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Poliklinika Lasermedic Šid
Pinkijev Trg 4
022/210-1600
AKCIJSKI POPUSTI
U JULU I AVGUSTU

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“,
СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Трг Војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица
Телефони:022/610069, 624657, 621065
Факс:022/610070

Dečiji pedijatrijski pregledi 1000 din.
Laser operacije 20% popusta
Estetska medicina 10% popusta i
besplatan prvi pregled
SAMO U POLIKLINICI
LASERMEDIC

Дежурна служба: 064/8894580

IGOR MIROVI]:
Godinu dana vlasti

IZBORI U KUZMINU:

Sa magaricom
Brenom na
glasawe

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800100122 (радним даном од 8 до 12 часова)

Email: office@sremgas.rs

www.sremgas.rs

SREMCI NA
INAUGURACIJI:
Aktuelne informacije iz Srema na portalu M novine
www.m-novine.com

Grupa „Vrelo“
u Palati Srbija
STARA PAZOVA: Sanitetsko vozilo na poklon

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

Завршна конференција пројекта „Више искуства за више могућности“

РУМА: ПРОЈЕКАТ „ВИШЕ ИСКУСТВА ЗА ВИШЕ МОГУЋНОСТИ“

Запошљавање Рома

П

оводом окончања про
јекта „Више искуства за
више могућности“ - Уна
пређење социјалне инклузије
и запошљивости Рома у Руми,
одржана је 20. јуна завршна
конференција у Културном
центру. На њој су предста
вљени циљеви, активности и
резултати поменутог пројекта,
а разговарало се и о програму
посредништва за запошља
вање и програму стручних
пракси у јавним предузећима
развијених кроз сам пројекат.
На конференцији су предста
вљене и нове стратегије за
социјално укључивање Рома
и Ромкиња у Србији и уна
пређени Локални акциони
план за унапређење положаја
Рома у Руми, као и препору
ке за даљи развој и примену
програма посредништва за
запошљавање.
Маријана Тодоровић, коор
динаторка пројекта је пред
ставила сам пројекат, као и
његове резултате.
-  Ово је био пилот проје
кат и ми смо испробавали
један начин подршке Ромима,
младима од 18 до 30 година.
Прва фаза пројекта је била
да мобилишемо наше младе
ромске суграђане и подразу
мевао је велики теренски рад
колега из Удружења Рома у
Руми, а та фаза је укључива
ла и едукације за 90 младих
Рома и Ромкиња како да напи
шу радну биографију, где да
траже посао, како да се пона
шају, како да разговарају на
интервјуу, како да препознају
своје карактеристике - то нису
раније чули. Од њих смо ода
брали најактивнијих 30 који
су имали двомесечну стручну
праксу у шест јавних предузе
ћа у Руми. Имали смо одлич

не менторе у тим предузећи
ма који су радили са њима, да
стварно нешто науче -  рекла
је Маријана Тодоровић.
Друга фаза пројекта подра
зумева креирање дата базе,
али то није база која садр
жи само основне податке о
њима, већ и њихове радне
биографије, тако да им се
могу слати заинтересованим
послодавцима.
-  Једна од ствари којом се
бавимо је и унапређење ЛАП
за унапређење живота Рома
у Руми, јер је стратегија за

Маријана Тодоровић.
Једна од ментора је била и
Санда Кљештановић, стручни
сарадник у Пољопривредној
стручној служби Рума.
-  Сарадња је била изузет
на, програм је био прилагођен
нивоу образовања практикан
та који је био код нас, а имао
је струку винар -  виноградар.
Трудили смо се да што је могу
ће више за тај период стекне
практична искуства у раду.
Било би добро када би они
праксу обављали тамо где би
могли и да наставе да раде

Стеван Ковачевић, председник
СO Рума се захвалио делегацији
ЕУ у Србији и Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјал
на питања што су препознали зна
чај пројекта чији је носилац била
румска општина, уз помоћ Удру
жења Рома Руме и Кровне органи
зације младих Србије
социјално укључивање Рома
донета лане, а ЛАП је из 2015.
године. За то је формирана
радна група, посебно за стам
бено збрињавање ромских
суграђана -  каже Маријана
Тодоровић.
Она истиче да се осам
младих из овог пројекта већ
запослило, али код приватних
послодаваца.
-  Јако смо задовољни због
тога, јер је ово категорија гра
ђана који имају ниже квали
фикације, мали их је број са
средњом школом -  објашња
ва кородинаторка пројекта

после те обављене праксе - 
истиче Санда Кљештановић.
На конференцији је говорио
и Стеван Ковачевић, председ
ник Скупштине општине Рума
који се прво захвалио делега
цији ЕУ у Србији и Министар
ству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања
што су препознали значај
пројекта чији је носилац била
румска општина, уз помоћ
Удружења Рома Руме и Кров
не организације младих Срби
је.
-  Ово је један од пројека
та који је део шире стратеги

је приступа румске општине
социјално угроженим катего
ријама и надамо се да ће у
наредним годинама он дати и
неке трајније резултате -  ука
зао је Ковачевић.
На завршној конференци
ји програм посредништва за
запошљавање је представио
Далибор Ћирковић, посред
ник за запошљавање, док је
програм стручних пракси у
јавним предузећима предста
вила Евелина Перчић, коор
динаторка акције.
Данијела Бакула, ромски
координатор у румској општи
ни је говорила о новој страте
гији за социјално укључивање
Рома и Ромкиња у Републици
Србији и унапређеном ЛАП-у
за унапређење положаја Рома
у Руми.
одсетимо,
пројекат
„Више искуства за бише
могућности!“ -  Унапре
ђење социјалне инклузије и
запошљивости Рома у Руми,  
потписан
уговор
румске
општине и делегације ЕУ 20.
децембра 2015. године, је део
пројекта „Подршка Европске
уније инклузивном друштву“,
коју ЕУ финансира са 5,4
милиона евра, а који спрово
ди Делегација Европске уније
у Републици Србији у сарад
њи са Министарством за рад,
запошљавање, борачка и
социјална питања.
Главни партнери на пројек
ту су КОМС (Кровна органи
зација младих Србије) и Удру
жење Рома у Руми.
Пројекат је трајао 18 месе
ци, а његова укупна вредност
је 154.062 евра oд којих је 85
одсто финансирала Европска
унија, док је допринос Општи
не Рума био 23.109 евра.

С. Џакула

П

Сремска Митровица
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Ана

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Између ње и Ивице
Дачића увек бих бирала
њу, да неко хоће да ми да
шансу да бирам. Али
између ње и Зоране
Михајловић заиста не
знам кога бих више
волела да видим на челу
српске владе. Што ће
рећи, мени је важно да
Србија коначно има
премијерку, а не
премијера. Мада,
признајем ни у најлуђим
сновима нисам очекивала
да ће Вучић повући овако
храбар потез

И

ме Ана вероватно спада у најчешћа женска имена у
хришћанству. Гледано кроз историју, Марија и Ана су
била најпопуларнија имена, пре свега због тога што су
се тако звале Богородица и њена мајка. Религијски образац
је био пресудан, па и данас име Ана је једно од чешћих у
Србији. Ане су биле неке краљице династије Немањића,
њихове ћерке, снахе... Чувена је Ана Болен која је остала
без главе у мрачној тјудоровској игри. Ана је била и жена
Вука Караџића. У новије време поносили смо се Аном
Ивановић. Име Ана корен вуче из хебрејског Хана, у основи
значи захвалност или милост. Наше верзије тог имена су и
Аница, Анка, Анкица... Ако се акцентује дугосилазним
акцентом онда може да постане Ана као код чика Јове Змаја
(знате оно Пура Моца, мали Јова, добра Јела и спрема Ана).
О Ана, је био први велики поп хит којег се сећам у
извођењу Сребрних крила крајем 70-их. А први палиндром
за који сам чула је Ана воли Милована. Уопште, име Ана је
врло захвално за један озбиљан есеј за који овде нема
простора. А Ана о којој се ових дана прича нашироко је
свакако Ана Брнабић, наша будућа премијерка.
Стари Латини кажу nomen est omen, односно име је
знамење. Да ли су све Ане милосрдне и да ли су захвалне
не знам, знам да је ова Ана вероватно нешто најчудније што
је могло да нас снађе. Ова Ана нам је политички свет
окренула наопачке, настао је толики земљотрес због њеног
именовање за мандатара нове владе, да ми се чини да овде
више никад, ништа неће бити као пре. Без обзира на то
колико дуго Ана буде била премијерка. Чак да буде и један
дан, Србија неће бити иста пре и после Ане.
Мени та жена делује отресито, интелигентно, отворено и
енергично. Између ње и Ивице Дачића увек бих бирала њу,
да неко хоће да ми да шансу да бирам. Али између ње и
Зоране Михајловић заиста не знам кога бих више волела да
видим на челу српске владе. Што ће рећи, мени је важно да
Србија коначно има премијерку, а не премијера. Мада,
признајем ни у најлуђим сновима нисам очекивала да ће
Вучић повући овако храбар потез.

Реакција опозиције на избор Ане Брнабић је очекивана.
Десничари, ко десничари, са њима је све јасно. Они су
искрени у својој критици, јер хајде да се не лажемо
премијерка, па још геј је превише и за мало либералније
ликове од Бошка Обрадовића и муфтије Зукорлића. У
преводу, зна се где је жени место. Али, грађанисти, набеђени
европејци, ови што су нам држали лекције о људским
правима, е њихови коментари ми се гаде. ДС или оно што је
од њега остало у саслужењу бившег омбудсмана су се
показали као најжешћи критичари Ане Брнабић. Не зна се
шта им више смета, то што је геј, или то што је жена. Они
више не знају где ударају. У основи, ја потпуно разумем
њихов бес. Вучић им је узео политику, и ту њихову политику
води сто пута боље и успешније него што су они. И сада су
остали ко риба на сувом. Па по систему кисело је грожђе,
хајде да омаловажавамо Ану Брнабић, а преко ње у ствари
Вучића. Као, она није довољно стручна, превише се истиче
њена сексуална оријентација, није то најбитније. Наравно да
није, али рођаци моји мали неваљали, па што ви нисте
направили такав потез? Па ви 2008. нисте смели ни Бојана
Пајтића да ставите за премијера, а тада је то апсолутно
заслуживао по изборним резултатима, него сте изумели
Мирка Цветковића. А зашто, па вероватно зато што је Пајтић
био превише Војвођанин за београдски укус, јер побогу како
ће Србија то примити? И ту је кључ. То да Вучића није брига
како ће Србија то примити, а жути на челу са Тадићем су
вечито стрепели за свој политички рејтинг. Па како су радили
тако су и прошли. И на крају им је бивши радикал показао
како се влада и како се ствари померају. А мали неваљали
рођаци сад могу само да се нервирају, да буду злобни и да
се грудвају сами са собом.
олитика је много зезнут посао. Ко зна колико ће Ана
коштати Александра? Шта се иза брда ваља ми не
знамо. Нама посматрачима остаје појавни облик,
спољна манифестација. А то је чињеница да нам је на челу
владе пре свега жена, па још мањинске сексуалне
оријентације. Мало ли је за ову Србију?
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ГОДИНУ ДАНА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛА ДЕ

Тимски
рад
даје
најбоље
резултате
Покрајински премијер Игор Мировић са својим сарадницима

П
Влада Војводине
финансирала је
изградњу подвожњака
у Сремској Митровици,
a започета је
и реконструкција
Гребенског пута
на Фрушкој гори

окрајински
премијер
Игор
Мировић, у среду, 20. јуна одржао је конференцију за новинаре на којој су сумирани резултати
рада Покрајинске владе у претходних годину дана. Од 20. јуна 2016.
до 20. јуна 2017. године одржане су
73 седнице на којима је разматрано
1.748 тачака дневног реда. Упоредо с
тим, председник и чланови Покрајинске владе, готово свакодневно, обилазили су градове и општине да би,
заједно с представницима локалних
самоуправа, дефинисали и покренули њихово решавање. На почетку
конференције, Мировић се осврнуо
на политичку стабилност као први
услов економског развоја.
- Претходних годину дана рада
Покрајинске владе имали смо изванредну сарадњу са Владом Републике
Србије која је потврђена седницом

двеју влада, 22. октобра 2016. године, сарадњу с републичким министарствима и другим органима, као
и са органима локалних самоуправа
и дневну комуникацију у решавању
значајних питања за живот грађана рекао је Мировић.
Нови концепт економског развоја
представља и окупљање око пројеката, истакао је покрајински премијер.
- Колико је окупљање поводом
неког пројекта важно за економски
развој најбоље говоре подаци да је
у АП Војводини у последњих годину
дана, са различитих нивоа власти,
укључујући и покрајински, финансијски подржано сто пројеката отварања
нових погона и реконструкције, као и
проширења постојећих погона, где је
обезбеђено преко 12 хиљада нових
радних места. То је један од кључних
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разлога што је стопа незапослености
смањена на 13,6 одсто, што је за 5,6
одсто мање него почетком прошле
године - каже Мировић и додаје да су
ребалансом буџета за прошлу годину
пресечени сви токови нерационалног
трошења новца грађана.
- Под много повољнијим условима рефинансиран је наслеђени дуг
Покрајине од преко девет милијарди динара, каматна стопа је готово
четири пута мања чиме је остварена
уштеда од 2,6 милиона евра. Буџет
за текућу годину увећан је на 63,6
милијарди динара, што је за 10 одсто
више него у 2016. години – наводи
покрајински премијер.
една од тема о којој је говорио
покрајински премијер односила се и на развој саобраћајне
инфраструктуре која је, како каже,
један од главних предуслова за привлачење инвеститора и за убрзани
економски развој. Нови Жежељев
мост, један је од кључних тачака на
будућој прузи Београд - Будимпешта
и представља један од најзначајнијих заједничких пројеката на којој ће
наредне године Покрајинска влада
радити са Владом Републике Србије
и кинеским инвеститорима.
За изградњу магистралног пута
Нови Сад - Рума са тунелом кроз
Фрушку гору, Мировић је рекао да је
то тренутно једини инфраструктурни
пројекат у Србији који има комплетно
завршену пројектну и другу документацију и да се одмах могу започети
преговори за потенцијалним инвеститорима.
- Потписан је Меморандум о Фрушкогорском коридору, који ће обезбедити квалитетну саобраћајну инфраструктуру на релацији Нови Сад
– Рума – Шабац - Лозница. Заједно
са Владом Републике Србије финансиран је идејни пројекат и за ту намену издвојено је 93 милиона динара.
Влада Војводине у претходних
годину дана финансирала је са 90
милиона динара изградњу подвожњака у Сремској Митровици, започета је реконструкција Гребенског
пута на Фрушкој гори, за шта је издвојено 50 милиона динара.
Председник
Владе
Војводине
посебно је истакао да је обезбеђен до сада највећи буџет за пољопривреду у износу од 8,2 милијарде

Ј

Нова културна политика
Нова културна политика заснива се
на два принципа, рекао је Мировић на
конференцији поводом годину дана
рада садашње Покрајинске владе, а
то су: афирмација и очување традиционалних културних вредности српског
народа у АП Војводини и афирмација

За изградњу
магистралног пута
Нови Сад - Рума
са тунелом кроз
Фрушку гору,
Мировић је рекао
да је то тренутно
једини инфраструктурни пројекат
у Србији који
има комплетно
завршену
пројектну и другу
документацију и
да се одмах
могу започети
преговори за
потенцијалним
инвеститорима

Бољи услови за бављење спортом
Изградња Центра за развој спорта
и едукацију омладине на Летенци,
према речима покрајинског премијера, оцењен је као приоритетни капитални пројекат за наредни период у
области спорта.
- Градња Центра треба да почне
2018. године, а предвиђени рок за
комплетну изградњу комплекса је
2020. година. Центар за развој спорта
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на Летенци користиће сва деца и
биће им на услузи 365 дана у години
– рекао је Мировић.
У претходних годину дана за пројекте у области санације, адаптације и
за опремање школског спорта издвојено је 50 милиона динара, а ребалансом буџета, за школе које немају
отворене терене, обезбеђено је још
50 милиона динара.

и неговање традиције и наслеђа националних мањина. Са 47 милиона динара подржана су 103 медијска пројекта
на српском језику, износ подршке је
четири пута већи, а број подржаних
пројеката готово удвостручен у односу
на 2016. годину.
динара. Директна подршка пољопривредницима повећана је за 80
одсто, са 800 милиона у 2016. години
порасла је на 1,4 милијарде динара у
текућој години.
- У више стотина малих и средњих
пољопривредних газдинстава подржавамо унапређивање интензивне
пољопривредне производње, производњу поврћа, нове засаде воћњака, органску производњу и др. Први
пут је уведена конкурсна линија за
набавку механизације и за подршку
младима у руралним подручјима,
такозвани „старт ап“ – истиче Мировић.
Поред милијарду динара за редовно одржавање каналске мреже у АП
Војводини, у оквиру чега се годишње
у просеку очисти између 800 и 1.000
километара канала и одржава преко 1.400 километара насипа првог
реда, у 2017. години биће реализовано више инвестиција укупне вредности 520 милиона динара, рекао је на
конференцији покрајински премијер
наводећи да су неки од њих, између осталих, изградња три километра
насипа код Хртковаца и санација
критичног места на насипу код Гомолаве.
ировић је на конференцији
истакао да је Покрајинска влада у претходних годину дана
радила и на томе да се равномерно
развијају све општине у Војводини
истичући да је због погрешне економске политике, у последњих 15 година,
чак 19 војвођанских општина пало
испод просека развијености Републике Србије. Од укупно 19 општина,
за њих 17 прошле године издвојено
је 482 милиона преко Управе за капитална улагања.
- У последњих годину дана, преко Управе за капитална улагања, за
убрзан развој осталих војвођанских
општина, усмерили смо 1,87 милијарди динара, тим новцем подржано
је 95 пројеката у 41 општини. Недавно усвојеним ребалансом буџета
опредељено је 1,2 милијарде динара
за нове конкурсе којима ће се подстаћи равномерни развој свих општина у
Војводини - рекао је Мировић на конференцији за новинаре уједно најављујући снажнију иницијативу према
европским фондовима.
- У току је реализација три прекогранична Интеррег-ипа пројекта са
Мађарском, Хрватском и Румунијом,
за које је АП Војводина добила преко
13 милиона евра.
М. Ђ.

М
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Гласање у Кузмину

ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

КУЗМИН: Демократски
избори за сеоског бају

И

збори за 34 нова савета месне
заједнице одржани су прошле
недеље, 25. јуна на територији
Града Сремска Митровица. Бирано је
укупно 242 кандидата, од пријавље
них 262 у 34 месне заједнице.
У 11 месних заједница, које има
ју мање од 1.000 бирача изабрано је
пет чланова савета. То су: Бешено
во, Шуљам, Лежимир, Шишатовац,
Раденковић, Засавица 1, Засавица 2,
Босут, Бешеновачки Прњавор и Стара
Бингула. У 10 села, која имају између
1.000 и 2.000 бирача, бирало се седам
чланова савета. То су: Велики Радин
ци, Гргуревци, Манђелос, Дивош, Чал
ма, Салаш Ноћајски, Ноћај, Равње,
Јарак и Шашинци. У 13 месних зајед
ница, и то у свим градским месним
заједницама, Мачванској Митровици,
Лаћарку, Мартинцима и Кузмину, која
имају преко 2.000 бирача изабрано је
девет чланова савета.
Кузмин се на овим изборима за нове
чланове савета умногоме разликовао
од других средина. Пријављено је 18
кандидата, а бирало се девет члано
ва савета. Кузминци кажу, тако је то
код нас, демократија. Право гласа у
Кузмину имало је 2.503 пунолетна гра
ђанина, а на гласање је према првим

Кузмин се на овим
изборима за нове
чланове савета
умногоме разликовао
од других средина.
Пријављено је
18 кандидата,
а бирало се девет
чланова савета.
Кузминци кажу,
тако је то код нас,
демократија

незваничним подацима изашло 581
бирач. Од тога било је 576 важећих и
пет неважећих листића.
А да ли су ови избори били демо
кратски?!
До података до којих смо дошли,
постојале су две струје у селу. Једну
су чинили кандидати, њих девет, оку
пљени око Српске напредне странке и
њених коалиционих партнера, СПС-а,
ПУПС-а и ЛСВ-а, предвођени Стева
ном Миловцем, актуелним председ
ником села. Друга струја је имала
осам кандидата, за себе кажу да су
Грађанска иницијатива и да иза њих
не стоји ниједна странка, односно да
су независни кандидати. На тој „опо
зиционој“ листи налазио се и нека
дашњи председник Кузмина у време
демократа Душко Мирковић, који је на
челу Савета МЗ био од 2005. до 2013.
године.
Као и за сваке изборе, поготово када
имате више пријављених кандидата,
борба за гласове била је различита.
Уочи избора у поштанска сандучад
убацивани су различити пропагандни
материјали. Чланови актуелног Саве
та су се хвалили урађеним, а они дру
ги су их критиковали. Сам изборни дан
је међу неке кандидате унео нервозу,
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ДЕО ВЛАСТИ: Стеван Миловац

јер су то јутро по Кузмину на неколико
места полепљена обавештења у који
ма се критикује рад људи које су до
тог момента водили село. Кандидати
које подржава СНС су се због, како они
кажу изречених лажи, узрујали, тврде
ћи да ту причу пласирају Мирковић и
његови људи. Са друге стране Душко
Мирковић и остали кандидати гра
ђанске иницијативе негирају да имају
било какве везе са плакатима који су
се појавили на дан избора.

НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТИ, А НЕ ОПОЗИЦИОН
 АРИ:
Душко Мирковић и Слободан Вукадиновић

Питали смо кандидате и власти и
„опозиције“ због чега су се кандидова
ли за члана савета, а ево што су нам
одговорили:
- Имам троје деце, шесторо унучића
и сви смо у Кузмину. Нико није отишао
и напустио село, овде смо остали,
у Кузмину живимо и радимо. Желео
сам нешто да променим, зато сам се
и прошли пут пријавио. Председник

Победа кандидата СНС-а
Право гласа на изборима за савете
месних заједница на територији Гра
да Сремска Митровица имало је
70.660 бирача, а на изборе је изашло
8.147 од укупног броја уписаних
гласача.
Према речима председника Избор
не комисије Мирослава Јокића, при
говора није било, сва 34 биралишна
места су отворена и затворена на
време.
- На цео изборни процес није било
притужби, тако да можемо да конста
тујемо да су избори прошли у најбо
љем реду. Следи формирање нових
савета месних заједница, а на првој
конститутивној седници бираће се и
председници месних заједница –
наводи Јокић.
Највећа излазност била је у Лаћар
ку, а житељи градских месних зајед
ница су најмање заинтересовани за
изборе за нове савете.
Како стоји у званичном саопштењу
Градског одбора Српске напредне
странке Сремска Митровица, победу
на овим изборима однели су канди
дати које предводи СНС.
- На недељним изборима за 34
савета месних заједница, листа коју
предводи Српска напредна странка,
однела је неприкосновену победу,
освојивши 99 одсто места у свим
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БЕЗ ПРИТУЖБИ: Мирослав Јокић

саветима месних заједница. Овим су
становници и сеоских и градских
месних заједница показали да поли
тика која се води на локалном нивоу
има апсолутну подршку. Пред нама
је период рада и апсолутног развоја
свих сегмената нашег Града – наво
ди се у саопштењу митровачког
СНС-а.

Листа коју предводи
Српска напредна
странка, однела је
неприкосновену
победу, освојивши
99 одсто места у свим
саветима месних
заједница. Овим су
становници и сеоских
и градских месних
заједница показали
да политика која се
води на локалном
нивоу има апсолутну
подршку. Пред нама
је период рада и
апсолутног развоја
свих сегмената нашег
Града, наводи се
у саопштењу
митровачког СНС-а
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Без притисака на гласаче

Јовица Зимица, Петар Макивић, Милорад Адамовић, Милица Ердељан, Славко Шојић и Владан Ераковић

Јовица Зимица до школе на гласа
ње дошао је на магарици Брени. Због
те своје одлуке, био је главна маскота
ових сеоских избора.
- Унучићи су ми ту из Новог Сада и
Београда, па сам због њих узео мага
рицу, да имају свако вече да је јашу.
Одлучио сам да на магарици дођем на
гласање, да разбијем ову кузминску
монотонију – у шали каже Јовица.
На питање каква су му очекивања
од избора, одговара:
- Први пут сам изашао на гласање
за савет месне заједнице. Мислим да
ко год буде изабран да је немоћан, не
зависи то од њих, зависи од ових горе.
На изборе су изашли и Петар Маки
вић и Милорад Адамовић, али без
пратње магарице. Кажу да је добро да
се што више кандидата пријави, како
би избор био већи. Негирају да је било
икаквих притисака за кога да гласају.
- Нико нам ништа није потурао за

сам села четири године, урадило се
доста, али нисмо стигли све да уради
мо, пошто смо годину и по дана били
у блокади. Желим сада да завршимо
започете пројекте и због тога сам се
кандидовао поново за члана савета –
наводи Миловац.
Душко Мирковић, који се на челу
Кузмина налазио од 2005. до 2013.
године није желео да говорио о разло
зима за своју кандидатуру. Истиче да
он није никаква опозиција, већ неза
висан кандидат и да иза њега и људи
који су окупљени око њега не стоји
ниједна странка.
- Избори трају један дан, а ми оста
јемо да живимо у селу. Увек ће бити
оних који су задовољни оним што си
радио, као што ће увек бити и оних
незадовољних. Није истина да ја сто
јим иза ових плаката који су полепље
ни по селу, не знам ко то ради – тврди
Мирковић.
Још један независан кандидат је и
Слободан Вукадиновић.
– Нисам ја опозицион
 ар, независан
сам као врабац на грани. Кандидовао
сам се због неправде у селу која се
види на све стране. Ако прођем про
менићу финансијска правила, да се
зна на шта се паре троше и коме иду.

кога да гласамо. Обавили смо грађан
ску дужност и очекујемо да ће бити
боље. Ко добије највише гласа заслу
жио је да буде у савету – сматрају
Макивић и Адамовић.
Учитељица у пензији Милица Ерде
љан каже да сматра да је оволико
пријављених кандидата јер је добар
део њих већ владао селом и не може
да се одрекне власти тако лако.
- Добро је да буде што више канди
дата ако хоћемо демократију. Постоје
и кандидати који су самостални, иза
којих нико не стоји, већ су просто
изразили жељу да буду у савету и да
одлучују о томе шта ће се радити у
село и за село и ја то подржавам.
Надам се да ће нов савет имати суха
и да ће наставити све оне добре
послове који су започети у селу – каже
Милица Ердељан.
Славко Шојић био је члан Савета, а
овога пута га нема међу кандидатима

за нов савет. Каже доста је било.
- Моје мишљење је да на листи тре
ба да буду људи који ће да ураде
нешто за село и који имају времена да
се ангажују, да дају себе. Мислим да
није најважнија политичка оријентаци
ја, поготово на овом нивоу. Коначно су
се издешавале неке позитивне ствари
у селу и то треба да се настави. Село
је мало и сви се знамо. Међу кандида
тима су људи који желе заиста нешто
да ураде за село, а неки су ту из поли
тичких разлога, а неки из ината – наво
ди Шојић.
Владан Ераковић био је посматрач
на овим изборима.
- Неко се кандидује ради неког пре
стижа, неко да би радио нешто у селу.
Нећу да блатим стари савет, има ства
ри које су урађене, али има и оних које
нису урађене, а неки их приписују
себи да су их завршили – каже Ерако
вић.

Одлучио сам
да на магарици
дођем на
гласање, да
разбијем ову
кузминску
монотонију,
у шали каже
Јовица Зимица

За завршимо послове који нису завр
шени, попут капеле на гробљу. Био
сам осам година члан савета, од 1984.
до 1992. и знам како се води село.
Немам ништа са плакатима против
тренутне власти у селу, али подржа
вам те плакате, пошто су и они дели
ли исте. Ако се позива за кога да се
гласа, то за мене нису демократски
избори. Ја ни на кога нисам утицао за
кога да гласа, нисам делио плакате,

нисам утицао на грађане – подвлачи
Вукадиновић.
Било како било, грађани су бирали
и изабрали. Те ће нови Савет месне
заједнице према прелиминарним
резултатима, чинити: Стеван Мило
вац, Стеван Савчић, Иван Веселино
вић, Душан Дрча, Мирослав Раковић,
Драгослав Шојић, Бојан Милинковић,
Стеван Бичак и Владислав Живано
вић. 
Биљана Селаковић
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РУМА: ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА СВИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Убедљива победа напредњака
За 218 места за
савете месних
заједница
напредњаци
су имали 216
кандидата, а
место чланова
савета изборило
је чак њих 208

Избори за савете месних заједница у Руми

И

збори за чланове савета МЗ у ја мислим, а и остали људи у нашој
румској општини одржани су улици Боре Гавриловића тако мисле,
25. јуна и то за савете свих 20 требало решити проблеме које имамо
месних заједница - четири у граду и 16 са Млином. Знамо да мора радити, али
се може смањити бука и прашина коју
у селима румске општине.
За 218 места у саветима МЗ канди производи. То нам је највећи проблем,
довано је 264 лица, а Румљани су се друго је у реду, све остало је сређено,
опредељивали на својим бирачким а комшије су добре - каже нам Дренка.
Радмила Шимац је председница
местима која су била отворена од 7 до
19 часова. У румској општини право бирачког одбора на бирачком месту 1.
гласа jе имало 47.135 грађана, а на и 2. које се налазило у згради ОШ „Змај
изборе је изашло 5.178 или 10,99 про Јова Јовановић“, а на којем су гласали
житељи Прве градске месне заједнице.
цената.
- Сматрам да су ови избо
ри за МЗ веома важни, можда
и најбитнији, мада сам и ја,
искрено, први пут изашао на
изборе за чланове савета. Ту
се решавају основни пробле
ми грађана - јавна расвета,
стање коловоза, многе улице
су неосветљене ноћу, нису
уређене и сматрам да ту може
доста да учини управо савет
сваке месне заједнице - рекао
је за наше новине Стеван Ста
нисављевић.
Дренка Гледић са супругом
Пантелијом је такође, гласа
ла.
- Обично људи изађу само
када су локални или репу
блички, али ја редовно
излазим и на ове за месне
заједнице, поштујем своју
грађанску дужност и право и
очекујем да буде боље. Баш
је важно изаћи на ове избо
ре јер се у месним заједни
цама решавају наши основни Слађан Манчић на конференцији за новинаре
животни проблеми. Прво би,

- На овом бирачком месту гласа
3.056 грађана са правом гласа. До 10
часова изашло је 75 грађана, а прва је
била Славица Лукић. Све за сада про
тиче у најбољем реду - истиче Радми
ла.
По пребројавању гласова, одржа
на је у просторијма Српске напредне
странке и конференција за новинаре
на којој је Слађан Манчић, потпред
седник ОО СНС Рума саопштио пре
лиминарне резултате.
За 218 места за савете МЗ напред
њаци су имали 216 канди
дата, а место чланова саве
та изборило је чак њих 208.
Само у Витојевцима, Никин
цима, Буђановцима, Краљев
цима и Добринцима покоје
место су освојили кандида
ти Социјалистичке партије
Србије или независни канди
дати, али и у тим саветима
убедљиво је највише канди
дата СНС.
- Захваљујем грађанима
који су нам указали повере
ње и честитам нашим кан
дидатима Ови резултати су
потврда да је Влада Србије,
али и ми на локалу - да смо
добро радили. Истовремено,
то је и обавеза више да сви
наши чланови и кандидати у
саветима МЗ раде још више и
боље и да створе што боље
услове за живот грађана у
свим МЗ, а ми ћемо им у томе
увек помоћи - рекао је Слађан
Манчић.
С. Џакула
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РЕПОРТАЖА

Група „Врело“ у Палати Србија

EТНО ГРУПА „ВРЕЛО“

Наступ на пријему код
председника Вучића

М

еђу онима који су, захваљујући
свом раду и квалитету, позва
ни да учествују у специјалном
програму на пријему код председника
Александра Вучића, нашла се и група
„Врело“ из Руме.
Захваљујући бројним наступима са
Емиром Кустурицом у Паризу, Београ
ду - за дочек Нове године, али и пред
својим суграђанима, једном од најбо
љих музичких фестивала - ЕГЗИТ и
бројним ТВ емисијама - да поменемо
само неке - за „Врело“ се чуло далеко
ван њиховог родног града те су зато и
имали својих „пет минута“ пред вели
ким бројем високих гостију које су
„размрдали“ својим виђењем и обра
дом наших старих, народних песама.
Идеја да „Врело“ учествује у званич
ном програму потекла је од председ
ника Вучића лично, а позив и наступ

су утаначени са његовим шефом про
токола Јасмином Митровић Марић.
- То је за нас заиста била изузет
на част, да учествујемо на овој све
чаности, са великим бројем високих
гостију из земље и иностранства.
Организација је била заиста одлична,
а дан раније смо имали пробу. Била
је првобитна идеја да ми имамо три
наступа, али је програм скраћен због
велике врућине - каже за наше нови
не чланица „Врела“ Бранкица Иван
ковић.
„Врело“ је извело песму „Ој убава“
што је њихова нова песма, неколико
пута извођена, јер су организатори
тражили да то буде нека од њихових
најенергичнијих песама и наступа.
- Ми смо предложили ту песму и они
су пристали. Реакције су биле супер,
свима се наш наступ допао. Добили
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То је за нас заиста
била изузетна част,
да учествујемо на
овој свечаности, са
великим бројем
високих гостију
из земље и
иностранства.
Организација је
била заиста одлична,
а дан раније смо
имали пробу. Била
је првобитна идеја
да ми имамо три
наступа, али је
програм скраћен
због велике врућине,
каже за наше
новине чланица
„Врела“ Бранкица
Иванковић

смо бројне честитке, а после и мно
го порука од пријатеља који су нам
рекли да су поносни на нас - рекла
нам је Бранкица, а на питање о треми
каже да они толико дуго наступају на
великим концертима и сличним све
чаностима - да треме није било.
- Бринули смо само да наш наступ
буде технички добар и тако је и било
- истиче Бранкица.
Поред сталних чланова, у Палати

Србија „Врело“ је било појачано са
два музичара.
Овај позив је свакако, велико при
знање за чланове „Врела“ који успе
шно истрајавају у свом музичком
изразу који се не поклапа са мејнстри
мом, већ представља њихов спе
цифичан музички израз по којем су
познати - али није реч само о специ
фичности, већ пре свега, квалитету
ових музичара.
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Подсетимо, прича о „Врелу“ је запо
чела званично 1999. године у Руми
када је Наташа Томић основала групу .
Светски познати су постали после
учешћа на БиБиСи-јевом конкурсу „Д
Некст Биг Тинг“.
То је био конкурс за све бендове и
извођаче, без обзира на жанровско
опредељење, који нису имали обја
вљен албум.
Било је око 2.500 пријава из целог
света, а „Врело“ је ушло у првих пет
финалиста. Том приликом су били у
Лондону да би уживо свирали пред
врхунским жиријем, продуцентима и
уметницима из света музике, у чуве
ном БиБиСи-јевом студију и тамо
освојили друго место. По повратку из
Лондона су се и домаћи медији заин
тересовали за њих, па тако испада да
је лакше прво успети и постићи при
знање у иностранству.
Први албум им је изашао 2008.годи
не под називом „Преко реке“, а сниман
је за издавачку кућу ПГП РТС.
И пре него су снимили албум доста
су свирали у иностранству - у Немач
кој, Словачкој, Мађарској, Италији,
Румунији...
Група „Врело“ је позната и по сво
јој успешној сарадњи са Емиром
Кустурицом. Сарадња је започела
2003. године када су певали неколико
нумера на саундтраку за Kустуричин
филм „Живот је чудо“, а наставила се
три године касније, на позив Нелета
Kарајлића да отпевају пилот снимке
за оперу коју је Kустурица требало да
постави по свом филму „Дом за веша
ње“.
После неколико недеља позване су
Маријана Бизумић и Наташа Томић да
глуме у опери „Време цигана“ да би ,
на крају, сви завршили у тој опери и
као глумци и као певачи. Рад на опе
ри био је тежак и захтеван. Премијера
је била 26. јуна 2007. године у Опе
ри Бастиље. У Паризу је изведено 16
представа и све су биле потпуно рас
продате.
„Врело“ је специфично и по томе
што има неки свој паралелни живот,
јер радо сарађују и са другим уметни
цима као на пример са Бајагом или са
Здравком Чолићем.
Познат је и њихов новогодишњи
концерт у Београду - на главној бини
испред Скупштине „Врело“ је насту
пало са Аном Станић, евровизијском
победницом Маријом Шерифовић и
свакако нашим најпознатијим и најко
мерцијалнијим аутором, Гораном Бре
говићем.
Свој други студијски албум, упоре
до са бројним концертима у земљи и
иностранству, су објавили у мају 2015.
године под називом „Чувам овце“.
Чланови „Врела“, за чију музику и
рад се зна у многим деловима света
су - Наташа Томић, која је и основала
групу, Станко Томић, Златко Сакулски,
Ивана Јовановић, Маријана Бизумић,
Бранкица Иванковић, друга Ивана
Јовановић и Маја Мартић.
С. Џакула
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МИТРОВАЧКА ХРОНИКА
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НАСТАВЉА СЕ ШОВИНИСТИЧКА ФАРСА У „БАЈИЋЕВОЈ“ ШКОЛИ

ТУЖИЛАШТВО НА ПОТЕЗУ:
Како сачувати разум у хајци
од стране КУД Патријота
на злочестог брата Хрвата
У
Десетак дана након
што се, после 18
месеци, пресудом
Апелационог суда,
вратио на посао, Мате
Жарко се поново
нашао на „стубу
срама“. Овај пут му се
на терет ставља да је
на екскурзији
вербално и физички
малтретирао ученике
четвртог разреда из
одељења које није
његово

моменту док овај број М новина
иде у штампу, Тужилаштво још
увек није одлучило како ће
поступити, након прикупљених изјава
од стране Полиције, везаних за
екскурзију ђака Основне школе
„Слободан Бајић Паја“ у Сремској
Митровици, на којој је наводно дошло
до инцидента који је резултирао
вербалним и физичким нападом
учитеља Матеа Жарка на ђаке.
Сем службених радњи које је
обавила Полицијска управа Сремска
Митровица и које обавља Основно
јавно тужилаштво, директорка школе
Анкица Јевтић је у петак 23. овог
месеца против учитеља Матеа Жарка
покренула и дисциплински поступак.
Решењем које је издато од стране
Школе, Мате Жарко је удаљен са
посла до окончања дисциплинског
поступка, о чему ћемо опширније
писати у наредном броју.
Да подсетимо, још се нису утишале
страсти због незаконитог отпуштања
учитеља Основне школе „Слободан
Бајић Паја“ Матеа Жарка с посла, а
већ је створена нова љага на већ
упрљаном лицу ове установе. Десетак
дана након што се, после 18 месеци,
пресудом Апелационог суда, вратио

КУЋА ЧУДНИХ ДУША: ОШ „Слободан Бајић Паја“ Сремска Митровица

на посао, Мате Жарко се поново
нашао на „стубу срама“. Овај пут му
се на терет ставља да је на
екскурзији вербално и физички
малтретирао ученике четвртог
разреда из одељења које није
његово.
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.
Тачније, 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 аутобус,
вртећи се у кругу, по трећи пут
прошао поред бомбардоване зграде
Радио телевизије Војводине на
Мишелуку. Да ли из страха, или у
шали, неки ђаци су повикали да су
можда киднаповани, на то су друга
деца почела да плачу и дигла се
неописива граја. Мате Жарко је
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МАТЕ ЖАРКО ДЕМАНТУЈЕ ОПТУЖБЕ ЗА КОЈЕ КАЖЕ ДА СУ МОНТИРАНЕ:

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 родитеље 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 порталом, 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 поједини грађани поводом
ових чланака – изјавио је учитељ Мате Жарко у
митровачкој Полицији.

СУПРУГА УЧИТЕЉА ГОРИЦА ЖАРКО:

Ни 90-тих 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 декларисаног Хрвата брани
Колинда, и коментари типа „а ко ће да брани нашу
малолетну српску децу“? Коментари су били: „Усташе,
узећемо бејзбол палице, само јавите кад, пребићемо ми
његову децу, треба 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 овако завршити да нико
не одговара због линча. Чекам да ме прими
градоначелник. Ако треба изаћи ћу пред Скупштину
Србије са транспарентом на леђима – каже Матеова
супруга Горица Жарко.

СРЕМСКОМИТРОВАЧКИ РИМОКАТОЛИЧКИ ЖУПНИК:

У Митровици се увек поштовала толеранција
- Упознат сам са оним што се догађа у вези са
учитељем Матеом Жарком, мада не знам детаље. Ја
мислим, као и сви други који поштују правну државу, да
треба пустити надлежним 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
међунационалне толеранције и надам се да ће се са тим
наставити. Што се тиче тензија које 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
нетолеранције. Сматрам да и они који воде овај град
треба да се одреде према оваквим стварима, када је то
потребно. Надам се да ће Митровица и даља бити град
толеранције и међусобног уважавања – мисли жупник
Римокатоличке цркве у Сремској Митровици Едо
Шпановић.
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Директорка Школе: Без коментара
Анкици Јевтић, директорки Основне школе „Слободан
Бајић Паја“ у Сремској Митровици послали смо допис у
којем смо је замолили за коментар поводом случаја Матеа
Жарка. У допису М новина стоји следеће:
1. Знамо да Ви нисте били на једнодневној екскурзији
10. јуна када је дошло до наводног инцидента између
учитеља Мате Жарка и дела ученика. Међутим, с
обзиром на то да сте Ви одговорно лице у Школи коју
водите, замолили бисмо Вас за коментар у вези са тим
догађајем.
2. Мате Жарко, учитељ којег је део ученика оптужио
да их је малтретирао, у својој изјави коју је дао
Полицији, каже да сматра да је цео тај догађај
исконструисан од стране Вас и учитељице Светлане
Грујичић. Како Ви то коментаришете?
Одговор до закључења овог броја М новина (понедељак,
26. јун) још увек није стигао.

МИЛАН КОВАЧЕВИЋ: Сачекао бих да судски
органи дају своје мишљење
Милан Ковачевић, заменик покрајинског секретара за
образовање у вези са случајем Мате Жарка наводи да,
иако човек из просвете, не би да желео да даје паушалне
изјаве, с обзиром на то да није у Сремској Митровици.
- Не бих пре званичних изјава органа који су задужени за
то да дајем било какву изјаву. Сачекао бих да судски
органи дају своје мишљење. Хтео бих да подсетим јавност
да је у пресуди Апелационог суда, колико сам незванично
информисан, спор оборен само у поступку вођења,
ниједног тренутка он није анулирао неки преступ који је
направљен и због којег је колега процесуиран, што је јако
битно. Право је једно, а стварност је нешто друго. Радни
век учитеља је дугачак и мислим да би учитељи требали да
имају бенифициран радни стаж. Драго ми је да има гласила
која то врло објективно прате и објективно извештавају.
Хтело се да се цео случај обоји неком националном нотом,
па се после испоставило да је и директорица хрватске
националности, као и Мате Жарко, тако да не видим да ту
има места било каквом национализму. Митровица никада
није била таква средина – изјавио је Милан Ковачевић.

ТУЖИЛАШТВО: Још увек без одлуке
- У вези Ваше молбе од дана 22.6.2017. године, да Вам
доставимо податке у вези са наводним инцидентом, који се
догодио на екскурзији ђака ОШ „Слободан Бајић Паја“ из
Сремске Митровице дана 10.6.2017. године, обавештавамо
Вас, да је од стране ПУ у Сремској Митровици дана
16.6.2017. године достављен извештај у вези наведеног
инцидента, да ће јавно тужилаштво активно предузети све
радње из своје надлежности и прикупити све релевантне
чињенице и податке, који су неопходни, како би стање
ствари било довољно разјашњено те тужилаштво донело
јавнотужилачку одлуку, а у овом моменту нисмо у
могућности да Вам пружимо додатне информације, које се
односе на поступање по наведеном извештају с обзиром да
се, сходно одредбама Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, у погледу података, чијим
изношењем би се на било који начин угрозило, омело или
отежавало спречавање или откривање кривичног дела,
оптужење за кривично дело, вођење преткривичног
поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или
спровођење казне или који други правно уређени поступак
или фер поступање и правично суђење, тужилаштво не
омогућава право на слободан приступ информацијама од
јавног значаја – каже основни јавни тужилац Нада
Радмановић Грозданић.
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прекорио возача због понашања, због
чега је дошло до вербалне расправе,
да би затим деци речено да свако
седне на своје место, додуше
вероватно и са извесном строгошћу,
јер зна се каква деца умеју да буду
кад се „узлуде“.
акон тог инцидента са возачем,
аутобус креће пут Сремске
Митровице. Мислило се да је
све у реду. Али, ствар је кулминирала
тек касније, када су сви сишли у
Сремској Митровици.
Почела је исфорсирана тарапана,
због малтретирања деце, изазвана од
стране неколицине родитеља који су
заједно са директорком Анкицом
Јевтић сачекали аутобус са децом у
школском дворишту. Тачније, галама
је почела пошто су већина деце,
родитеља и учитеља, односно
учитељица, већ отишли 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 је
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 Радевић? Шта је радила
учитељица Светлана Грујичић, чија су
деца наводно била малтретирана?
Шта су радили други? Колеге, возач
аутобуса?
Од Новог Сада до Сремске
Митровице, 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
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
ученика из разреда Матеа Жарка се
није жалио на понашање учитеља. У
изјавама које су дали родитељи из
његовог разреда, нема ни речи
замерке на било какву непријатност
на екскурзији. Жале се само ученици
(њих шесторо наводно) и њихови
родитељи из разреда који води
учитељица Светлана Грујичић.
Истовремено, нико не објашњава где
је све време била та учитељица, 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
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Што је још најчудније,
нико од ученика из
разреда Матеа Жарка
се није жалио на
понашање учитеља.
У изјавама које су
дали родитељи из
његовог разреда, нема
ни рачи замерке на
било какву
непријатност на
екскурзији. Жале се
само ученици (њих
шесторо наводно) и
њихови родитељи
из разреда који
води учитељица
Светлана Грујичић.
Истовремено, нико не
објашњава где је сво
време била та
учитељица, ако није
била са својом децом
на екскурзији?
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
дисциплински поступак против
учитеља Матеа Жарка. Нема ни речи
од стране оних који су организовали
екскурзију, који су били задужени за
регулисање реда током њеног трајања
и који ништа нису предузели, ако је
нешто већ требало предузети то јест.

У међувремену, док Тужилаштво не
одлучи да ли ће поднети пријаву, и
док Суд коначно не каже последњу
реч, учитељ Мате Жарко се черечи
преко таблоидних портала, њему се и
суди и пресуђује, а отежавајућа
околност му је што је „декларисани
Хрват“. (Што му ваљда дође као
Хрват на квадрат?) Атмосфера 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
Јевтић, а плус тога и декларисани
Хрват. Након што се после 18 месеци,
пресудом Апелационог суда вратио
на посао, јер је незаконито добио
отказ, учитељ Мате Жарко је у новом
проблему: сада му се на терет
ставља да је вербално и физички
малтретирао ученике. Уместо да се
остави институцијама (Полиција,
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 портала,
са посебним акцентовањем да је
Хрват, чиме се ствара атмосфера
мржње и позива на линч, каква у
Сремској Митровици није забележена
ни деведесетих година.
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?
Деца из његовог разреда поклонила
су му, као драгом учитељу, ручни
часовник. Много пажње и поклона за
неког ко „вербално и физички“
малтретира ђаке?
Сада је на потезу Тужилаштво.
Остаје нам да видимо како ће се
распетљати ова шовинистичка фарса.
Како сачувати разум у хајци која се
води од стране КУД Патријота на
злочестог брата Хрвата.
Владимир Ћосић
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ШИД

Најбољи ученици на
пријему код председника
У

сали Скупштине општине Шид,
у уторак, 20. јуна, председник
СО Шид Велимир Ранисављевић примио је ученике основних и
средњих школа са територије шидске
општине, који су у овој школској години остварили најбоље успехе. Том
приликом он им је честитао на одличном успеху и пожелио им успех и у
будућем школовању, истичући да ће
Општина Шид настојати да их подр-

жава и даље помаже у њиховом раду.
- Било ми је велико задовољство да
примим и угостим најбоље ученике
из шидске општине. Ова деца су стуб
нашег образовања и нешто што Шид
има најбоље. Хтео бих да похвалим
њихове професоре који су им несебично пренели своје знање. Општина Шид издваја значајна средства за
субвенционисање превоза ученика,
награђујемо их, а председник Општи-

не Шид Предраг Вуковић се несебично залаже како би ученици у школама имали адекватне услове за рад.
Такође, сви ми овде пратимо њихов
рад, желимо пре свега да они постану добри људи јер тако ће најбоље да
се одуже нашем друштву - истакао је
Ранисављевић.
За ученике генерације у школској
2016/2017. години проглашени су:
Јелена Божин из ОШ „Бранко Радиче-

ЂАЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ МИТРОВАЧКИХ ШКОЛА

Понос града на Сави

Г

рад Сремска Митровица на крају сваке школске године награђује најбоље ђаке митровачких
основних и средњих школа. Тако је
и у уторак, 20. јуна у сремскомитровачкој Градској кући организована
додела диплома и новчаних награда
у износу од 20.000 динара за 18 ђака
генерације.
Дипломе су ученицима уручиле
заменица градоначелника Светлана Миловановић и в.д. начелница
Градске управе за образовање Мирјана Пјевац, док се у име награђених
захвалила матуранткиња Митровачке гимназије Наташа Поповић.
- Част ми је што сам изабрана за
ђака генерације Митровачке гимназије, која има дугу традицију и једна
је од најпрестижнијих школа у Сремској Митровици. Током школовања
сам била веома активна, организовала сам хуманитарне догађаје,

укључивала сам се у обележавање
важних датума за школу и град, ишла
сам на различита такмичења и надам
се да сам тиме допринела и угледу
своје школе – рекла је Наташа Поповић, која планира да упише Факултет
техничких наука у Новом Саду.
На основу предлога наставничких већа основних и средњих школе на територији Града Сремска
Mитровица за ђаке генерације изабрани су: Никола Дугошија (ОШ
„Јован Јовановић Змај“, Сремска
Митровица), Стеван Сапун (OШ
„Јован Поповић“, Сремска Митровица), Бошко Јанковић (ОШ „Свети
Сава“, Сремска Митровица), Катица
Павловић (ШОСО „Радивој Поповић“,
основна школа, Сремска Митровица), Милица Симић (ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“, Сремска Митровица), Јелена Вукмир (ОШ „Слободан
Бајић Паја“, Сремска Митровица),

Немања Гаврић (ОШ „Добросав
Радосављевић Народ“, Мачванска
Митровица), Теодора Павловић (ОШ
„Трива Витасовић Лебарник“, Лаћарак), Катарина Међедовић (ОШ
„Јован Јовановић Змај“, Мартинци),
Славица Ненадовић (ОШ „Бранко Радичевић“, Кузмин), Ива Лукач
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Општина Шид издваја значајна средства за
субвенционисање превоза ученика, награђујемо их, а председник Општине Предраг Вуковић се несебично залаже како би ученици у
школама имали адекватне услове за рад, истакао је председник СО Шид Велимир Ранисављевић
вић“ Шид, Теодора Новковић, ученица
ОШ „Филип Вишњић“ Моровић, Сања
Вукадиновић, ученица ОШ „Сава
Шумановић“ Ердевик, Вукашин Карајовић из ОШ „Сремски фронт“ Шид,
Емилија С. Радивојевић и Урош С.
Каштеровић, ученици ОШ „Вук Караџић“ Адашевци, Анамарија Божиновски, ђак генерације Гимназије „Сава
Шумановић“, Иван Личанин ученик Техничке школе „Никола Тесла“
и Јелена Клисурић, ученица ОМШ
„Филип Вишњић“. Свима њима као и
најбољим ђацима по одељењима уручени су од стране локалне самоуправе пригодни поклони, књиге. Како су
неки од њих истакли након пријема,
добар успех и знање које су стекли у
шидским школама, помоћи ће им при
упису жељених школа и факултета.
- За изузетно добар успех било је
потребно уложити много труда. Веома сам поносна што сам по други пут
ђак генерације, а иза мене стоји преко 70 награда и уједно сам и кандидат
за ђака Срема. Пуно ми значи и што
сам данас овде и планирам да упишем студије права - истиче Анамарија Божиновски.

Многи од њих су одабрали жељене школе, а имали су жељу и да се
захвале локалној самоуправи на
подршци.
- Ја бих желео да се захвалим
председнику Општине Шид Предрагу Вуковићу на његовом залагању,
да нама младима буде боље и који
мисли на нас најбоље ђаке. Надам се
да ће нам обезбедити стипендије које
ће нам помоћи у даљем школовању.
За успех који сам постигао, било је
потребно доста труда и одрицања
али ево успео сам. Планирам да упишем Полицијску академију у Земуну и
то је моје опредељење за будућност
- каже Стефан Мијановић.
Како истичу, за одличан успех било
је потребно уложити доста труда. Али
им се исплатило.
- Било је потребно уложити много
труда. Веома сам задовољна својим
успесима а највећи успех ми је био на
такмичењу из физике јер сам се пласирала на републички ниво. Желела
бих а надам се да ћу и успети, бити
подједнако успешна и у средњој школи - наводи Јелена Божин.
М. Н.
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БИБЛИОТЕКА

Обогаћивање
завичајне збирке
Завичајно одељење Библиотеке „Глигорије Возаровић“ из Сремске Митровице
покренуло је акцију прикупљања књига,
докумената, фотографија, разгледница,
звучних и видео записа, дијафилмова и
дијапозитива и другог штампаног материјала у циљу обогаћивања завичајне збирке.
Завичајну збирку чине, књиге аутора
који су рођени у Сремској Митровици и
околини, који овде живе, или су некада
живели. У обзир долазе и књиге које говоре о овом крају - народу, догађајима, обичајима, итд. Исто важи и за сву другу
врсту грађе: новине и часописе који сада
излазе или су излазили у прошлости у
нашем граду, све врсте аудио и визуелних записа на којима се представља
Сремска Митровица и околина.
- Посебно би нам били драгоцени филмови локалних ентузијаста и аматера,
како би смо направили колекцију документарних филмова снимљених у Сремској Митровици и околини, а чија је радња везана за подручје завичајности које
покрива. Сва грађа се може поклонити
библиотеци или дати уз реверс како би се
приредили програми и изложбе. Завичајно одељење ће понудити један динамичан концепт презентације грађе која се
налази у приватним колекцијама. Акција
ће трајати до краја јула. Зато молимо све
наше суграђанe који располажу оваквим
материјалом, да се јаве Библиотеци „Глигорије Возаровић“, на телефон 621-130 и
шире упознају са овом значајном акцијом
– наводи библиотекарка Моравка Тодић,
која води ову акцију.
Коначан циљ овог пројекта је да се
постојећи, још увек скроман фонд завичајне збирке прошири, пре свега уз помоћ
грађана, као и да се упозна шира јавност
са радом библиотеке на очувању, заштити и промоцији локалног визуелног и
документарног културног наслеђа. М. Т.

ИНЂИЈА

„Сцена фест“
од 10. до 16. јула

(Музичка школа „Петар Кранчевић“,
основна школа, Сремска Митровица). Међу средњошколцима су награђени: Наташа Поповић (Митровачка гимназија), Данијела Белегишки
(Економска школа „9. мај“), Драган
Милошевић (Прехрамбено шумарско
хемијска школа), Иван Гајић (Сред-

ња техничка школа „Никола Тесла“),
Ленка Грујичић (Медицинска школа
„Драгиња Никшић“), Бранка Соћанин
(Музичка школа „Петар Кранчевић“),
Милка Савић (ШОСО „Радивој Поповић“).
Б. С.
Фото: Ж. Петрас

Установа Културни центар Инђија у
сарадњи са Општином Инђија, организује 18. „Сцена фест“ од 10. до 16. јула
најављујући богат програм.
Као носиоци музичког дела програма
наступиће „Генерација 5“, „Ортодокс
Келтс“ и „Кербер“. На самом отварању
„Сцена феста“, према најавама организатора, 10. јула, у великој сали Културног
центра биће одиграна представа „Опасна игра“ са почетком у 20 сати, након
чега ће на великој бини од 22 сата (на
спортским теренима код КЦ) музички део
програма отворити „Генерација 5“. Током
седам дана фестивала наступиће и „Џо
Кокер трибјут бенд“, „Вране камене“ ,
„Харлекин“ и „Чарли Браун бенд“. У суботу, 15. јула звезде вечери биће „Ортодокс
Келтс“, док ће 18. „Сцена фест“ затворити група „Кербер“, у недељу, 16. јула.
М.Ђ.
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ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ СТАРА ПАЗОВА

Директор Дома здравља др Александар Омеровић и председник Општине Стара Пазова Ђорђе Радиновић

Санитетско возило на поклон
Ново санитетско
комби возило
је једно у низу
обезбеђених
возила, која су
вид подршке
и стратешког
опредељења
локалне
самоуправе,
те бриге
о грађанима
са циљем
унапређења
квалитета
здравствене неге
у свим местима
старопазовачке
општине

О

дличан пример ква
литетне сарадње у
служби грађана, јесте
сарадња
Општине
Стара
Пазова и Дома здравља „Др
Јован Јовановић Змај“. Захва
љујући овој сарадњи, у виду
улагања у обнављање обје
ката, нову опрему и возила,
увелико је унапређен рад ове
здравствене установе, подиг
нут квалитет здравствене неге
и услуга пацијентима. Локална
самоуправа сопственим сред
ствима у континуитету обна
вља возни парк Дома здра
вља, те у сарадњи и у складу
са реалним потребама, купује
неопходна возила што је слу
чај и овог пута. Ново сани
тетско комби возило је једно
у низу обезбеђених возила,
која су вид подршке и стра
тешког опредељења локалне
самоуправе, те бриге о грађа
нима са циљем унапређења
квалитета здравствене неге у
свим местима старопазовач
ке општине. Примарна брига
је да се брзом и квалитетном
услугом спаси и сачува што
више људских живота.
Кључеве новог санитетског
возила, вредности преко чети
ри милиона динара, дирек
тору старопазовачког Дома
здравља др Александру Оме
ровићу у уторак, 20. јуна, у
присуству великог броја запо
слених ове установе, уручио

је Ђорђе Радиновић, председ
ник Општине Стара Пазова,
поручивши да се на здрављу
грађана не сме штедети.
- Свесни чињенице да је
здравље грађана најбитније,
ми сваке године у договору са
директором Дома здравља,
издвајамо неопходна средства
за обнављање како објеката и
просторија, тако и опреме и
возила. Овога пута купили смо
ново санитетско возило, а све
у циљу да грађани на терито
рији општине Стара Пазова
имају што бољу здравствену
заштиту. Морам да похвалим
рад директора Омеровића и
свих здравствених радника
у нашим амбулантама, јер је
старопазовачки Дом здравља,
захваљујући њима, на добром
гласу не само у Србији већ
и у иностранству - поручио
је након примопредаје Ђор
ђе Радиновић, председник
Општине Стара Пазова.
Возила
старопазовачког
Дома здравља сваке године
пређу око 350.000 километара
у три амбуланте које обављају
хитну медицинску помоћ, сва
кодневно се превозе и паци
јенти на хемодијализу, па је
свако ново возило добродо
шло, истакао је др Алексан
дар Омеровић, директор Дома
здравља „Др Јован Јовановић
Змај“ приликом примопредаје
возила.

- Захваљујем се Општини
Стара Пазова и председнику
Ђорђу Радиновићу на веома
успешној сарадњи и непре
кидним улагањима у нашу
здравствену установу. Желим
да посебно истакнем велики
значај општинског улагања у
здравство управо због чиње
нице да се на тај начин ште
ди новац Дома здравља, који
се даље усмерава на друге,
за пацијенте битније намене.
Када смо председнику Општи
не исказали потребу за новим
санитетским возилом, без
речи се кренуло у реализацију
и у најкраћем могућем року ми
смо добили неопходно вози
ло, које испуњава све крите
ријуме савремене медицине
и које ћемо одмах ставити у
функцију. Нашем Дому здра
вља је лако да успешно ради
са оваквом локалном самоу
правом и са људима који раз
умеју да је здравство заиста
битно поготово у данашње
време - нагласио је др Алек
сандар Омеровић.
Од 2012. године до данас,
Општина Стара Пазова је за
потребе реновирања амбу
ланти, објеката Домова здра
вља, набавку новог намешта
ја за опремање ординација,
опреме, скупоцених апарата и
возила издвојила више од 25
милион
 а динара.
Н. Стикић
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ИЗГРАДЊА КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ НА СТАРОМ ПУТУ БЕОГ
 РАД- НОВИ САД

Радови у пуном јеку

С

циљем да се повећа без
бедност свих учесника и
бољи проток у саобраћа
ју на месту где се укрштају тзв.
„стари пут“ Београд - Нови Сад
и локални пут Војка - Стари Ба
новци, код базена на локацији
између Старе и Нове Пазове,
Управа за капитална улагања
определила је близу 19 мили
она динара намењених за из
градњу кружне раскрснице, по
тврдио је за М новине Недељко
Ковачевић, директор управе за
капитална улагања АП Војво
дине.
- Општина Стара Пазова је
једна од најбољих општина у
Србији а значај ове раскрснице
је немерљив зато што се спа
јају два ауто - пута, Београд
- Нови Сад и Београд - Шид,
а Стара Пазова је једина оп
штина кроз коју пролазе оба
ауто - пута. На овој раскрсници
ће се боље регулисати повећа
на фреквентност саобраћаја и,
што је најважније, повећаће се
безбедност учесника у саобра
ћају - наводи Ковачевић.
Радови на изградњи кружне
раскрснице у пуном су јеку и
према њиховим речима завр
шетак радова се очекује и пре
уговореног рока, а прилику да

Обилазак радова
се у то увери имао је и пред
седник Општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић
- Овај кружни ток је централ
на зона наше општине у гео
графском смислу и повезује ве
лика места као што су Стара и
Нова Пазова али и подунавска
села и Војку. Ова раскрсница је
због тога изуз етно фрекветна

и, нажалост, због тога је на њој
било пуно саоб
 раћајних незго
да. Зато је њено претварање
у криужни ток велика ствар за
све нас - сматра Радиновић.
Рок за завршетак радова је
24. јул. Стратешки фокусира
на на улагање у бољу и квали
тетнију путну инфраструктуру,
старопазовачка локална само

управа суфинансира радове
са скоро 40 посто од укупних
30,886.070 динара. Због из
градње петље на путу Беог рад
– Нови Сад код Нове Пазове,
на овој раскрсници ће се више
струко повећати фреквентност
саоб
 раћаја, јер повезује два
ауто – пута и две велике инду
струјске зоне.

ПАЗОВАЧКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Катарина, Иван и Лазар ђаци генерације

Ј

ош једна генерација завршне године
старопазовачких гимназијалаца ове
школске године испраћена је свеча
ним уручивањем диплома у оквиру којег
су награђени ученици који су током четво
рогодишњег школовања постизали одлич
не резултате, али и ученици који су дали
крв. Катарина Костић из Пећинаца понела
је титулу ђака генерације Гимназије „Бран
ко Радичевић“ у Старој Пазови, а поред
тога награђена је Вуковом дипломом и по
хваљена за показану хуманост у акцијама

Пазовачки гимназијалци

давања крви. Стреклиња Ивана Марић из
Старе Пазове проглашена је спортистки
њом генерације. Поред ђака и спортисте
генерације, Вуковим дипломама награђе
но је 16 матураната, док су 24 матурана
та који су дали крву у акцијама као пример
како треба превазићи своју себичност и
равнодушност према онима којима је крв
неопходна такође су добили признања. У
старопазовачкој гимназији ове године шко
ловање је завршило 83 ученика.
Од 80 ученика Техничке школе у Старој

Пазови, колико је у јунском року завршило
своје средњошколско образовање, за уче
ника генерације проглашен је Лазар Трави
ца, смер машински техничар моторних во
зила. Лазар је био одличан ученик, два пута
је завршио школу са просеком 5,00 а два
пута са једном четворком. Задовољан је
школом и знањем које је у њој стекао, а које
ће да проширује на Машинском факултету.
Директор школе Лазар Ђукић је нагласио
да се ова школа труди да ученицима пружи
знање, али уједно и да их оспособи за рад,
тако да многи већ након изласка из школ
ских клупа проналазе посао у својој струци.
Иван Кожик, ученик Економско – трго
винске школе „Вук Караџић“, смер послов
ни администратор проглашен је за ученика
генерације ове школе. Иван је у току четво
рогодишњег школовања био одличан уче
ник, на републичком такмичењу из словач
ког језика освајао је сва три прва места, у
последње две године активно је предста
вљао школу на бројним презентацијама
будућим средњошколцима, родитељима и
предуз етницима, као и на сајмовима при
вреде. Силвија Хриц и Маја Белић су по
неле Вукове дипломе а за спортистињу
генерације изабрана је Милица Шорак. Ди
ректорка Драгослава Мићић је уручила још
низ награда ученицима за бројне активно
сти и учешћа на такмичењима. Ове школ
ске године Економску школу је завршило
138 ученика.
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ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА

ПУТ СТАРА ПАЗОВА - СТАРИ
БАНОВЦИ

СТАРА ПАЗОВА

Видовдански
сусрети

Изградња још два
кружна тока

Да би се употпуности уредила путна
инфраструктура, нарочито центри насеља,
прилази насељима и индустријским зонама,
руководство Општине Стара Пазова је у
протеклих неколико година, вредно радило
и на пројектно - техничким и административ
ним припремама за реализацију нових
важних инфраструктурних инвестиција, а у
складу са приоритетима и предвиђеним
редоследом за свако место понаособ. Радо
ви на најављиваним пројектима за ову годи
ну су увелико у току. Поред изградње ново
пазовачке петље на ауто-путу Е-75, још
један битан инфраструктурни пројекат за
грађане општине Стара Пазова је у фази
реализације. У питању је изградња две кру
жне раскрснице на поменутом путном прав
цу и то: кружни ток (раскрсница) на излазу
из насеља Стара Пазова (Улица Подунав
ског партизанског одреда и Вука Караџића)
и кружни ток (раскрсница) Бановачке улице
и почетка крака за излаз на ауто-пут Е-75 у
правцу Београда. Изградња обе кружне рас
крснице представља другу и шесту, од девет
пројектом предвиђених фаза, за радове на
реконструкцији државног пута II А реда 127,
Стара Пазова – Стари Бановци, и предста
вља једну од најсложенијих и најзахтевнијих
инвестиција јер се у потпуности мењају
постојеће саобраћајнице. Инвестиција коју
финансира Општина Стара Пазова, према
уговореној вредности радова, износи око 39
милиона динара. Тренутно се изводе радо
ви при самом надвожњаку на ауто-путу
Е-75, правац од Старих Бановаца ка Старој
Пазови, односно на краку укључења, тј.
искључења на ауто-пут. За време извођења
радова на изградњи поменутих кружних рас
крсница, саобраћај се одвија успорено у
периоду од 14. јуна до 28. августа, па апелу
јемо на све возаче, који користе ову деоницу
пута, да буду изузетно пажљиви и да своју
вожњу прилагоде тренутним условима пута.
Прошле године завршена је прва, од укупно
девет фаза пројекта реконструкције пута
Стара Пазова – Стари Бановци, односно
комплетно су реконструисане улице Свето
савска и Вука Караџића, при чему је потпуно
замењен асфалт, а сама саобраћајница је
проширена и адаптирана за транспортни
саобраћај. Урађени су и нови ивичњаци,
ћуприје и прилази кућама као и бочне при
лазне рампе.
С. С.

ИО МЗ СТАРА ПАЗОВА

Драгослав Бонђи
нови председник
У згради Општине одржана је друга Сед
ница Савета месне заједнице Стара Пазо
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ва у новом сазиву. Чланови су донели одлу
ку о ребалансу Финансијског плана ове
Месне заједнице који подразумева смање
ње средстава који се односе на грејање
спортске сале коју користе ученици сред
њих школа и Спортске хале „Парк“ што
практично не значи да је мање средстава у
буџету ове Месне заједнице која за ову
годину може да рачуна на одобрених 20
милиона динара, истакао је председник
Савета месне заједнице Борис Бабик.
Поред тога, усвојена је и одлука о измени
одлуке о признањима и наградама, а по
Бабиковим речима у наредном периоду
требала би да буде формирана комисија и
прикупљени предлози, док ће сама додела
признања и награда успешнима у спорту и
култури, као и ђацима генерације, подсећа
Бабик, бити 1. августа. Досадашњи пред
седник Извршног одбора Савета ове Месне
заједнице Богдан Миљевић поднео је
оставку, а на његово место већином гласо
ва одабран је Драгослав Бонђи.
С. Станковић

ЈКП „ЧИСТОЋА“

Преко 500 деце до 15 година из различи
тих крајева Србије приказало је како се
чува од заборава и негује народна тради
ција на 15. Међународном фестивалу дечи
јег фолклора. Првог дана Видовданских
сусрета гости из Словачке Републике пред
ставили су се целовечерњим концертом
Фолклорног ансамбла „Бељанка“ из Беле, а
било је оних који су по први пут на фести
валу. Уочи другог фестивалског дана и све
чаног дефилеа учесника урпиличен је при
јем у згради Општине који је још једном
потврдио наставак успешне сарадње изме
ђу општина Бела и Стара Пазова. Домаћин
фестивала је Културно – уметничко дру
штво „Бранко Радичевић“ који ове године
слави два јубилеја: 45 година постојања и
15 година фестивала. У два фестивалска
дана народну игре и песме приказали су,
поред гостију из Беле, и културно – умет
ничка друштва из Новог Пазара, Сомбора,
Коцељеве, Инђије, Нових Карл оваца,
Нових Бановаца и Старе Пазове.
С. С.

ПРОМОЦИЈЕ

Вински плато

Кабасти отпад
Прилику да се реше кабастог отпада као
што су кревети и ормани и сличан отпад,
имали су мештани Нове Пазове, Војке и
Крњешеваца који су ове суботе изнели ову
врсту отпада. У поменутим насељима на
терену је било осам екипа ЈКП „Чистоће“ из
Старе Пазове са камионима, тракторима и
укупно 40-оро радник а овог предузећа.
Мештани су били дужни да пре седам сати
изнесу кабасти отпад. Редовна пролећна
акција сакупљања и одвожења кабастог
отпада у свима насељима старопазовачке
општине је бесплатна. 1. јула акција ће се
спровести Старој Пазови и Голубинцима,
док ће се 8. јула отпад односити у Старим и
Новим Бановцима, Насељу Бановци Дунав,
Белегишу и Сурдуку. У питању је једна од
две акције које ЈКП „Чистоћа“ спроводи у
току године, док је следећа на јесен. С. С.

ПАЗОВАЧКИ БАЗЕНИ

Почела сезона купања
Шесту сезону како су отворени, пазовач
ки базени на регионалном путу између Ста
ре и Нове Пазове првог дана лета су
спремно дочекали прве купаче. Од ове
године одржавање спорстко- рекреативног
комплекса је преузело ЈКП „Водовод и
канализација“ које се темељно спремало
за лето. Њихова техничка служба је про
шла стручну обуку, тако да се вода контро
лише на дневном нивоу на свака два сата а
исправност воде контролише и Завод за
јавно здравље из Сремске Митровице. Као
и до сада о безбедности купача ће бринути
обезбеђење, спасиоци и екипе хитне помо
ћи. Базени ће бити отворени свакодневно
од 10 до 19 часова а цена улазнице је 150
динара за децу, 300 за одрасле.

На платоу испред позоришне сале у Ста
рој Пазови одржан je трећи по реду Вински
плато. На манифестацији која за циљ има
афирмацију малих локалних винарија из
Срема представиле су се винске куће из
Старе Пазове, Инђије, Пећинаца, Ердевика
и Ирига а као гости представили су се и
винари из Јагодине и Жупе. Изврсном пону
дом воћних ракија представила и дестиле
рија Младеновић из Старе Пазове са све
популарњим брендом „Малаговача“, док је
месара „Медиус“ била задужена за сухоме
снате специјалитете. У пријатној атмосфери
летње вечери бројни посетиоци имали су
прилику да дегустирају, купе и понешто ново
науче о винима са ових простора.
М. Л.

БИБЛИОТЕКА

Промоција романа
У Народној библиотеци „Доситеј Обрадо
вић“ у Старој Пазови је промовисан роман
„Коњић од жада“, првенац Олгице Суботић,
књижничарке из Белегиша и Сурдука. Роман
је настао је као израз ауторкиног поштовања
према ствараоцу ренесансе Леонарду да
Винчију о поштовању и љубави према вери,
култури и традицији у средњовековној Срби
ји. Поред ауторке, одломке је читао и мр
Симо Поткоњак, стручни сарадник лектор, а
о делу говорили и професор Слободан
Томић и Милка Симић, рецензент. Књига се
могла купити уз ауторкин потпис.
З. К.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВУК РАДОЈЕВИЋ У ИРИГУ

Санација дивљих депонија

Обилазак радова на санацији депоније

П

окрајински секретар за пољопри
вреду, водопривреду и шумар
ство Вук Радојевић посетио је
прошлог петка, 23. јуна Ириг и обишао
радове на уклањању дивљих депо
нија са пољопривредног земљишта у
иришкој општини. Он се прво састао
са председником Општине Стеваном
Казимировићем, а потом су обишли
радове на уклањању дивље депоније
у Иригу.
Средстава за уклањање дивљих
депонија, Општина Ириг је добила да
конкурсу Покрајинског секретарија
та за пољопривреду, водопривреду и
шумарство. Укупна вредност радова је
3,9 милиона динара, од чега је ресор
ни секретаријат обезбедио 2,5 милио
на динара, а Општина Ириг је издвоји
ла 1,4 милиона динара.
Секретар Радојевић је нагласио да
је суфинансирање радова на укла
њању дивљих депонија са пољопри
вредног земљишта нова мера аграрне
политике, која је први пут реализована
2016, и то, ребалансом буџета, који је
урадила нова Покрајинска влада.
- Ове године, у сарадњи Покрајин
ског секретаријата за пољопривреду
и Општине Ириг биће реализовани
пројекти у вредности од око 50 мили
она динара, што је значајан искорак
у односу претходни период. У проте
клих годину дана пољопривредници из
општине Ириг конкурисали су и оства
рили право на око 55 милиона динара
субвенција, између осталог, за набав

Укупна вредност
радова је
3,9 милиона
динара, од чега
је ресорни
секретаријат
обезбедио
2,5 милиона
динара, а Општина
Ириг је издвојила
1,4 милиона динара

ку противградних мрежа, система за
наводњавање, хладњача - истакао је
Радојевић додајући да ће поред укла
њања дивљих депонија, бити суфи
нансирани радови на уређењу атар
ских путева.
Он је додао да је неопходно напоме
нути и значај ових радова управо због
туристичких вредности и потенцијала
које поседује општина Ириг.
Стеван Казимировић, председник
Општине Ириг нагласио је да би радо
ви на уклањању три дивље депоније
требало да буду завршени до краја
јула.
- Прошле године смо добили сред
ства за уклањање дивље депоније
у Врднику, а сада смо по другом кон
курсу добили средства за уклањање
депонија у Иригу, Шатринцима и Кру
шедол Селу. Након тога кренуће се са
уређењем атарских путева, а вредност
те инвестиције је 33 милион
 а дина
ра. Средства ће бити обезбеђена од
ресорног Секретаријата и Општине.
Ово показује да је сарадња између
наше локалне самоуправе и покрајин
ског секретаријата на завидном нивоу
– рекао је Казимировић.
Радове на уклањању дивљих депо
нија спроводи Јавно предузеће „Кому
налац“ из Ирига. Како је истакао
директор „Комуналца“ Александар
Манојловић, задовољан је динамиком
извођења радова, а до краја јула, како
каже, сматра да ће бити завршени
радови. 
С. С.
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ОПШТИНА ШИД
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ОПШТИНИ ШИД ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОПУЛАЦИОН
 У ПОЛИТИКУ

Циљ повећање наталитета

Предраг Вуковић и Славица Ђукић - Дејановић на потписивању уговора

О

пштини Шид одобрена су средства
у висини од 12.995.320 динара, у
области демографије и популацио
не политике, по расписаном јавном позиву
Кабинета министра без портфеља задуже
ног за демографију и популациону полити
ку. Од 90 општина колико је пријавило сво
је пројекте по расписаном јавном позиву,
средства су одобрена за 15 општина, а за
регион Војводине, пројекат Општине Шид
био је оцењен са највише бодова. Тим
поводом, председник Општине Шид Пре
драг Вуковић и министарка без портфе
ља задужена за демографију и социјал
ну политику Славица Ђукић - Дејановић,
потписали су 20. јуна у Палати Србија уго
вор о суфинансирању мера популационе
политике јединица локалне самоуправе у
Републици Србији у 2017. години.
- Министарство нам је одобрило сред
ства за спровођење мера популационе
политике и демографије, образлажући
своју одлуку тиме да је Општина Шид
Влади Србије приоритет. Од укупно изно
са одобрених средстава учешће Општи
не Шид је 15 одсто. Општина Шид ће уз
помоћ одобрених средстава спроводити
мере популацион
 е политике: усклађива
ње рада и родитељства, промоцију репро
дуктивног здравља адолесцената, а одо
брена средства биће и за борбу против
неплодности, популацион
 у едукацију и
активирање локалне самоуправе - истиче
Предраг Вуковић.
Једна од мера наведених у пројекту за
које је Општина Шид добила средства су
намењена и за повећање наталитета и
пружању помоћи брачним паровима без
деце да се остваре у родитељству. Иако је
према речима Александре Жигић у шид
ској општини наталитет последњих година
у благом порасту, ова средства свакако
ће бити добар подстицај и помоћ младим
брачним паровима да на овај начин поста
ну родитељи. У оквиру мере борбе против
неплодности, а у оквиру помоћи паровима

за биомедицински потпомогнуту оплод
њу Општини Шид су одобрена средства у
износу од 1.200.000 динара.
- Чињеница је да у задњих 10 до 15 годи
на, да ли због брзог живота којим данас
живимо, или неких других разлога, дола
зи до извесног пада наталитета. Прошле
године када је шидска општина у питању,
дошло је до благог пораста наталитета.
Зато сматрам да ће ова средства додат
но помоћи да се та слика још више попра
ви. Мишљења сам да у данашње време
за остварење младих људи као родите
ља, није једино пресудан тај финансијски
моменат. Већи је проблем што потенцијал
ни родитељи углавном јуре за послом и
каријером, а време за родитељство одла
жу. Тако да када се одлуче на тај корак,
јавља се проблем. Због тога се и ради на
томе да се помогне тим људима, барем
при првом покушају за вантелесну оплод
њу. Наталитет мора да се подигне, али
свакако да су и остале мере важне на том
путу. Мислим да средства које је Општина
Шид добила између осталог добила и за

Александра Жигић

те намене, само показује да се рад цело
купне општинске гарнитуре исплатио и да
је он препознат, али не треба занемарити
ни стручност тима који су урадили проје
кат. Поред ових мера морам да истакнем
да су веома важне мере које се односе
на едукације о репродуктивном здрављу.
Мислим да су оне битне за данашњу
омладину, с обзиром на то да је модерно
доба и да је јако важно да се они едукују
и информишу на време. Едукације ће бити
организоване у основним и средњим шко
лама и биће прилагођене њиховом узра
сту - каже Александра Жигић из Савета за
здравство задужена за демографску попу
лацију.
оквиру мера усклађивања рада и
родитељства, пројектом је пред
виђено обезбеђивање бесплатних
уџбеника у три категорије, где би било
увршћено и треће и четврто дете. За ове
намене предвиђена су средства у изно
су од 200.000 динара. Затим за продужен
боравак у Предшколској установи „Јели
ца Станивуковић Шиља“ опредељено је
1.843.800 динара, а за адаптацију грејања
у вртићу у Гибарцу 1.200.000 динара, у
Соту 1.100.000, Вишњићеву 800.000 дина
ра. Предвиђено је и развијање саветова
лишта за родитеље у циљу једноставног
информисања у вези са дилемама око
неге и подизања детета, као и истицање
улоге оца. За ове намене опредељено је
50.000 динара. У оквиру промоције репро
дуктивног здравља адолесцената, биће
издвојено 3.200.000 динара. Када је реч
о популационионој едукацији, 2.400.000
динара опредељено је за емитовање
информативно - едукативне која ће бити
емитована годину дана једанпут недељно.
За мере активирања локалне самоуправе,
за бригу о старима - побољшању квали
 те
та живота старих и немоћних људи, кроз
ефикаснији рад неговатељица (обезбеђи
вањем 18 електричних бицикала), опреде
љено је 1.001.520 динара.
М. Н.
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ДОНАЦИЈА ФОНДАЦИЈЕ АНЕ И ВЛАДЕ ДИВАЦ ШИДСКОМ ДОМУ ЗДРАВЉА

ЕКГ апарат на поклон
Донација која је
уручена Дому
здравља у
Шиду, само је
једна у низу која
је додељена у
циљу подршке
локалним
самоуправама
у кризним
ситуацијама
Предаја донације Дому здравља

Ф

ондација Ана и Владе Дивац,
обезбедила је још једну донаци
ју у виду мобилног ЕКГ апарата,
шидском Дому здравља. Кординатор
ка Фондације Јована Вуксан прошлог
петка, 23. јуна, уручила је вредну дона
цију директору шидског Дома здравља
др Крсти Курешу, а донација ће на првом
месту користити лекарима приликом кућ
них посета пацијентима. Испред локалне
самоправе на донацији се захвалио члан
Општинског већа Драган Гутић.
- Ја сам данас у лепој прилици да у
име председника Општине Шид Предра
га Вуковића изразим велику захвалност
нашим донаторима за овај ЕКГ апарат,
који ће омогућити да наше екипе Дома
здравља у много бољим условима ура
де сву дијагностику за коју овај апарат
и служи. Овај апарат је једна од бројних
донација која ће у великој мери унапре

дити свакако здравствене услуге које
пружа наш дом здравља грађанима, што
је и један од основних циљева локалне
самоуправе - истакао је Драган Гутић.
Донација која је уручена Дому здра
вља у Шиду, само је једна у низу која је
додељена у циљу подршке локалним
самоуправама у кризним ситуацијама.
- Ово је донација Фондације Дивац
у сарадњи са УСАИД-ом, као подршка
локалним самоуправама у ванредним
ситуацијама. Између осталих донација,
Дому здравља смо донирали и ЕКГ апа
рат који ће се налазити у кућном лечењу,
а користиће се и на терену за домицилно
становништво, као и за потребе миграна
та - истакла је Јована Вуксан.
Директор Дома здравља, истакао је
значај постојања оваквог једног апара
та који је према његовим речима, урађен
према свим стандардима модерне тех

нологије. Апарат служи за одређивање
фреквенције рада срца и уједно одређује
капацитет, тј. функцију плућа.
- Ја бих се пре свега захвалио у име
колектива шидског Дома здравља Фон
дацији Дивац и локалној самоуправи са
којима имамо изузетно добру сарадњу.
Овај апарат ће нам у великој мери помо
ћи у пружању здравствене заштите како
нашим становницима тако и мигранти
ма. Са овим апаратом ћемо моћи уско
ро радити и спирометријске анализе на
терену, с обзиром да на њему постоји и
тај додатак. С обзиром на то да тешко
хронични пацијенти не могу доћи до
дома здравља, овај ЕКГ апарат посеб
но ће добро доћи тим пацијентима, а
нашим здравственим радницима, у вели
кој мери олакшати рад - истакао је др
Крсто Куреш.

М. Н.

ШИД

Исељени илегални мигранти
Министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Алексан
дар Вулин, рекао је да су 22. јуна рано
ујутру припадници Министарства уну
трашњих послова очистили Шид од
свих нелегалних миграната.
- Сви они који нису хтели да буду
део нашег азилног система, који нису
имали одговарајуће документе и који
су угрожавали свакодневни живот гра
ђана Шида, нису могли више да се
задржавају на територији општине
Шид – рекао је Вулин.
Министар Вулин рекао је да је Вла
да Републике Србије обезбедила
довољан број смештајних капацитета
у складу са највишим светским стан
дардима и да зато нема ниједног

оправдања да било ко буде ван њих.
- Влада Србије ће наставити да се
хумано и одговорно односи према
свим мигрантима и људској невољи
која их је довела овде али никада неће
дозволити да се свакодневни живот
наших грађана на било који начин
угрожава као и да се не поштује закон.
Као што припадници Министарства
унутрашњих послова и Војске Србије
не дозвољавају да се на нашу терито
рију улази илегално, тако не дозвоља
вамо ни да се она илегално напушта и
да се треет мигрантске кризе на тај
начин преноси и на друге земље –
изјавио је министар.
Вулин је рекао да неће дозволити да
„се криминалци користе муком мигра

ната и да их пребацују“, као што неће
дозволити ни да се мигрнати задржа
вају без одговарајућих папира и одго
варајућих законских решења.
Он је поново изразио захвалност
припадницима Министарства унутра
шњих послова и министру Стефанови
ћу на личном ангажовању, стрпљењу и
вођењу рачуна да се не примени сила,
да се закон поштује, али и да се досто
јанство миграната сачува, баш као
што се чува свакодневни живот и без
бедност грађана Србије.
У акцији припадника Министарства
унутрашњих послова пронађено је око
100 миграната који су одведени и рас
поређени по осталим камповима
широм Србије.
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Ван Гог отвара Културно лето

Културно лето
биће званично
отворено 22. јула
концертом Ван
Гога, а за ову
културну
манифестацију
ће према
речима челних
људи Општине
Шид, из
општинског
буџета бити
издвојено
четири милиона
динара

Директор КОЦ-а Срђан Малешевић и председник Општине Шид Предраг Вуковић

И

ове године у периоду од 22. јула
до 19. августа, Шиђани ће има
ти прилику да уживају у број
ним културним програмима уз учешће
великог броја естрадних уметника на
највећој културно - забавној манифе
стацији у Шиду, Шидском културном
лету.
Како су на конференцији за нови
наре изјавили председник Општи
не Шид Предраг Вуковић и директор
Културно образовног центра Срђан
Малешевић, на овогодишњој мани
фестацији учествоваће велики број
познатих имена са естраде, култур
но - уметничких друштава, књижев
ни и ликовни ствараоци, а неће бити
запостављени ни најмлађи суграђани
за које ће у периоду од 17. до 21. јула
бити организовано „Дечје културно
лето“.
Културно лето биће званично отво

рено 22. јула концертом Ван Гога, а за
ову културну манифестацију ће према
речима челних људи Општине Шид,
из општинског буџета бити издвојено
четири милиона динара:
- Шиђане очекује сјајних месец
дана, који ће бити испуњени богатим
садржајима на сцени Културно обра
зовног центра. Смењиваће се велики
број локалних музичких група, естрад
них уметника, а програм ће употпу
нити својим програмом и културно
- уметничка друштва, бројни активи
жена и удружења. Доказали смо да и
са релативно мало новца може да се
направи квалитетан програм и искре
но се надам да ће наши грађани ужи
вати - истакао је Предраг Вуковић.
Циљ је да Шид месец дана буде
место културе и да што више посети
лаца из окружења посети град.
- Осмислили смо да овогодишњи

Почињу радови у КОЦ-у
Директор Културно образовног центра
Срђан Малешевић најавио је и почетак
радова на адаптацији ове културне уста
нове, који би према његовим речима, тра
бали да почну за неколико дана.
- Убрзо почињу радови на позорници, а
постоји договор са људима из Министар
ства културе да позорница буде готова за
овогодишње Вишњићеве дане који ће се
одржати задње недеље октобра. За све
то време вршиће се радови у самој сали,
тако да се неће моћи одржавати никаква
дешавања у њој. Али када се сви радо

ви заврше, имаћемо једну функционалну
салу којом ће се Шиђани поносити. Нај
већу заслугу за реализацију овог пројекта
има председник Општине Шид Предраг
Вуковић. Мислим да смо новац за те наме
не и заслужили, првенствено добрим про
јектима и нашом озбиљношћу. Такође ове
године СКУД „Свети Сава“ ће отпутовати
на Златибор, где ће промовисати нашу
општину. На овај начин, Општина Шид је
желела да се захвали члановима друштва
на свему што вредно раде током године истиче Малешевић.

програм на Културном лету буде при
лагођен свим старосним узрастима.
У програму ће се смењивати локалне
поп и рок групе, биће нам гости број
на лица са естраде, а неће бити запо
стављени на најмлађи суграђани за
које ћемо приредити бројне забаве и
радионице. Од концерата бих издво
јио наступе Милана Станковића, Деја
на Матића, Јане, Романе, Милене
Ћеранић која ће наступити задњег
дана манифестације за шидску славу.
Наступиће познати бендови, а биће
одржан и занимљив концерт Џонија
Ранковића. Што се тиче садржаја за
децу, биће организован дечји корзо са
разним аниматорима. У плану нам је
да у програм укључимо и Музеј наивне
уметности „Илијанум“ како би у њихо
вом дворишту организовали књижев
не вечери и друге културне манифе
стације. Такође, сва наша културно
уметничка друштва ће имати прилику
да наступају и да се представе цело
вечерњим концертима. Организова
ћемо и спортске манифестације попут
шаховске симултанке, турнир у баске
ту, а током манифестације у спортској
установи Партизан једанпут недељно
биће организован 3Д биоскоп. Пре
ма свему планираном, мислим да ће
Шид овог лета бити једно лепо место
где треба доћи и заједно са Туристич
ком организацијом Шид даћемо све
од себе да Шид у том периоду посе
ти велики број људи и из окружења истакао је Срђан Малешевић.
М. Н.
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На путевима у Србији годишње
погине 50 тракториста

Трактори морају бити осветљени

У

последњих десет годи
на на територији Гра
да Сремска Митровица
погинуло је шест возача трак
тора, осам њих је теже повре
ђено, а 25 тракториста је лак
ше повређено у саобраћајним
несрећама. Ове податке су на
трибини која је у уторак, 20.
јуна одржана у Мартинцима,
изнели представници Саве
та за безбедност саобраћаја
Града Сремска Митровица.
Према речима вршиоца
дужности начелника Градске
управе за саобраћај, кому
налне и инспекцијске посло
ве Мирослава Јовановића
пољопривредницима је на
трибини објашњено како пра
вилно да рукују тракторима и
пољопривредним машинама,
као и какве су последице сао
браћајних незгода у којима су
учествовали трактористи.
- Град Сремска Митро
вица је израдио Стратегију
безбедности саобраћаја на
путевима Града за наредних
пет година, тако да ће овакве
врсте кампања бити учестале
јер се кроз њих подиже свест
возача трактора и пољопри
вредних машина, са крајњим
циљем да се смањи број сао
браћајних незгода – рекао је
начелник Јовановић.
Мићо Ољача са Пољопри
вредног факултета у Земуну и

Института за пољопривредну
технику наводи да су пробле
ми у српској пољопривреди
велики.
- На путевима је доста ста
рих машина, којима рукују
приучени људи. У развијеним
западним земљама едукаци
ји се поклања много пажње,
за разлику од наше државе.
Несреће у којима учествују

трактористи у Србији су вео
ма честе. Последњих 25 годи
не просечно годишње погине
50 људи само на тракторима,
то је страшан податак, док
150 тракториста годишње од
последица саобраћајне незго
де остану инвалиди. Потреб
не су нам едукације, да се
грађани упознају, поготово са
новим машинама. Свако ко је

Стара механизација
највећи проблем
Горан Жилић, млади пољо
привредник из Мартинаца
присуствовао је трибини
посвећену унапређењу без
бедности возача трактора.
- Добро је да се одржавају
оваква предавања, поготово
сада, када је сезона радова
на њивама у току. У саобраћа
ју има доста трактора, тако да
је важно да пољопривредни
ци чују да морају имати одго
варајућу сигнализацију на
својој пољопривредној маши
ни, као и да поведу рачуна о
терету који трактор вуче. Наш
највећи проблем је стара
механизација, постоје подсти
цаји од стране државе за
набавку механизације, али је
то тек почетак. Надам се да
ће држава још више имати
обзира према пољопривред

Горан Жилић
ницима, поготово према мла
дима који су одлучили да
остану на селу и да се баве
пољопривредом – наводи
Жилић.

Ротациона
светла на
поклон
Сва новчана средства, које
се наплате од саобраћајних
казни, сливају се у буџет
Републике Србије, док 30
одсто средстава остаје у град
ском буџету. Од тих 30 одсто,
половина новца се издваја за
саобраћајну инфраструктуру,
док се друга половина искори
сти за безбедност саобраћаја.
Управо од новца од наплаће
них казни купљено је 50 жутих
ротационих светала и трокута
који су подељени пољопри
вредницима у Мартинцима и
Салашу Ноћајском.

ушао у нов трактор, то је као
свемирски брод, зато је еду
кација неопходна. У Америци
на пример када купите ком
бајн не можете да га возите
док не завршите седмодневни
курс његове основне употре
бе, одржавања, безбедности.
Не вреде паре, прво обука, па
онда комбајн – наводи профе
сор Мићо Ољача.
Поред Мартинаца, про
шле недеље слична триби
на одржана је и у Салашу
Ноћајском.
Организатори
ових активности су Савет за
безбедност саобраћаја, Аген
ција за рурални развој Града
сремска Митровица и Центар
за заштиту и безбедност Нови
Бановци.
Б. Селаковић
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Иза сваке успешне жене

О

вогодишње награде
Капетан Миша Ана
стасијевић додеље
не су у Пећинцима. Међу 17
добитник а нашла се и
Весна Станковић, комерци
јални директор Хране про
дукт из Салаша Ноћајског.
Весна је добила награду у
категорији Нај жена Срема
у бизнису.
Ласкаво признање дошло
је у руке жене која 25 годи
на са својим супругом Гора
ном води компанију која је
од мале мешаоне сточне
хране прерасла у регионал
ног произвођача са преко
170 запослених радника у
три погона. У Салашу
Ноћајском и митровачком
Провамину производи се
сточна храна, док се у Мла
деновцу са фарме пилића
већ неколико година тржи
шту испоручује квалитетно
живинско месо.
Храна продукт је током
четврт веке бележила стал
не успоне. Кључни моменти
у развоју били су куповина
Провамина и отварање
фарме пилића. Како каже
Весна, у бизнису нема ста
јања, нема калкулисања са
производњом. Мора се
одговорити на захтеве
тржишта и то је неминов
ност.
Обично се каже да иза
сваког успешног мушкарца
стоји успешна жена, у овом
случају питање бисмо мора
ли да окренемо, и питали
смо Весну ко стоји иза успе
шне жене?
- Пошто је у питању поро
дична фирма, кључ успеха
је свакако склад у породи
ци. Ми имамо два сина, ста
рији има 25 година, а млађи
22. Старији син је вршњак
наше фирме, после завр
шених мастер студија у
Бечу тренутно ради у Мини
старству пољопривреде,
али очекујемо да ће нам се
придружити у послу. Млађи
још студира архитектуру у
Лондону. Награду нисам
очекивала, мада морам
признати да је моја породи
ца поносна на мене и ово
признање. Ако питате ко

стоји иза мене, онда је одго
вор, моја породица. Наш
почетак је био, као и сваки
почетак, тежак. Ни Горан ни
ја нисмо имали искуства у
другим фирмама. Били смо
можда и несвесни у шта се
упуштамо, али, ето, уз вели
ки рад, велико пожртвова
ње успели смо да одржимо
и проширимо производњу.
Супруг је увек имао добре
пословне идеје, ја сам га у
свему пратила и подржава
ла. Ми смо заједно од наше
средње школе. Још док смо
се забављали он је кренуо у
приватни посао отворивши
кафић у Мачванској Митро
вици. Међутим, сматрали
смо да треба да се опроба
мо у нечем другачијем,
пошто је он завршио сто
чарство на Пољопривред
ном факултету у Новом
Саду, а ја економију, опре
делили смо се за овај посао
- каже Весна.
на додаје да је као и
свака патријархално
васпитана жена свој
живот замишљала у поро
дици. Породица, посебно
складна породица и приват
ни бизнис некад баш и не
иду заједно. У Веснином
случају те два ствари се не
искључују.
- Било је у почетку тешко
усклад ит и приватн е и
пословне обавезе. Знате
како то иде, мала деце,
немате вртић који би могао
њих да прихвати пошто се
наше радно време није зна
ло. Зато су ту ускак али
Горанови и моји родитељи
и та помоћ нам је била дра
гоцена. Колико пута сам
децу возила, онако умотане
са свим цуцлама, флаши
цама, декицама, на чување
код моје или Горанове
маме. Али, ето све је то
сада иза нас. Деца су нам
увек била добра, и нисмо
имали проблема током
њиховог одрастања. Труди
ли смо се да их усмеримо
на ваншколске активности,
спорт, музику, тако да сло
бодно време троше на кре
ативан начин. Децу смо
васпитавали да буду грађа

О

НАЈ ЖЕНА: Са доделе награде у Пећинцима

Жене могу да ус

М

ој улазак у бизнис повезан је са оснивањем поро
дичног предузећа Храна продукт које је 1992.
године основао мој супруг Горан Станковић.
Након студија на Економском факултету, било је то моје
прво радно место уз које је паралелно ишла и улога мај
чинства, још један диван позив за жену. Био је то пио
нирски почетак са пуно младалачке енергије и жељом
да се посао развије. Искуство се стицало временом,
много се учило и пратило да би Храна продукт дошла
до садашње позиције.
Жеља и идеја водиља ми је увек била да осим соп
ственог интереса који је уско везан за егзистенцију
наше породице, од наших производа интерес имају и
други и да сви заједно остварујемо неку врсту раста.
Раст животиња, раст броја купаца, раст производње,
раст фирме и увек позитивна енергија - увек са вољом,
никако уз притиске и морање, само на обострано задо
вољство. Нас је наш посао водио, а ми смо били ти који
су доносили одлуке како да се он најбоље одради.
У послу треба имати праву визију, а у случају Храна
продукт, визионар је свакако Горан Станковић. Ја као
супруга и комерцијални директор трудила сам се да све
то испратим и искреирам на начин који сам мислила да
је најбољи. Пратила сам све сегменте пословања, тру
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стоји складна породица

СЛИКЕ ИЗ ПОРОДИЧНОГ АЛБУМА: Славље у
кругу најближих сарадника и чланова породице

НИМАЛО СЛУЧАЈНИ ПАРТНЕРИ: Са супругом Гораном

спеју у бизнису
дила се да створимо један врло професионалан ниво
пословања уз препознавање оног што је добро за фир
му и одбацивање лошег.
У пословању и приступу проблему сам за идентифика
цију и проналажење проблема и испитивање узрока, као
и начина за отклањање истих како се не би понављали.
У послу не волим да чујем изјаве: „Не знам“, „Видећу“,
„Сачекај“. Ценим креативност, довитљивост, способност
за импровизацију, упорност и размишљање у правцу
како можемо боље.
Мишљења сам да жене имају велике могућности да
успеју у бизнису, али им треба само дати прилику и
подршку коју сам ја имала. Мој живот је моја породица:
моја два сина, супруг и Храна продукт. Све што сам
могла да пружим максимално, пружила сам њима. Они
су и моје радно и слободно време. Зато и у нашој фирми
има све више жена и кад су сложне - велика су снага.
Храна продукт је 100 одсто домаћа фирма и данас
након 25 година остварила је веома много и у самом је
врху по величини производње сточне хране у Србији.
Услови пословања су били врло разнолики, често и
неповољни, али смо свесни да није увек све лако и
само треба бити упоран и истрајан, каже Весна
Станковић.

ни света, да стекну квали
тетно образовање које им
сутра нико неће моћи узети.
Ту је наша мисија као роди
теља испуњена. Старији
син ускоро треба да се
жени, тако да Горан и ја
очекујемо да ускоро поста
немо баба и деда, чему се
такође радујемо – каже
Весна.
есна и Горан Станко
вић, упркос великом
пословном успеху који
су постигли у последњих 25
година нису много промени
ли своје навике. Друже се
са истим људима, пију кафу
у истом кафићу. Лети вре
ме, када га имају, углавном
проводе на Сави. Обичан
живот, рекло би се. Према
запосленим гаје велик о
поштовање и спремни су да
помогну кад год је то
потребно. Верујемо да су
њих двоје ретки послодав
ци којима су запослени на
поклон купили сатове, што

В

најбоље говори о њима као
људима.
Храна продукт се развија
у складу са најсавремени
јим захтевима тржишта и
сточарске производње. У
производњи су ангажовани
врхунски стручњаци, техно
лози, инжењери. Квалитет
је на првом месту, о чему
сведочи и тржишни удео
ове компаније. Међутим, ни
друш твен а
одговорн ост
није занем ар ен а, што
потврђују бројне захвални
це и признања. Ово послед
ње, које је добила Весна,
можда је другачије од оста
лих, јер оно је у први план
ставило њу као жену. Жену,
која се остварила и као мај
ка, и као супруга и пословна
жена. А све то не би успела,
како сама признаје, да није
иза себе имала складну
породицу.
Припремила:
Светлана Цуцанић
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Буџет увећан за 40 милиона

Седница локалног
парламента у Пећинцима

З

авршни буџет општине Пећинци за
претходну годину и ребаланс буџе
та за текућу годину, усвојени су на
седници Скупштине општине Пећинци у
четвртак, 22. јуна.
Остварени текући приходи и примања
у завршном рачуну општине Пећинци у
2016. години су 725.524.160 динара, док
су текући расходи и издаци 720.737.220
динара. Претходна година завршена је
вишком прихода, односно суфицитом у
износу од 4.786.900 динара.
- Завршни рачун буџета Општине
Пећинци за 2016. годину завршен је
суфицитом. Готовинска метода говори
онолико колико имате, можете да потро
шите - каже Дејан Живановић, помоћ
ник председнице Општине Пећинци.
Одборници су разматрали и одлу
ку о измени и допуни буџета општи
не Пећинци за 2017. годину. По њој
општинска каса ће у текућој години бити
већа за 40,3 милион
 а динара.
- Основни мотив за други ребаланс
буџета јесте у томе да се финансира
ју капитални инвестициони расходи,
они који су започети да буду завршени,
а они који су од капиталног значаја да
буду у буџету. Нето ефекат укупних про

Помоћник председнице
Општине Дејан Живановић

мена је 40,3 милиона динара. Промене
мењају укупне приходе и расходе за
исти износ, што не ствара ни дефицит
ни суфицит – додао је Живановић.
Одборници су усвојили и Годишњи
програм заштите, уређења и коришће
ња пољопривредног земљишта општи
не Пећинци за 2017. годину. Општина
Пећинци располаже са 5.140 хектара
пољопривредног земљишта. Од тога је
582 хектара издато сточарима на осно

Предлози и коментари
У току седнице, Живко Марковић,
испред Демократске странке неколико
пута се јављао за реч и обратио се одбор
ницима. Између осталог, он је коментари
сао 10. тачку дневног реда која се односи
ла на отуђење грађевинског земљишта
на парцелама у катастарској општини
Суботиште. Он је истакао да сматра да је
локација одлична за инвеститоре и да се

није смела отуђивати, те да не може
подржати ову тачку дневног реда. Такође,
осврнуо се и на тачку дневног реда која
се односила на извештај о раду право
бранилаштва. Овај извештај је похвалио,
наводећи да је много квалитетнији у одно
су на прошлу годину, те да је његов пред
лог да се напише и колико спорова се
изгубило.

Начелник Петар Козарев

ву права пречег закупа, а ове године
ће путем јавне лицитације у закуп бити
издато 4.153 хектара.
- Приход остварен од издавања у
закуп пољопривредног земљишта ћемо
поново уложити у пољопривреду. То
ћемо учинити кроз улагања у одвод
њавање, обележавање парцела, уре
ђење атарских путева, анализу плод
ности земљишта и остале области које
су од виталног значаја за даљи развој
пољопривреде на територији општине
Пећинци – објаснио је начелник Одеље
ња за привреду, ЛЕР, заштиту животне
средине и инспекцијске послове Петар
Козарев.
Одборници су већином гласова усво
јили и одлуку о изради Плана детаљне
регулације „Хумано гробље“ у Сибачу
и извештаје, између осталих, о раду
Дома здравља „Драган Фундук“, ЈКП
„Водовод и канализација“, ЈКП „Сава“
за 2016. годину.

С. С.
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ЈОШ УВЕК НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ СТОЧАРА ИЗ КУПИНОВА СА ВОЈВОДИНАШУМАМА

„Циљ је да нас
истерају из шума“
Н

акон што је проблем око
забране испаше стоке у
купинским шумама сточарима из Купинова, донекле
решен, појавио се нови. Наиме, према њиховим тврдњама, „Војводинашуме“ третирају дивље растиње тоталним
хербицидима који уништавају
биљке и угрожавају њихову
стоку која борави у купинским
шумама. Они су се поводом
овога обратили свим надлежним институцијама, међутим, ни од једне нису добили
конкретне одговоре.
- Из „Војводинашума“ врше
прскање тоталним хербицидом да би уништили дивље
растиње. Међутим, ради се о
Спeцијалном резервату природе Обедска бара који је заштићен, односно где је то забрањено. Ми јесмо свињари,
али нисмо глупи. Закон није
селективан, зар за „Војводинашуме“ не важи тај закон?
Да занемаримо да штети нашим свињама, у питању је и
екологија, да ли је закон селективан у овој држави или
није? Обратили смо се свим
еколошким инспекцијама питајући их да ли се сме Специјални резерват прскати тоталним хербицидима, а од свих
смо добили одговор да није у
њиховој надлежности. И од
министарства пољопривреде
и од покрајинске инспекције, републичке... Ја се питам
као сељак који крваво зарађује динар, ко је надлежан?
Кад „Војводинашумама“ нико
не може да стане на пут, значи они могу поново да наше
свиње истерају из шуме, и
шта да ја радим са 120 свиња

– пита се Радослав Ђуричић.
Прво су, према њиховим
тврдњама „Војводинашуме“
забраниле за испашу одређене делове земљишта који су
у претходном периоду били
доступни. Из године у годину површина се смањивала,
да би у једном тренутку износила око 396 хектара што би
задовољило потребе око 360
свиња, а толико држи можда

Радослав Ђуричић

један или двојица сточара.
Како кажу, због оваквих проблема, број сточара је почео
да се смањује, а овај крај је
увек био познат по сточарству.
Како се присећа Радослав
Ђуричић, основни извор прихода људи који су живели и
који живе на овом простору
био је екстезивно сточарство.
Шуме су биле дозвољене за

Љубомир Ђуричић

Без коментара из
„Војводинашума“
М новине су упутиле допис
ЈП „Војводинашуме“ у вези са
проблемом који имају сточари
из Купинова. У свом допису
надлежне смо питали следеће:
1. Да ли сте упознати са
проблемима сточара из
Купинова?
2. Према њиховим тврдњама, Специјални резерват
природе Обедска бара третира се хербицидима који

уништавају флору и фауну
али наносе штету и њиховим
свињама. Да ли су истините
тврдње?
3. Да ли сте до сада постигли неке договоре и које
решење им можете понудити?
До закључење овог броја М
новина (понедељак, 26. јун),
одговор из ЈП „Војводинашуме“ није стигао.

испашу стоке, па су чак су и
људи са разних страна доводили стоку на испашу. Међутим, шездесетих година
је почело са забранама, са
образложењем да се очува
природа и Обедска бара. Њихов изговор био је да врше пошумљавање и обнову храста,
све је било под паролом да се
заштити природа и Обедска
бара.
- Некада је у купинским шумама било око 50 до 60 хиљада комада свиња. Сада наше
Удружење броји 42 сточара и
укупно имамо око 4.000 свиња. Претпрошле године су
нам „Војводинашуме“ дозволили само 396 хектара шуме,
а то је довољно за 396 свиња, јер иде хектар шуме по
свињи. Ми смо се обратили
Општини која нам је помогла,
стала уз нас. Подржала нас.
Захвални смо локалној самоуправи. Сад имамо проблем
са тим што „Војводинашуме“
прскају. Много нам прасица
поцрка од тог отрова. То је
њихово ловиште иначе, значи
они тим уништавају и срну и
флору и фауну – забринут је
председник Удружења свињара Љубомир Ђуричић.
Један од незадовољних
сточара је и Живојин Кнежевић.
- Не тражим ништа од шумарије, само да не прскају
таквим отровима, јер се све
уништава прскањем, у шуми више нема пужева, нема
змије, комараца... Ово је зло
за данашњицу – додаје Кнежевић, који тренутнo у купинским шумама држи око 120
свиња.
Сања Станетић
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ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ ПЕЋИНАЧКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Стопроцентна победа СНС

Н

а изборима за Саве
те месних заједница у
11 насеља пећиначке
општине, одржаним 18. јуна,
изабран је укупно 81 члан
Савета, а сви новоизабрани
чланови су кандидати које је
подржала Српска напредна
странка.
Повереник
пећиначког
одбора СНС Милорад Пан
тић каже да је то јасан пока
затељ колико поверење ова
странка ужива код грађана
општине Пећинци.
- Након што је на председ
ничким изборима Алексан
дар Вучић у нашој општини
освојио скоро 70 одсто пове
рења гласачког тела, само
неколико месеци касније
кандидати које је подржала

КУЛТУРНО ЛЕТО

Фолклор
за почетак

На платоу испред споме
ника у Пећинцима, 39. Зон
ском смотром фолклорних
традиција Срема прошле
суботе, 24. јуна почело је
Пећиначко културно лето у
организацији Културног цен
тра, а под покровитељством
Општине Пећинци.
Манифестацију је свеча
но отворио Јован Деврња,
директор КЦ Пећинци, који
је поздравио учеснике Зон
ске смотре и нагласио да је
Пећиначко културно лето
манифестација која из годи
не у годину нуди све богати
ји културни садржај публици
широм пећиначке општине,
а да је задовољство започе
ти управо са Зонском смо
тром фоклорних традиција,
која је у срцу Пећинаца оку
пила све општине Срема.
Програм Културног лета
наставља се током наред
них седмица не само у
Пећинцима, него и у оста
лим насељима општине све
до 23. јула, а сваког петка
љубитеље филмске умет
ности очек ују најновија
светска остварења у био
скопу КЦ Пећинци.

Српска напредна странка
освојили су апсолутну побе
ду на изборима за Савете
месних заједница. Разлог
томе је свакако чињеница
да се локална самоуправа,
на чијем челу је СНС, ни јед
ног тренутка није удаљила
од грађана, да свакодневно
ослушкује њихове потре
бе и труди се колико год је
у могућности да им изађе у
сусрет. Такође, наши акти
висти кроз бројне акције, од
добровољног давања крви
до уређења насеља, свако
дневно доприносе бољим
условима живота у локалној
заједници и то наши сугра
ђани очигледно препознају и
цене – изјавио је први човек
пећиначких напредњака.

НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ ОТПУТОВАЛИ НА ЗАСЛУЖЕНО ЛЕТОВАЊЕ

Рад и труд се исплате

Награђени ученици пред пут у Херцег Нови

Н

а изборима за Саве
те месних заједница у
11 насеља пећиначке
општине, одржаним 18. јуна,
изабран је укупно 81 члан
Савета, а сви новоизабрани
чланови су кандидати које је
подржала Српска напредна
странка.
Повереник
пећиначког
одбора СНС Милорад Пан
тић каже да је то јасан пока
затељ колико поверење ова
странка ужива код грађана
општине Пећинци.

- Након што је на председ
ничким изборима Алексан
дар Вучић у нашој општини
освојио скоро 70 одсто пове
рења гласачког тела, само
неколико месеци касније
кандидати које је подржала
Српска напредна странка
освојили су апсолутну побе
ду на изборима за Савете
месних заједница. Разлог
томе је свакако чињеница
да се локална самоуправа,
на чијем челу је СНС, ни јед
ног тренутка није удаљила

од грађана, да свакодневно
ослушкује њихове потре
бе и труди се колико год је
у могућности да им изађе у
сусрет. Такође, наши акти
висти кроз бројне акције, од
добровољног давања крви
до уређења насеља, свако
дневно доприносе бољим
условима живота у локалној
заједници и то наши сугра
ђани очигледно препознају и
цене – изјавио је први човек
пећиначких напредњака.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ РУМА

Јавна предузећа
позитивно пословала
Сва јавна
предузећа су
пословала са
добитком, па и
ЈП „Стамбено“
које има највише
проблема
у свом раду
Седница Општинског већа

Н

а 29. седници Општинског већа
Рума, која је одржана 20. јуна,
највише тачака дневног реда
се односило на усвајање извештаја о
раду и финансијском пословању јавних
предузећа и установа чији је оснивач
румска општина.
Сва јавна предуз ећа су пословала са
добитком, па и ЈП „Стамбено“ које има
највише проблема у свом раду.
По речима директора Срђана Нико
лића, „Стамбено“ је Румљане прошле
године грејало укупно 204 дана, што је
више него 2015. године, а просечно се
дневно трошило 6.126 килограм мазу
та.
- Прошле године цена мазута је пове
ћана за 46 процената, а ми смо снизи
ли цену грејања и зато смо имали мање
прихода за 10 милиона динара. Такође,
грађани су отказивали грејање, тако
да сада имамо 1.680 метара квадрат
них мање грејне површине. Остварили
смо добити од 6,1 милион динара, али
нам ове године стиже на наплату 29
милиона динара за мазут који смо још
2011. године добили од Робних резер
ви - рекао је Николић, додавши да им
је пословање проверавала и државна
ревизија те да је овај извештај рађен у
сарадњи са њима.
Начелник Општинске управе Душан
Љубишић, који је и председник Радног
тела за „Стамбено“, је указао да се ради
на сређивању проблема у „Стамбеном“
и подсетио да се један од закључака
односио на изградњу три нове котлар
нице на гас чија је укупна вредност око
1,8 милиона евра.
- Издвојили смо пет милиона из буџе
та и урађена је пројектна документа

ција, сада смо у фази издавања грађе
винских дозвола, а дефинисали смо и
локације за градњу котларница. Треба
одредити модел по ком ћемо финанси
рати изградњу. Има три модела: јавно
- приватно партнерство, други је кре
дитно задуживање и трећи формирање
заједничке фирме са приватним парт
нером, о томе ћемо тек одлучити. Под
сећам да „Стамбено“ само у насељу
„Тивол“ прави губитак од десет милио
на динара, а котларница за биомасу је
скупа. Планирамо да ове године дефи
нишемо модел, да кренемо у поступак
јавне набавке и евентуално већ следе
ћу сезону кренемо са новим котларни
цама - каже Душан Љубишић.
- Све обавезе према корисницима
наших услуга су извршене у контину
итету и према законским обавезама.
Редовно исплаћујемо зараде, као и
обавезе према добављачима, а годину
смо завршили са добити од 3,5 мили
она динара - рекао је Бранко Јовичић,
директор ЈП „Комуналац“.
Добра ситуација је и у ЈП „Гас - Рума“.
- Повећали смо промет гаса за 10,1
одсто, међутим зарада од тог промета је
повећана мање него што смо планира
ли зато што смо прошле године три пута
имали умањење цене гаса, која је сма
њена за трећину. Имали смо инвестици
ја у вредности од 12 милион
 а динара,
а годину смо завршили са добитком од
7,3 милиона динара - рекао је образла
жући извештај о раду директор овог јав
ног предузећа Рада Маравић.
Занимљив је и податак који се могао
чути од директорке Културног центра да
је разне програме у овој установи посе
тило 50.000 лица.

Завичајни музеј Рума је током проте
кле године имао 52 програма, уз добар
одзив румске публике. У оквиру изда
вачке делатности штампано је 25 ката
лога и пет публикација.
Још једна установа културе, Градска
библиотека „Атанасије Стојковић“ је
успешно радила у години за нама.
- Наша библиотека има фонд од
70.000 књига. Организовали смо и 51
програм који је везан за промоцију кул
туре, књижевности и књига. Када је реч
о нашој издавачкој делатности, објави
ли смо 11 књига, што је више од свих
библиотека у Срему заједно - рекао је
Жељко Стојановић, директор Градске
библиотеке.
ланови Општинског већа су подр
жали и одлуку о завршном рачуну
буџета за 2016. годину са изве
штајем о извршењу одлуке о општин
ском буџету за 2016. годину.
Биљана Дамљановић, шефица Оде
љења за финансије, привреду и пољо
привреду је истакла да је укупан оства
рен приход износио 1.593.000.000
динара, а расход је био 1.493.000.000
динара.
- Суфицит по завршном рачуну изно
си 92 милиона динара, а тај вишак
ћемо распоредити у програм комунал
не делатности, пољопривреде, зашти
те животне средине и програма 15
- Општинска управа. Већи део иде у
пољопривреду јер се ради о средстви
ма добијеним од закупа пољопривред
ног земљишта у државној својини. Те
измене су већ обухваћене првим реба
лансом овогодишњег буџета - рекла је
Биљана Дамљановић.
Смиља Џакула

Ч
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МИЛАН МАРИНКОВИЋ, ПИСАЦ ПЕСАМА ЗА ДЕЦУ

Најлепше је радити за децу

С

воју другу по реду
збирку поезије Ми
лан
Маринковић
посветио је деци. Књига
„Деда Симино царство“
промовисана је 15. јуна у
митровачкој Галерији. Оно
што је битно за напомену
ти јесте да ће сав новац од
продаје књига, поклонити
Удружењу „Даун“ из Срем
ске Митровице и Културно
– уметничком друштву из
Великих Радинаца. Такође,
цео приход од Маринкови
ћеве прве књиге „Породич
но двориште“ поклоњен је
Удружењу „Даун“, односно
за помоћ особама са Дау
новим синдромом.
Како он истиче, цео жи
вот је окружен децом, па је
решио да пише баш за њих,
али и за старије како би се
присетили свог детињства
или одрастања на селу.
- Стално сам био окружен
децом. Моја породица бро
јала је велики број деце,
био сам окружен децом и
мојих пријатеља и ближих
рођака којима сам и посве
тио прву књигу. Иначе сам
просветни радник, радио
сам дуго година као учи
тељ, био сам и директор
једне велике основне шко

Милан Маринковић

ле у Хрватској. Период док
сам радио са децом је нај
бољи део мог живота који
ћу увек памтити. У збирци
песама „Породично двори
ште“ нашло се и 14 песа
ма деце са Дауновим син

дромом. Тиме сам хтео да
скренем пажњу људима и
институцијама да воде бри
гу о тој деци, да покажем
колико су она способна и
колико могу да учине и да
су као и сва друга деца са

ДЕДА СИМИН ТРАКТОР
Трактор је машина снажна ,а и јака,
у селу га кућа поседује свака,
а и стари Сима трактор прави има,
обојица тешко раде, познато је свима.
С њим се стари Симо умара и прља,
трактор њему оре, тањира и дрља.
Пшеницу му сеје, куруз жути сади,
огрће му кромпир, репу му вади.
Кад на њиву крене баба Мара труца,
нека трактор не мучи и пуно не јурца.
А унучад малена рукама му машу,
хране су му спремили, а и воде флашу.
Трактор снажно руји док плугове вуче,
стари Симо управља и бркове суче.
Пшеница се сеје, кукуруз се сади,
обојица знају, мора да се ради.
Пшеницу му вози, у амбаре спрема,
озбиљан је Симо, јер ту шале нема.
Кукуруз док бере за њим комбајн ради,
деда Симо вози и бркове глади.
Посла има превише, ал› све је при крају,
радују се одмору, ту је зима, знам, знају.
Одмара се трактор, излежава Сима,
бога они моле да потраје зима.

мо им треба посветити ви
ше љубави и више пажње.
Та деца целог свог живота
остају деца. Мој је циљ био
да у сваком од нас стари
јих пробудим мало дете.
Зато што су деца чисте ду
ше, невина и искрена. Ја
ћу увек у срцу остати мало
дете и биће ми драго ако
сам успео макар делићем
да пробудим у некоме дете.
Онда сам ја успео том сво
јом књигом – каже Милан
Маринковић.
Књига „Деда Симино цар
ство“, како објашњава Ма
риновић, дуго је настајала.
Мисија књиге је била да де
ци на неки начин приближи
село и истакне све његове
лепоте.
- Другу књигу сам дуго
писао, зато што сам пратио
дешавања у једној сеос
 кој
породици и на тај начин
сам желео да децу која не
живе у селу упознам са се
лом, да им то приближим и
разбијем одређене предра
суде о селу. Деца која живе
у селу познају сво богат
ство и благодети живљења
на селу, али градска деца
то не знају и мој је циљ био
да их упознам. Ликови су
истинити, све згоде и не
згоде, догодовштине су се
стварно десиле. Нека име
на су чак истинита, а нека
су промењена. Иначе и ја
живим у селу, живео сам
много година и у граду, али
је по мени много лепше жи
вети у селу – додаје Марин
ковић.
У настајању је његова
трећа збирка песама, која
ће бити наставак прича о
деда Сими. Маринковић ка
же да је писати за децу јако
тешко, јер одрастао човек
мора ући у дечији свет, гле
дати како дете реагује, како
се понаша.
- И од продаје следеће
књиге коју објавим новац
ће ићи у хуманитарне свр
хе. Нисам материјалиста,
не мислим да је новац све
оно што је потребно у жи
воту. То је онај траг који ћу
оставити иза себе. Никад
нисам гледао материјалну
страну, него то колико сам
урадио – каже за крај Ми
лан Маринковић.
С. Станетић
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ЗАМЕНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
МИЛАН КОВАЧЕВИЋ У ЈАРКУ

Основцима на
поклон ранчеви

Ђаци из Јарка са Миланом Ковачевићем и представницима Школе

У

оквиру акције коју реализују
Покрајинска
влада и Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице прошлог петка,
23. јуна заменик покрајинског секретара за образовање Милан Ковачевић
посетио је подручно одељење Основне школе „Јован
Јовановић Змај“ у Јарку и
свршеним првацима уручио
ранчеве, школски прибор и
торбе за опрему за часове
физичког.
Како је истакао Милан
Ковачевић до 1. септембра
биће подељено неколико
хиљада школског прибора

и ранчева ђацима из мањих
средина и припадницима
националних мањина.
- Изузетно ми је драго што
смо покренули једну овакву
акцију и што ћемо обрадовати наше основце широм
Војводине. Опрема за школу коју делимо је изузетно
квалитетна и примерена
узрасту деце. Пазили смо и
на то да се на пример ранчеви за девојчице разликују
од оних за дечаке - рекао је
Ковачевић и најавио да ће
Покрајинска влада овог лета
уложити 50 милиона динара
за изградњу школских игралишта у оним местима где
недостаје простор за часове
физичког васпитања.

Он је подсетио и да је на
згради школе у Јарку замењен кров, а одобрена су
средства и за опремање
балон сале.
Учитељ Ђорђе Вукосављевић истакао је да су се
његови ђаци, њих 13, јако
обрадовали
поклонима.
Подела ранаца и школског
прибора свакако је од великог значаја и за родитеље,
који ће захваљујући овим
поклонима уштедети нешто
новца.
За ученике из Јарка припремљено је укупно 100
поклон пакета, који ће осталим ђацима бити уручени
28. јуна када буду дошли по
књижице.
Б. С.
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Изложба лего
коцкица

Галерија „Лазар Возаревић“ из Сремске Митровице
од прошле суботе, 24. јуна
домаћин је међународне
изложбе лого коцкица, коју
организује Лего клуб „Скоцкани“.
Посетиoци изложбе, како
они млађи тако и старији, су у
прилици да погледају занимљиве фигуре направљене
од лего коцкица, као и да
открију невероватно умеће
„лего“ конструктора. У склопу
изложбе постављена је и
играоница за најмлађе на
којој могу да се играју лего
коцкицама.
Изложба ће бити отворена
до недеље, 2. јула.
Б. С.

КУЗМИН

Хитовизија
У Дому културе у Кузмину
прошлог четвртка, 22. јуна
одржана је манифестација
„Хитовизија“ у организацији
Удружења „Златни осмех“. На
сцени сеоског Дома културе
наступили су малишани из
Кузмина, који су се представили песмом и игром.
Подршку овом догађају
пружила је и Градска управа
за културу, спорт и омладину
Града Сремска Митровица, а
првој „Хитовизији“ присуствовао је и начелник за културу
Илија Недић.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Концерт фолклора
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

Прошлог четвртка, 22.
јуна на игралишту бившег
Парти за на
у
Срем ској
Митровици одржан годишњи концерт културно –
уметничкких друштава са
територије Града. Песмом и
игром представило се више
од 250 учесника, чланови
културно-уметничких друштава: „Доситеј Обрадовић“
из Гргуреваца, „Извор Врањаш“ из Манђелоса, Културни центар „Босут“ из

Босута, Културни центар
Кузмин, фолклорни ансамбл
из Дивоша, вокална солисткиња Марија Ратков, хор
„Лицидерско срце“ из Хртковаца као и домаћини, чланови дечјег фолклорног
ансамбла „Бранко Радичевић“ уз пратњу Народног
оркестра „Сирмијумарта“.
Организатор овог догађаја био је Центар за културу
„Сирмијумарт“ из Сремске
Митровице.
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ФЕСТИВАЛ БЕСЕДНИШТВА ОСУЂЕНИХ ЛИЦА ОДРЖАН У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Прилика да се чује
и друга страна

Најбољи беседници трећег Фестивала беседништва осуђених лица

В
Учествовало
је 13 осуђених
лица из шест
затворских
установа из
Србије, међу
којима и
једна жена

есна
Јеремић
из
Казнено
поправ
ног завода за жене у
Пожаревцу и Богдан Лупуц
из КПЗ Сремска Митровица
победници су овогодишњег
митровачког Фестивала бе
седништва осуђених лица
„Audiatur et altera pars – Не
ка се чује и друга страна“.
Трећи по реду Фестивал
беседништва
осуђених
лица, чији је домаћин био
Казнено поправни завод у
Сремској Митровици, ор
ганизован је прошлог пет
ка, 23. јуна у башти хотела
Срем. Учествовало је 13
осуђених лица из шест за
творских установа из Ср
бије, међу којима и једна
жена.
Уводну беседу „Опро
штај са краљем“ Драгише
Кашиковића говорио је глу
мац Владимир Балашћак,
а Фестивал је званично
отворила Јелена Вујић, ре
ализатор третмана у КПЗ
Сремска Митровица.
- Учешће на овој манифе

стацији свакако је значајно
и вишеструко корисно како
за осуђена лица, тако и за
нас који са њима радимо.
Јер човек је по својој при
роди стваралачко биће са
потребом да се изрази и

да ствара ма где год да се
налазио – рекла је Јелена
Вујић.
Како је изјавио Небој
ша Драгановић, заменик
управника КПЗ Сремска
Митровица, за учешће на

Публика са интересовањем пратила беседе
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Порука
победничке
ауторске беседе
Весне Јеремић
„Порука срца“
гласи да никада
не треба
пропустити
своју шансу,
зато што никада
није касно да се
неке ствари
поправе
фестивалу могла су да се
пријаве осуђена лица која
казне издржавају у полуо
твореним или отвореним
одељењима
затворских
установа. Беседници су се
такмичили у две категори
је, ауторска беседа, коју је
говорило пет беседника, и у
категорији интерпретација,
за коју је било пријављено
осам беседника.
Одлуком
Беседничког
судског већа, које су чинили
Слађана Миленковић, про
фесор књижевности, Јасна
Арбанас, професор рето
рике, протојереј ставрофор
Милорад Голијан, Јелена
Вујић, реализатор третма
на у КПЗ Сремска Митрови
ца и Бранислав М. Павков,
православни катихета КПЗ

Никада није касно
да се ствари поправе
Порук а
победн ичк е
ауторске беседе Весне
Јеремић „Порука срца“ гла
си да никада не треба про
пустити своју шансу, зато
што никада није касно да се
неке ствари поправе.
- У моменту када ми се
догодила трагедија и када
сам мислила да је готово,
срце је почело да шаље
поруке и тада сам схватила
да је живот леп. У затвору
сам почела да читам и
пишем, јер пре за то нисам
имала времена, и ту сам
схватила да постоји живот
после свега овога – наводи
Весна шта ју је инспириса
ло да напише беседу „Пору
ка срца“.
Богдан Лупуц интерпре
тирао је беседу Јована Б.
Владимирова „Беседа о
слободи“ и однео победу.
- Потрудио сам се, наве
жбао сам беседу, али се
нисам надао победи. Могао
сам и да напишем свој
текст, али недостатак креа
тивности је учинио своје па

сам пристао да интерпрети
рам туђу беседу – каже Бог
дан.
Ауторска беседа Николе
Радмановић, који затворску
казну служи у Сремској
Митровици, носи назив
„Дела а не речи“ и освојила
је друго место. Каже да је и
на слободи читао, писао и
бавио се истраживачким
радом.
- Сада покушавамо да
живимо као да нисмо у
затвору. Бибиотекар сам у
полуотвореном делу уста
нове, имамо фонд од неко
лико хиљада књига. Тако
да ко жели, може да чита –
наводи Никола.
Ален Веселиновић из
КПЗ Ниш, члан драмске
секције у нишком затвору,
говорио је текст Моме Капо
ра „Како сте“. На питање
како је, одговара:
- Ја сам добро, надам се
да ће овако и остати. Међу
тим често када некога пита
мо како је не добијемо
искрен одговор.

Сремска Митровица, прво
место у категорији аутор
ска беседа однела је Весна
Јеремић из КПЗ за жене
у Пожаревцу са беседом
„Порука срца“. Друго место
је заузео Никола Радмано
вић из КПЗ Сремска Митро
вица, чија беседа је носила
назив „Дела, а не речи“, док
је трећи био Раде Шушић из
КПЗ Шабац са беседом „У
трпљењу спасење је моје“.

У категорији интерпре
тација најбољи је био Бог
дан Лупуц из КПЗ Сремска
Митровица, који је говорио
беседу Јована Б. Влади
мирова „Беседа о слобо
ди“. Друго место припало
је Бори Станковићу из КПЗ
Ћуприја, који је говорио
текст Фјодора Михајловича
Достојевског
„Забелешке
из подземља“, док је тре
ће место заузео Андрија
Тршић из КПЗ за малолет
нике Ваљево, који је кази
вао такође беседу Јована
Б. Владимирова „Беседа о
слободи“.
Првопласирани ће своје
беседе извести и на Фести
валу беседништва „Сирми
јум светлост речи“ 2. сеп
тембра, када ће наступити
у ревијалном делу. Награ
ђени беседници на поклон
су добили дипломе, књиге,
дуборез и новчане награде.
У уметничком програму
Фестивала
беседништва
осуђених лица учествовали
су ученици Музичке школе
„Петар Кранчевић“ и Цркве
ни дечији хор „Благослов“
из Сремске Митровице.
Биљана Селаковић
ФОТО: Жељко Петрас
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КУД „СОКО“ ИНЂИЈА

Годишњи
концерт
Културно - уметничко дру
штво „Соко“ из Инђије 19. јуна
одржало је традиционални
годишњи концерт у Спортској
хали. Током сат и по програма
наступила су сва четири ансам
бла са играма из Срема, Мачве,
Бјелице као и Изворна певачка
група „Кордун“ и Женска певач
ка група. Премијерно су изведе
не игре из Срема и Јадра које
су недавно награђене сребрном
плакетом на Покрајинској смо
три у Бачкој Тополи.
Наташа Косановић, председ
ница КУД „Соко“ истакла је да
их након годишњег концерта
очекује летња турнеја по Ита
лији.
- То је само део активности
које планирамо до краја године.
У октобру ћемо бити домаћини
семинара за уметничке руково
диоце, а на самом крају годи
не, у децембру, очекује нас још
један, предновогодишњи кон
церт у Културном центру Инђи
ја - истакла је председница КУД
„Соко“.
Све овогодишње активно
сти само су увертира јубилеју
који ће бити обележен следеће
године, 70 година рада и посто
јања културно-уметничког дру
штва које броји 200 чланова,
распоређених у четири ансам
бла и две певачке групе.  М. Ђ.

ВРДНИК

Видовдански
сабор
У Врднику је прошле суботе,
24. јуна свечано отворен
„Видовдански сабор“, традицо
нална манифестација која за
циљ има неговање духовних
вредности и народног ствара
лаштва српског народа. Мани
фестацију је отворио заменик
покрајинског секретара за обра
зовање Милан Ковачевић, а
отварању су присуствовли и
заменик покрајинског секретара
за туризам Радомир Почуч,
председник Општине Ириг Сте
ван Казимировић, његов заме
ник Миодраг Бебић, заменик
председника СО Ириг Томислав
Станојчев, директор Туристичке
организације Општине Ириг
Драган Драгичевић, и бројне
друге званице.
Организатори и овогодишњег
Видовданског сабора су Удру
жење Врдничана „Видовдан“ и
Турис тичк а
орган из ац ија
Општине Ириг, а финансијску
подршку пружили су Општина
Ириг и Министарство туризма
Републике Србије.
Манифестација ће бити
затворена на Видовдан.
Драган Аметовић
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ТОДОР БЈЕЛКИЋ О КЊИЖЕВНОСТИ И ПИСАЊУ

Морамо бити лучоноше љубави

Тодор Бјелкић

Т
Моје баладе
су епске
трагичне
приче
о малим
бићима
и малим
стварима
у природи,
као на
пример,
Балада о
лептиру,
Балада о
јаблану,
Балада о
дрвећу...

одор Бјелкић, писац, и признато, те је на самом писима и новинама, а како
поета, новинар и књи почетку тог стварања доби истиче, најпоноснији је био
жевн и
крит ич ар јао значајне награде које су када је као млад песник од
несумњиво стоји раме уз га охрабривале да настави 17 година, угледао своје
раме са великим именима да пише. Тада је песме име поред имена Бранка
песника за децу попут Зма објављивао у разним часо Ћопића, Иве Андрића...
Са жаљењем каже да
ја, Ћопића, Ршумовића.
је данас јако мало часо
До сада је објавио више
Балада о јаблану
писа и листова где мла
збирки песама и неколи
ди могу да објаве своје
ко књига прозе за децу,
Од снега се разболели дани
песме и да се на тај
а прве песме почео је да
и сунце зубато
начин искажу. Сада је то
пише у раној младости.
пало у блато,
много теже.
Најлепше дело му је
и ветри зимом наоружани
- Моји први радови су
„Азбучни Воз”, збирка од
у село сели –
објављени у локалним
тридесет кратких дечи
ветрови бели.
новинама. Прву књигу
јих прича где свако сло
поез ије
„Пиш ем
ти
во азбуке има своју при
И птице се смрзле у лету,
песму“ објавио сам
чу, а свака реч у тој при
нежна им крила
1972. године и та збирка
чи почиње тим словом.
магла овила,
је веома лепо дочекана
Он је, пишући ову књигу,
а, најсрећнији на овом свету,
и прихваћена. На врло
хтео да пок аже све
оџаци снују
леп начин су писали
лепоте српског језика и
снежну олују.
тада о мени и то је био
да схватимо да је српски
нови импулс да кренем
језик неисцрпан.
Тврдо спава шума ћелава
даље. Наравно, потом
Свој радни век провео
и мукло сече
су кренуле друге књиге
је као новинар, међу
секира дрвосече,
и објављивања песама,
тим, његово интересо
а када ноћ луда заурлава,
прича... Био сам неколи
вање за литерат уру
грана грану
ко пута награђиван и
показивао је још кад је
милује по длану.
због радио игара, а јед
био основац. Како каже,
на од њих је преведена
када је почео озбиљније
И један јаблан пупољке сања,
и на немачки језик. Као
да чита, тада је почео и
у сну му
стваралац, човек има
озбиљније да се заноси
пролеће на уму,
осећај да мења свет,
писањем. Његово почет
а снег опада са снежног грања...
или барем да га жели
ничко књижевно ствара
Чујеш ли јеку: то јаблан секу...
променити на један
лаштво било је озбиљно
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начин, али као и све заблу
де и та не траје вечито, па
се убрзо отрезниш и изле
чиш од тих бољки схватив
ши да је стваралац заправо
зачуђеност, али не света,
него самог појединца. Сви
ми помало пишемо, сви
смо ми помало ствараоци,
сви смо ми зачуђеност и
небеса и дана и ноћи.
Мислим да се природа
више нама чуди него ми
њој, јер у природи се нала
зе сви одговори на наша
питања, само што ми то
нећемо да видимо – каже
овај песник.
У свом стваралачком опу
су Тодор Бјелкић може се
похвалити са 15 објавље
них књига. Углавном је
писао песме за децу. Веом
 а
је битно напоменути да је
Бјелкић први песник на срп
ском језичком подручју који
је у поезију за децу увео
баладе.
- Имао сам посебну визу
ру из које сам посматрао
свет детињства и посебну
емоцију. Дете је заправо
мали човек. Моје баладе су
епске трагичне приче о
малим бићима и малим
стварима у природи, као на
пример, Балада о лептиру,
Балада о јаблану, Балада о
дрвећу... Све то деца виде
и изузетно су волела те
моје баладе. Где год смо
путовали и гостовали, те
исте баладе су биле изван
редно примљене како на
српском, тако и на македон
ском и на словеначком под
ручју. Мислим, ако по нечем
будем упамћен, биће то
због тих малих ствари у
природи – сматра Бјелкић.
За крај овај афирмисани
писац истиче да треба
писати, али не по сваку
цену. Треба тражити трунке
лепоте у суровом свету, јер
лепота је вечна и не може
се уништити док са друге
стране, мржња може.
- Моја би порука била да
трунк е лепоте потраже
прво у себи, а онда у приро
ди. Ми који пишемо морамо
бити искрени, морамо бити
луча. Морамо бити и лучо
ноше једне идеје. Човек је у
бити део неке свеопште
љубави која одржава рав
нотежу земље и космоса и
свега видљивог и невидљи
вог, без љубави то не може
успети, а наша је улога да
будемо лучоноше те љуба
ви – додаје Тодор Бјелкић.
С. Станетић
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МИТРОВАЧКА БОЛНИЦА

Стручни састанак
гастроентеролога

К

рајем протекле недеље,
одржан је редован годи
шњи састанак гастроен
теролошке секције Српског
лекарског друштва у органи
зацији Опште болнице Срем
ска Митровица и Клиничког
центра Војводине Нови Сад.
Састанку је присуствовало
преко 100 гастроентероло
га из свих болница у Србији.
Поред предавача др Жар
ка Крнетића и др Тихомира
Орлића из Новог Сада и др
Велимир Новаковић, гастро
ентеролог Опште болнице
Сремска Митровица имао је
веома запажено предавање
на тему „Савремена приме
на аргон плазма коагулације у
гастроентерологији“.
- Реч је о савременој мето
ди за коагулацију ткива која
користи
високофреквентну
електричну струју и јонизо
вани гас аргон. Користи се
у ендоскопском зауставља
њу крварења из дигестивног
тракта. Општа болница Срем
ска Митровица је међу први
ма у Србији започела активну
примену ове методе са вели
ким успехом. Метода показује
високу ефикасност, као и без
бедност у примени и развија
на је као алтернатива ласе
ру, у чему је показала бројне
предности – објашњава др
Новаковић.
Излагање др Новакови
ћа је високо оцењено током
дискусије од стране воде
ћих гастроентеролога Срби
је и још једном показало да
се Општа болница Сремска

Скуп гастроентеролога у митровачкој болници

Митровица налази на пра
вом путу у смислу стручности
и оспособљености за помоћ
својим пацијентима.
Да су у митровачкој болни
ци посебна посвећеникомфо
ру и задовољству пацијената,
говори и податак да се бројне
ендоскопије раде у анестези
ји, те је и овој теми на струч
ном скупу гастроентеролога,
посвећена додатна пажња.
Прим. др Мирјана Кендри
шић, анестезиолог, као гост
предавач, одржала је едука
цију на тему „Како унапредити
анестезију за гастронтести
налнеендоскопије у Србији“,
с посебним освртом на иску
ства Опште болнице Сремска
Митровица.
Стручном скупу присуство
вао је и директор митровач
ке болнице др Живко Врцељ
и изразио задовољство што

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

је на најбољи могући начин
искоришћена прилика да се
кроз нова знања и искуства
дође до најбољих могућих
решења у лечењу пацијена
та са болестима гастроенте
ролошке природе, а митро
вачка болница спада у ред
водећих међу општим болни
цама у Србији, што због про
фесион
 ално обученог кадра,
што због савремене апара
туре коју поседује, са циљем
достизања високог степена
успешности у дијагностици и
лечењу оболелих.
Многе установе терцијарног
типа немају велико искуство
у лечењу гастроентероло
шких болести, стога је знање
митровачких лекара, др Вели
мира Новаковића, др Гордане
Митић и др Радована Зеца,
од изузетне важности за овај
регион.
Б. Сремчић

Концерт за Дан музике

П

оводом Светског дана музике, 21.
јуна у Галерији „Лазар Возаре
вић“ у Сремској Митровици орга
низован је концерт „Љубав сликана
нотама“. На концерту су наступили про
фесори Музичке школе „Петар Кранче
вић“: Милда Кузминац (клавир), Јелена
Влаов
 ић (флаута), Зорица Опачић
(тамбура) и Душанка Гавриловић (кла
вир). Публика је могла да ужива у дели
ма Моцарта, Рахмањинова, Шопена,
Пјацоле и других.
Концерт у Сремској Митровици у
славу музике, био је хуманитарног
карактера, продато је 100 карата, а
приход од продатих улазница (50.000
динара) намењен је опремању нове
Концертне сале у митровачкој галерији.
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ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ ПРВЕ ЕДУКЦИЈЕ У ЖЕНСКОМ ЕДУКАЦИОНОМ ЦЕНТРУ

Завршиле обуку и добиле посао

П

оводом окончања пројекта Жен
ског едукационог центра у фирми
„Инсерт“ у Руми одржана је 22. јуна
конференција за новинаре на којој је било
речи о резултатима који су постигнути
током двогодишње реализације пројекта.
Отварање овог центра је иницирала
фирма „Инсерт“ у сарадњи са УСАИД-ом
и румском општином, кроз јавно - приватно
партнерство које су заједничким снагама
осмислиле модел који се бави потребама
за радном снагом на локалном нивоу.
Кроз ЖЕЦ су 62 жене успешно завршиле
курсеве обуке у области производње обу
ће, информационих технологија и енгле
ског језика, а 21 од укупно 23 жене које
су завршиле обуку у области производње
обуће, добила је посао одмах по завр
шетку обуке у фирми „Инсерт“. Такође, 20
жена је завршило почетни курс познава
ња информационих технологија, а 19 њих
је завршило почетни и нижи средњи ниво
познавања енглеског језика. Дакле, укупно
62 незапослене жене су завршиле курсеве
обуке у Женском едукационом центру.
- УСАИД је са поносом подржао про
јекте који су заједно са владом Србије и
приватним сектором радили на унапређе
њу како економског развоја тако и послов
ног окружења за развој приватног секто
ра - рекла је Лора Павловић, директорка
Kанцеларије за демократски и економски
развој у УСАИД-у.

Стеван Ковачевић, Лора Павловић и Жарко Којић
Локална самоуправа ће и даље давати
подршку Женском едукацион
 ом центру и
његовим текућим и будућим активности
ма.
- Пре свега оним усмереним ка другим
секторима привреде који имају снажан
потенцијал за развој, укључујући и парт
нерства која се фокусирају на уклањање
препрека запошљавању и развоју при
ватног сектора. У пројекту ЖЕЦ видели
смо начин да се обезбеди образована,
оспособљена и флексибилна радна сна
га, јер управо сталан развој технологије
тражи флексибилну радну снагу. Подсти

цање привредних активности и повећање
инвестиција су наш примарни циљ, а за то
је потребна и одговарајућа радна снага рекао је Стеван Kовачевић, преседник СО
Рума.
Жарко Kојић, генерални директор фир
ме Инсерт доо рекао је да центар нуди кур
севе обуке који су у складу са утврђеним
потребама у Сремском округу у области
производње обуће, заједно са програми
ма обуке у области тзв. „меких“ вештина,
као што су познавање енглеског језика и
информационих технологија.
С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Реци „не“ дрогама

Завод за јавно здравље
Сремска Митровица, у сарад
њи са Црвеним крстом и
Домом здравља у понедељак
26. јуна, на градској плажи,
обележио је Међународни
дан против злоупотребе и
незаконите трговине дрога
ма, чији је овогодишњи слога
ном „Прво саслушај“.
Циљ кампање је подршка

превенцији употреба дрога
која је заснована на научним
доказима о ефик асности,
чији су основни циљеви спре
чавање и одлагање конзуми
рања психоактивних супстан
ци, као и спречавање да они
који експериментишу са дро
гама постану корисници висо
ког ризика и зависници од
дрога.
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ПРИЈЕМ КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Изборили се са болешћу,
па освојили медаље
П
редседник Општине Инђија Вла
димир Гак у петак, 23. јуна прире
дио је свечани пријем за 16-годи
шњег Лазара Матијевића и 11-годишњег
Стефана Закамарока из Инђије, који су
почетком јуна учествовали на 8. „Свет
ским дечијим победничким играма“ у
Москви. У питању је такмичење на којем
учествују малишани узраста од седам
до 16 година који су завршили терапи
ју, победивши тако у најважнијој борби
- борби за живот. Деца су се такмичила
у стоном тенису, пливању, стрељаштву,
атлетици, фудбалу и шаху.Репрезента
ција Србије на овом такмичењу освоји
ла је укупно седам медаља – три златне,
једну сребрну и три бронзане.
Стефан је учествовао у категорији од
10 до 13 година у четири дисциплине
(атлетика, фудбал, стрељаштво и стони
тенис) и освојио двезлатне медаље - у
атлетици (трчање на 60 метара) и фуд
балу. У категорији од 14 до 16 година,
Лазар Матијевић се окитио са две брон
зане медаље - у стоном тенису и фуд
балу.
- Учешће на „Играма победника“ у
Москви за нас је било једно незаборавно
искуство. Заиста носимо прелепе утиске
и успомене из Русије и захваљујемо се
НУРДОР-у и Општини Инђија - рекли су
Стефан и Лазар након свечаног пријема

Стефан и Лазар са родитељима на пријему код председника Општине Инђија

код председника Општине Инђија.
Локална самоуп
 рава овим малим
јунацима захвалила се на симболичан
начин поклонивши им лап топ рачуна
ре, а председник Општине Владимир
Гак пожелео им је добро здравље и пуно
среће у даљем школовању и спортским
активностима.
- Лазар и Стефан су победили у нај
важнијој борби-борби за живот и свима
нам показали како се треба у животу

борити и на који начин треба предста
вљати град и државу из које долазите
на једном великом такмичењу, какве су
„Игре победника“ у Москви. Ми смо вео
ма поносни на њих двојицу и лап топ
рачунарима смо хтели да им се захва
лимо на томе што су били јаки и у борби
за живот, али и на овом такмичењу, ода
кле су нам донели чак четири медаље истакао је председник Општине Инђија
Владимир Гак.
М. Ђ.

ИСТОРИЈСКИ УСПЕХ КЛУБА АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА „ИНДИАНС“ ИЗ ИНЂИЈЕ

Пласман у полуфинале

К

луб америчког фудбала
„Меридиан Индианс“ из
Инђије пласирао се у полу
финале Спорт клуб Прве лиге
Србије победившу у плеј-офу
фаворизоване „Блу Драгонсе“
са 35:28. Јунак утакмице био је
млади Александар Борковић,
који је у овом мечу „експлоди
рао“ и презентовао фантастичну
игру којој ни стамена одбрана
„Змајева“ није могла да стане
на пут.
„Блу Драгонси“ и „Индиан
си“ одиграли су вероватно нај
неизвеснији меч овогодишњег
првенства, а судећи по до сада
приказаном, нико није очекивао
да ће играти поен за поен те
да ће навијачи кроз све четири
четвртине бити сведоци резул
татске клацкалице, до самог
краја.
Смењивала су се вођства
током читавог меча јер су „Инди
анси“ ушли растерећеније, све
сни да немају шта да изгубе.
Прва четвртина завршена је
вођством инђијске екипе, али су
„Змајеви“ успешно надокнађи

Детаљ са утакмице „Индианси“ – „Блу Драгонс“
вали сваку предност противни
ка, па се на одмор отишло при
резултату 21:21.
Трећа етапа утакмице проте
кла је мирно, без поена, да би

се потом у финишу игра поново
„отворила“. Овог пута, повели
су домаћини, те су гости били у
ситуацији да „јуре” резултат, а то
им је и пошло за руком.

Александар Борковић је након
меча изјавио да је једна грешка
„Змајева“ у четвртој четвртини,
када су „Индианси“ покупили
кик-оф, донела превагу у корист
његовог тима, али и да је цела
екипа одиграла тимски, уиграно
и сложно, што види као главни
разлог победе.– Очекивао сам
да ће бити „густо“, као што је
и било. Оба тима су се борила
за топ четири екипе. Иако сам
постигао свих пет тачдауна, не
бих успео без своје екипе која је
добро блокирала и држала своје
људе. Сви су играли као прави
тим, као права породица. Било
је неколико грешака, што ћемо
да поправимо у наредном пери
оду – изјавио је Борковић.
„Индианси“, не само да су се
реванширали за пораз од „Пла
вих змајева“ у лигашком делу
првенства, него су остварили и
свој најбољи резултат у сениор
ској конкуренцији, па ће у полу
финалу овогодишњег такмиче
ња играти у Крагујевцу против
актуелних првака државе „Вајлд
Боарса“.
М. Ђ.
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Стабилнија финансијска
ситуација
Доказ да се
у претходних
годину дана добро
радило јесу и
остварени резултати
у претходној сезони

П

ре само годину дана одговорност
за функционисање једног од најбо
љих спортских колектива у Инђији
преузело је ново руководство, на челу
са председником клуба Здравком Мрђом
и директором Драганом Пилиповићем.
Данас, како потврђују и у Управи клуба,
ситуација је много стабилнија, пре свега,
када су финансије у питању.
- Морам рећи да смо пре само годину
дана у клубу затекли једно хаотично ста
ње, у финансијском и организационом

Драган Пилиповић,
директор ФК „Инђија“

Први тим ФК Инђија

смислу. Није било домаћинског послова
ња, тако да смо на почетку имали доста
потешкоћа, појављивали су се неплани
рани дугови, дугови који се нису књиго
водствено водили - каже Драган Пилипо
вић, директор ФК „Инђија“.
Пилиповић наводи да је дуг износио 22
милиона динара на дан 15. јун 2016. годи
не и да су за годину дана успели да га
смање на 10 милион
 а динара.
- Успели смо да вратимо око 12 мили
она динара и морам да кажем да су нам
у томе помогли Општина Инђија, Савез
спортова и неколико спонзора. Све плате
се исплаћују на време и ту нема никаквих
проблема - каже директор ФК „Инђија“.
Лоша ситуација зетечена је и када је у
питању инфраструктура. Према речима
надлежних, сачекале су их запуштене
свлачионице, дресови и остала спортска
опрема, главни терен, трибине и помоћ
ни терен.
- Доста енергије је изгубљено на
решавању тих проблема, јер једностав
но нисмо могли да се фокусирамо на
рад са првим тимом, млађим категори
јама и на инфраструктуру. После годину
дана урађено је много како би се задо
вољиле потребе такмичења у Првој лиги

ФК „Железничар“
на Градском стадиону
После неколико година „изгнанства“,
други фудбалски клуб у Инђији, ФК
„Железничар“ поново ће све утакмице
играти на Градском стадиону. Како је
истак ао директор ФК „Инђија“ Драган
Пилиповић таква је одлук а садашњег
руководства.

- ФК „Железничар“ све званичне утак
мице игра на главном терену, док трена
жни процес обављају на помоћном тере
ну. За сада немамо проблема са управом
ФК „Железничар“ и мислим да ће та
сарадња и на даље функцион
 исати како
треба - истакао је директор ФК „Инђија“.

Србије. Нисмо имали ниједну заставу
у клубу, сада су сви јарболи попуњени,
јер по пропозицијама, минимум мора
бити постављено пет застава - општин
ске, клупске, ФИФЕ, УЕФЕ и ФСС, сада
их имамо 18. Терен је у одличном стању,
два пута је у току протеклих годину дана
у потпуности уређен и то током зимског и
летњег прелазног периода - каже Пили
повић.
Доказ да се у претходних годину дана
добро радило јесу и остварени резулта
ти у претходној сезони. Сениорска екипа,
која се такмичи у Првој лиги Србије, сезо
ну је завршила на четвртој позицији са 48
освојених бодова, док су се Омладинци
овенчали титулом шампиона Војводи
не, и од августа ове године такмичење
настављају у Квалитетној Омладинској
лиги Србије.
- Омладинци ће имати прилику да
одмере снаге са водећим клубовима
српског фудбала попут Црвене Звезде и
Партизана. Морам рећи да смо за такми
чење лиценцирали и другу омладинску
екипу, која окупља момке 2000. годиште
за Омладинску лигу Војводине, јер пла
нирамо да се у том рангу такмичимо не
једну, већ две сезоне - говори о планови
ма директор ФК „Инђија“.
Пилиповић се на крају осврнуо и на
предстојећи прелазни рок и навео да
неће бити много промена у играчком
кадру, нити великих „померања“:
- Са двадесетак играча из овог саста
ва ћемо ући у нову такмичарску сезону.
Можда ће три, четири играча напустити
наше редове због истека уговора или
нових ангажмана. Наши играчи су можда
међу најнеплаћенијим у Србији, али су
им плате редовне.

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.

М. Ђ.
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АТЛЕТИЧАРКА
ДРАГАНА ТОМАШЕВИЋ

Најбоља
у Израел
у

Атлет ич арк а
„Сирм ијум а“
Драгана Томашевић у 2017.
години не зна за пораз. Оства
рила је још једну вредну победу,
овога пута на екипном Првен
ству Европе у израелском Тела
виву. Победила је у бацању
диска и репрезентацији Србије
донела максималних 12 бодова.
Након остварене норме за
сениорско Првенство света које
ће се одржати од 9. августа у
Лондону ово је још један изузе
тан успех за митровачки спорт.
- Није било лако, јер је мора
ла да победи Литванку Саради
ну, финалисткињу са последње
олимпијаде у Рију, али и Мађа
рицу Мартон, шампионку Евро
пе у бацању кугле - презадово
љан победом истиче тренер
Данило Кртинић.
Спортски директор АК „Сир
мијум“ Горан Павловић следе
ћег викенда најављује наступ
сјајног Огњена Стојановића, нај
бржег јуниора у Србији на
Првенству Балкана у Букурешту,
у конкуренцији јуниора такође за
репрезентацију Србије.

БИЦИКЛИЗАМ

Првенство
Србије

СЛОБОДАН ЈЕВРЕМОВИЋ, ТРЕНЕР ГИМНАСТИКЕ И ФИТКИДА

Каријера дуга 50 година

П

ола века у гимнастици
обележио је прошле субо
те, 24. јуна тренер Сло
бодан Јевремовић из Сремска
Митровице. Свако ко је трени
рао гимнастику зна за Слобу,
који је у некадашњем Партизану
1967. године започео своју тре
нерску каријеру.
- У гимнастици сам био преко
40 година, а последњих седам
година сам посвећен фиткиду,
модернијој и нешто мало дру
гачијој верзији гимнастике. Тре
нирао сам за ових 50 година
око 10 хиљада девојчица, а број
освојених медаља на разним
нивоима такмичења није могуће
пребројати. Девојчице које сам
тренирао биле су првакиње Вој
водине, првакиње Југославије,
првакиње Европе – каже Јевре
мовић.
Почео је да ради у „Партиза
ну“ 1967. године на наговор свог

тренера Николе Ковачића.
- Од 1967. године прошло је
50 година, а као да је јуче било.
Сећам се да сам од почетка био
врло успешан, јер су већ 1969.
године моје пионирке биле
првакиње Војводине, наредне
године, 1970. Бранка Дабовић
освојила је титулу пионирске
првакиње Југославије, а 1972.
године постала је и омладин
ска репрезентативка Југосла
вије. Бранка Бурмазовић је
била сениорска репрезентатив
ка Југославије. Смењивале су
се генерације, више или мање
успешне, а када је гимнастика
у Србији спала на ниво на којем
је сада, одлучио сам да потра
жим нешто интересантније и
открио сам фиткид, нови спорт
који је врло сличан гимнастици.
Већ седам година врло успешно
водим Фиткид клуб „Стар СМ“.
Девојчице које сада тренирам су

СУБОТИШТЕ
Првенство Србије у бицикли
зму – хронометар 2017. одржано
је прошлог петк а, 23. јуна у
Ердевику. Вожена је стаза од
Ердевика до Кукујеваца дуга пет
километара, а врућина и јак
ветар нису били на страни так
мичара.
Тријумфе у сениорској конку
ренцији однели су Душан Рајо
вић из Металца и његова клуп
ска колегиница Јелена Ерић.
Државно првенство на хроно
метар по четврти пут одржано је
у организацији Бициклистичког
савеза Србије и Бициклистичког
клуба „Шид“, а по први пут так
мичари су трку почели са старт
не рампе.
Подршку организацији трке
пружили су Општина Шид и
Туристичка организација Општи
не Шид.

28. JUN 2017.

са четири европска првенства
донеле две златне, две сребрне
и пет бронзаних медаља. Надам
се да ћемо успети ове године да
одемо на такмичење у Ирску –
наводи Слободан Јевремовић.
Иза њега је веома успешна
каријера, а генерација са којом
тренутно ради, је последња.
Наводи да планира да остане у
клубу, а тренерску палицу пре
даје сину Марку, који је завршио
ДИФ и који је такође тренер у
клубу.
На крају Слоба наводи да је
као тренер досањао своје снове,
али остаје жал за Новембарском
наградом.
- Некако без тог градског при
знања каријера ми није комплет
но заокружена. У сваком случају
девојчице које тренирам и које
сам тренирао су моја највећа
награда – закључује Јевремо
вић.
Б. С.

Риболовци пецали за Уроша

С

ав приход са хуманитарног такмичења
у пецању шарана, које је у организацији
Удружења риболоваца „Доњи Товарник“
одржано прошле суботе, 24. јуна на језеру у
Суботишту, биће уплаћен у фонд за лечење
седмогодишњег Уроша Карапанџића из Попи
наца који болује од церебралне парализе.
Најуспешнији био је Ивица Марковић из
Пећинаца, који је освојио прво место у обе
категорије такмичења – упецао је највећи
примерак шарана, а освојио је прво место и
за укупну уловљену количину рибе, тако да је
кући понео оба пехара и златну медаљу. Дру
го место и сребрну медаљу освојио је Јовану
Ђорђевићу из Карловчића, а како је за тре
ће место било више кандидата риболовци су
одлучили да се бронзана медаља на додели
такмичарима, већ да припадне Урошу као
успомена на ово такмичење. Медаљу је у Уро
шево име примио његов отац Дејан Карапан
џић.
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ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КАЈАКУ

Кајакашима „Вала“ три медаље

П

ротеклог викенда у Бео
граду на Ади Циганли
ји одржано је Европско
првенство у кајаку за јуниоре и
млађе сениоре на коме је уче
ствовало 38 земаља. Кајакаши
митровачког „Вала“ наставили
су да нижу успехе освојивши
три медаље.
Марија Достанић је освојила
златну медаљу у једноседу на
500 метара у јуниорској кон
куренцији победивши у вре
мену 1 минут и 58.628 секун
ди. Сребрна медаља припала
је Софи Кинцловој из Чешке
(01:59.224), док се за брон
зу изборила Алина Свита из
Белорусије (02:00.028). Марија
се последњег дана шампион
 а
та такмичила и у једноседу на
200 метара. У трци на најкраћој
деоници заузела је 4. место у
времену (44.472).
Бојан Зделар је освојио две
бронзане медаље у јуниорским
једноседима. У трци на 1.000
метара бронзу је освојио у вре
мену 3 минута и 36.212 секун
ди. Златну медаљу је освојио

Марија Достанић и Бојан Зделар
Расмус Кнудсен из Данске
(03:33.388), а сребро мађар
Адам Варга (03:35.260). На 500
метара до бронзане медаље
је дошао у времену 1 минут и
42.788 секунде. Златну меда
љу је освојио Дмитри Дани
љенко из Украјине (01:42.704),
а сребрну медаљу Чаба Залка
из Словачке (01:42.724).
Најближи медаљи био је

Петар Милковић у млађесени
орском четвороседу на 1.000
метара освојивши 4. место са
Николом Расулићем, Анђелом
Џомбетом и Михаил
 ом Суботи
ћем (03:00.464). Петар је насту
пио и у једноседу на 500 мета
ра где је завршио на 3. Месту
(01:43.512) у Б финалу, укупно
заузевши 12. место.
Оливера Михајловић је у

јуниорском двоседу са парт
нерком Евом Бартом оства
рила одличне резултате. У
трци на 500 метара заузеле
су 6. место (01:52.816), то
јест на 1.000 метара 8. место
(03:50.244).
Стефан Врдољак и Немања
Тајбл су наступили у јуниор
ским четворседима. У трци на
1.000 метара су са Стефаном
Васићем и Жарком Јаковље
вићем полуфиналну трку завр
шили на 4. Месту (03:07.132),
док на 500 метара са Васићем
и Андреј Њаријем нису успели
да се пласирају у полуфинале
(01:31.228).
Сандра Половина је у кон
куренцији млађих сениорки у
једноседу на 1.000 метара у
полуфиналу заузела 5. место
(04:18.584). Анастазија Бајук
је наступила у четвороседу на
500 метара за јуниорке са Тија
ном Јанић, Зораном Доловац и
Јеленом Бодор где су заврши
ле такмичење у квалификаци
јама.
Б. З.

БАЗЕНИ У ПЕЋИНЦИМА

Отворена купалишна сезона

Ц

елодневним програмом, прошлог пет
ка, 23. јуна је на Базенима Пећинци
званично почела купалишна сезона.
Богат културно - забавни и спортски про
грам, као и топао летњи дан привукао је
велики број купача, али и спортиста.
Свечано отварање обележио је турнир
у брзопотезном шаху, на којем је учество
вало десет играча, који су играли по убр
заном темпу игре: пет минута по играчу.
Победио је Лазар Пештерац из Шиманова
ца, који је из девет партија освојио осам
поена. Други је био Славиша Спасић из
Шимановаца са седам поена, док је трећи
био Дејан Јовановић из Прхова, такође са
седам поена, али са слабијим додатним
критеријумима. Турнир је свечано отво
рио Томислав Ћирковић, директор Јавне
установе „Спортски центар“, повлачењем
првог потеза у партији Бабић – Пештерац.

Тројица првопласираних награђени су
пехарима и медаљама.
Тропска врелина тог дана није омела
одбојкаше на песку да покажу своје умеће.
На терену за одбојку на песку осам екипа,
састављених од по три играча, такмичи
ло се у свом омиљеном спорту. Финална
утакмица одредила је победничку екипу у
саставу Немања Динчић, Душан Штетић и
Матија Шеговац. Друго место освојили су
млади одбојкаши Јована Чикић, Брани
слав Петковић и Драгана Најић, док је тре
ће место заузела екипа у саставу Данијела
Тешић, Катарина Гојић и Јована Савковић.
Награде најуспешнијим одбојкашима уру
чио је руководилац пећиначких базена
Дарко Пантић.
Богат културно - забавни програм обе
лежили су наступи две групе ансамбла
Друштва за неговање народне традиције

„Пећинци“, а најмлађе посетиоц
 е базена
забављао је професион
 ални кловн – ани
матор.
Из управе Базена у Пећинцима најављу
ју и за ову купалишну сезону низ погодно
сти за најуспешније ђаке и спортисте, као
и богат спортски и забавни програм, а у
сарадњи са Спортским савезом „Развој
спортова“ наставља се лепа традиција бес
платне школе пливања, која почиње 1. јула.
Пећиначки базени биће отворени за купаче
сваког дана од 10 до 19 часова. Такође, за
све љубитеље пливања и забаве на базе
нима који нису са територије пећиначке
општине, биће обезбеђен бесплатан ауто
буски превоз из Руме, који стартује у поне
дељак 26. јула, а све додатне информације
могу се добити путем телефона 063/575
023 или на званичном сајту Базена Пећин
ци http://www.bazenipecinci.com.

44

M NOVINE

VREMEPLOV
28. јун
1389. У бици на Косову пољу
Турци победили српску војску и
обезбедили даљи продор на
Балкан. Србија потом постала
турска вазална држава, а њено
освајање завршено 1459, када
су Турци зауз ели утврђени град
Смедерево.
1960. Основан Универзитет у
Новом Саду.
29. јун
1855. У Лондону изашао први
број листа „Дејли телеграф“.
1882. У Беог раду пуштен у рад
први савремени водовод.
30. јун
1859. Чарлс Блондин пред
25.000 гледалаца преко разапе
тог конопца прешао изнад Нија
гариних водопада, из САД у
Канаду.
1908. У источни Сибир пао
метеор од чије експлозије се
осетило подрхтавање тла и у
централној Европи.
1948. Југословенска штампа
објавила Резолуцију Информа
ционог бироа комунистичких и
радничких партија о стању у
Комунистичкој партији Југосла
вије и одговор Централног коми
тета КПЈ којим се одбацују опту
жбе изнете у Резолуцији. Усле
дила хапшења и затварања
чланова КПЈ који су се опреде
ли за ставове Информбироа.
1. јул
1921. Први пут је примењена
вакцина за заштиту деце од
туберкулозе (БЦГ).
2000. Пуштен је у саобраћај нај
дужи мост на свету који је пове
зао Шведску и Данску.
2. јул
1900. Гроф Фердинанд фон
Цепелин извршио први лет
ваздушним бродом над Боден
ским језером у јужној Немачкој.
1961. Амерички писац Ернест
Хемингвеј извршио самоуби
ство.
1964. Председник САД Линдон
Џонсон потписао Акт о грађан
ским правима, којим је забрање
на расна дискриминација.
3. јул
321. Римски цар Константин II,
хришћанин, прогласио недељу
за дан одмора и верског обреда.
1583. Руски цар Иван Грозни
убио је, у наступу гнева, сина.
Овај аутократа спровео је зна
чајне реформе у Русији, а због
окрутног односа према бољари
ма добио је назив Грозни. Као
трагични лик био је инспирација
слик арима, музичарима, књи
жевницима, филмским редите
љима.
1969. Један од оснивача енгле
ске рок групе „Ролингстонс“ Бра
јан Џонс утопио се у свом базе
ну под дејством прекомерне
количине дроге.
4. јул
1776. На Континенталном кон
гресу у Филаделфији потписана
Декларација о независности
САД, данас празник, Дан неза
висности.

28. JUN 2017.

HOROSKOP
ОВАН: Уколико вас
иритира нечије непро
фесионално понаша
ње, потрудите се да
контролишете своје негативне
импулсе и избегавајте потенци
јално ривалство. Потенцирање
пословног сучељавања ствара и
низ додатних проблема. Искре
ност пред вољеном особом утиче
на боље разумевање. Потребна
вам је емотивна блискост како
бисте превазишли сумње.

ВАГА: 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.

БИК: 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.

ШКОРП ИЈ А:
Нек о
вам јасно даје до зна
ња, да се налазите у
доброј позицији и да
подржава ваше ставове. Потреб
но је да процените добар трену
так за акцију и да надмудрите
своје ривале. Важно је да ваше
идеје или емотивна интересова
ња наилазе на позитиван одго
вор. Уколико сте слободни пла
нирајте нови љубавни сусрет.

БЛИЗАНЦИ: Договор
са једном особом ука
зује на могуће неспо
разуме и потенцијал
ни неуспех. Недостаје вам добар
увид у различите токове послов
них догађаја. Делујете сувише
резервисано и неповерљиво али
партнер нема намеру да вас пре
терано разуверава у вашим емо
тивним сумњама. Важно је да
правилно усмеравате. Важно је
да правилно усмеравате креа
тивну енергију.
РАК: Уколико се већи
на сарадника противи
вашим идејама и
вољи, нема потребе
да упорно инсистирате на својим
првобитним намерама. Неко вам
отворено даје до знања да неће
имати превише разумевања за
ваше захтеве. Делујете узнеми
рено, лакше вам је да неког опту
жите за своје емотивно стање.
Потребно је да се боље прилаго
дите блиској особи.
ЛАВ: 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 захтеве
у друштву вољене особе. Обра
тите пажњу на здравији начин
исхране.
ДЕВИЦА: Закључује
те 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.

СТРЕЛАЦ: Нема раз
лога да очекујете 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.
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.
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.
РИБЕ: Делујете неза
интересовано за одре
ђене теме које захте
вају додатни пословни
ризик. Ипак хладан тон и стил
одбијања наил
 азе на лош одјек у
пословним круговима. Нажалост
несвесно подстичете пословни
ривалитет. Осећате емотивну тен
зију у нечијем присуству. Стало
вам је да одгонетнете партнерову
изненадну ћудљивост у понаша
њу.

Crkveni
kalendar
Среда, 28. (15) јун
Св. пророк Амос, Свети муч.
Кнез Лазар и Св. мученици срп
ски – Видовдан
Четвртак, 29. (16) јун
Свет Тихон Аматунски Чудотво
рац
Петак, 30. (17) јун
Свети мученици Мануил, Савел
и Исмаил
Субота, 1. јул (18. јун)
Свети мученици Леонтије, Ипа
тије и Теодул
Недеља, 2. јул (19. јун)
Св. апостол Јуда; Преп. Пајсије
Велики; Свети Јован Шангајски
Понедељак, 3. јул (20. јун)
Св. свештеномученик Методије;
Преподобни Наум Охридски
Уторак, 4. јул (21. јун)
Свети мученик Јулијан Тарсиј
ски; Преподобна Анастасија
Српска

Кандирани
ђумбир
Састојци: 500 г свежег ђумби
ра, шећер.

Припрема: Оперите и ољушти
те ђумбир, исецкајте га на комади
ће приближне величине. Ставите
у шерпу и прелијте водом да огре
зне. Кувајте на тихој ватри око 30
минута, односно док не омекша.
Оцедите, измерите и ставите у
посуду, па додајте исту количину
шећера и 3 кашике воде. Кувајте
на тихој ватри док ђумбир не
постане прозиран и течност испа
ри. Онда на још нижој температу
ри кувајте стално мешајући док не
постане скоро сув. Ђумбир затим
уваљајте у шећер тако да сваки
комадић буде прекривен шеће
ром. Распоредите комадиће у
одговарајућу посуду и оставите да
се охлади на собној температури.
Кад се сасвим охлади, ставите у
тегле и добро затворите или га
увијте у целофан.

• Мењам теглу ајвара за
кућу на Хавајима.
• Изгубио сам веру у
себе, веру у љубав, веру
у свет, једину наду сам
нашао у игли … и сад
хеклам и супер ми је!
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ПРОЈЕКАТ ЗА МЛАДЕ, А ПРОТИВ ПРЕДРАСУДА

Психотерапија није баук

Др Милица Николић и Ана Андонов са ученицима Техничке школе у Пећинцима

З

ванична дефиниција психотерапије
гласи: психотерапија је „заједнички
назив за низ техника и процедура која
се састоји из разговора између терапеута и
клијента, који настоје уклонити поремећаје у
доживљавању и понашању, мењати неке
особине личности због којих особа нема аде
кватне социјалне односе и/или подстицати
позитиван развој особе“. Многи, међутим,
психотерапију изједначавају са лечењем
психијатријских болести и због тога људи
често не траже помоћ када им је потребна,
страхују да ће у друштву бити „обележени“
или из друштва изопштени. Искуство ипак
потврђује да је човеку понекад потребна
мала помоћ психотерапеута да би решио
огроман проблем и зато је права штета што
овакав вид помоћи људи сами себи ускраћу
ју само због негативних уверења и предрасу
да, сопствених или туђих. Превазилажење
предрасуда и смањење негативних уверења
и емоција јесте важно нарочито код младих,
јер они могу да посегну за опасним замкама
које им се у тренутку понуде као решење, а
када схвате да су мали проблем решили
тако што су упали у велику невољу, може да
буде већ касно за безболна и елегантна
решења каква психотерапија нуди. Удруже
ње грађана „Умеће живљења“ из Шиманова
ца је преко пројекта „Дестигматизација пси
хотерапије код младих“, а уз финансијску
подршку Покрајинског секретаријата за спо
рт и омладину, одржало низ радионица са
средњошколцима у просторијама Средње
техничке школе „Миленко Веркић Неша“ из
Пећинаца, као и у Гимназији „Бранко Ради
чевић“ из Старе Пазове. Циљ радионица је,
између осталог, био охрабривање младих да
у случају потребе потраже психолошку
помоћ или савет у право време и тако откло
не препреке које им стоје на путу да остваре
своје планове и постану успешнији, задо
вољнији и срећнији.
Колико је дестигматизација психотерапије
важна за младе показује пример малтрети

рања и злостављања адолесцената преко
друштвених мрежа. Најчешће се деси да
жртве злостављања не могу да трпе прити
сак одбачености од друштва, а изразито рет
ко саопштавају свој проблем старијим особа
ма које би могле да им помогну. Већина
младих се повлачи у себе и дочека „тачку
пуцања“, што може да резултира трагичним
исходом. А свакако би мање младих патило
због овакве врсте насиља, када би се обра
тило психологу. Због страха да ће можда

Истраживања
рађена широм света
показују да и даље
постоји изразита
стигматизација
психотерапије.
Један од могућих
узрочника такве слике
јесте постојање
предрасуда према
корисницима
психијатријских
установа
погоршати своју ситуацију ако се обрате
стручњаку, они то не чине и бирају да пате „у
тишини“. Истраживања рађена широм света
показују да и даље постоји изразита стигма
тизација психотерапије. Један од могућих
узрочника такве слике јесте постојање пред
расуда према корисницима психијатријских
установа. Постоји могућност да је то један од
разлога што људи нерадо иду на терапију –
мисле да ће бити изједначени са особама

које имају психијатријске проблеме, те да ће
их ближњи и шира заједница тада одбацити.
Најчешћи разлози због којих млади не тра
же помоћ јесу:
„Људи ће мислити да сам луд.“
„Мислиће да не могу да контролишем
сопствени живот.“
„Мислиће да преувеличавам ствари.“
У извођењу радионица учествовале су
психолози Ана Андонов и Катарина Бркић,
као и др Милица Николић, која је и координа
тор пројекта. Радион
 ицама је до сад прису
ствовало више од четрдесет ученика, који су
пре почетка решили први тест упитника о
дестигматизацији психотерапије. Затим се
настављало са теоријским делом, да би
касније учесници и сами постављали пита
ња која су за њих значајна. С обзиром на то
да је отворено много занимљивих тема, уче
ницима је остављан контакт телефон како
би имали могућност да се јаве уколико имају
додатних питања, или је отворена тема о
којој нису желели да разговарају пред гру
пом, или из било каквог другог разлога. Кон
такт су без задршке узели, тако да се може
очекивати и накнадно јављање телефоном,
мејлом или на неки други начин након завр
шетка пројекта.
а крај, младима је стављено до знања
да крај циклуса радионица не значи и
крај контакта са удружењем „Умеће
живљења“, те да су млади слободни да се
јаве уколико имају потребу за тим. Јер, поне
кад је мали савет више него злата вредан –
понекад је он живота вредан, јер отвара
решења која каткад остају скривена, препла
вљена емоцијама, предрасудама и утицаји
ма људи који вечито нешто „сматрају“ и
„паметују“, без озбиљног утемељења својих
ставова у струци или искуству. Не треба
заборавити – искуство које старији имају
понекад је једноставно неупотребљиво за
решавање проблема које млади данас имају,
јер данас више ништа није исто као што је
некад било.
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