ангажује кроз друштвено кори
стан рад, а да при том уместо новца
добије помоћ у натури. Уплатиће се
електрична енергија, купиће се дрва,
основне животне намирнице и слично.  
-  Социјално угрожени мештани
Лаћарка и Мачванске Митровице ће
захваљујући овом пилот пројекту
имати могућност да већ од јула буду
радно ангажовани у два митровачка
јавна предузећа „Водовод“ и „Комуна
лије“. Уместо једнократне помоћи
добијаће помоћ у натури, а при том
су радно ангажовани. Ми формирамо
базу тих лица, они се свакодневно
јављају у Канцеларију, а и наши анке
тари су на терену и очекујемо њихов
извештај. Када се сви подаци унесу у
базу, за неке три недеље биће позва
ни први заинтересовани који ће оба
вљати друштвено користан рад у
размену за накнаду у натури. Град у
овом пројекту учествује са око два
милиона динара – наводи начелник
Мирнић.

како се налазе на тржишту урбани
стичка струка се пробудила.
-  Нас је наш оснивач Град Сремска
Митровица ставио на тржиште. И урба
низам се пробудио. Да бисте добили
плату морате да урадите план, да га
предате управи за урбанизам за даљу
процедуру и тек тада фактуришете. То
јако буди људе и направљен је велики
помак. У 2016. је донето шест планова,
то су били планови детаљне регулаци
је на подручјима сеоских насеља,
електране, енергане, соларне електра

О

Начелник Војислав Мирнић

Од начелника Мирнића сазнајемо и
да радови на згради са 40 станова за
избеглице у Насељу „Марко Перичин
Камењар“ напредују одличном дина
миком. Следеће године је крајњи рок
за завршетак зграде, а Мирнић напо
миње да би зграда могла бити завр
шена и до краја ове године. За ову
инвестицију Град је обезбедио лока

цију и све неопходне комуналне при
кључке. План је да се поред те згра
де идуће године гради још једна згра
да за избеглице, са могућношћу отку
па. Била би то зграда од 30 станова,
до сада је 21 лице испунило услове
за добијање стана, а за још девет
станова је расписан конкурс који је у
току.
Б. С.
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Спас од врућине
на митровачком мору
Оно што је јако
битно истаћи
јесте да је наша
плажа једна
од ретких градских
плажа на коју
се улаз не наплаћује,
рекао је директор
„Комуналија“
Радослав Јевремовић

Директор „Комуналија“ Радослав Јевремовић

К

упалишнасезонанаГрадскојпла
жиуСремскојМитровицизванич
нојеотворена10.јуна,аМитров
чаниигостисастранећенареднатри
месеца бити у прилици да уживају у
бројним садржајима које митровачко
моренуди.
Реновирани су тушеви и кабине,
постављене су нове жардињере са
цвећем,свадечјаигралиштасупопра
вљена, као и справе за вежбање у
оквиру теретане на отвореном. Оспо
собљен је терен за мали фудбал, а
сређени су и терени за одбојку и
кошарку.Насутоје150кубнихметара
ситнефракцијенаобали,адабисве

функционисало како треба, ангажова
ни су спасиоци и лекари Дома здра
вља. Резултати анализе савске воде
којујеурадиоЗаводзајавноздравље
Сремска Митровица показују да је
водаисправназакупање.
За сређивање Градске плаже и рад
свих неопх одних служби из градског
буџета је ове године издвојено девет
милиона динара. Одржавање плаже
поверено је, као и годинама уназад,
ЈКП„Комуналије“СремскаМитровица.
Премаречимадиректораовогјавног
комуналног предузећа Радослава
Јевремовића, ЈКП „Комуналије“ је са
активностима на уређењу Градске

плажекренулоудругојполовинимаја,
дабивећ6.јунабиозавршенњентех
нички пријем. Купалишна сезона ће
трајатидо10.септембра.
 „Комуналије“ су испуниле све
потребне услове како би стартовала
овогодишња купалишна сезона, ура
ђена је анализа квалитета савске
воде, која је показала да је река
исправназакупање.Водасеузоркује
једанпутнедељносачетирилокације,
а анализе ради Завод за јавно здра
вљеСремскаМитровица.Активирана
јеспасилачкаекипа,имамоједногспа
сиоцанаводиичетириуделуприоба
ља,ангажованисудокторимедицин
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Посетиоци презадовољни

Ненад Вуколић, Вуле Мићић, Милан Пантић и Марко Тадић

Спасиоци Кристина Николић
и Милош Згоњанин

Многи Митровачани годинама уназад
спасодврућинеуправопотраженаГрад
ској плажи. Најмлађи уживају у купању,
они нешто старији у кафићима или уз
чашицу разговора у хладу проводе вреле
летње дане. Наш прослављени џудиста
Ненад Вуколић каже да је одрастао на
Сави:
Плажајеједнасветлатачканашеггра
да.ОдрастаосамнаСави,једвачекамда
почнесезона.Свиђамисекакојесређена
плажа, имазанимљивих садржаја, па све
чешћесасиномдолазимдасеиграовде.
Двадруга,ВулеМићићиМиланПантић
такође уживају у понуди митровачког
мора.
Суперјенаплажи,купамосе,највише
мисесвиђајукафићиидевојкакојаради

ски техничар који су на плажи сваког
данаод9до20часова.Оноштојејако
битно истаћи јесте да је наша плажа
једнаодреткихградскихплажанакоју
сеулазненаплаћујерекаојеЈевре
мовић.
Директор„Комуналија“напомињеда
се купачи на осталим плажама купају
на сопствену одговорност, јер оне не
поседујусвуодговарајућуинфраструк
туру.
Јединаплажанакојојједозвољено
купање је Градска плажа, док су све
осталеплажекојепостоједивљеигра
ђани се на њима купају на сопствену

Наплата
паркинга у
зони плаже
Град Сремска Митровица овог лета
уводијошједнупаркингзону,упитањује
четврта,такозванаплавазонакојаћесе
налазитинаГрадскојплажи.Обухватаће
77паркингместакојасеналазенапро
стору од почетк а насипа (ресторана
„Риболовац“) до стадиона ФК „Срем“.
Паркирањеуплавојзонићесенаплаћи
вати само док траје купалишна сезона,
од10.јунадо10.септембраитосваког
дана у временском периоду од 8 до 20
часова.
Засатвременапаркирањауновоуве
деној плавој зони посетиоци плаже ће
морати да издвоје 50, односно за цело
дневнопаркирање170динара.Предви
ђено је да се са наплатом паркинга у
зониплажекрене1.августа.

Медицинска сестра
Силвана Познановић

Купалишна сезона
на Градској плажи у
Сремској Митровици
званично је отворена
10. јуна, а посетиоци
ће наредна три месеца
моћи да уживају у
бројним садржајима

каоспасилац.Воданијехладна,купамосе
и одлично се забављамо – каже Вуле
Мићић.
Слично мишљење дели и Милан Пан
тић,ањеговајединазамеркајеташтосу
бовепреблизу.
Највишеволимвикенденаплажи,тада
јеукафићимасуперпровод–истичеПан
тић.
Поред оних који долазе да се купају и
сунчају, на плажи има и оних који раде.
Марко Тадић већ осам година на плажи
продајемекике,куванекукурузе,палачин
ке.
Нестижемдасеокупамјеррадим,али
ми се јако свиђа како је плажа сређена.
Имазанимљивихсадржајазасвегенера
ције–наводиМаркоТадић.

одговорност–истичеРадославЈевре
мовић,директорЈКП„Комуналије“.
На плажи свакодневно дежура по
један лекар и техничар од 9 до 20
часова. Од Силване Познановић,
медицинскесестресазнајемодајеза
овихнеколикоданаколикокупалишна
сезоназваничнотраје,билонеколико
ситнихинтервенција.
 Углавном нам се обраћају деца
која се посеку, док старији суграђани
долазе да мере притисак. Било би
добро када би се слушали савети
лекарадасенеборавинасунцуизме
ђу 10 и 17 часова. Уз то треба пити
што више воде – наводи Силвана
Познановић из Дома здравља Срем
скаМитровица.
Обезбедностикупачаиимовинена
плажибринуспасиоци.Овегодинена
плажикаоспасилацпопрвипутради
иједнадевојка.КристинаНиколићима
20годинаикажедајојнијенапорнода
цеоданбуденасунцу.
 Од свих послова које сам радила
овај ми је најбољи, због друштва нај
више. До сада није било никаквих
интервенцијинаводиКристина.
И Милош Згоњанин, који има 19
година,првипутчуваплажу.
Купачимаапелујемоданепливају
преко бова, јер је тај део небезбедан
–кажеЗгоњанин.
Каоисвакегодине,улазнаплажује
бесплатан.Засвепосетиоцезаистасу
понуђени занимљиви садржаји, а
током летњих месеци на плажи ће се
одржати и неколико занимљивих
манифестација.
Биљана Селаковић
Фото: Жељко Петрас
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СТРАТЕГИЈА ЗА БЕЗБЕДНИЈИ САОБ
 РАЋАЈ

Смањити саоб
 раћајне незгоде

У

Градској кући у Срем
ској Митровици у пе
так, 16. јуна приказан
је план Стратегије безбед
ности саобраћаја на путеви
ма Града Сремска Митрови
ца за период у наредних пет
година, од 2017. до 2022.
О томе су говорили в.д. на
челника Градске управе за
саобраћај, комуналне и ин
спекцијске послове Града
Сремска Митровица Миро
слав Јовановић и Бранимир
Милетић, испред радне гру
пе која је писала Стратегију.  
-  Једна од битних ства
ри јесте била да донесемо
стратешка документа, која
се доносе у циљу смањења
броја саобраћајних незгода.
Сама документа су конци
пирана тако да су у њима
дефинисане кључне актив
ности којима ће се повећа
ти безбедност саобраћа
ја. Дужни смо као локална
самоуправа да у наредних
пет година направимо ква
литетну базу података свих
саобраћајних несрећа како
бисмо знали стање. Мора
мо остварити тесну сарад
њу са Полицијском управом,
Хитном помоћи, осигура
вајућим друштвима и слич
но. Такође, потребно је да

Са презентације

имамо безбедније путеве,
морамо радити на путној
инфраструктури,
спрово
дити бесплатне техничке
прегледе. Направили смо
и план пројеката, кампања,
акција које ћемо спроводи
ти како би учесници били
што безбеднији. Пети стуб
јесте деловање након саме
саобраћајне незгоде. Значи
да хитне службе што боље
искординирамо и што боље
опремимо. Битно је рећи да
стратешка документа која су

донесена директно произи
лазе из Стратегије безбед
ности саобраћаја Републике
Србије, које је Влада доне
ла – рекао је в.д. начелника
ГУ за саобраћај, комуналне
и инспекцијске послове Ми
рослав Јовановић.
Према његовим речима,
сва новчана средства, које
се наплате од саобраћај
них казни, сливају се у бу
џет Републике Србије, док
30 одсто средстава остаје у
градском буџету. Од тих 30

одсто, половина новца се
издваја за   саобраћајну ин
фраструктуру, док се друга
половина искористи за  без
бедност саобраћаја.
Бранимир Милетић иста
као је да су на основу  доби
јених статистичких података
и стања на терену, успели
да израде Стратегију и да
ће у будућности Град Срем
ска Митровица имати боље
стање безбедности саобра
ћаја.
С. С.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Прскање комараца

Н

а територији Града Сремска Митровица
кренуло се са третирањем комараца.
Вршилац дужности начелника Градске
управе за пољопривреду и заштиту животне
средине Владимир Настовић обишао је тим
поводом 16. јуна Савски кеј дуж којег се прво
кренуло са третирањем комараца.
- Третирање комараца се врши на терито
рији  града, око реке Саве, селима Босуту и
Сремској Рачи, као и Раденковићу и Равњу
који се налазе уз реку. Третман се обавља
предвече и у току ноћи. Третирањем ће би
ти обухваћена површина од 6.400 хектара,
од чега ће 500 хектара бити третирано са
земље. Битно је напоменути да се употре
бљавају средства која немају штетно дејство
– рекао је Настовић.
За ову намену, из градског буџета, издвоје
но је око два милиона динара.
С. С.

Начелник Владимир Настовић

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 изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЈКП „ВОДОВОД“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Систем спреман за
већу потрошњу воде
Тренутно се потрошачима са територи
је Града Сремска Митровица испоручује
између 270 и 300 литара у секунди воде
за пиће, што је за 20 одсто више у односу
на уобичајену потрошњу. У систем водо
снабдевања укључено је осам од 14 буна
ра, што значи да су укупни расположи
ви капацитети далеко већи од тренутних
потреба за водом, саопштавају из митро
вачког „Водовода“

Л

етње температуре које
су почеле пре неколи
ко дана условиле су
очекивани пораст потрошње
воде. Тренутно се потроша
чима са територије Града
Сремска Митровица испору
чује између 270 и 300 лита
ра у секунди воде за пиће,
што је за 20 одсто више у
односу на уобичајену потро
шњу. У систем водоснабде
вања укључено је осам од
14 бунара, што значи да су
укупни расположиви капа
цитети далеко већи од тре
нутних потреба за водом,
саопштавају из митровачког
„Водовода“.
Ресурси ЈКП „Водовод“
који су у функцији водо
снабдевања добро су при
премљени за летњу сезону.

Предузете су све превен
тивне мере и активности са
циљем да током очекиване
повећане потрошње водо
снабдевање буде стабилно
и без проблема. То се пре
свега односи на санацију
кварова на цевоводима и
испирање водоводне мреже
у граду и свим насељеним
местима. Реконструкцијом
мреже у Манђелосу и Чал
ми трајно је решен проблем
са притиском, што ће свака
ко утицати и на квалитетни
је снабдевање водом током
лета.
Према речима Борисла
ва Бабића, в.д. директора
сремскомитровачког „Водо
вода“, диспечерска служба
задужена за мониторинг
стања на терену, непре

Анализе узорака воде у лабораторији

Директор „Водовода“ Борислав Бабић

кидно, 24 сата прати испо
руку воде ка потрошачи
ма, потрошњу и притисак у
дистрибутивном
систему,
како би услед евентуалних
проблема, реакција била
правовремена.
-  С обзиром на адекват

не мере које предузима
мо током целе године, не
очекујемо веће проблеме у
водоснабдевању - изјавио је
директор Бабић.
Када је реч о квалитету
воде за пиће, анализе пока
зују да она одговара свим
параметрима
правилника
о хигијенској исправности,
тако да потрошачи могу
несметано и без бојазни да
је користе.
Посебну пажњу треба да
обрате потрошачи који има
ју локалне системе водо
снабдевања, нарочито они
у Босуту, Чалми и Дивошу,
с обзиром на то да црп
не станице у овим мести
ма располажу ограниченим
количинама воде. Њима се
препоручује да рационал
но и наменски користе воду
како би је имали довољно
за пиће и основне животне
потребе. У случају да у овим
местима дође до нестанка
воде, ЈКП „Водовод“ ће упу
тити цистерну за воду, како
би се превладала таква
ситуација.

Љ. Јанковић
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Свечано пуштање у рад водовода у Чортановцима

СВЕЧАНО ПУШТЕН У РАД ВОДОВОД У ЧОРТАНОВЦИМА

Потекла градска вода

У

з присуство председника Општине
Инђија Владимира Гака и покра
јинског секретара за пољопривре
ду, водопривреду и шумарство Вука
Радојевића, владике сремског Василија
и представника инђијских јавних преду
зећа, у уторак, 13. јуна свечано је пуштен
у рад новоизграђени водовод у Чорта
новцима. На водоводну мрежу, којом је
потекла градска вода чекало се више од
три деценије и прво је, симболично, при
кључак добила сеоска амбуланта.
За изградњу водоводне мреже утро
шено је укупно 99 милиона динара, од
тога Општина Инђија из локалног буџе
та издвојила је седам милиона динара,
24 милиона Покрајински секретаријат за
пољопривреду, 34 милиона Управа за
капитална улагања и 35 милиона дина
ра ресорно министарство.
- Једно од наших првих, предизборних
обећања било је да ћемо разлику квали
тета живота у граду и на селу свести на
минимум и то је нешто на чему успешно
радимо уназад годину дана -  рекао је
Владимир Гак, председник Општине
Инђија и додао:
- Водовод у Чортановцима је неопхо
дан и за развој привреде. Имамо при
мер једног локалног сточара који је хтео
да направи млекару али због недостат
ка градске воде није реализовао свој
план. Управо на примеру водовода у
Чортановцима, показали смо колико је
битна сарадња свих нивоа власти када
је у питању развој и рад на томе да
задржимо што већи број младих на селу.

Гак је навео да већ по свечаном
пуштању водовода у рад почињу при
кључења домаћинстава на водоводну
мрежу.
-  Мрежа је урађена тако да може на
њу да се прикључи више од 850 кори
сника. За сада, након спроведене анке
те, њих 450 одлучило се да своја дома
ћинства прикључе на мрежу, што је око
60 одсто од укупног броја -  каже Гак и
додаје да је цена прикључка минимална

Прикључак на мрежу
кошта око 50 хиљада
динара и ми смо
предвидели ту
погодност да се може
платити у 12 месечних
рата, што ће свакако
значити онима који желе
градску воду, каже
председник Општине
Инђија Владимир Гак
и да подразумева искључиво материјал
не трошкове које има надлежно преду
зеће.
-  Прикључак на мрежу кошта око 50
хиљада динара и ми смо предвидели ту
погодност да се може платити у 12
месечних рата, што ће свакако значити
онима који желе градску воду -  каже
председник Општине Инђија.

Чортановчани ће имати могућност да
потпишу уговоре у просторијама Месне
заједнице у Чортановцима, јер ће рад
ници „Водовода“ у наредних пар дана
боравити у селу, како би им се и на тај
начин олакшао цео посао.
Покрајински секретар за пољопривре
ду, водопривреду и шумарство Вук
Радојевић изразио је задовољство што
је ресорни секретаријат учествовао у
капиталној инвестицији за Чортановце
истакавши да и даље треба стварати
услове за останак младих на селу.
-  Морамо се и на даље максимално
фокусирати на развој комуналне инфра
структуре. Поражавајуће је да до 2017.
године нисмо имали водовод у Чорта
новцима, али захваљујући препознава
њу те потребе од стране локалне само
управе данас смо у прилици да пустимо
у рад водоводну мрежу у овом селу - 
каже Радојевић и уједно најављује уско
ро потписивање уговора са Општином
Инђија, јер ће поменути секретаријат
финансирати два значајна, комунална
пројекта у тој сремској општини.
-  Општини Инђија биће одобрена
средства за бушење новог бунара и
изградњу цевовода који су неопходни да
би се одржао континуитет нормалног
снабдевања водом у току летњег перио
да и како би фабрика воде имала неоп
ходан капацитет за рад. Други пројекат,
који ћемо заједнички финансирати је
изградња водоводне мреже у индустриј
ској зони, укупне вредности 20 милиона
- рекао је Радојевић на крају.
М. Ђ.

Пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Инђија сликом и речју“ финансијски је подржан од стране Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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МНОГО БУКЕ НИ ОКО ЧЕГА

Не веруј „ротаријанцима“
кад ти дарове носе

Б

аш сам недавно цитирао, у
сасвим другом контексту,
оног ћопавог Хитлеровог
пи-ара, чувеног нацистичког про
пагандисту Јозефа Гебелса.
Дотични је, како је забележено
рекао нешто као отприлике: „Чим
ми помену културу, ја се ухватим
за пиштољ“. Знао је човек поне
што о томе. Са културом је увек
компликовано. За све системе, не
само фашистички. Комунистички,
социјалистички, демократски,
о-ла-ла... Циркуса колко волиш.
Зато сам се питао на шта ће се
изродити она замисао групе гра
ђана која себе назива митровач
ким „ротаријанцима“, која је на
помпезно одржаној конференцији
за новинаре у Градској кући, наја
вила своју доброчинитељску
намеру да помогне митровачком
Позоришту, да би се сакупила
средства за куповину миксете,
или чега већ.
Чули сте већ за то, у румском
културном центру је 8. јуна орга
БЕСПОТРЕБНА ПРЕПИРКА: Милијана Николић
низован концерт оперске певачи
це светског гласа Милијане Нико
вић што јој није лично захвалила, него
Што је, је ли, лепо. Око те корпе са
лић, иначе рођене Митровчанке.
је цвеће послала преко организатора.
јабукама би се затим организовала
Сама идеја да се у Руми сакупља
цела та „ротари“ братија, кидишући на Тако је светски позната уметница
помоћ за митровачко Позориште, уз
целом догађају на провинцијалан
телевизијске и остале медије. Јер,
сво уважавање Руме и Румљана,
шта је доброчинство, па макар и иска начин дала сасвим непотребан печат.
делује блесаво. Митровица има позо
Наравно, глумци (пре свега Владимир
зано са неколико килограма попада
ришну салу, па макар јој отпадала и
лих јабука, ако то не забележе медији. Балашћак) стали су у одбрану дирек
фасада са зидова. Што да се и то не
види, у Позоришту коме иначе треба
торице и Позоришта. Па је ствар
Уосталом чему бити „ротаријанац“ и
помоћ?
добила нови тон. Шта да се ради,
добротвор, ако те медији не чешкају
Знам да нам је култура у дроњцима, по шкакљивом делу леђа. Али, добро, ваљда су прорадиле завичајне стра
јер док се намире плате за запослене
схватили смо већ да се читаво „добро сти и уметничке сујете. На крају се
активисте, управне и надзорне одбо
показало да што се културе тиче,
чинство“ своди на то да се узме од
ре, остале „хонорарце“ итд, једва да
између Метрополитена и митровачког,
једног нешто што се поклони неком
остане нешто за оно што би требало
другом, па се затим тиме хвали на сва или румског позоришта, нема велике
да буде сврха постојања толиког броја медијска уста.
разлике. Где год да човек стигне, чува
културних установа, а камоли за нека
своје јалијске, хеснерске, или какве
Иначе, лично знам људе међу тим
кве миксете и остале тричарије.
већ корене. По том питању свет је
„ротаријанцима“ који су поштени и
Елем, уз сав тај наш културни
баш мали.
хоће да помогну у складу са својим
каламбур који обилује вишком нета
могућностима. Али, такође знам, бар
све је могло бити другачије,
лентованих дилетаната и мањком не
колико на прсте обе руке, ликове које
културније, мирније, без непо
само средстава, него и минимума
у џепу не да имају змију него и поврх
требне негативне помпе.
елементарне креативности, умешали
тога. Зато сам се зачудио када сам
Следећи пут, када ротаријанци буду
су се ничим изазвани и активисти
видео да се петљају да помажу на
хтели да се бесплатно сликају за
митровачке „ротаријанске“ дружине.
свој начин, а да им и званична град
медије, треба их пустити без контрау
Знамо из искуства на шта се то своди ска управа иде низ длаку, тетошећи
слуге. Не морају ништа да помажу, да
ло, још из периода када су се тамо
њиховој таштини.
се опет не изроди неки непотребан
„ротирали“ ликови којима је то била
Ово ничим изазвано доброчинство
инцидент. Ако се сете да донесу коју
компензација што у свом селу нису
се претворило у мали скандал на дру килу јабука у реду, ако се не сете, не
могли да буду ни црквењак, а камо ли
штвеним мрежама. Концерт Милијане
сете...   Што се тиче те миксете, орга
поп.
Николић пред румском публиком је
низоваће М новине сакупљање прило
Био је међу њима један чича (покој
одржан, али се „други део“ наставио
га. Толико рекламе и буке за пар
ни је човек), који би сваке године из
на интернету. На свом фејсбуку, Мили хиљада евра. Тако рећи ни око чега,
свог воћњака поклањао пар корпи
јана је сасвим беспотребно замерила
што би рекао стари добри Шекспир.
јабука деци из „специјалне школе“.
директорки Позоришта Јелени Јанко
Владимир Ћосић

А
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Седница Скупштине Општине Стара Пазова

Добра реализација буџета

Седница СО Стара Пазова

Буџет Општине
Стара Пазова
за 2016. је
реализован
у износу од
скоро 94 одсто

Н

епуних месец дана
након што је одржана
претходна седница
на којој је усвојена Одлука
о ребалансу општинског
буџета за ову годину,
одборници су 13. јуна на
16. заседању већином гла
сова усвојили одлуку о
завршном рачуну буџета
Општине Стара Пазова за
2016. који је реализован у
износу од скоро 94 одсто
од укупно оствареног буџе
та што показује да је у

питању један од најбоље
планираних буџета. С дру
ге стране, одборници из
опозиционих странака кон
статовали су да су сред
ства планирана буџетом за
прошлу годину, како кажу,
недовољно искоришћена у
делу који се односи на
заштиту животне средине,
пољопривреде и здрав
ство, али и новац намењен
за унапређење безбедно
сти саобраћаја. Најављено
је и поновно покретање

иницијативе да две улице у
Старој Пазови добију име
на по двојици војник а,
Душану Иванчевићу и
Зденку Бзовском који су
1999. године погинули у
бомбардовању. Усвојено је
и Решење о преносу права
коришћења непокретности
које је било у надлежности
општине, па ће тако Месна
организација Црвеног крста
у Новој Пазови користити
простор у Блоку 8 у овом
насељу.

МЗ Нова Пазова

Приоритети новог Савета

Наставља се са реализацијом планова од којих је најважнији прикључење Нове
Пазове на ауто-пут

Н

а челу Савета МЗ Нова Пазова
и у наредном четворогоди
шњем периоду биће Жељко
Маџаревић, док је на месту председ
ника ИО остао Саша Баришић. Нови
Савет, који броји 21 члана већ је одр
жао и конститутивну седницу, и
наставља са редовним активности
ма. Руководство ове Месне заједни
це оцењује да доста тога урађено, а у
сарадњи са општинским службама
наставља са реализацијом планова
од којих је најважнији прикључење
Нове Пазове на ауто-пут, наставак
радова на изради пројектно-техничке
документације нове спортске двора
не и комплетне реконструкције глав
не улице у Новој Пазови. Сарадња са
Општином Стара Пазова је одлична и

ускоро се очекује завршетак рекон
струкције једног дела Дома здравља,
изјавио је Маџаревић, оцењујући
потребу постојања месних заједница
које су сервис грађана и спона ка
вишим нивоима власти у решавању
свакодневних проблема. Саша Бари
шић је навео да им се грађани често
обраћају када је у питању функцио
нисање комуналних ствари као што је
улична расвета или проблеми око
настанка дивљих депонија и њиховог
уклањања. Свакодневно се грађани
јављају у Месну заједницу са неким
предлозима, или указујујући на неке
проблеме, које покушавају заједнички
да реше, каже Бришић, јер је жеља
свих да Нова Пазова постане уређен
градић.

Председник Савета МЗ Нова
Пазова Жељко Маџаревић
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ЈКП „ЧИСТОЋА“

Одвожење
кабастог отпада

је Општина Стара Пазова која поред улага
ња у значајне капиталне пројекте, не изоста
вља бригу о културно – образовним устано
вама као што су библиотеке и домови култу
ре. Библиотека „Петар Петровић Његош“ у
Новој Пазови располаже фондом од преко
43 хиљаде књига са око 1.500 читалаца, док
је у Библиотеци „Др Душан Ј. Поповић“ у
Белегишу евидентирано преко 250 чланова
којима је на располагању преко 5.000 књига.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Конзервација
ископина на
Житном тргу

Хуманост на делу

Признања
Са циљем да се избегне гомилање отпа
да поред контејнера, али и да изађу у
сусрет суграђанима   оји имају проблем
одлагања кабастог отпада, у старопазовач
ком Јавно – комуналном предузећу „Чисто
ћа“ најављују током наредних месец дана
редовну пролећну акцију сакупљања и
одвожења кабастог отпада која ће бити
спроведена у свим насељима општине.
Остаци од кревета, покварени фрижидери и
стари ормани често завршавају поред кон
тејнера иако Јавно – комунално предузеће
„Чистоћа“ два пута годишње спроводи ову
акцију. Акција је бесплатна и започиње 24.
јуна када ће кабасти отпад бити сакупљан у
Новој Пазови, Војки и Крњешевцима, затим
1. јула у Старој Пазови и Голубинцима, док
ће се 8. јула отпад односити у Старим и
Новим Бановцима, Насељу Бановци Дунав,
Белегишу и Сурдуку. Мештани су дужни да
у поменутим терминима пре 7 сати изнесу
кабасти отпад, а на терену ће бити осам
екипа са камион
 има и тракторима са укупно
40 радника овог предуз ећа. Следећа акција
ове врсте предвиђена је на јесен.

БЕЛЕГИШ И НОВА ПАЗОВА

Реновиране
библиотеке

Поводом Светског дана давалаца крви,
Црвени крст Општине Стара Пазова награ
дио је даваоце за пет, 10, 20, 35, 50 и 75
давања. Јубиларно давање имало је про
шле године њих 122 и њима је признања
уручио Зденко Гашић, члан општинског
већа. Према статистичким подацима
ппштина Стара Пазова  је у области дава
лаштва крви са процентом од око 3,15
одсто на број становника, али давалаца је
сигурно више, јер многи дају крв у већим
центрима и самим тим нису евидентирани
као даваоци у пазовачком Црвеном крсту.
Из Црвеног крста напомињу, да су резерве
крви у летњој сезони увек смањене, а у
Србији је дневно потребно око хиљаду
јединица крви и упућују позив грађанима да
дају крв и предупреде традиционалне лет
ње несташице залиха. Моћи ће то да учине
већ 29. јуна када ће акција добровољног
давалаштва крви бити одржана у Старој
Пазови.

ВОЈКА

Изворно
стваралаштво

Ових дана приводе се крају радови на
реновирању и санацији објеката, односно
огранак а Народне библиотеке „Доситеј
Обрадовић“ у општини Стара Пазова захва
љујући средствима локалне самоуправе
чиме се решава вишедеценијски проблем са
којима су се сусретали, не само запослени,
већ и читаоци. Прокишњавање кровова на
објектима библиотека у Новој Пазови, а пого
тову у Белегишу где је дошло до великог
оштећење плафона након више деценија
решено је у протеклих месец дана, тако да
ће боравак не само запослених већ и чита
лаца убудуће бити безбедан и пријатан. Над
лежни истичу да је реновирање и санирање
ове две библиотеке било ургентно. Средства
у износу од 580 хиљада динара обезбедила

У војачком Дому културе 14. јуна одржа
на је општинска Смотра изворног стварала
штва на којој су се представиле певачке
групе, вокални солисти и инструменталисти
из Старе и Нове Пазове и Војке. Већ тради
ционално из Старе Пазове учествује Жен
ска певачка група СКУД-а „Јанко Чмелик“ и
вокална солисткиња Ана Хорват, Удружење
“Сана”, а из КУД-а „Бранко Радичевић“ ове
године су наступили Теодора Александров
ски, вокална солисткиња и Милан Гајић,
солиста на фрули. Из Војке су учествовале
Женска певачка група Сремице и Мушке
певачке групе Фочаци и Перућићани, а по
први пут на Смотри се појавило и Кулутно
- уметничко друштво гуслара „Бранко Ради
чевић“ из Нове Пазове са дуетом и гусла
ром Љубком Пенезићем. У Војки је селек
торка Дајана Костић послушала и Изворну
групу „Кордун“ из Инђије, и одлучила да сви
учесници наступе и на зонској смотри, која
ће бити 24. јуна у Пећинцима.

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

Град Сремска Митровица је на ового
дишњем конкурсу Министарства културе
„Градови у фокусу 2017. године“ конкури
сао са пројектом „Светлости царског гра
да“. Опредељено је 24 милиона динара
за реализацију активности на презента
цији археолошког локалитета на Житном
тргу. Град Сремска Митровица ће уче
ствовати у суфинансирању овог пројекта
са три милиона динара.
Централни део пројекта „Светлости
царског града“ чини конзервација, реста
урација и презентација археолошког
локалитета на Житном тргу. Планирано
је археолошко истраживање дела трга,
радови на конзервацији архитектонских
остатака, уређење локалитета и презен
тација трга у виду амфитеатралног сте
пеништа. На овај начин омогућиће се
правилна презентација материјалног
наслеђа, а истовремено један од цен
тралних тргова постаће место одржава
ња најпосећенијих културних манифе
стација града. Спој наслеђених култур
них вредности и савременог културног
стваралаштва Града, које је Министар
ство културе препознало у пројекту „Све
тлости царског града“ подићи ће атрак
тивност културних програма и олакшати
реализацију активности које се већ скоро
две деценије презентују на остацима
античког Сирмијума. Захваљујући Мини
старству културе, током ове године Град
ће добити јединствену „отворену позор
ницу“ која ће представљати основу кул
турног живота града али и његово богато
културно наслеђе, саопштавају из Града
Сремска Митровица.

РУМА

Бира се сувенир
за Румски вашар
Туристичка организација Руме распи
сала је конкурс за избор сувенира на
тему „Румски вашар“ с обзиром на то да
се ове године се обележава 270 година
постојања Румског вашара. Управо зато
ће и овогодишња манифестација „Рум
фест“ бити у знаку овог јубилеја.
Своје радове (идејно решење и узорак
сувенира) учесници конкурса могу доста
вити лично сваког радног дана у Тури
стичку организацију или путем препору
чене поштанске пошиљке на адресу
Рума, Главна 172, најкасније до 24. јула.
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У ОПШТИНИ ПЕЋИНЦИ ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА „КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ“

Награђени најбољи у Срему

Ова награда, додељује се већ 17 година привредницима и институцијама за допри
нос развоју предузетничког и друштвеног стваралаштва, а међу награђенима биле су
и две локалне самоуправе – општине Пећинци и Инђија

О

пштина Пећинци била је прошлог
петка, 16. јуна домаћин свеча
ности уручења награде „Капе
тан Миша Анастасијевић“ за терито
рију Сремског округа. Ова престижна
награда, која носи име српског трговца
и добротвора из 19. века, додељује се
већ 17 година у оквиру пројекта „Пут
ка врху“ привредницима и институци
јама за допринос развоју предузетнич
ког и друштвеног стваралаштва, а међу
награђенима биле су и две локалне
самоуправе – општине Пећинци и Инђи
ја.
У име општине Пећинци, која је награ
ду „Капетан Миша Анастасијевић“ доби
ла за развојне потенцијале, призна
ње је примила председница Општине
Дубравка Ковачевић Суботички, која је
том приликом изјавила да је част бити у
друштву 16 најуспешнијих у Срему.
- Ова награда није само част већ нас
обавезује да наставимо путем којим
смо кренули, путем развоја свих обла

Нај жена
У последње време
навикли смо да нај
жене буду политичарке,
а овога пута титула нај
жене Срема у бизнису
припала је Весни Стан
ковић, комерцијалном
директору приватне
фирме „Храна Продукт“
из Салаша Ноћајског
Весна Станковић
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сти привреде и путем унапређења ква
литета живота у локалној заједници.
Општина Пећинци своје потенцијале
већ увелико претвара у резултате, али
потенцијала за развој и даље имамо у
изобиљу, а на локалној самоуправи је
да те потенцијале препозна и реализу
је, увек имајући на уму искључиво инте
ресе својих грађана – изјавила је прва
жена пећиначке општине.
Општина Инђија је награду добила
за унапређење привредног и друштве
ног амбијента у региону. Захваљујући
се у име свих добитника награде, пред
седник Општине Инђија Владимир Гак
је рекао да када бисмо се сви угледа
ли на капетана Мишу Анастасијевића
макар на један минут током једног дана,
и наша држава и наш народ би били на
вишем економском, породичном, дру
штвеном и социјалном нивоу.
-  Пре неколико дана имали смо при
лику да добијемо једну, заиста прести
жну награду „Бизнис партнер 2017“,
данас награду „Капетан Миша Анаста
сијевић“ и оно што ме посебно радује је
чињеница да су оба признања нашој
локалној самоуправи уручена за развој
пословне климе и локалне сампоуправе
-  каже председник Општине Инђија и
додаје:
- Годину дана је прошло од када смо
преузели одговорност за грађане
општине Инђија и много тога смо уради
ли. Све то, можда, није било видљиво,
али свако ко прати наш рад могао је да

уочи наше напоре, а прави резултати
тек сада долазе.
Гак је навео да су доказ резултата
њиховог једногодишњег рада четири
битне инвестиције реализоване у прет
ходном периоду, напомињући да су у
претходних неколико дана пустили у
рад водовод у Чортановцима, завршили
радове на реконструкцији кошракашког
терена код Културног центра у Инђији,
отворили реконструисани Градски
базен док се доградња централног
објекта вртића ближи крају.
Пројекат „Пут ка врху“ реализују аген
ција „Медиа инвент“ и Универзитет у
Новом Саду, уз подршку Привредне
коморе Војводине и регионалних при
вредних комора, а директор „Медиа
инвента“ Владо Маркановић је нагласио
да је пут ка врху трновит, али да се на
том путу нађе и понека ружа.
-  И ово признање је та симболична
ружа, која је данас уручена онима који
су протекли период обележили успехом,
а ми смо тај успех вредновали кроз кри
теријуме пословности, тржишне позици
је, кооперативности, односа с јавношћу,
моралних и етичких вредности, одржи
вог развоја и конкурентности. Надам
се да ћемо мотивисати и многе друге
да крену стопама данашњих добитника
награде – изјавио је Маркановић.
Свечаност је сјајним наступом улеп
шала Ирина Арсенијевић, млада и
талентована вокална солисткиња из
Шимановаца.

27

Добитници
Награда „Капетан Миша Анастасијевић
је додељена у 17 категорија: Општина
Пећинци је награду добила за развојне
потенцијале; Општина Инђија за унапре
ђење привредног и друштвеног амбијента
у региону; „Strauss Adriatic“ д.о.о. Шима
новци за најбољу компанија у региону;
фабрика шећера „СУНОКО“ Пећинци је
лидер конкурентности и одрживог разво
ја; Весна Станковић, комерцијални дирек
тор „Храна Продукт“ Салаш Ноћајски је
нај жена у бизнису региона; компанија
„Lagermax AED“ д.о.о. Шимановци је
награђена за најбољи менаџмент; „RU
Metal Trade“ Рума за афирмацију преду
зетништва у региону; компанија „ЈУБ“
д.о.о. Шимановци награђена је за најди
намичнији развој; „Агропапук“ д.о.о. Куку
јевци за квалитет; „Chemical Agrosava“
Нови Београд је награђена за корпора
тивну и друштвену одговорност; „Термо
монт“ Шимановци је награђен за најбољи
партнер; „Валдом“ Шид је награђен за
пословност и тржишну позиционираност;
предузеће „ГРИМ“ д.о.о. за квалитет услу
га и примену међународних стандарда у
пословању; Развојно - производни центар
„Пешовић“ Шимановци је награђен нај
породични бизнис; Етно насеље „Врднич
ка кула“ Врдник је награђена за најбољу
туристичку понуду, „Сремска телевизија“
Шид награђена је за креативан и ангажо
ван програм и друштвену одговорност;
док је Национална кућа „Tammy Konak“
Платичево најбољи домаћин у региону.
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Седница СО Инђија

СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Изабрани директори
јавних предузећа

Н

а 14. седници Скупштине Општи
не Инђија одржаној у понеде
љак, 19. јуна разрешени су ста
ри вршиоци дужности свих пет јавних
предузећа и именовани директори у
три јавна предузећа: ЈП „Ингрин“, ЈКП
„Водовод и канализација“ и ЈП „Инђија
пут“. У остала два јавна предузећа, ЈКП
„Комуналац“ и ЈП „Ингас“, именовани су
нови вршиоци дужности на период до
годину дана.
За директора ЈКП „Водовод и кана
лизација“ именован је Драгољуб Три
фуновић, дипломирани економиста
из Инђије, који је у претходних годину
дана био вршилац дужности дирек
тора у поменутом јавном предузећу.
Иста ситуација је у ЈП „Инђија пут“ и
ЈП „Ингрин“ где су, такође, за дирек
торе именовани досадашњи вршиоци
дужности Зоран Милићевић, дипломи
рани економиста из Бешке и Момчило
Малешевић, дипломирани економиста
из Бешке. Свим директорима поверен
је мандат у трајању од четири године.
-  Изабрали смо директоре у оним
јавним предузећима где су кандидати
испунили све неопходне услове. Дирек
тори које смо изабрали сада имају још
већу одговорност, јер више нису само
вршиоци дужности већ сада имају јед
ну обавезу више. Настављамо даље са
послом, са тежњом да ће нови директо
ри радити на унапређењу рада својих
јавних предузећа – истакао је Влади
мир Гак, председник Општине Инђија.

У ЈП „Ингас“
и ЈКП „Комуналац“
именовани су нови
вршиоци дужности.
Гојко Кнежевић,
дипломирани правник
ту функцију ће
обављати у
ЈП „Ингас“, док је
Душан Лемаић нови
вршилац дужности
директора
ЈКП „Комуналац“
Инђија

За разлику од три поменута јав
на предузећа у којима су именовани
директори, у ЈП „Ингас“ и ЈКП „Кому
налац“, именовани су нови вршиоци
дужности. Гојко Кнежевић, дипломира
ни правник ту функцију ће обављати у
ЈП „Ингас“, док је Душан Лемаић нови
вршилац дужности директора ЈКП
„Комуналац“ Инђија.   
На последњој седници СО Инђи
ја констатован је и престанак манда
та досадашњим вршиоцима дужности
директора Туристичке организације
општине Инђија, Дома здравља „Др
Милорад Мика Павловић“ и Устано
ве Спортски центар. Др Јово Комазец,
у наредне четири године обављаће
функцију директора Дома здравља.
Маја Бошњак, досадашњи вршилац
дужности директора Туристичке орга
низације, ту функцију обављаће и
наредних годину дана, док ће Илија
Трбовић, досадашњи в.д. директора
Установе „Спортски центар“ бити на
истој функцији, такође, наредних годи
ну дана.
Поред именовања нових директора
и вршиоца дужности јавних предузе
ћа, на 14. седници СО Инђија, између
осталог, донета су решења након раз
матрања дугорочних планова послов
них стратегија и развоја свих јавних
предузећа за период 2017. до 2027.
године и средњорочних планова за
период од 2017. до 2021. године.
М. Ђ.

M NOVINE

21. JUN 2017.

29

ПОЧЕЛА СЕЗОНА НА ГРАДСКОМ БАЗЕНУ

Више садржаја за купаче

П

редседник Општине Инђија Вла
димир Гак у среду, 14. јуна оби
шао је завршне радове на Град
ском базену пред почетак купалишне
сезоне. У претходна три месеца,
инђијски базен добио је сасвим друга
чији изглед, уређен је унутрашњи део
базена, а по први пут од када је изгра
ђен, обезбеђени су додатни садржаји
у виду два тобогана дужине 60 мета
ра.
-  Иако постоје велики проблеми у
буџету, инвестиција у реконструкцију
Градског базена није велико оптере
ћење за локални буџети то говори о
жељи локалне самоуправе да уреди
сваки део општине - истакао је Гак.
Поред уређења простора око саме
шкољке базена и два нова тобогана, у
претходном периоду постављене су
преливне решетке око корита базена,
обновљена је фасада и постављена
нова кровна конструкција на Управној
згради.
-  Изведени радови су само прва
фаза онога што смо предвидели када
је сређивање Градског базена у пита
њу. Следеће године планирамо сређи
вање унутрашњости корита базена и
спољног дела иза ограде -  најавио је

Председник Владимир Гак обишао завршне радове на базену

Илија Трбовић, в.д. директора Устано
ве „Спортски центар“, који се захвалио
председнику на подршци и препозна
вању значаја реновирања базена.
Kупалишна сезона на Градском
базену у Инђији свечано је отворена у
недељу, 18. јуна, а отварању је прису
ствовао и председник Општине Инђи

ја Владимир Гак. Тог дана улаз је био
бесплатан за све посетиоце док ће,
према речима надлежних, ове сезоне
цена дневне карте износити 300 дина
ра. Сезонска карта за ђаке, студенте и
пензионере остаје иста као и прошле
године и износи 2.500 динара.
М. Ђ.

СИСТЕМ 48

При крају доградња вртића

Са последњег састанка Система 48

Н

а последњем састанку Система
48 у Инђији, одржаном у петак,
16. јуна нашли су се двонедељ
ни извештаји Установе „Спортски цен
тар“, ПУ „Бошко Буха“, ЈП „Инђија пут“
и Општинске управе.
Представници инђијске предшкол
ске установе известили су присутне о
току радова на доградњи централног
објекта вртића. Према њиховим речи
ма, радови се приводе крају и већ у
току следеће недеље, извођачи ће им
уручити кључеве, после чега се очеку

је набавка намештаја и дидактичких
средстава, за шта је расписана јавна
набавка. Са почетком нове школске
године, у поменутом објекту боравиће
око 100 малишана који су се, до сада,
налазили на листи чекања.
С друге стране, представници ЈП
„Инђија пут“ известили су присутне о
интервенцијама на вертикалној сао
браћајној сигнализацији којих је, у
претходне две недеље било 54, иста
кавши да је спроведена акција у скло
пу које је извршен преглед стања свих

знакова на целој територији општине
Инђија. Такође, у претходном изве
штајном периоду, радници ЈП „Инђи
ја пут“ интервенисали су 111 пута на
јавној расвети. Како је истакао дирек
тор тог предузећа, Зоран Милићевић
разлог су учесталији захтеви мешта
на неколико инђијских села, који су се
односили на замену сијалица на јав
ној расвети која се налази у близини
спортских терена.За поменуте интер
венције утрошена су средства у износу
ид 94.500 динара. 
М. Ђ.
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Најава „Шекспир фестивала“

ЧЕТВРТИ „ШЕКСПИР ФЕСТИВАЛ“ У ЧОРТАНОВЦИМА

Магбет на кинеском језику

Ч

етврти „Шекспир фестивал“ у Чорта
новцима биће одржан од 30. јуна до 5.
јула у Вили Станковић. У аутентичном
амбијенту замка на Дунаву биће приказане
савремене светске продукције рађене по
делима Вилијама Шекспира. Идеја фести
вала, јединственог у овом делу Европе је,
да негује дела највећег светског драмског
ствараоца представљањем атрактивног
позоришног програма под ведрим небом,
како је то било и у Шекспирово време, иста
као је Никита Миливојевић на конференци
ји за новинаре одржаној у четвртак, 15. јуна
у Вили Станковић и додао да је ове године
изостала подршка ресорног министарства
и покрајинског секретаријата, али да су уз
помоћ спонзора и Општине Инђије ипак

успели да организују фестивал.
-  У свом писму које је упутио „Шекспир
фестивалу“ прошле године, Питер Брук,
један од највећих редитеља 20. века, изме
ђу осталог, рекао је: „Шекспир је феномен,
као Сунце и Месец, његове драме говоре
директно људима свих раса и нивоа, у сва
ком тренутку светске историје“. Уверен да
нам је Шекспир увек потребан, није му било
тешко упутити неколико речиподршке једном
малом, непознатом фестивалу, који се бори
да опстане уз Шекспира - истакао је Миливо
јевић на конференцији за новинаре и додао:
-  Публици која већ четврту годину дола
зи у предиван амбијент Виле Станковић у
Чортановцима заиста је потребан „Шекспир
фестивал“. За само три године постојања,

Са једног од претходних фестивала (архива)

О „Шекспир фестивалу“
Идеју о оснивању фестивала иницирао
је редитељ Никита Миливојевић након
премијере његове представе „Хенри VI” у
чувеном Глоб театру у Лондону у мају
2012. године. Поред жеље да нам открије
Шекспира на нов начин, Никита је био
вођен идејом да се Вила Станковић - изу
зетан простор затворен за јавност у Срби

ји, учини атрактивним културно-туристич
ким местом.Фестивал је према листи Аген
ције Бета проглашен за један од десет
најзначајнијих догађаја у култури Србије
2014. године. Фестивал постаје део
Евроспке мреже Шекспир фестивала
(European Shakespeare Festival Network)
2015. године.

били смо домаћин позоришним трупама из
Индије, Велике Британије, Португала, Фин
ске, Грчке, Ирана, Македоније, САД, Слове
није и Белорусије. Својим представама, сви
они су донели мали грумен злата и оставили
овде код нас. Ове године наши гости биће
позоришта из Кине и Велике Британије, с
представама „Магбет“ и „Хенри пети“. Биће
то још једна прилика за јединствен, позори
шни доживљај, потпуно ново и неочекивано
искуство.
Никита Миливојевић говорио је и о самом
буџету Фестивала који је ове године око 2,5
милиона динара. На конференцији за нови
наре, идејни творац „Шекспир фестивала“ и
редитељ, захвалио се председнику Општине
Инђија Владимиру Гаку, јер је локална само
управа имала слуха за њихове идеје и жељу
да наставе са одржавањем фестивала, упр
кос изостанку финансија са виших нивоа
власти.
- Пре свега, честитам Никити Миливојеви
ћу на истрајности и упорности да овај фести
вал живи и оно што ја могу да обећам у овом
тренутку је, да ће фестивал живети док год
ми множемо утицати на то – истакао је Гак
и додао:
- Потрудићемо се да следеће године издво
јимо више средстава како бисмо допринели
томе да ова манифестација буде још боље
организована. Свака локална самоупра
ва мора имати развијену привреду, али ако
су запостевљени спорт и култура поготово,
онда нико ко живи у нашем граду није ком
плетна личност.
Ове године,„Шекспир фестивал“ у Чорта
новцима, 30. јуна отвориће представа „Пери
кле“ у режији Никите Миливојевића. Поред
тога, посетиоци ће имати прилику да виде и
представу „Хенри“, трупе Парабола из Лон
дона, која је на програму 01. јула, док ће
овогодишњи фестивал затворити „Магбет“,
ТангШуВинг Театар Студија из Хонг Конга
у недељу, 2. јула. Као и претходних година,
обезбеђен је превоз до Виле Станковић у
Чортановцима из Београда и Новог Сада.
М. Ђ.

Пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Инђија сликом и речју“ финансијски је подржан од стране Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Снажна подршка
развоју Шида

М

инистарство културе и
информисања, подржа
ло је пројекат Општине
Шид „Сачувајмо културу Шида“
и за тај пројекат шидској општи
ни су одобрена средства у
висини од 19 милиона динара.
Средства ће бити искориштена
за комплетно реновирање сале
Културно образовног центра.
Ова вест била је повод конфе
ренције за новинаре која је одр
жана прошлог четвртка, 15. јуна
у кабинету председника Општи
не Шид Предрага Вуковића.
- Овим путем бих се захвалио
Министарству културе и инфор
мисања што је препознало да
Шиду треба комплетна адапта
ција сале Културно образовног
центра. Општина улаже напо
ре у припреми сваког пројекта,
али без снажне подршке Владе
Републике Србије и Алексан
дра Вучића, ничега од овог не
би било. Држава Србија је ста
вила акценат на Шид са јасном
жељом да се Шид развије.
Нисмо ми у Шиду напрасно нау
чили да правимо пројектну доку
ментацију и постали експерти
за пројекте. Ми смо увек пра
вили добре пројекте, а држава
Србија је сада ставила посебан
акценат на Шид и на равноме
ран развој Србије. За ових годи
ну дана у Шиду је реализовано
више пројеката него у послед
њих 30 година. То су чињенице.
Влада АП Војводине на челу са
Игором Мировићем учинила је
и чини много за нашу општину.
Сви заједно подижемо Шид са

Председник Општине Шид Предраг Вуковић
нашим грађанима, на које сам
поносан. Знамо сви колики нам
је буџет и да од тих средстава
не би могли све то да урадимо.
Ово су огромни, велики пројекти
и ово су историјски тренуци за
Шид и наш град ће убрзо поста
ти једно велико градилиште - 
истакао је Предраг Вуковић.
Међу најзначајнијим про
јектима који се тренутно реа
лизују у шидској општини су:
комплетно реновирање сале

Пројекат сале Културно образовног центра Шид

Културно образовног центра, за
чије намене је из републичког
и покрајинског буџета укупно
издвојено 24 милиона динара,
затим адаптација и санаци
ја Основне школе „Сремски
фронт“ (средства обезбеђе
на од Владе Републике Срби
је -  Министарство просвете у
износу од 70 милиона динара).
Опремање индустријске зоне
финансираће Влада АП Војво
дине у износу од 20 милиона

динара. За изградњу кружног
тока обезбеђена су средства у
износу од 300.000 евра захва
љујући Влади Републике Срби
је и државном секретару др
Ненаду Иванишевићу. Такође,
за адаптацију Спортске хале
одобрена су средства у износу
од око пола милиона евра од
стране Министарства спорта.
Радови на изградњи водовода у
Соту су почели и за тај пројекат
на чију су реализацију мештани
тог села чекали годинама, сред
ства је обезбедила покрајинска
Влада уз подршку Општине
Шид. Као један од већих реа
лизованих пројеката, Вуковић
наводи и комплетно реновиран
мост Шаркудин у Вишњићеву,
који је саниран уз помоћ сред
става покрајинске Владе.
-  Реализацијом ових проје
ката ми интензивно крећемо
у развој Шида. Наш следећи
корак је довођење инвеститора
у Шид. Италијани су већ отвори
ли фабрику и крећу у прошире
ње својих капацитета. Из свих
наведених разлога, ја дугујем
велико хвала Влади Републике
Србије за све што чини за раз
вој Шида - истакао је Вуковић.
Када су у питању одобре
на средства на конкурсу „Гра
дови у фокусу 2017“, на коме
су Шиду одобрена средства у
висини од 19 милиона дина
ра,   у оквиру којег је град Шид
четврта општина у Србији коме
су одобрена средства, Вуковић
каже:
-  Определили смо сеза ком
плетну адаптацају Културно
образовног центра, будући да
се у њему организују бројни
културно -  образовни програ
ми, тако да је неопх одно обез
бедити адекватне услове за
остварење циља постојања ове
установе, а то је обогаћивање
културне понуде града, пружа
ње могућности за развијање
индивидуалних
способности
грађана, креативно провођење
слободног времена, као и на
анимирање грађана на актив
но укључивање у програме и
активности које ће за циљ има
ти и задовољење културних
потреба истих. Већ наредних
дана радови ће почети, како у
Културно образовном центру
тако и на другим објектима,
тако да ће Шид ускоро постати
једно велико градилиште, на
обострано задовољство свих
нас - истиче Вуковић.
М. Н.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИРИГ: УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О БУЏЕТУ ЗА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ

Прошла година завршена
суфицитом буџета

О

дборници иришке Скупштине усво
јили су у среду, 14. јуна, већином
гласова, између осталог и извештај
о извршењу и завршном рачуну буџета за
прошлу годину.
Усвојен је и извештај о раду Општинске
управе 2016. годину и одборници су дали
сагласност за трећу измену финансијског
плана ЈП „Комуналац“.
Предлог за допуну дневног реда која се
односила на формирање Скупштинског ан
кетног одбора је одбачена, јер је предла
гач, Зоран Кнежевић, испред Грађанске ли
сте, одустао рекавши да одборницима није
достављена документација, која је благо
времено предата у Скупштину.
Што се тиче завршног буџета за претход
ну годину укупно остварени текући приходи
и примања су 380,4 милиона динара, док
су расходи и издаци 354,4  милиона дина
ра. Како је истакао Илија Јоцић, шеф Слу
жбе за финансије, утврђивање и наплату
јавних прихода укупан, коригован фискал
ни суфицит износио је 8,2 милиона динара.
- Консолидовала су се буџетска средства
и средства која нису дошла преко буџета,
него на одређене наменске рачуне, који су
отворени за планиране пројекте. Да напо
менем да су индиректни буџетски корисни
ци поштовали финансијску дисциплину и
пренета неутрошена средства вратили у
буџет зато што их не могу искористити, а не
смеју задржати на рачуну – додао је Јоцић.
Одборници су усвојили и тачку дневног
реда која се односила на утврђивање и
расподелу добити ЈП „Комуналац“ Ириг.
Остварена добит ЈП „Комуналац“ за
2016. годину је 15 милиона динара, а
средства су распоређена уплатом у буџет
Скупштине општине Ириг у износу од 50
хиљада динара, 6,1 милион утрошен је за
покриће губитака ранијих година и 8,7 ми

Сeдница СО Ириг
лиона динара се укњижила као нераспоре
ђена добит по завршном рачуну.
О раду Општинске управе за 2016. годи
ну известила је начелница Оливера Фили
повић Протић.
-  Услови рада у месним канцеларијама
су задовољавајући, али је опрема дотра
јала и отежава рад у техничком смислу.
У Месној заједници Крушедол Прњавор
услови су незадовољавајући и захтевају
хитно решење.  Запослени су максимално
били ангажовани на писању пројеката и из
ради документације потребне за учество
вање на конкурсима за доделу средства
нашој општини. Резултат тога су прихваће
ни пројекти и добијена средства од Упра
ве за капитална улагања Аутономне по
крајине Војводине, укупне вредности 78,4
милиона, као и пројекти од покрајинских
секретаријата, министарства и Комесари
јата за избеглице. Битно је нагласити да
Општинска управа у сарадњи са Центром

за социјални рад по први пут спроводи и
успешно реализује пројекат ЕУ „Унапређе
ње социјалне инклузије деце и одраслих
са инвалидитетом кроз спровођење нових
социјалних услуга у општини Ириг“, чија је
укупна вредност 183.203,37 евра – рекла је
начелница Општинске управе Филиповић
Протић.
о завршетку седнице одборницама и
одборницима су додељени таблети и
убудуће ће се материјал слати елек
тронским путем. Како је истакао председ
ник Скупштине Владислав Илкић, од сада
ће скупштински материјал брзо и ефика
сно стизати до корисника, а у службама
се неће више беспотребно губити време
на штампање и достављање материјала.
Овим су уштеде су вишеструке, а уједно
се води рачуна о животној  средини јер ће
потрошња папира и кетриџа за штампање
увелико бити смањена.
С. С.

П

ЈП „КОМУНАЛАЦ“ ИРИГ

Добри пословни резултати

Ј

авно предузеће „Комуна
лац“ Ириг је у претходних
дванаест месеци оствари
ло низ добрих пословних резул
тата. Поред редовних активно
сти и делатности којима се
бави, одношење комуналног
отпада, одржавање чистоће на
јавним површинама, одржава
ње зеленила, погребним услуга
ма, одвођењем атмосферских
вода, у надлежности фирме је и
управљање локалним и некате
горисаним путевима.  
-  Самим проширењем спек
тра делатности није опао ква
литет пружања услуга него је и
он подигнут на виши ниво. Анга
жовано је десет физичких рад
ник а у непосредном процесу

Александар Манојловић

рада и извршена је набавка
нове механизације неопходне
за рад у износу од девет мили
она динара. Дуговање према
радницима се са осам свело на
два месеца кашњења. Плани
рамо да у јуну анулирамо сва
дуговања према запосленима.
Нема кашњења ни за путне
трошкове за запослене, које су
касниле и по су осамнаест
мес ец и. Дван ае ст мес ец и
кашњења исплате надокнаде
Надзорном одбору сведене су
на нулу. Урађена су три пројек
та од виталног значаја за Јавно
предузеће „Комуналац“ који су
тренутно у реализацији. Дели
мично је уз помоћ Покрајинског
секретаријата за урбанизам и

заштиту животне средине извр
шена санација депоније на
самом уласку у Бању Врдник а
њено потпуно затварање очеку
јемо у наредној години. У сарад
њи са Секретаријатом за пољо
привреду и Општином Ириг у
протеклих годину дана обезбе
ђено је око шест милиона дина
ра за санацију дивљих депонија
на територији наше општине.
За уређење атарских путева
издвојена су средства у висини
од 33 милиона динара, обезбе
ђена од стране Секретаријата
за пољопривреду и лок алне
самоуправе – рекао је Алексан
дар Манојловић, директор ЈП
„Комуналац“.

С. С.
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ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА РУМА

Одржани Дани
поља стрних жита
ТРЕНИНГ БЕЗБЕДНЕ ВОЖЊЕ

Бајкери на обуци

М
Дан поља страних жита

Н

атеренимаППСРума када је пшеница у питању,
одржани су 16. јуна био је изузетно дуг период
Дани поља страних са ниским температурама,
док је у периоду влатања
жита.
Ове године ППС Рума било суше. То се одразило
имаогледстрнихжитаса43 на бокорење пшенице које
сортеразличитихсемснских је било слабије, тако да не
кућа  највише је било под можемо очекивати изузетно
пшеницом,алијебилоијеч високе приносе као лане,
али ће бити парцела са
ма,ражиитритикала.
 Увек пред жетву орга добримприносима.Свакако
низујемо Дан поља да би слабије него прошле која је
произвођачи видели како била изузетно родна  обја
култура сада изгледа и то шњаваГоранДробњак.
ГајаНинковићизСтејано
им је добра препрука шта
дакористезанареднусетву. ваца каже за наше новине
Наравно,тојеиприликада да од почетка ове манифе
се нађу, размене искуства, стације долази сваке годи
а ту обавезно буду и пред не.
 То ми много значи,
ставници семенских, хемиј
ских кућа и произвођачи посебно да сазнам више о
минералних ђубрива да са новим и страним сортама,
пољопривредницима раз мада ја сејем више ново
менеискуствавезаназаову садскесортекадајепшени
производњу  истиче Горан цаупитању.Понекадсејем
Дробњак, стручни сарадник и неке нове врсте, прво на
у Пољопривредној стручној мањим површинама, за
пробу. Ова година је про
службиРума.
Он додаје да је функција сечна, неће бити рекордна,
ППСРумадапомогнепољо билојехладно,аидостасе
привредним произвођачима касносејало.Видите,свуда
у вези свих проблема који пшеница стоји право није
настајууњиховојпроизвод полегла, сада је соја нај
критичнија њој треба влаге.
њитокомцелегодине.
Могуданасконтактира Сејемјошсунцокретикуку
ју и то њих пуно и ради, а руз имам, а имам 40 јутара
нашисаветисубесплатни земље и виноград. Сунцо
крет добро успева, кад све
истичеДробњак.
Жетва јечма у румској културеподбаце,онуспева,
општини је започела а за инајгоресушемунесмета
десетакданатребалобида ју,једнегодинемејеспасио
исадагасталносејемкаже
почнеижетвапшенице.
 Ова година није ишла намГајаНинковић.
С. Џ.
на руку произвођачима

отор ис ти
Сремскe
Митровицe су у циљу
унапређења безбедности
мотоциклиста и мопеда у сао
браћају, уз покровитељство
Агенције за безбедност саобра
ћајаиАсоцијацијезабезбедност
мотоциклиста,9.јунаприсуство
вали тренингу безбедне вожње
на полигону Зелене пијаце у
НовомСаду.
Какојепрепознатзначајова
квих тренинга за наше грађане,
поготово имајућу у виду да као
локална самоуправа смо једна
одвисокоризичнихкадасеузме
у обзир број незгода у којима
учествују возачи мотоцик ала,
испредГрадаСремскаМитрови
ца кренуло је 15 возача мотора
који су тог дана присуствовали
обуци и на тај начин усвојили
како теоријско тако и практично
знање – изјавио је начелник
Градске управе за саобраћај,
комуналнеиинспекцијскепосло
веМирославЈовановић.
Тренингбезбедневожњеодр
жали су искусни предавачи и
инструктори, а сам тренинг обу
хватао је: факторе ризик а и
индикаторебезбедностисаобра
ћаја мотоциклиста; управљање
и вођење мотоцикла; технику
вођења погледом; технику обр
нутог управљања; вожњу у зао
кретимаидејствосиланамото
цикл;изненаднокочење(кочење

у паници); вожњу на стази; сла
ломскувожњу;правилнокочење
наразличитимподлогама;избе
гавање препреке; изненадно
кочење и избегавање препреке;
изненаднокочењеиизбегавање
препрекеунепознатомправцу.
 Град Сремска Митровица је
присамомкрајуизрадеиусваја
ња Стратегије безбедности и
акционог плана безбедности
саобраћаја за период 2017 –
2022. тако да ћемо у наредном
периоду интензивирати овакве
врсте пројек ата и све више
самостално спроводити разне
врсте кампања које ће бити
усмерене на повећање безбед
ностисвихучесникаусаобраћа
ју–закључујеЈовановић.
Групаинђијскихмотоциклиста
такођејеучествоваланапројек
ту „Тренинг безбедне вожње за
возаче мотоцикла и мопеда“.
Обуку инђијских возача двоточ
кашаобезбедиојеСаветзабез
бедност саобраћаја општине
Инђија у сарадњи са Агенцијом
за безбедност саобраћаја Репу
бликеСрбије,докјестручнуреа
лизацију спровела Асоцијација
за безбедност мотоциклиста.
Саветзабезбедедностопштине
Инђија наставља интензиван
рад на превентивним мерама и
побољшању безбедности свих
учесника саобраћаја у инђијској
општини.

Fabrika memorijske pene u Rumi
Traži
Šivače sa i bez iskustva
Za šivače bez iskustva obezbeđujemo obuku, prevoz,
mogućnost stalnog zaposlenja i sigurne plate
email: pes@healthcareeurope.rs
tel: 062 78 99 66
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Награђени стипендисти са председником Општине

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РУМА УРУЧИО СТИПЕНДИЈЕ СПОРТИСТИМА

Награђено 15 најбољих

П

осле 110 стипендија
које су добили најбољи
румски студенти, 13.
јуна у Градској кући, пред
седник Општине Слађан
Манчић је уручио и 15 угово
ра о додели стипендија за
најуспешније младе спорти
сте.
Реч је о десет стипендија
за спортисте у појединачним
и пет за најбоље спортисте у
екипним спортовима.
Стипендија износи 8.400
динара и исплаћиваће се за
период од 1. марта до краја
ове године.
Потписивању уговора за
стипендије присуствовао је и
румски олимпијац, Алексан
дар Бундало, члан Општин
ског већа задужен за спорт.
Слађан Манчић је поздра
вио све стипендисте и ука
зао да румска општина доста
новца улаже у спорт и младе
спортисте који својим резул
татима промовишу и ову
локалну самоуправу и поже
лео им још пуно добрих
резултата и што мање спорт
ских повреда.
-  Ми смо спортски град,
што показују и ваши резулта
ти. Веома смо успешни у
борил ачк им
спортов им а,
сматрам да би требао да се
направи искорак у појединим
екипним спортовима, јер

наш град то заслуж ује.
Општинске стипендије вама,
младим спортистима су, пре
свега награда за ваш доса
дашњи рад, али оне морају
бити и подстрек да се оства
ре још бољи резултати.
Награђеним стипендистима,
али и свим спортистима у
нашој општини желим даље
успешне каријере, али и да
будете, пре свега, добри
људи - рекао је Слађан Ман
чић.
Он је додао да квалитетно
бављење спортом пуно
кошта, а ово је покушај да се
бар мало помогне како спор

тистима, тако и њиховим
породицама, а обећао је и
даљу помоћ и младим спор
тистима и њиховим клубови
ма.
Једна од добитница сти
пендије је џудисткиња ЏК
„Рума“ Мина Пешић, која
има 17 година и похађа рум
ску Гимназију.
-  Ја се бавим овим спор
том седам година. Одличан
сам и ђак, а може се све
постићи ако се редовно ради
и учи. Тренирам сваки дан
по два сата, а последњи
добар резултат ми је треће
место на државном првен

Мина Пешић и Тијана Турчиновић

ству - каже Мина. Она исти
че да јој и новчано ова сти
пендија значи јер је опрема
скупа.
Тијан а Турч ин ов ић је
кошаркашица ЖКК „Рума 92“
која се тренутно такмичи у
Првој Војвођанској лиги.
- Следеће сезоне планира
мо да први тим игра Војво
ђанску лигу и припремамо се
за то. Са овом јуниорском
екипом били смо трећи у
Војводини. Тренирамо сваки
дан, неко додатно иде и у
теретану, имамо за сад
добре услове, мада су мало
термини у хали лошији, не
можемо увек да стигнемо на
тренинг због школе, али се
заиста трудимо. Имамо игра
чица које заиста имају потен
цијал   да стигну далеко. Ја
имам 17 година и могу сле
деће године да играм са
сениорима, а тренер нам је
Марко Јелић - прича Тијана,
која је ученица трећег разре
да општег смера Гимназије у
Руми и одличан је ђак.
- Све се може ако се доста
ради и ако сте дисциплино
вани. Много нам значи ова
стипендија, не само због
новца, него и да се чује за
нас, кошарка у Руми није
толико популарна -  истиче
Тијана Турчиновић.
С. Џакула
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АМБАСАДА НР КИНЕ У БЕОГРАДУ

Преко 300 књига румској
Библиотеци

Г

радска библиотека „Атана
сије Стојковић“ у Руми при
мила је на поклон преко 300
књига од Амбасаде Народне
Републике Кине у Београду, а
примопредаји је 14. јуна прису
ствовао саветник за културу
кинеске амбасаде Сји Хунг, као и
представници свих установа
културе.
Госте из кинеске амбасаде је
прво поздравио директор Град
ске библиотеке Жељко Стојано
вић који је захвалио на донацији
и указао да је то почетак њихове
даље добре сарадње какав је и
однос две државе -  НР Кине и
Србије.
-  Кина, као најмногољуднија
земља која је сада у експанзији,
сигурно је и значајан чинилац
када је наша земља у питању.
Зато нам је част што долазите
код нас и показујете вољу за
већом сарадњом. Кинески народ
је посебно поносан на своју кул
туру, а ми ћемо делом њу упо
знати и кроз ове књиге - истакао
је Стојановић.

Потом се гостима обратио и
Светислав Дамјанчук, шеф Оде
љења за друштвене делатно
сти.
-  Ми већ имамо традицију
добре и дуге сарадње са Амба
садом Кине, како локална само
управа, тако посебно Завичајни
музеј а сада и Градска библио
тека. С обзиром на то да сам
задужен за образовање у нашој
општини упознат сам да се
доста младих Румљана опреде
лило за студирање кинеског
језика. Поред културе, покрену
те су и активности на успоста
вљању привредне сарадње - 
рекао је Светислав Дамјанчук.
Саветник за културу Сји Хунг,
иако добро говори српски језик,
прво се Румљанима у читаони
ци Градске библиотеке обратио
на кинеском језику истакавши да
се сарадња са румском општи
ном све више развија, а започе
ла је у сфери културе организо
вањем недеље кинеског филма,
потом редовних изложба фото
графија из Кине, изложби пово

Сји Хунг, Жељко Стојановић и Светислав Дамјанчук
дом кинеске Нове године, као и
последње изложбе о чају.
-  Без помоћи локалне самоу
праве, не би се организовале
ове активности. Ми смо Градској
библиотеци донирали сада пре
ко 300 књига, а реч је о књигама
о култури, књижевности, тури
зму и политици. Из ових књига
грађани Руме могу доста упо
знати кинески народ. Ово је
почетак наше сарадње, као и

прва донација Градској библио
теци којих ће бити још - изјавио
је Сји Хунг који је на поклон
добио књигу „Културно благо
Србије“.
Рецимо да је реч о заиста
занимљивим књигама о Кини,
њеним природним лепотама и
култури на кинеском, енглеском,
као и мањем броју на српском
језику, а поред књига има и
видео записа о Кини.
С. Џ.

У РУМИ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ДАВАЛАЦА КРВИ

Признања за хуманост
П
оводом Светског дана давалаца крви,
14. јуна, сваке године се у Градској
кући у Руми организује пријем за јуби
ларне даваоце ове драгоцене течности и
тако им се исказује захвалност што су сво
јим хуманим гестом помогли онима којима је
та крв била неопходна.
Ове године похвале и плакете је примило
укупно 58 давалаца. Владица Петковић је
дао крв 75 пута, а Ненад Радаковић и Чедо
мир Станковић по 50 пута. За 35 пута дату
крв похвале су добили Слободан Аћимовић,
Зоран Цвијић, Стеван Јанић и Жељко
Вишњић, било је и десеторо оних који су крв
дали 20 пута, 13 по десет пута и њих 28 који

Уручење признања

су крв дали пет пута.
Владица Петковић из Вогња каже да је
први пут крв дао давне 1979. године.
- Тада је почело, то ми је већ навика и све
док ме здравље служи и даље ћу давати
крв. Мислим да свако лично треба да осети
ту потребу да да крв, увек има потребе за
давањем, али се може десити и да нама
затреба крв, да је примимо - рекао је Влади
ца Петковић.
Све добровољне даваоце је у име локал
не самоуправе поздравио Светислав
Дамјанчук, шеф Одељења за друштвене
делатности.
- Ви сте хумани људи који пружају помоћ

онима којима је најпотребнија, а данас ћете
за ту исказану хуманост добити скромна
признања. Желим што мање ситуација где је
крв неопходна, али да наставите са дава
њем крви, да је увек има довољно у резерви
- рекао је Светислав Дамјанчук.
Др Мирослав Милошевић, председник
Црвеног крста Рума је указао да је у про
шлој години, преко организација Црвеног
крста и Црвеног полумесеца помоћ добило
160 милиона људи у свету. Организација
Црвеног крста у Србији је основана 1856.
године и спада међу 15 најстаријих органи
зација у свету.
-  Давалаштво крви је општи друштвени
интерес, а ми га успешно реализујемо у
сарадњи са Центром за трансфузију крви
Здравственог центра у Сремској Митровици.
Добровољни даваоци су људи великог срца
и у румској општини их има 1.900 регистро
ваних. Прошле године смо имали укупно 18
акција добровољног давања крви, а крв је
дало 1.093 лица, међу њима и 150 оних који
су први пут дали, међу којима је највише
било младих - рекао је др Милошевић.
Традиционално и ове године, Црвени крст
Рума је расписао поводом овог дана конкурс
на тему „Крв живот значи“ у сарадњи са рум
ским школама, а на овај конкурс је присти
гло преко 100 ученичких радова.
Светски дан давалаца крви ове године је
усмерен на давање крви у ванредним ситу
ацијама, а реализује се под слоганом „Не
чекај незгоду - предузми нешто. Дај крв.“

С. Џ.
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ИЗ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

За уређење каналске
мреже 10,3 милиона

У

згради
Покрајинске
владе у среду, 14. јуна
Ђорђе
Милићевић,
потпредседник Владе и Вук
Радојевић, ресорни секре
тар за пољопривреду уручи
ли су уговоре представници
ма 40 локалних самоуправа
у Војводини, које су оства
риле право на бесповратна
средства у оквиру конкурса
намењеног уређењу канал
ске мреже у функцији одвод
њавања
пољопривредног
земљишта у 2017. години,
међу којима је и Општина
Пећинци.
Приликом
обраћања
представницима локалних
самоуправа, потпредседник
Покрајинске владе Милиће
вић истакао је значај мера
за унапређење пољопри
вреде као и да се оваквим
конкурсима постижу два
циља -  подстицај пољопри
вредне производње не само
у Војводини него и у целој
Србији, као и редовно одр
жавање хидромелиоратив
ног система од преко 20.000
километара каналске мре
же.
Уговор је у име пећинач
ке Општине потписао Зоран
Војкић, заменик председ
нице Општине, а како нам
је рекао, на основу уговора
са Покрајинским секрета
ријатом за пољопривреду,

водопривреду и шумарство,
у уређење каналске мреже у
општини Пећинци биће уло
жено укупно 10,3 милиона
динара, од чега ће 5,3 мили
она обезбедити Покрајински
секретаријат, а пет милио
на ће обезбедити Општина
Пећинци из буџетских сред
става.
-  Овакви конкурси Покра
јинске владе од великог су
значаја за нашу општину јер
у каналску мрежу годинама
није улагано, а неодржава
на и неуређена каналска

мрежа у периоду обилних
падавина представља опа
сност како по пољопривред
на добра, тако и за станов
ништво и привреду. Ово је
само почетак, јер ће Општи
на Пећинци наставити да и
наредних година учествује у
сличним пројектима – рекао
је Војкић.
Укупна вредност ове инве
стиције, планиране програ
мом Покрајинског секрета
ријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
за 2017. годину износи 920

милиона динара, а ресор
ни секретар Вук Радојевић
је навео да је реч о пројек
ту који захтева континуиран
приступ, и да су данашња
улагања заједничка инвести
ција Секретаријата и локал
них самоуправа, чиме ће се
обезбедити додатне финан
сије водопривреди Војво
дине и радити на уређењу
црпних станица, испуста,
устава и пропуста, односно
на свеукупном уређењу свих
водопривредних објеката у
оквиру каналске мреже.

САВЕТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗАБРАНИ У 11 ПЕЋИНАЧКИХ НАСЕЉА

Победа кандидата СНС-а

Ј

еданаест насеља пећинач
ке општине у недељу, 18.
јуна је добило нове савете
месних заједница. Према пода
цима Радног тела Општинске
изборне комисије за спрово
ђење избора за савете месних
заједница, сва бирачка места
отворена су на време у 7 часо
ва и затворена у 20 часова, а
Радном телу није поднета ни
једна пријава на нерегуларност
избора.
У Ашањи, Брестачу, Доњем
Товарнику, Карловчићу, Ога
ру, Попинцима и Суботишту
је изабрано по седам члано

ва Савета, у Купинову, Обрежу
и Пећинцима изабрано је по
девет чланова, док је у Сиба
чу изабрано пет чланова Саве
та месне заједнице. Свих 81
новоизабраних чланова Савета
су кандидати које је подржала
Српска напредна странка.
Након што Радно тело
Општинске изборне комисије за
спровођење избора за Савете
месних заједница објави зва
ничне резултате, новоизабрани
чланови ће моћи да приступе
конституисању Савета и избо
ру председника Савета месних
заједница.
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

„Јежева кућица“
побрала овације

У

пуној сали пећиначког Културног
центра прошлог петка, 16. јуна
изведена дечја оперета „Јеже
ва кућица“, у извођењу деце полазника
Музичке секције – Студија за музичку
едукацију и образовање Пећинци, а под
покровитељством пећиначке локалне
самоуправе.
На сцени Културног центра, деца су
представила пећиначкој публици једну
сасвим друкчију музичку причу о скром
ном али храбром јежу Бранка Ћопића,
преобликовану у оперету. Према речима
Бранке Савић, која едукује децу и која је
поставила форму ове оперете, од изу
зетне је важности приближити најмлађој
популацији ову врсту музике.
- Овај пут смо посебно ангажовали нај
млађу групу, јер је оперета „Јежева кући
ца“ намењена пре свега најмлађој попу
лацији. Ово је прилика да се упознају и да
заволе другачију врсту музике, као што је
класична, као и да се из тога једног дечјег
миљеа пронађу и можда будући полазни
ци нашег Студија, јер не само да би сте
кли драгоцено музичко образовање, које
ће им помоћи у каснијем образовању и
васпитању, него и прилику да се друже и
квалитетно проведу слободно време. Оно

што можда многи родитељи не знају, то је
да је наша музичка едукација бесплатна и
то управо захваљујући општини Пећинци,
без чије помоћи не бисмо могли не само
реализовати, него и деци пружити квали
тетно музичко образовање, које на крају
могу да верификују у еминентној музичкој
установи „Петар Кранчевић“ у Сремској
Митровици – истакла је Бранка Савић.
У публици су, поред родитеља деце
извођача и публике љубитеља дечјег
стваралаштва, били и родитељи деце
која су некада похађала ову музичку сек
цију.
- Уживали смо, јер су деца била заиста
маестрална. Комплетна сценографија,
музика и либрето су одлично урађени и
било је задовољство присуствовати ова
квом догађају. Као родитељ детета које
је завршило нижу музичку школу, могу
да кажем да је време које је Бранка уло
жила у наше дете драгоцено, јер музичко
образовање које је стекао овде доста му
је помогло у даљој едукацији – рекао је
Павле Арсенијевић из Попинаца.
Извођење оперете „Јежева кућица“ не
би било потпуно без корепетиције на кла
виру Драгане Бабић, као и сценографије
коју је поставила Бранислава Илић.

ПЕЋИНАЧКИ БАЗЕНИ

На купање од 23. јуна

С

вечаним отварањем, у петак 23. јуна,
почиње купалишна сезона на Базе
нима Пећинци, а из управе Базена на
свечаности отварања најављују богат забав
ни и спортски програм. Посетиоци, за које је
првог дана сезоне улаз бесплатан, моћи ће
да уживају у наступима фолклорних ансам
бала и богатом музичком програму, као и да
прате бројна спортска такмичења – турнире
у шаху, одбојци на песку, стоном тенису, док

ће за децу бити ангажовани професионални
аниматори.
Базени Пећинци и ове године наставља
ју са лепом праксом из претходних година
да одличне ученике током купалишне сезо
не награђују бесплатним улазом на базене,
а и ове године ће у сарадњи са Спортским
савезом „Развој спортова“ бити организова
на бесплатна школа пливања за основце и
средњошколце.
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КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ

Деда Симино
царство

У сремскомитровачкој Галерији
„Лазар Возаревић“ представљена
је књига песма Милана Маринкови
ћа под називом „Деда Симино цар
ство“, у четвртак, 15. јуна. Ова
збирка песама за децу је његова  
друга објављена књига. Издавач
књиге је „АМ График“ Лаћарак.

Гусак старог Симе
Старог Симе гусак, злоћко је он прави,
на шарова гаче, а и смета крави.
Певца перу нагања и кокице старе,
стари Сими каже, не вреди ни паре.
Унучиће јури и не да им мира,
баба Мари башту гази и редовно нервира.
Гушчиће он не пази, луња којекуда,
ако тако настави оде глава луда.
Баба Мара вели, села је за кратко,
гуска ћемо склонити и појести слатко.
Није прошло дуго, ни недеља цела,
баба Мара прешла је са речи на дела.
Гуска више нема, свима је по вољи,
млади нам се излегао, он ће бити бољи.
Симо стари броји својој баба Мари,
учи га да не буде као онај стари.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Донација школи
„Радивој Поповић“
Школи за основно и средње обра
зовање „Радивој Поповић“ у Срем
ској Митровици уручена је донација
у виду цвећа од компаније Итон у
среду, 14. јуна. Носилац овог про
јекта је организација Женска ини
цијатива „Јефимија“.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“ У ПЕЋИНЦИМА

Образовање
по мери привреде

У

Техничкој школи у Пећинцима,
јединој средњој школи у веома
разуђеној општини Пећинци где
су многа места од Пећинаца удаље
на од 20 до 30 километара, од школ
ске 2017/2018. године ученици ће
имати прилику да се упишу на следе
ће образовне профиле: финансијски
администратор, гимназија општи тип,
индустријски механичар, електричар,
оператер машинске обраде и трговац.
По речима директорке Техничке шко
ле „Миленко Веркић Неша“ у Пећинци
ма мр Споменке Ракић, сваки профил
има своје бенефите јер су створили и
даље развијају чврсту сарадњу са ком
панијама којима су потребни сви ови
профили.
- Ове године уписујемо и четири про
фила по дуалном образовању (инду
стријски механичар за који је највише
заинтересована компанија Robert Bosh,
електричар за који је такође заинтере
сована компанија Robert Bosh, опера
тере машинске обраде који подразу
мевају и рад на цнц машинама за који
су заинтересоване многе компаније
од домаћих до страних како немачких,
кинеских и многих других, трговац који
је такође по дуалном), што значи да ће

ИРИГ

Посета Немаца
Делегација од 11 чланова пољопри
вредник а и грађана Ферсмолда,
немачког градића са којим се Врдник
побратимио и са којим има дугогоди
шњу сарадњу боравилa су два дана у
иришкој општини. Како је појаснио
директор Агенције за рурални развој
Федор Пушић ово је узвратна посета
пријатеља из Немачке који долазе у
званичну посету Србији. У Иригу су 15.
јуна посетили винарију и плантажу
воћа.
- Тема посете је анализа и сагледа
вање како функционишу и како раде
наши мали пољопривредници. Њихо
ва жеља је била да виде како и на који
начин функционише пољопривреда у
Србији. Један део делегације се про
фесионално бави производњом биога
са. Наша жеља је да они нама презен
тују како они то раде, да нам стручно
објасне и посаветују нас да ли ми у
Србији можемо да направимо такве
енергане, као што смо видели у
Немачкој, с обзиром на то да ми у
Србији производимо доста сировина
које служе за производњу биогаса.
Ово је добра прилик а да научимо
нешто од њих – рекао је директор
Пушић.

сви ученици који буду уписали ове про
филе имати практичну наставу у компа
нијама где ће добијати изузетно знање,
вештине, стипендију и плаћен превоз.
После завршене школе имају сигурније
запослење, а такође могу и да наста
ве школовање – изјавила је Споменка
Ракић.
У имплементацији свих профила пре
ма речима директорке, школа има подр
шку компанија у општини и шире (Bosh,
Аgena, Sunoko, Termomont, Trimo,
Kleemann, Coffecab, Luki, Đurđević и
многи други), добру сарадњу са локал
ном самоуправом, Привредном комо
ром Србије, ГИЗ-ом, Министарством
просвете науке и технолошког развоја,
ЗУОВ-ом као делом Министарства про
свете, Националном службом за запо
шљавање, Заједницом машинских и
економских школа, основним школама,
факултетима, удружењима и многим
другим партнерима у развоју образо
вања и оснаживању ученика, будућих
младих људи, наше будућности.
-  Сви се трудимо да их оснажимо
пружајући им прилике да стичу зна
ње, вештине, ставове, многе важне
социјалне компетенције а посебно сви
радимо на томе да ученицима разви

Директорка Техничке
школе Споменка Ракић

јемо предузетнички дух јер ми смо ту
због њих и сваке године смо све поно
снији на њих због многих успеха на так
мичењима и хуманитарних акција. Ове
године ђак генерације нам је Алексан
дра Бакић, која је освојила шесто место
на републичком такмичењу из основа
економије, многе домаће и међународ
не награде из књижевности, била је и
директорка ученичке компаније пре
ма упутствима „Достигнућа младих“.
Похваљујем и захваљујем и свим дру
гим ученицима на постигнутим успеси
ма и желим свима свако добро у даљем
школовању, запослењу и стварању
породице - изјавила је директорка Тех
ничке школе у Пећинцима Споменка
Ракић.

ВЛАДИМИР НОВОТНИ ИЗ МК „СРЕМ“

До Монголије на мотору

В

ладимир Новотни
бајкер из Сремске
Митровице 13. јуна
кренуо је на пут дуг
20.000 километара до
Улан Батора, главног
град а
Монгол ије
и
назад. Новотни се зајед
но са Николом Кацином
из Берлина и Дејаном
Исаковићем из Шапца
налази у мото тиму
„Монголија 2017“. Уколи
ко све буде текло онако
како су чланови овог
мото тима замислили, у
Србију би требали да се
врате за месец и по
дана, односно око 1.
августа.
-  Циљ наше мисије
пре свега јесте авантура, желимо да
видимо неке нове земље, да упознамо
друге регије и људе. Мене конкретно је
привукла прича о Монголији, о вожњи
кроз пустињу Гоби и чињеница да не
може баш свако да се одлучи и уради
овако нешто -  рекао је пред полазак

Новотни, дугогодишњи члан Мото клуба
„Срем“ из Сремске Митровице.
Он је објаснио да ће првих неколико
дана прелазити више од 1.000 километа
ра пута дневно, а да ће се касније тај
број пређених километара смањивати и
прилагођавати условима пута.
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Прикупљање амбалажног отпада
Важно је да
амбалажа
не иде у
комунални
отпад, да
се не баца
по каналима
и не спаљује
Са састанка

П

рикупљање амбалажног отпада
на територији Сремске Митрови
це кренуће почетком наредног
месеца. Овај пројекат се реализује
већ трећу годину заредом, а за циљ
има унапређење заштите животне
средине и подизање еколошке свести
становника. Тим поводом одржан је
састанак у Градској кући у Сремској
Митровици, прошлог уторка, 13. јуна.
- Прошле године са подручја Срема
је однето око осам тона амбалаже.
Када се прикупи, амбалажа се додат
но испира, а након тога се спаљује у
постројењима која имају филтере за
такву намену. Важно је да таква амба
лажа не иде у комунални отпад, да се
не баца по каналима и не спаљује.
Самим тим биће чистија средина у

којој живимо и бићемо здравији   –
рекао је Сава Поповић, координатор
пројекта.
Са овом акцијом креће се 10. јула
почев од Босута, а затим ће се вршити
у Кузмину, Мартинцима, Сремској
Митровици, Лежимиру, Манђелосу,
Гргуревцима, Малим Радинцима,
Шашинцима и Јарку.
-  Циљ пројекта је унапређење
заштите животне средине, едукација
наших пољопривредних произвођача
и крајњих корисника. Мени се чини да
из године у годину, пројекат даје све
боље резултате. Очекујем да ће тако
бити и ове године. На овај начин,
подиже се свест пољопривредним
произвођачима о очувању животне
средине – додао је начелник Градске

управе за пољопривреду и заштиту
животне средине Владимир Настовић.
Састанку је присуствовао и Дарко
Гавриловић, председник Савета месне
заједнице Мартинци. Он је нагласио
да раније није било решења за сепа
рацију амбалажног отпада, међутим
да је овај пројекат много допринео, јер
је, како тврди, у Мартинцима претход
них година било преко 20 домаћинста
ва који су се одазвали овој акцији.
Такође, истакао је да би било добро
када би тај број ове године био већи, а
све у циљу подизања еколошке свести
код људи.
Овај пројекат реализује Удружење
иностраних произвођача пестицида
(СЕЦПА) у сарадњи са Пољопривред
ном стручном службом. 
С. С.

ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ“ РУМА

Завршна
свечаност

У

градској ОШ „Змај Јова Јовано
вић“ организована је 13. јуна све
чаност на којој су свим свршеним
основцима уручена сведочанства, а нај
бољима и Вукове дипломе.
По речима директора ове румске
школе Зорана Дропца, ове године су
њихови ученици постизали изузетне
резултате на окружним и републичким
такмичењима, а њихов труд и постигну
ћа треба наградити и тако им показати
да се рад и учење цене.
- Имамо 11 ученика који су осмогоди
шње школовање завршили са чистим
петицама, уз примерно владање, и они
су доболи Вукове дипломе. Осим тога, у
нашој школи постоји Фонд за награђи
вање ученика и постоји тим за подршку
талентованим ученицима. Сваке године
тим ученицима додељујемо награде
које зависе од тога какав је буџет фонда

Свечаност у Змајевој школи

- у принципу та награда буде око 5.000
динара - додао је директор Зоран Дро
бац.
По први пут школа је анкетирала ђаке
да ли желе ваучер за спортску опрему,

технику или за нешто што их интересује
и свако је изабрао по свом укусу.
Ђак генерације Јована Мушицки из
овог Фонда је награђена са 15.000
динара.
С. Џ.

40

СА СВИХ СТРАНА

M NOVINE

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
„ПАРНО РОМОРО“

Хуманитарна
представа

Удружење грађана „Парно
роморо“ прошлог петка, 16. јуна
у Градској кући организовало је
хуманитарну представу „Веру
јем у љубав“ у митровачкој
Градској кући, како би помогли
седмогодишњем Драгану Спа
сојевићу у борби са леукеми
јом.
Учитељ из Лаћарка Златко
Вулетић, који води ово удруже
ње, каже да ово није први пут
да на овај начин помажу сугра
ђанима. Мајка дечака, Ружица
Спасојевић се свима захвалила
на помоћи.  
Како се могло чути, дечак се
спрема за први разред јер се
стање поправило и лекари су
одобрили полазак у школу.

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Колонија „Моје
успомене“
„Моје успомене“ је назив тро
дневне 19. Ликовне колоније
која је одржана Геронтолошком
центру „Срем“ у Руми, а која је
отворена 14. јуна.
На овогодишњој Колонији
учествовало је 25 сликара из
Срема, а њима се у раду при
дружила и корисница ове Уста
нове Бранка Лончаревић.
Учеснике колоније је на отва
рању поздравио директор ГЦ
„Срем“, др Зоран Славујевић.
-  Уметници су наши драги
гости и пријатељи, имају апсо
лутну креативну слободу и сигу
ран сам да ће и овога пута бити
надахнути у свом ставарала
штву. Ликовна колонија у нашој
установи доноси увек посебну
атмосферу и радост у наш цен
тар. Поседујемо велики број
слика које су резултат рада сли
кара који учествују у овим коло
нијама и драго нам је када смо у
прилици да управо те слике, од
којих многе имају велику умет
ничку вредност, можемо да
поклонимо гостима који нашу
установу посећују - рекао је тим
поводом директор Славујевић.
У програму поводом отвара
ња колоније „Моје успомене“
учествовала је Исидора Жива
новић, ученица Музичке школе
„Теодор Тоша Андрејевић“ из
Руме.

С. Џ.

21. JUN 2017.

СУСРЕТ ДРУШТАВА „МАТИЈА ГУБЕЦ“

Румљани добри
домаћини

Наступ Румљана

Х

рватско културно просветно друштво
„Матија Губец“ из Руме било је 17. јуна
домаћин овогодишњих 15. Међународних
сусрета друштава која носе име Матија Губец. То
су друштва из Таванкута, Горње Стубице, Загре
ба, Славонског Кобаша, Сотина, Доњег Михољца
и Руме са око 300 учесника.
Пре заједничког концерта гостију и домаћина
који је одржан у великој дворани Културног цен
тра, представнике седам друштва примили су у
Градској кући председник Скупштине општине
Рума Стеван Ковачевић, начелник Општинске
управе Душан Љубишић и председник ХКПД
Матија Губец из Руме Павле Шкробот.
-  Ово су други сусрети који се одржавају у
Руми, с обзиром на то да је сваке године други
домаћин. Нажалост, са нама ове године нису два
друштва, једно из Иланче из Хрватске, а једно из
БиХ из Баковића. Захвалан сам румској општи
ни која нас је подржала. Ово је прилика да се
виде традиција и обичаји хрватског народа које
ми чувамо од заборава. Ми смо се представили
наступом тамбурашког оркестра, остала друштва
углавном, фолклором, сем тамбураша из Горње
Стубице - каже Павле Шкробот.
За ове сусрете ХКПД „Матија Губец“ из Руме
добио је средства од румске општине, Велепо
сланства Републике Хрватске и Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и
националне мањине -националне заједнице.
Павле Шкробот додаје да су овакви сусрети
значајни и за мобилизацију чланства у самим
друштвима, будући да није лако организовати
овакве догађаје са великим бројем учесника.
Стеван Ковачевић, председник СО Рума је

истакао да локална самоуправа подржава одр
жавање веза припадника националних заједница
у региону.
- То је значајан допринос успостављању укуп
не културне комуникације околних држава и то
дорпиноси и повећању разумевања и ствара
њу темеља за успостављање сарадње и у дру
гим областима. Ми смо заинтересовани да наше
ХКПД, промовишући културу своје заједнице,
представља и културу и достигнућа наше општи
не и ми их у томе подржавамо. Ово друштво је
дало значајан допринос развоју културе и остави
ло значајан траг у историји културних дешавања
овде. Ми са ХКПД „Матија Губец“ имамо изузетно
добру сарадњу, они код нас имају третман КУД-а
првог реда, због своје историјске традиције, али
и културних достигнућа, сваки њихов успешан
наступ је успех и наше општине - истакао је Сте
ван Ковачевић.
Антон Баћо је члан КУД-а „Матија Губец“ из
Славонског Кобаша које се румској публици пред
ставило наступом фолклорног ансамбла у прат
њи тамбурашког оркестра.
-  Други пут сам у Руми, као и већина наших
чланова, одличне утиске носимо одавде. Ови
сусрети доказују да нема граница, да људе везују
пријатељства уз тамбуре и пјесму. Рума се доста
промјенила од мог првог доласка, већ на улазу
видимо нова индустријска постројења, колико ја
могу примјетити - рекао је Антун Баћо.
На самом почетку концерта публику и учесни
ке су поздравили Павле Шкробпт и Стеван Кова
чевић, а овом сусрету уметничких друштава који
носе име Матије Гупца присуствовао је и хрват
ски велепосланик Гордан Маркотић.
С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Чланови СПО прешли у Покрет
обнове Краљевине Србије
Целокупно чланство Градског одбора СПО
Сремска Митровица, као и члан Градског већа
Бранко Тодоровић приступило је 14. јуна Покрету
обнове Краљевине Србије.
- Велико је интересовање за наш покрет и њего
ве циљеве. Борићемо се за обнову Краљевине
Србије, децентрализацију власти, да се не одлу

чује и диктира све из Београда, него да и ми, који
смо је стварали кроз историју, одлучујемо о њеној
судбини. Залагаћемо се за традиционалне, поро
дичне вредности у нашем друштву и придружива
ње Србије породици европских земаља у Европ
ској унији - изјавио је Бранко Тодоровић, садашњи
повереник Покрета обнове Краљевине Србије.

M NOVINE

21. JUN 2017.

41

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“

Карневал беба

Поворка веселих малишана прошетала Карађорђевом улицом

У

организацији Предшколске уста
нове „Јелица Станивук овић
Шиља“, у уторак, 13. јуна на пла
тоу испред Културно образовног цен
тра у Шиду, по први пут је одржана
манифестација „Карневал беба“. Ову
лепу манифестацију, којој су се поред
малишана јаслених група предшколске
установе из Шида, прикључили и нај
млађи суграђани са својим родитељи
ма, отворили су председник Општине
Шид Предраг Вуковић и директорка
Предшколске установе „Јелица Стани
вуковић Шиља“ Драгана Свитлица.
Жеља организатора је била, да се кроз
ову манифестацију усмери пажња на
најмлађе али и на породицу, као важан
елеменат друштва.
- Повод за организовањем ове мани
фестације је промоција наше устано
ве. Извели смо бебе на улицу, јер оне

Обучени у разнобојне
костиме, деца су
прошетала кроз
центар града, након
чега су заједно са
својим васпитачицама
и родитељима,
уз дечију музику
и заплесала

Најмлађи уживали у песми и игри испред Културно образовног центра

су нам некако остале у сенци када је у
питању предшколска установа и при
ређивање програма ван вртића. Углав
ном на улице излазе старији малишани
и зато смо хтели да изведемо наше
бебе и на тај начин им посветимо већу
пажњу. Уједно желимо да дамо до зна
ња родитељима да су Општина и
Предшколска установа заузеле став да
свој деци треба омогућити да се упишу
у вртић.Доћи ће до прошириња капа
цитета, а ми ћемо увек бити ту да
помогнемо родитељима и изађемо им
у сусрет - истакла је директорка вртића
Драгана Свитлица.
Родитељима и малишанима обратио
се и први човек Општине Шид Предраг
Вуковић, изражавајући своје задовољ
ство због великог броја малишана.
-  Кад видим оволику децу испред
себе, знам да радимо праву ствар. Ово
је дивна слика Шида и са задовољ
ством могу да кажем да је наша пред
школска установа једна од најмодер
нијих и најопремљенијих. Такође
морам да кажем да су нам васпитачи
изврсни и да професионално и са пуно
љубави раде свој посао. Наш задатак
је да настојимо да повећамо капаците
те у вртићу, да смањимо листе чекања
деце за упис. Јер деца су наша будућ
ност и у њих морамо да улажемо - 
истакао је Предраг Вуковић.
Обучени у разнобојне костиме, деца
су прошетала кроз центар града, након
чега су заједно са својим васпитачица
ма и родитељима, уз дечију музику и
заплесала. Ова манифестација ће пре
ма речима организатора, постати тра
диционално дешавање на коме ће из
године у годину, како се надају, кроз
Шид дефиловати све већи број мали
шана.
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СТАРТ ПОСЛЕДЊЕ ЕТАПЕ ТРКЕ КРОЗ СРБИЈУ У ПЕЋИНЦИМА

КK „СИРМИЈУМ“

Полагање за
виша звања

У суботу, 17. јуна чланови
Карате клуба „Сирмијум“ из
Сремске Митровице полагали су
за виша звања у карате спорту.
Полагање је одржано у ПСЦ
„Пинки“ где је наступило 98 кан
дидата који су стекли услов да
полажу за појасеве.
- Сви кандидати су били веома
спремни за ово полагање, с обзи
ром на то да се ради о веома
успешним такмичарима који су
пронели име нашег клуба нашег
града и наше државе широм све
та. Такмичари који су на полага
њу били најбољи су похваљени
од комисије за звања, а био их је
велики број који су нарочито при
казали програм за полагање –
саопштавају из клуба.
Комисију за звања су чинили
Гордана Павловић, носилац
црног појас први дан, Далибор
Раковић и Љиљана Маричић,
црни појас други дан, Марија
Милановић, црни појас трећи дан
и Станислав Раковић, који је био
председник комисије, носилац
црног појаса седми дан.  С. Р.

ВОЖЊА НА
ХРОНОМЕТАР

Старт трке
у Ердевику
Већ четврту годину заредом,
Државно првенство у вожњи на
хронометар, одржаће се у петак,
23. јуна у Ердевику у организаци
ји Бициклистичког савеза Србије
и Бициклистичког клуба „Шид“, уз
подршку Општине Шид и Тури
стичке организације Шид.
Возиће се трке у 12 категорија,
старт трке је у 15 часова. Дужина
стазе је пет километара, а вози
се пут Ердевик - Кукујевци.

ОФЛ
РУМА – ИРИГ
Шатринци: 27.Октобар - 
Фрушка Гора 0:2; Краљевци:
Јединство (К) – Борац 2:1;
Мали Радинци: Фрушкогорац - 
Цар Урош 4:2; Добринци: Сре
мац – Војводина 3:3; Вогањ:
Слога – Полет 1:5; Грабовци:
Граничар -  Јединство (Ру) 6:4;
Ириг: С.В.Раднички – Плани
нац 2:1.
01. Ф. Гора
02. Граничар
03. Војводина
04. Сремац
05. Једин. (Ру)
06. Полет
07. С.В.Радни.
08. Фрушког.
09. Планинац
10. Цар Урош
11. 27.Октобар
12. Једин. (К)
13. Слога
14. Борац

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

17
17
16
16
13
12
12
12
11
9
7
7
3
2

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

5
6
6
6
8
6
9
9
9
14
15
18
21
22

74:26
67:37
65:29
64:39
61:41
49:30
49:37
56:57
50:35
57:57
32:61
29:58
23:86
21:104
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55
53
52
52
44
44
41
41
39
30
25
22
11
8

Победник трке
Кастрантас Харалампос

Старт последње етапе бициклистичке трке био је у Пећинцима

Ш

еталиште у Пећинцима,
у недељу, 18. јуна је
било препуно бицикли
ста из целог света, спремних
да освоје још једну, овај пут 57.
бициклистичку Трку кроз Срби
ју. Стартом у Пећинцима запо
чела је трећа етапа Трке у
организацији Бициклистичког
савеза Србије и уз подршку
Министарства омладине и
спорта, а такмичари су возили
трасу дугу 159 километара од
Пећинаца до Зрењанина.
Пре почетка трке, бицикли
сте је у име домаћина – Општи
не Пећинци поздравила пред
седница Општине Дубравк а
Ковачевић Суботички, која је
победник у друге етапе од
Пожаревца до врха Авале Луки
Кирико, Италијану који је возио
за Турски тим, уручила жуту
мајицу – симбол победника и
фаворита у наредној етапи.
- Пре свега, свим такмичари
ма желим срећну и безбедну
вожњу, као и да остваре свој

циљ. Част нам је да смо у при
лици да будемо домаћини тре
ће, последње етапе 57. Трке
кроз Србију и надамо се да смо
успели да будемо добри дома
ћини, као и да ће неки од вас
пожелети да поново посете
нашу општину и боље се упо
знају са природним лепотама и
културно -  историјским насле
ђем. Биће нам задовољство да
на нашим друмовима видимо
тако успешне спортисте и пока
жемо вам шта је то што нашу
општину чини посебном –
рекла је прва жена пећиначке
општине и додала да је право
задовољство видети пећинач
ко шеталиште препуно спорти
ста из целог света, као и да се
нада да ће овај догађај понука
ти најмлађе Пећинчане да поч
ну да се баве овим спортом.
Укупно 94 такмичара треће
етапе возили су од Пећинаца,
преко Новог Сада до Зрењани
на, где је био циљ ове међуна
родне трке. Први кроз циљ

прошао је Оркин Ахмет (Тур
ска), одмах иза њега нашао се
Кастрантас Харалампос (Срби
ја, Грк који је возио за БК „Пар
тизан“), а треће место заузео је
Краснов Леонид (Румунија).
У укупном пласману побед
ник 57. бициклистичке Трке
кроз Србију је Кастрантас
Харалампос, друго место
освојио је Лука Кирико, док је
на трећем месту Антон Ива
шкин (Белорусија). Традицио
налну жуту мајицу победника
освојио је Кастрантас Хара
лампос (Србија), најбољи на
пролазном циљу био је Сте
фан Стефановић (Србија) који
је освојио зелену мајицу, белу
мајицу понео је Антон Ива
шкин (Белорусија) као најбољи
млади возач, док је овогоди
шњи носилац плаве мајице
Данијел Криста (Румунија).
Најбољи у укупном пласману у
српском тиму био је Стефан
Стефановић који се нашао на
16. месту.

ЏУДО КЛУБ „ЛСК“

Успешни Лаћарци

В

икенд за нама је био веома успешан за
џудисте „ЛСК“ из Лаћарка. У суботу, 17.
јуна одржано је Првенство Војводине за
старије пионире у џудоу, а Џудо клуб „ЛСК“ је
наступио са две такмичарке. Тамара Соларе
вић је освојила прво место у категорији до 40
килограма и остварила пласман на Првенство
Србије, које ће се одржати у Пожаревцу. Ката
рина Педић нажалост није успела да оствари
пласман за државно првенство.
Такмичари „ЛСК“, њих девет су 18. јуна уче
ствовали на такмичењу које је одржано у Тури
ји. Освојено је девет медаља, три златне, три
сребрне и три бронзане.

Златне медаље освојили су: Ивана Атарац у
конкуренцији млађих пионирки до 40 килогра
ма, Урош Антонић у конкуренцији млађих пио
нира до 42 кг, Александар Станимировић у
конкуренцији полетараца до 38 кг. Сребрне
медаље освојили су: Теодора Антонић у конку
ренцији полетарки до 31 кг, Страхиња Биро
вљев у конкуренцији полетараца до 25 кг, Сте
фан Гемери у конкуренцији полетараца до 31 кг.
Бронзом су се окитили Андреј Савић у конку
ренцији млађих полетараца до 20 кг, Илија Ћур
чић у конкуренцији полетараца до 28 кг и Вла
димир Иванов у конкуренцији полетараца до
+50 килограма.
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ПРИЈЕМ ЗА АТЛЕТИЧАРЕ У МИТРОВАЧКОЈ ГРАДСКОЈ КУЋИ

За спорт никад није касно

У

петак, 16. јуна у Градској кући у
Сремској Митровици одржан је
пријем за млађе ветеране Атлет
ског клуба „Сирмијум“ из Сремске Митро
вице који су забележили запажене резул
тате на Првенству Србију одржаном 4.
јуна у Сремској Митровици.
Ветерани су се такмичили у 13 дисци
плина, и то у тркама на 100, 200, 400,
800, 3.000 и 5.000 метара, затим трци
на 400 метара са препонама и у трци у
ходању на 3.000 метара, такође скака
ли су у вис и даљ, а такмичили су се и у
бацању кугле, диска и копља.
На такмичењу је учествовало 158 атле
тичара ветерана и 38 ветеранки, односно
укупно 196 такмичара, а осим атлетича
ра из Србије, учешће су узели и атлети
чари из Словеније, Црне Горе и Босне.
Прво место у категорији од 35 до 39
година у трци на 100 метара припало је
Милораду Бабићу, док се у истој дисци
плини само у старосној категорији од 40
до 44 године златом окитио његов брат
Бранислав Бабић. Бронзана медаља у
тој трци припала је такође Митровчани
ну Игору Ашталковском.
У трци на 400 метара још једно треће
место у својој старосној категорији при
пало је Ашталковском, док се у катего
рији од 55 до 59 година истом медаљом
окитио Зоран Кресојевић, једини пред
ставник АК „Срем“.
Мушка штафета 400 пута 100 такође
је освојила треће место. Њу су чинили

Ветерани „Сирмијума“ са представницима Града

браћа Бабић, Ашталковски и Кресоје
вић.
Браћа Бабић су освојили златне меда
ље и у дисциплини скок у даљ у својим
старосним категоријама.
У трци на 400 метара у категорији од
40 до 44 година за сребрну медаљу се
изборила Мирјана Цингели, а иста меда
ља јој је припала и у трци на 800 метара.
Дијана Ашталковски Шћекић је била

најбржа у трци на 400 метара у категори
ји од 45 до 49 година, а прво место тако
ђе је освојила и у дупло дужој трци.
Сви освајачи медаља обезбедили су
учешће на Балканском првенству које
ће бити одржано у септембру месецу у
Бугарској.
Овим су показали да за спорт никад
није касно и да подстакну младе да се
баве спортом.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА СТАРИЈЕ ЈУНИОР
 Е У АТЛЕТИЦИ

Митровчанима
шест медаља

У

Крушевцу је током викенда одржано
Првенство Србије за старије јунио
ре. Атлетичари АК „Срем“ освојили
су три медаље и два четврта места.
Сребрну медаљу је освојио Дејан Анту
новић у трци на 3.000 метара са препрека
ма резултатом 10:21,09. У узбудљивој
трци са честим претицањима Дејан је
сачувао снагу за последњи круг и успео да
се домогне сребра.
Мирко Мауна се у веома брзој трци на
3.000 метара држао веома добро, истрчао
лични рекорд који сада износи 9:11,55 што
је било довољно за бронзану медаљу.
Бронзу је освојио и Славко Стевић у
дисциплини скок у вис скочивши такође
свој нови лични рекорд 1,94 метара.
Четвртопласиране су биле Сара Берток
у трци на 3.000 метара резултатом 10:20,4
и Сара Станимировић у бацању копља
35,22 метра која је водила највећу борбу
са ветром који је дувао на такмичењу и
омео је у остваривању бољег резултата.
Три медаље освојили су и атлетичари
„Сирмијума“ од чега две златне на истом
такмичењу у Крушевцу. Блистао је Огњен

Стојановић, који је тријумфовао у трци на
100 метара са новим личним рекордом
10,74 секунди али са недозвољеним
ветром. Тако је обезбедио место у репре
зентацији Србије за предстојеће Првен
ство Балкана у Румунији. Његов тренер
Горан Павловић задовољан резултатом,
напомиње да је ово само успутна станица
и да су амбиције велика међународна так
мичења.
Посебно је била расположена штафета
Сирмијума у саставу: Немања Јоргић,
Александар Секулић, Душан Џодан и
Огњен Стојановић који су нови шампиони
Србије на 4 x400 метара победивши фаво
ризовани београдски Партизан док су на
4x100 освојили сребрну медаљу.
Сара Киш је 100 метара истрчала за
12,36 секунди и била четврта, али неће
путовати на Првенство Балкана у штафе
ти Србије, јер пионири по пропозицијама
не могу наступати за старије јуниоре, што
је велика штета јер је изборила право.
Висока четврта места заузели су Огњен
Деспић у бацању копља и Урош Петрић у
бацању кладива.

КАЈАКАШКИ КЛУБ „ВАЛ“

Одличја
из Београда

На Ади Циганлији у Београду 10. јуна
одржано је 1. коло мини кајак и пионир
ске лиге Србије као и Трофеј Београда.
Чланови Кајак ашког клуба „Вал“ из
Сремске Митровице на овом такмиче
њу су остварили велики успех, освојив
ши 11 медаља, и то четири златне, три
сребрне и четири бронзане, а све под
вођством тренера Ненада Косијера и
Игора Дошена. Медаље су освојили:
Наташа Лаушевић (сребро, МК-1 1000м
2007.г), Марко Пепелчевић (злато, МК-1
1000м 2007.г.), Наташа Лаушевић,
Милица Масталовић, Миона Ненадић,
Луна Новаковић (сребро, МК-4 500 м
2006./2007.г), Страхиња Филиповић
(бронза, МК-1 1000 м 2005.г), Страхиња
Филиповић, Михаило Живковић (злато,
МК-2 500м 2005.г), Јован Радмановић,
Александар Јовановић, Лука Којовић,
Алекса Стојановић (злато, МК-4 500м
2004./2005.г), Јован Радмановић (сре
бро, МК-1 1000м 2004.г), Лука Којовић,
Алекса Стојановић (бронза, МК-2 500м
2004.г), Бојан Шимоник, Димитрије
Стојшић (бронза, К-2 500м пионири),
Бојан Зделар (злато, К-1 500м јуниори)
и Огњен Масталовић (бронза, К-1 500м
јуниори).
Б. З.
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VREMEPLOV
21. јун
1945. Јапанске трупе на острву
Окинава, које је служило као
последња одбрана Јапана у
Другом светском рату, предале
су се Американцима.
1970. У финалу светског фуд
балског првенства Бразил је у
Сјудад Мексику победио Итали
ју са 4:1 и постао први тростру
ки освајач трофеја Жила Римеа.
22. јун
1533. Турски султан Сулејман II
Величанствени са Аустријом
потписао уговор о миру, после
другог неуспешног похода на
Беч.
1815. После пораза код Ватер
лоа Наполеон Бонапарта абди
цирао и други пут.
1941. Почела операција Барба
роса, у Другом светском рату, у
којој су Хитлерове трупе с више
од 150 дивизија напале СССР
дуж целе граничне линије изме
ђу Балтичког и Црног мора.
Италија и Румунија објавиле
рат СССР.
23. јун
1999. Југословенски економи
сти из невладине Групе 17 про
ценили да је укупна економска
штета после НАТО -  бомбардо
вања Југославије 29 милијарди
и 608 милиона динара.
24. јун
1821. Симон Боливар је побе
дио у бици код Карабобоа и
ослободио Венецуелу од шпан
ске власти.
1901. У Паризу је отворена прва
изложба 19.годишњег шпанског
сликара Пабла Пикаса, која је
одушевила ликовне критичаре.
1912. На Олимпијске игре у
Стокхолму отпутовала је прва
српска олимпијска екипа, атле
тичари Душан Милошевић и
Драгутин Томашевић.
25. јун
1876. У бици код Литл Биг Хор
на индијанско племе Сијукс под
командом поглавице Лудог
Коња победило јединицу VII
коњичк е дивизије генерала
Џорџа Армстронга Кастера.
Кастер погинуо са сва 264 вој
ника.
1991. Словенија и Хрватска
прогласиле независност од  
СФРЈ. То је појачало напетост у
СФРЈ, која је касније прерасла
у рат у Хрватској и Босни и Хер
цеговини.
26. јун
1898. Рођен немачки конструк
тор авиона и индустријалац
Вилхелм Месершмит, који је
направио први авион на свету
са брзином од 1.000 километа
ра на сат.
1945. У Сан Франциску су пред
ставници 50 земаља, укључују
ћи Југославију, потписали Пове
љу о оснивању УН, која је сту
пила на снагу 24. октобра.
27. јун
1693. Џон Дантон у Лондону
објавио први женски часопис,
Лејдис Меркури.

21. JUN 2017.

HOROSKOP
ОВАН: Закључујете
да вам недостаје
шира подршка и поу
здане информације о
основним догађајима на послов
ној сцени. Немојте дозволити да
се то негативно одрази на ниво
пословне сарадње или на резул
тате које очекујете. Важно је да
се правилно заштитите од нега
тивних утицаја.

ВАГА: Нема разлога
да очек ујете нове
уступке од особе која
не подржава ваше
пословне ставове и циљеве које
заговарате. Губите драгоцено
време, непотребно инсистирате
на истини о којој други не желе
јавно да се изјашњавају у вашу
корист. Потребна вам је емотивна
дискреција, будите пажљиви и
избегавајте авантуристичке идеје.
Приуштите себи омиљену забаву.

Crkveni
kalendar
Среда,
21. (8) јун
Свети великомученик Теодор
Стратилат
Четвртак,
22. (9) јун
Свети Кирило Александријски
Петак,
23. (10) јун
Свети свештеномученик Тимо
теј Пруски

БИК: Колебате се
између две пословне
пон уд е.
Међ ут им
показаће се да ни јед
на од њих није одговарајуће
решење које задовољава ваша
очекивања. Потребно је да про
мените нека основна правила у
договору са сарадницима зарад
већег успеха. Нема разлога да
претерано истичете своје захте
ве у друштву вољене особе.
Обратите пажњу на здравији
начин исхране.

ШКОРПИЈА: Неко вам
јасно даје до знања,
да се налазите у
доброј позицији и да
подржава ваше ставове. Потреб
но је да процените добар тренутак
за акцију и да надмудрите своје
ривале. Важно је да ваше идеје
или емотивна интересовања наи
лазе на позитиван одговор. Уколи
ко сте слободни планирајте нови
љубавни сусрет.

БЛИЗАНЦИ: Делује
те незаинтересовано
за одређене теме
које захтевају додат
ни пословни ризик. Ипак хладан
тон и стил одбијања наилазе на
лош одјек у пословним кругови
ма. Нажалост несвесно подсти
чете пословни ривалитет. Осећа
те емотивну тензију у нечијем
присуству. Стало вам је да одго
нетнете партнерову изненадну
ћудљивост у понашању.

СТРЕЛАЦ: Уколико се
већ ин а
сар адн ик а
противи вашим идеја
ма и вољи, нема
потребе да упорно инсистирате
на својим првобитним намерама.
Неко вам отворено даје до знања
да неће имати превише разумева
ња за ваше захтеве. Делујете
узнемирено, лакше вам је да
неког оптужите за своје емотивно
стање. Потребно је да се боље
прилагодите блиској особи.

РАК: Постоје разли
чити неспоразуми у
пословним прегово
рима, што вам даје за
право да инсистирате на својим
циљевима и доказивању истине.
Уколико вам је стало да оствари
те пословни успех, потребно је
да преузмете одговорност за
своје поступке. У сусрету са
вољеном особом делујете напе
то јер многе ствари изненада
измичу вашој вољи.  

ЈАРАЦ: Не можете да
промените основне
услове или располо
жење које влада у
пословним круговима, планови
које имате зависе од нечијег ути
цаја и воље. Немојте дозволити
да у вама превлада сујета или
жеља за победничким тријумфом.
Морате имати довољно стрпље
ња за своју породицу. Избегавајте
психо – физичка оптерећења или
такмичарску атмосферу.

ЛАВ: Очекујете пози
тиван одговор или
одређено признање
за свој рад. Али, до
вас допиру неодређени комента
ри и нечије негодовање. Немојте
дозволити да вас неко испрово
цира на импулсивно понашање и
погрешну одлуку. Вољена особа
очекује да доследно испуните
своја обећања. Тешко вам је да
ускладите све заједничке потре
бе и интересовања.

ВОДОЛИЈА: Изненад
на пословна непријат
ност или сукоб са јед
ном особом натераће
вас да ствари посматрате другим
очима. Избегавајте осетљиве
теме које представљају потенци
јални ризик за ваш пословни
углед. Будите довољно проми
шљени. Важно је да правилно
процените нечију улогу и емотив
не намере. Партнер не жели да
вас додатно оптерећује својим
захтевима.

Припрема: Скувајте јаја, па
их у блендеру помешајте са
осталим састојцима и добро
измиксајте. Можете мутити и
штапним миксером. Када је
готово ставите паштету у неку
чинију са поклопцем, па у фри
жидер. Послужите као доручак
или вечеру на препеченом
хлебу.

РИБЕ: Договор са јед
ном особом указује на
могуће неспоразуме и
потенцијални неуспех.
Недостаје вам добар увид у раз
личите токове пословних догађа
ја. Делујете сувише резервисано и
неповерљиво али партнер нема
намеру да вас претерано разуве
рава у вашим емотивним сумња
ма. Важно је да правилно усмера
вате. Важно је да правилно усме
равате креативну енергију.

• Купио сам десет посла
ника опозиције. Бојим се
да не поскупе.
• Медији су слободни.
Могу да иду куд год
хоће.
• Добро дошли у Србију!
Шта имате од оружја?

ДЕВИЦА:   Уколико
вас иритира нечије
н е п р о ф е с и о н а л н о
понашање, потрудите
се да контролишете своје нега
тивне импулсе и избегавајте
потенцијално ривалство. Потен
цирање пословног сучељавања
ствара и низ додатних проблема.
Искреност пред вољеном осо
бом утиче на боље разумевање.
Потребна вам је емотивна бли
скост како бисте превазишли
сумње.

Субота,
24. (11) јун
Свети апостоли Вартоломеј и
Варнава
Недеља,
25. (12) јун
Преподобни Онуфрије Велики;
Преподобни Петар Атонски
Понедељак,
26. (13) јун
Света мученица Акилина; Све
ти Трифилије Левкусијски
Уторак, 27. (14) јун
Свeти пророк Јелисеј; Свети
Методије Цариградски

Паштета
Састојци: туњевина 1 већа и
1 мања конзерва, 3 троугластa
сирa за мазање, 2 јаја, павлака
50 г, сенф 1 кашичица, бибер,
лимунов сок.

