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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМ-ГАС“,
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг Војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица
Телефони: 022/610-069, 624-657, 621-065
Факс: 022/610-070

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

Дежурна служба: 064/8894-580
Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

E-mail: office@sremgas.rs

www.sremgas.rs

Aktuelne informacije iz Srema na portalu M novine
www.m-novine.com
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Др Александар Омеровић, Недељко Ковачевић и Милан Беара

ДОМ ЗДРАВЉА СТАРА ПАЗОВА

Стално осавремењавање
С

таропазовачки Дом здравља „Јован
Јовановић Змај“ је здравствена
установа примарне здравствене
заштите, која пружа здравствене услуге на
подручју општине у којој живи око 80.000
становника. У протеклих неколико година
руководство Дома здравља, заједничким
снагама са Општином Стара Пазова и
ресорним установама, у континуитету осавремењује медицинску опрему и технику
како би, на најадекватнији и најефикаснији
начин пружала услуге из области здравствене заштите. Захваљујући подршци
Управе за капитална улагања Војводине,
кроз конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене
заштите, Дом здравља у Старој Пазови
је купио нов ултразвучни апарат вредности 4.734.000 динара. Средства додељена
конкурсом износила су 4.980.000 динара,
тако да је кроз поступак јавне набавке,

остварена уштеда од 246.000 динара.
Савремени, мултифункционални ултразвучни апарат прошлог четвртка, 13. јула
су свечано пустили у рад Недељко Ковачевић, директор Управе за капитална улагања Војводине, др Александар Омеровић,
директор старопазовачког Дома здравља
и Милан Беара, заменик председника
Општине Стара Пазова.
- Управа за капитална улагања уз подршку Покрајинске владе финансира не
само велике здравствене центре, већ и
установе примарне здравствене заштите широм Војводине, како би био видљив
равномеран развој покрајине што и јесте
циљ Покрајинске владе. Ми смо до сада у
овој години имали 24 пројекта у 17 општина у вредности преко 330 милиона динара
усмерених на побољшање стања објеката
здравствених установа и у набавку нове
опреме. Политика Покрајинске владе, која

Савремен ултразвучни апарат
Нови ултразвучни апарат послужиће
за дијагностику бројним специјалистима службама Дома здравља у Старој
Пазови. Поседује све потребне сонде за
комплетну кардиологију, доплер технику
горњих и доњих екстремитета, ултразвук
штитне жлезде, абдомена као и гинеколошки ултразвук. Резолуција набављеног апарата је далеко боља од апарата
који је до сада коришћен, што ће допринети и ранијем откривању промена у ткивима, а самим тим и превенцији малигних болести. Осим службе радиологије,
ултразвучни прегледи су битни и за рад
службе опште медицине, педијатрије,
гинекологије и службе интерне медицине. Набавка новог ултразвучног апарата подразумева прегледе пацијената на апаратима последње генерације,
дакле на далеко вишем нивоу што ће као
резултат имати виши степен успешности
у пружању услуга пацијентима.

Нов ултразвучни апарат

се спроводи преко Управе за капитална
улагања, је да здравствена заштита буде
доступна свима и то по што бољим условима. Похвалио бих свакако старопазовачки Дом здравља, који је један од најбољих,
не само у покрајини, него и у држави, што
свакодневно ради на побољшању квалитета пружених здравствених услуга - изјавио
је Недељко Ковачевић, директор Управе
за капитална улагања Војводине.
О значају подршке Управе за капитална
улагања за куповину поменутог апарата,
говори чињеница да око 13.000 пацијената годишње из свих насеља општине имају
потребу за ултразвучним прегледима, а са
овом најновијом технологијом на радиолошком одељењу сви пацијенти ће безбедно и брзо обавити све неопходне прегледе. У циљу ефикаснијег и рационалнијег
обављања делатности, у Дому здравља
су образоване и специјалистичке службе,
којима је поверен овај озбиљан и одговоран посао бриге и лечења пацијената, који
по потреби обављају ултразвучне прегледе.
Тимски рад који имамо са старопазовачким Домом здравља и са републичким
и покрајинским институцијама заиста даје
резултате, наводи Милан Беара, заменик
председника Општине Стара Пазова.
- Један од тих резултата је и нови ултразвучни апарат, набављен новчаним средствима добијеним конкурсом Управе за
капитална улагања, а који ће нашем Дому
здравља и грађанима наравно, олакшати прегледе и лечење. Поред средстава
за побољшање здравствене заштите, ми
свакодневно конкуришемо и за средства
намењена унапређењу других области.
Имамо веома добро припремљене пројекте и плански аплицирамо за оне намене
које су од значаја за наше грађане стављајући приоритете на прво место. Општина
Стара Пазова је постала једно велико градилиште са бројним новим инвестицијама
и улагањима у све сфере живота - нагласио је Беара.
Немања Стикић

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

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Кад мафија позове
… или пошаље СМС

Погледате у телефон, у
њему нема никаквих
порука које су вам
стизале са 5225. Али,
некакав Игор или Марко
вам каже да је у питању
апликација за Парове,
звезде Гранда, хороскоп,
игрице, четовање… Шта
ће мени Парови и звезде
Гранда кад не знам ни
на којој телевизији се
емитују? Како сам се
претплатила, а да то не
знам? Осећала сам се
к’о Радован трећи кад
му је Руменка сашила
трећи рукав на
зимском капуту!!!

А

ко вам се у скорије време десило да вас мобилни
оператер извоза, наплаћује вам услуге које нисте
тражили, упућује вас на одредбе уговора који има
милион чланова, а штампан је фонтом који не може да се
чита без лупе, ако вам се у скорије време десило да имате
утисак да вам уши расту као у магарца, док вам новац нестаје
из џепа… дакле, ако су ваша права као потрошача згажена и
укинута, онда је то сигуран знак да живите у Србији. У земљи
у којој три мобилна оператера у садејству Рател-а могу од вас
да праве будалу, да вас вуку за нос и да вас успут прописно
пљачкају.
А то изгледа овако: прво вас данима бомбардују преко свих
могућих и немогућих телевизија како славе 10 година
пословања у Србији и како су само због вас решили да часте
необично повољним пакетом, све је неограничено и минути и
поруке и то према свим мрежама. Цена, права ситница. Онда
утврдите да вам управо у том моменту истиче уговор и да
морате да га продужите. Одете у пословницу, они вам
напричају бајке о том пакету. У реду, нећу нов апарат, добар
ми је овај олупани стар четири године, дај само да могу да
телефонирам, јер при пејд је скуп ко Св. Петра кајгана. И
потпишете уговор на четири стране. И све је ок. Одједном
видите да вам рачун расте. 180 динара сваки други дан. Шта
је то, питате у пословници. Немамо појма, кажу, зовите кол
центар. У кол центру се после пола сата чекања јавља нека
Тијана, Јована, Исидора… Како могу да вам помогнем,
цвркуће са друге стрaне. Кажете да вам, није јасно зашто вам
откуцава 180 динара сваки други - трећи дан. А она вам после
увида у ваш рачун објашњава да сте се претплатили на
кориснички сервис са четвороцифреним бројевима. Да она не
зна који је то сервис, али да пошаљете СТОП у поруци на број
са ког сте добили поруку, а они ће вам на смс послати све што
знају о тој операцији. После три дана вам од оператера ништа
не стиже, али опет стигне порука после које вам узму 180
динара. Бесно одјурите у пословницу, тамо направите хаос.
Али, у пословници се сад не праве луди, нити вас упућују на
кол центар. Сад тачно знају са ког броја сте добили поруку,
5225. Кажу вам да су стопирали поруке са тог броја, али да
ипак зовете кол центар да вам обуставе све поруке са

четвороцифрених бројева. Али, додају паметнице из
пословнице, сад нећете моћи ни паркинг да плаћате. Ма не
морам, кажете, само ме скините са тог, шта год то било.
Зовете поново кол центар и опет се после пола сата
чекања јави нека Тијана, Јована, Исидора. Поново јој
објасните о чему се ради. Она, за разлику од ових из
пословнице, опет појма нема какве су апликације у питању,
али вам стопира све што долази са четвороцифрених
бројева. И каже да ћете ипак моћи да плаћате паркинг, јер то
нема никакве везе са бројевима са којих сте добијали поруку.
Питате како да дођете до сазнања шта је то вама
наплаћивано и коначно добијете фиксни број са позивним
011. Позовете и сазнате да сте прихватили њихову понуду у
којој је све потанко објашњено, и пошто је њихова услуга и
шта добијате за два пута по 180 динара недељно. Погледате
у телефон, у њему нема никаквих порука које су вам стизале
са 5225. Али, некакав Игор или Марко вам каже да је у
питању апликација за Парове, звезде Гранда, хороскоп,
игрице, четовање… Шта ће мени Парови и звезде Гранда
кад ја то не гледам, не знам ни на којој телевизији се
емитују? Осећала сам се к’о Радован трећи кад му је
Руменка сашила трећи рукав на зимском капуту!!! Како сам се
претплатила, а да то не знам? Послали сте поруку у којој
стоји АП, каже Игор или Марко. То значи да прихватате
услове, да ћете плаћати 180 динара два пута недељно. За
шта? За те апликације. Не могу да верујем. Добро, али надам
се да је тај сервис сада коначно отказан. Јесте, каже Игор
или Марко. Е, свака вам част.
осле свега, схватите да су вам ови из пословнице могли
све то објаснити и први пут кад сте дошли. Да су хтели,
могли су вам одмах обуставити тај сервис који нисте ни
тражили. А нису, него су вас упућивали на кол центар, а кол
центар опет на њих и тако у круг. А вама откуцава 180 два
пута недељно, за ништа. Уши вам расту, џеп се празни, а они
сви заједно трљају руке и радују се још једној овци коју су
ошишали.
Као мафијаши који наплаћују такозвану заштиту, тако и ови
наплаћују услугу која вам не треба нити сте је уговорили. Али,
све је по закону и Рател-у. Тако је бар рекао Игор или Марко.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

И даље влада велико
интересовање инвеститора

Седница Општинског већа Рума

Ч

ланови Општинског већа су на
својој седници одржаној 11. јула
донели три одлуке везане за
избор организације која ће вршити
процену парцела које се продају, а то
је Пореска управа у Руми.
Реч је о парцелама које ће се про
дати заинтересованим инвеститорима
што значи очекивани прилив у општин
ски буџет од преко 20 милиона динара.
Слађан Манчић, председник Општине
је указао да и даље влада значајно
интересовање инвестирора за румску
општину.
- Конкретно овде, од три, два инве
ститора су са територије наше општи
не који проширују своје производне и
магацинске капацитете што показује
да је клима за развој привреде у нашој
општини добра - рекао је Манчић.
Он је додао и да ће акценат, прили
ком продаје грађевинског земљишта
бити на оном које је већ инфраструк
турно опремљено, па нису потребна
додатна улагања за њихово опрема
ње.
На овој седници је донета одлука о
куповини једне парцеле путем непо
средне погодбе по тржишној цени ради
проширења гробља у Платичеву.
Чланови Општинског већа су усвоји
ли и измене правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Општинској управи и Општин
ском правобранилаштву општине.
По тим изменама један радник ће
бити проглашен технолошким вишком
и за њега ће бити обезбеђена отпрем
нина.
- Са друге стране, припрема се

простор за интерне конкурсе у окви
ру јавних предузећа где је могуће да
из неког јавног предузећа, а пре све
га мислим на ЈКП „Паркинг и инфра
структура“, преузмемо неког радника
да би то предузеће растеретили, а
са друге стране у Општинској управи
постоји потреба за одређеним профи
лима - појаснио је председник Манчић.
Он је додао и да се разматра слична
могућност за Туристичку организацију.
- Прошле године смо имали 14 запо
слених, а ми смо тај број свели на пет
до седам. У овом моменту, имајући у
виду да је то непрофитне установа, а
да је неопх одна за туристичку промо
цију наше Општине, размишљамо да
и њих преузмемо у Општинску упра
ву, да формирамо Одељење које ће
се бавити туризмом. Мислим да би то
било и једноставније и јефтиније, тако
да озбиљно разматрамо и ту могућ
ност - рекао је Слађан Манчић.
Када је реч о другом кругу рациона
лизације запослених у јавном сектору,
стигла је одлука надлежног Министар
ства да се до краја године број запо
слених смањи за 65 људи.
- Ми већ сада имамо неких 40 људи
мање у односу на последњу рацио
нализацију, тако да неће бити отпу
штања. Доста људи из ЈП одлазе у
приватне компаније, а ту је и тај при
родан одлив запослених, тако да отпу
штања неће бити. Ми улазимо у један
проблем да нам недостају одређени
кадрови, а немамо сагласност за запо
шљавање тих стручних људи који нам
требају - каже Манчић.
На овој седници су усвојене и изме

не правилника о ближим условима,
поступку за остваривање права, кате
горији лица која остварују субвенцију
и висини субвенције у градском, при
градском и међумесном саобраћају.
Право на субвенцију превоза имају
инвалиди, пензион
 ери, лица старија
од 65 година, труднице и мајке са дете
том до навршене две године живота,
ученици основних и средњих школа,
студенти, деца, ученици и студенти са
сметњама у развоји, као и њихови пра
тиоци.
Неколико тачака дневног реда се
тицало и рада Општинског штаба за
ванредне ситуац
 ије. Усвојен је изве
штај о раду Општинског штаба за ван
редне ситуац
 ије за 2016. годину, као и
план рада а за период од јуна ове до
маја 2018. године. Такође, на седници
је донета одлука о одређивању оспо
собљених правних лица за заштиту и
спасавање у ванредним ситуац
 ијама а
усвојен је и оперативни плана одбране
од поплава и леда на водама II реда
на територији општине Рума за текућу
годину.
дбијена је и једна жалба на
решење Одељења за локалне
јавне приходе, а том приликом
је и похваљен рад овог Одељења.
По речима шефице Милеве Коваче
вић до сада је убрано већ 126 милио
на динара прихода од пореза и такси,
док је план нешто преко 280 милиона
динара, 10 процената више него лане.
Имајући у виду да је прилив знатно
већи у последња два тромесечја, за
очекивати је да ће се планиран приход
и остварити.
Смиља Џакула
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Радови у котларници

ЈП „СТАМБЕНО“ РУМА

Реконструкција котларнице
код Спортске хале

Р

адови на реконструкцији хидра
уличног дела котларнице код
Спортске хале и уградња резер
вног котла су започели 8. јула, а биће
окончани до краја септембра.
Главни извор средстава за ове
радове је субвенција из КФВ програ
ма реконструкције система даљинског
грејања у Србији - четврта и завршна
фаза ове субвенције која је доби
јена пре шест година, други је део
из општинског буџета, као и мањим
делом из сопствених средстава ЈП
„Стамбено“.
- Захваљујући овим радовима може
мо да гасимо котларнице на мазут у
центру града - „Орловићева“, „Венац“
и у ближој будућности „Робна кућа“, а
добијамо једну модерну котларницу
која ће имати могућност даљинског
надзора и управљања. Нови котао је
4,5 мегавата максималне снаге, ради
ће по садашњем капацитету котлар
нице, али ће бити и техничка резерва
за проширење, уколико се буде пове
ћавао број стамбнеих зграда у центру.
Вредност инвестиције је 142.000 евра
- рекао је Живан Михајловић, руково
дилац сектора грејања у ЈП „Стамбе
но“.
Начелник Општинске управе Рума
Душан Љубишић је истакао да је
ово практично крај реализације трој
ног уговора који је потписан изме
ђу Општине Рума, Јавног предузећа
„Стамбено“ и KФВ банке.
- Удео локалне самоуправе у набав

Начелник Душан Љубишић

ци овог котла је 5,5 милиона динара
који су позиционирани у овогодишњем
буџету. Део средстава смо пребацили
прошле недеље, а део ће бити у скла
ду са уговорним одредбама пребачен
у догледно време. Оно што је важно
јесте да ћемо већ у предстојећој греј
ној сезони имати једно квалитетни
је грејање у центру града. То је све у
оквиру онога што смо и најављивали
да ћемо се овом проблематиком гре
јања озбиљно бавити и да ће у наред
ном периоду бити приоритет изградња
три најаваљене котларнице и довође
ње целог система грејања на један

Живан Михајловић

виши квалитет - каже Љубишић.
Он додаје да је цена грејања на
гас нижа у односу на цену грејања на
мазут.
- Предност је и то што дистрибуцију
гаса на нашој територији врши ЈП „Гас
- Рума“, локално предуз еће које добит
враћа у општински буџет, дакле посто
је вишеструки разлози да управо гас
буде енергент који ће бити коришћен у
сврху грејања - рекао је Душан Љуби
шић, који је и председник стручног
тима који је формиран за санирање
стања у ЈП „Стамбено“.
С. Џакула
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СЕДНИЦA ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Изградња насипа на Сави
од Хртковаца до Јарка

П

окрајинска влада је у
среду, 12. јула на сед
ници, којом је пред
седавао
потпредседник
Ђорђе Милићевић, дала
сагласност на измене про
грама пословања више
покрајинских предузећа и
установа и тиме остварила
услове да ове покрајинске
институције средства, која
су ребалансом покрајин
ског буџета опредељена за
инвестиције, реализују за
нове развојне програме.
Покрајинска влада је тако
дала сагласност и на изме
не и допуне годишњег про
грама пословања ЈВП „Воде
Војводине“, чиме је обезбе
ђено да додатна средства
буду усмерена у одржавање
система за одводњавање,
за изградњу и реконструк
цију водних објеката и реги
оналних каналских система,
али и на активности које се
односе на програм изград
ње система за наводњава
ње.
Изменом програма посло
вања „Вода Војводине“ за
2017. годину, између оста
лог, средства у висини од
154,9
милион
а
динара
намењена су за пројекат
изградње насипа на Сави
од Хртковаца до Јарка и

Седница Покрајинске владе

санацију критичног места
на левој обали Саве у зони
Гомолаве. Изградњом и
санирањем насипа конач
но ће бити решен такозва
ни
„сремскомитровачки
одбрамбени рејон“, који је
током поплава 2014. године
био најкритичније подручје
и, након четири године, ова
насељена места уз Саву и
пољопривредно земљиште
у залеђу ће бити заштићени
од поплава.
Систематско и редовно

одржавање каналске мре
же у функцији одводњавања
изискује знатна средства, и
зато ће за ову намену бити
повећан износ за 45 мили
она динара. Наиме, 2010.
године у Војводини је било
угрожено подземним вода
ма чак 300.000 хектара
пољопривредног
земљи
шта, што је 20 одсто обради
вих површина. Ове године,
у време великих сезонских
падавина је то износило
свега 0,1 одсто, тако да су

ове пољопривредне повр
шине могле бити обрађе
не и искоришћене за развој
пољопривреде.
Укупан обим овогоди
шњих инвестиција у водо
привреди је значајно већи
него ранијих година, што ће
још допринети унапређењу
система заштите од попла
ве и подизању квалитета
потребних услова у сегмен
ту наводњавања, наводи
се у саопштењу са седнице
Покрајинске владе.

РУМА

Асфалтирана Козарачка улица

У

оквиру овогодишњих
предвиђених редов
них радова на одржа
вању путне инфраструкту
ре, 13. јула је асфалтирана
Козарачка улица у граду,
као и пролаз између зграда
од бројева 1 и 3 у Орлови
ћевој улици. Ту је асфал
тиран део у дужини од 25
метара, ширине четири
метра.
У овом делу, реч је о кол
ском пролазу, је било про
блема са одвођењем повр
шинских вода због чега се
вода сакупљала, а било је
и доста ударних рупа.
За редовно одржавање

у овој години је у општин
ском буџету опредељено 50
милиона динара.
Када је реч о Козарач
кој улици, радио се хабају
ћи слој асфалт - бетона у
дужини од 245 метара, док
је ширина три метра.
Како сазнајемо, овај део
је рађен још у време увође
ња самодоприноса, али је
рађен само један слој, као
привремено решење.
Наручилац ових радова је
локална смаоуправа, радо
ве изводи „Катаго“, а над
зорни орган је ЈКП „Паркинг
и инфраструктура“.
С. Џ.

Асфалтирање Козарачке улице у Руми
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ЈКП „ВОДОВОД“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Систем стабилан упркос
великој потрошњи воде
Кроз јавни систем водоснабдевања потрошачима је
испоручивано дупло више воде у односу на уобичајену
потрошњу ван летње сезоне

У

протекле две недеље дошло је до
повећане потрошње воде, услед
изузетно високих дневних тем
пературе ваздуха. Кроз јавни систем
водоснабдевања ЈКП „Водовод“ Срем
ска Митровица потрошачима је испо
ручивано дупло више воде у односу на
уобичајену потрошњу ван летње сезо
не. У такозваним шпицевима (од 18
до 22 сата) потрошња је износила око
400 литара воде у секунди. Притисак
на излазу из потисне црпне станице у
Постројењу за прераду воде повећан је
са 3,7 на 4,0 бара, како би виши спра
тови стамбених зграда и потрошачи у
најудаљенијим зонама имали прописан
квалитет водоснабдевања.
- Јавни систем водоснаб
девања који обухвата Срем
ску Митровицу и 16 насе
љених места у оваквим
условима функционише ста
билно. Потрошња се кон
стантно прати, као и ситуаци
ја на терену како би се услед
хаварија - кварова на мрежи
и пуцања цевовода благовре
мено и брзо реаговало - каже
в.д. директора ЈКП „Водовод“
Сремска Митровица Бори
слав Бабић.
Као и претходних година,
проблеме у водоснабдевању

могу да имају потрошачи у местима са
локалним извориштима. То су Чалма,
Босут, Дивош, Јарак, Сремска Рача,
Бешеновачки Прњавор.
- До сада је било извесних пробле
ма, јер на наше апеле за рационалном
потрошњом воде путем плаката, мешта
ни нису адекватно реаговали. Овде је
реч о системима који располажу огра
ниченим количинама воде, што зависи
од издашности бунара и тако је деце
нијама уназад. Протеклих дана је нагло
порасла потрошња од два до три пута
више него што је уобичајено. Трошило
се на прање дворишта и пољопривред
них машина, заливање травњака, воћ

ЛЕЖИМИР

Вода за викендаше

П

очела је изградња секундарне водовод
не мреже у делу викенд насеља Лежи
мир. Интересовање власника викендица
на овом подручју постоји одавно, а сада су се
стекли услови да један део овог насеља буде
прикључен на јавну водоводну мрежу.
С обзиром на конфигурацију терена и спе
цифичне техничке услове у којима се изводе
радови, посао захтева добру организацију и
припрему.
Тренутно се ради ископ, а на будућој траси,
од зграде Шумарије до викендица, биће поло
жен полиетиленски цевовод пречника 63 мили
метра у дужини од километар и двеста метара.
Планом је предвиђено да радови буду готови
за месец дана.
Инвеститор и извођач радова је сремскоми
тровачки Водовод.
Љ. Ј.

Директор Борислав Бабић

њака, повртарских култура,
пуњење базена… Вода за
пиће коју испоручује „Водо
вод“ кроз локалне системе
не може да се користи овако
ненаменски. Она је искључи
во намењена за пиће, личну
хигијену и основне животне
потребе. У случају да у овим
местима дође до нестанка
воде, ЈКП „Водовод“ ће упути
ти цистерну за воду - закљу
чује в.д. директора Бабић.
Љ. Јанковић
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ХОЛИСТИЧКО - РЕХАБИЛИТАЦИОН
 И ЦЕНТАР „ОСЛОНАЦ“ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Обезбеђена средства
за почетак изградње
Водимо рачуна
да сви наши грађани,
поготово из угрожених
група, имају све што је
потребно за нормалан
живот. Ми на овај
начин помажемо
инклузију социјално
најугроженијих група и
креирамо услове за
побољшање квалитета
њиховог живота,
изјавио је заменик
председника Општине
Стара Пазова
Милан Беара

О

пштина Стара Пазова подржава
инклузију деце и младих са смет
њама у развоју и деце са развој
ним потешкоћама кроз реализацију про
јекта „Развој иновативних услуга соци
јалне заштите намењених рањивим гру
пама у Старој Пазови“. Прошлог четврт
ка 13. јула у згради Владе Војводине,
Покрајински секретаријат за финансије,
Милану Беари, заменику председника
Општине Стара Пазова, уручио је уговор
о додели једног дела средстава намење
них за изградњу Холистичко - рехабили
тационог центра у оквиру ШОСО (Школа
за основно и средње образовање) „Антон
Скала“ у Старој Пазови.
С обзиром на то да деца и млади са
вишеструким сметњама и са урођеним
респираторним потешкоћама са терито
рије општине Стара Пазова користе
само примарну здравствену заштиту,
руководство Општине Стара Пазова је,
заједно са управом ШОСО „Антон Ска
ла“, уложило велике напоре да се обез
беде средства за што скорију изградњу
поменутог центра, а у циљу побољшања
психофизичког здравља поменуте циљ
не групе, што је у више наврата истица
но као један од приоритета локалне
самоуправе, која носи епитет Општина
солидарности. С тим у вези, локална
самоуправа је, пред надлежним органи
ма Европске уније, благовремено при
премила и поднела сву неопх одну доку
ментацију за Програм „Подршка Европ
ске уније инклузивном друштву“. Сред
ства за пројекат су крајем 2015. године и
одобрена и то по моделу суфинансира
ња, од чега 85 одсто од укупне вредно

Уручење уговора за реализацију пројекта

сти пројекта сноси Европска унија, а
Општина преостали део трошкова.
У сарадњи са Покрајинским секрета
ријатом за финансије протекле 2016.
године, Општина Стара Пазова је успела
да, за потребе реализације пројекта,
преко конкурса обезбеди додатних 8.500
евра, а потом путем недавно спроведе
ног јавног конкурса за учешће у суфи
нансирању пројеката, који је спровео
поменути Покрајински секретаријат,
обезбедила је и додатних 26.366 евра

О пројекту
Пројекат „Развој иновативних услуга
социјалне заштите намењених рањивим
групама у Старој Пазови“ спроводи
ШОСО „Антон Скала“ из Старе Пазове уз
стручну помоћ Школе за основно и сред
ње образовање „Милан Петровић“ из
Новог Сада, које су, поред образовања,
верификоване и за пружање услуга соци
јалне заштите и помоћ угроженим група
ма. За своју потпуну, ефикасну и успешну
реализацију у пракси, пројекат је подразу
мевао обавезу да се, у оквиру ШОСО
„Антон Скала“, изгради Рехабилитационохолистички центар, где би активно била
спровођена подршка особама са различи
тим облицима инвалидитета. Укупна
предвиђена вредност пројекта изградње
објекта центра је 232.812 евра, а његов
велики значај је у томе што је намењен
превасходно особама са различитим
инвалидитетима као и поремећајима
пажње, са различитим врстама сензорног
оштећења и другим здравственим поте
шкоћама.

потребних за изградњу Рехабилитацио
но - холистичког центра у Старој Пазови.
- Велика ми је част што представљам
Општину Стара Пазова и што сам део
тима који успешно реализује бројне про
јекте од значаја за грађане. Наша пракса
је да у свим областима имамо, према
приоритетима, припремљене пројекте са
којима конкуришемо на јавне позиве
како покрајинских, тако и републичких
органа. Данас смо потписивањем овог
уговора обезбедили новчана средства
која су нам недостајала, како би брже
кренули у реализацију једног од битнијих
пројеката, изградњу Рехабилитацион
 ог
центра за децу и младе са различитим
инвалидитетима. Водимо рачуна да сви
наши грађани, поготово из угрожених
група, имају све што је потребно за нор
малан живот. Ми на овај начин помаже
мо инклузију социјално најугроженијих
група и креир
 амо услове за побољшање
квалитета њиховог живота - изјавио је
Милан Беара, заменик председник а
Општине Стара Пазова.
Основу Рехабилитационог центра
чиниће високо специјализоване просто
рије за сензорну стимулацију (сензорна,
бела и слана соба), које су изоловане и
интерактивне собе у којима се налази
опрема за стимулацију чула. Холистичко
рехабилитациони центар „Ослонац“ ће
бити саграђен у дворишту ШОСО „Антон
Скала“ у самом центру Старе Пазове и
представљаће регионални центар за
пружање иновативних услуга социјалне
заштите за децу и младе са сметњама у
развоју.
Немања Стикић
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СТАРА ПАЗОВА

Граду недостају
пешачки прелази

Грађани претрчавају пут у центру Старе Пазове

П

релазак пешака преко неколико ули
ца у Старој Пазови веома је про
блематичан и небезбедан, јер нема
пешачких прелаза. Из Савета за безбед
ност саобраћаја Општине Стара Пазова
најављују да ће овај проблем бити у што
скорије време решен, у току је израда про
јеката.
Уколико пређете улицу ван пешачког
прелаза, осим што сте угрозили себи живот,
платићете и казну у износу од пет хиља
да динара. Грађани су принуђени на ризик
плаћања оваквих казни, јер на многим
местима у Старој Пазови пешачких прела
за једноставно нема.
Једна од најкритичнијих тачака где нема
пешачког прелаза јесте на углу две готово
најважније улице у Старој Пазови - Краља
Петра Првог и Бранка Радичевића. На овом
делу је изражена фреквенција и аутомоби
ла и пешака, само што пешачки прелаз не
постоји.
- Свакодневно прелазимо овде и крши
мо све могуће прописе. Некада је на овом
месту био пешачки прелаз а од када је рас
крсница реконструисана и проширена више
не постоји - каже један Старопазовчанин.
Ђорђе Врањеш, заменик председни
ка Савета за безбедност саобраћаја при
општини Стара Пазова каже да на тој рас
крсници није ни могуће направити обичан
пешачки прелаз јер се ту сусрећу три траке,
по две у једном смеру и једна према Инђи
ји.

- На таквим местима је пешачки прелаз
немогућ јер је сувише дуг пут који прелази
пешак. По правилу би ту требало да буде
тзв “Пешачки семафор” или да се изгради
пешачко острво - каже Врањеш.
Пешачки прелази недостају и на још
два веома фреквентна места, код зграде
Општине, односно Полиције и код Аутобу
ске станице.
- ЈКП Чистоћа има надлежност у обеле
жавању пешачких прелаза и они то добро
раде тамо где су пројектом предвиђени
пешачки прелази. На поменутим местима
ће се радити новопројектована стања у
наредној години, како би се добила могућ
ност постављања прелаза - каже Врањеш.
Најнебезбеднији прелазак преко улице
јесте засигурно на кривини на изласку из
Старе Пазове у правцу Инђије, где се са
главним путем рачвају две споредне улице.
Ђорђе Врањеш процењује да је то најопа
сније место за пешаке и додаје:
- Ту чак ни немају ни место где да пре
ђу. На том месту је предвиђен кружни ток
који ће свакако олакшати саобраћај свим
учесницима у њему, али до тада Савет за
безбедност у саобраћају ће инсистирати
да пронађе прелазно техничко решење за
пешаке.
Пешачки прелази недостају и у насељу
Бановци Дунав, до скора је, пре изградње
кружног тока, прелазак преко улице био
веома небезбедан и код Индустријске зоне
Нова Пазова.
Ј. К.

ЈКП ЧИСТОЋА

Уклања дивље депоније
Ових дана услед високих температура нерет
ко се по насељима шири и непријатан мирис,
како из канализације, тако са дивљих депонија,
којих највише има у атару села Војка. Недавно је
у овом месту очишћена дивља депонија, у делу
поред тзв. Америчке баре, а само за неколико
дана изнова је никла. Из Чистоће апелују на гра
ђане да не бацају смеће поред путева. Радници
Чистоће и током летњих месеци редовно односе
смеће испред кућа и празне контејнере у насе
љима. Контејнера, кажу, има довољно и упозо
равају да у последње време долази до њиховог
запаљивања.
З. К.
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ПОЉОПРИВРЕДА

Суша уништила усеве
Врућине и суша су уништиле кукуруз и сун
цокрет. У старопазовачкој општини најгора
ситуација је у Подунављу, од Сурдука до
Бановаца. Претходни дани су били пресудни
за многе усеве кукуруза, пре свега за раније
групе зрења, које су формирале клип, али
пошто немају активну зелену површину,
тешко је да ће моћи да налију зрно, уколико
и буде кише ових дана. Овогодишњи род
кукуруза према процени агро стручњака неће
бити ни приближан прошлогодишњем. Наја
вљене падавине могу да спасу поједине
хибриде, јер није свугде исто, у нешто бољем
стању су усеви у Старој Пазови и Голубинци
ма, али стање није задовољавајуће, како код
кукуруза, тако ни код сунцокрета, који је
нагло престао са растом, а тропски дани су
оставили последице и на осталим ратарским
културама. Ратари страхују, да се не понови
2012. година, која је била изузетно лоша по
њих.
З. К.

ЕКОЛОГИЈА

Сакупљање
амбалажног отпада

Удружење иностраних произвођача сред
става за заштиту биља у Србији СЕКПА и ове
године је организовало у свим насељима ста
ропазовачке општине сакупљање амбалажног
отпада. Удружење је у координацији како се
државним органима, тако и са произвођачима
пестицида и корисницима. Најбољи одзив је
предњачио међу пољопривредницима у Ста
рој Пазови. У акцији је учествовало преко 40
пољопривредник а и прикупљено је преко
1000 кг амбалаже од пестицида, која се даље
вози на додатно испирање и безбедно уни
штавање, тако да се не загађује животна сре
дина и не угрожава здравље људи, рекао је
Сава Поповић, координатор акције.
З. К.

ОБРАЗОВАЊЕ

Реновирање школа
Већина објеката предшколских и образов
них установа у општини Стара Пазова је у
доста добром стању. Већих проблема, у сми
слу урушавања и слично нема, а за планира
не радове, углавном кречење и ситније
поправке током овог лета, Општина Стара
Пазова издвојила је близу шест милиона
динара. Осим ових средстава, 40 милиона
динара је предвиђено за реконструкцију шко
ла у Белегишу и Новим Бановцима, где је
неопходна замена крова и након рушења ста
рог дела, изградња новог. Један од већих
проблема су недовољни капацитети вртића.
У „Полетарцу“ и у ПУ „Радост“, која покрива
насеља Подунавља се надају проширењу,
поготово што једна група деце у Старим
Бановцима борави у сада већ трошној помоћ
ној згради. Поред локалне самоуправе, рено
вирање школа је помогло и Министарство
просвете, које је обезбедило нови школски
намештај за неколико учионица у пазовачкој
Гимназији. А осим у опремање, доста се ула
же и у знање ученика. Жељко Шолаја, начел
ник Одељења друштвених делатности наја
вио је набавку возила за обуку ученика Тех
ничке школе, смер техничар друмског сао
браћаја, а у сарадњи са ГИЗ-ом опремање
Тренинг центра за мехатроничаре, образовни
профил, који је у плану да се уведе у Технич
кој школи.

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

На трагу још једној

Н

а територији Града Сремска
Митровица, на локалитету Глац,
тренутно се врше археолошка
истраживања која су започета 21. јуна.
За непуних месец дана истраживања,
откривен је мозаик, подне плочице од
империјалног порфира, луксузна кера
мика, фрагменти фресака, а очекује се
и проналазак скулптура.
Пројек ат се реализује у оквиру
сарадње Универзитета у Сиднеју,
Археолошког института у Београду,
Музеја Срема и Завода за заштиту
спом ен ик а
култ ур е
Сремска
Митровица, уз подршку Министарства
културе и информисања, Амбасаде
Аустралије, Града Сремска Митровица
и „Митросрема”. Циљ је да се евиден
тирају видљиви остаци грађевина и
истраже делови ради израде пројекта
и конзервације и очувања архитектуре.
Глац је, од како су почела истражива
ња, препун копача, археолога и њихо

АРХЕОЛОГ ДР СТЕФАН ПОП ЛАЗИЋ О ИСКОПАВАЊИМА НА АРХЕОЛОШКОМ
ЛОКАЛИТЕТУ ГЛАЦ

Сирмијум је систематски
занемариван

В

елики вишегодишњи
пројекат Глац на лока
литету код Сремске
Митровице ушао је у трећу
недељу. Подсетимо, реч је о
сарадњи Универзитета у
Сиднеју и Археол ошког
института у Беог раду. Про
јекат су подржали овдашње
Министарство култ уре и
информисања и Амбасада
Аустралије у Србији. Архео
лошки тим са Универзитета
у Сиднеју предводи профе
сор Римске историје и архе
ологије на овој престижној
академској установи Ричард
Мајлс, док тим Археолошког
института предводи др Сте
фан Поп Лазић, с којим смо
разговарали о значају овог
подухвата, али и о стању у
нашој археологији.
Како је пројекат на коме
радите заправо почео?
– Професор Ричард Мајлс
је дуго радио Северну
Африку, а наша територија
је веома богата касном

антиком којом он се бави.
Прецизније, реч је о касно
античком периоду и Сеоби
народа, то је време које
обух
 вата крај трећег и
четврти век. Ричард је про
нашао интерес на Балкану,
обратио се различитим
људима, поред осталих и
мени. Лок алитет Глац је
познат још од краја 19. века.
Последња истраживања су
била 1994. Још тада је у
склопу пројекта Сирмијум
формулисано да Глац тре
ба да се истражује у оквиру
међ ун ар одн ог
пројекта.
Чекали смо на то. Ричард и
ја смо разговарали неколи
ко пута. Указао сам му на то
да је интерес нас у Србији
да се наши лок алитети
раде дугорочно, квалитетно
и модерним технологијама
и да желимо конзервацију и
презентацију лок алитета.
Он је казао да је то интерес
и Сиднејског универзитета
и да је то начин на који он
ради. Препознали смо се и

он и ја, схватили смо да
можемо заједнички да ради
мо, да смо блиски у разми
шљањима и као археолози
и као пријатељи, онда је то
ишло својим током и на кра
ју смо стигли дотле да смо
кренули конкретно да иско
павамо.
Шта је предвиђено за
прву фазу пројекта?
– Конкретно смо замисли
ли да се у првој фази дефи
нишу величине локалитета,
одлике архитектуре, период
који се појављује на лока
литету. То се ради археоло
шким методом – ископава
њима, онда анализирамо
материјал који је пронађен
у оквиру тих делова архи
тект уре: как о изгледају
подови, как о изгледају
зидови, који материјал се
над њима налази, који мате
ријал се налази испод подо
ва те велике грађевине. На
основу тих ствари радимо
пројек ат презентације у

сарадњи са заводима за
заштиту споменика културе
у Србији, у овом случају
конкретно са Митровачким
заводом. То је план за иду
ћу годину. Ричард има наме
ру да доведе студенте са
Сиднејског универзитета у
већем број, а ја панирам
студенте са Београдског
универзитета, да почну и
они да сарађују. Тренутно је
ту по двоје студената из
Србије и Аустралије. Пра
вимо основу нове археоло
шке школе где би студенти
имали прилику конкретно
да виде како изгледа права
археологија. Циљ овог про
јекта између осталог је и
интеракција наших младих
и младих из иностранства.
Мислим да наши млади што
више треба да контактирају
са странцима да виде шта
се дешава ван наше земље,
да виде как о њихови
врш њац и
разм иш љају.
Мислим да то може да
донесе много користи.
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царској палати?
вих колега који долазе да обиђу радо
ве.
- Оно што је нама дало повод за
истраживање јесу пробна истражива
ња која су се вршила 1994. године на
локалитету Глац, а која су започеле
наше колеге из Музеја Срема и Архео
лошког института у Београду. Том при
ликом они су открили остатке архитек
туре и делове мозаика. Након тога,
жеља свих археолога била је да се
овде настави са истраживањима.
Коначно нам се ове године та жеља
испунила. Наиме, ради се о пројекту
између Археолошког института у Бео
граду и сиднејског Универзитета, где су
руководиоци пројекта др Стефан Поп
Лазић и Ричард Мајлс. Екипа која је
дошла из Аустралије је врло задовољ
на са оним што је овде могла да погле
да и да открије. Многи остаци грађеви
на се налазе унутар „Митросрема“, и
имамо подршку и са њихове стране –

По чему ће та школа
археологије бити специ
фична, које ће се нове
методе примењивати?
– Србија је, када су нове
методе у археол огији у
питању, на веома високом
нивоу. Ми имамо изузетан
квалитет. Имамо локалите
те и пројекте као што су
Виминацијум, Царичин град

Јустиниана прима где се
примењују најновије техно
логије. Моје колеге са тих
лок алитета помажу ми у
ист раж ивањ им а
Фел икс
Ромулијане тако да и тамо
имамо примену најновијих
технологија. Треба рећи и
то да смо на Феликс Рому
лијани дуго сарађивали са
Немцима. То за нас није

каже Мирослав Јесретић, археолог
Музеја Срема.
Планови за прву годину истражива
ња су, како наводи Јесретић, да се
откривени делови заштите како не би
пропадали, као и да се паралелно са
откривањем ради и конзервација. Оно
што је претпоставка, јесте да су на
овом лок алитету пронађени остаци
палате или виле цара Максимијана
Херкула. На пројекту су ангажовани
разни стручњаци. Из Аустралије је
дошло 15 људи, такође и археолози из
Београда, али ће се та лепеза струч
њака временом све више ширити.
Према речима Јасмине Давидовић,
археолога Музеја Срема која тренутно
ради на обради материјала, пре свега
обради керамике и камена, најзначај
није откриће представљају подне пло
чице од империјалног порфира.

ништа ново. Оно што би
требало да буде ново јесте
питање Сирмијума. То је
један занемарен антички
лок алитет подједнак о у
смислу презенатације и
давања за истраживања и
за научна сазнања. Сирми
јум је највећи римски град,
то је једини прави римски
град који је настао још кра

Правимо основу нове археолошке школе: Ричард Мајлс и Стефан Поп Лазић

јем првог века на територи
ји Србије и од деведесетих
креће његово занемарива
ње од стране различитих
фактора. Управо ово је
начин да се покаже шта све
Сирмијум има, па и да и
изван њега највероватније
имамо Царску палату.
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- За сада најзначајније откриће су
подне плочице од империјалног пор
фира које представљају луксузан
материјал који је долазио из свих дело
ва римског царства. Њиме су украша
ване просторије. То је први знак да је у
питању вила или палата. Пронађени су
такође остаци и луксузне керамике
коју су једино богатији могли да кори
сте у својим кућама, рецимо камен
ђало антико који долази из каменоло
ма у Тунису. Пронађене су и четири
врсте камена које се налазе и на Цар
ској палати што може да буде знак да
је и овде било нешто слично. Међутим,
још увек нисмо открили читаву просто
рију са подовима, за сада проналази
мо фрагменте и према томе, још увек
не смем да кажем да је у питању цар
ска палата – истиче Давидовић.
Након што се поједини фрагменти
открију, односно ископају, шаљу се на
чишћење и разврставање, а након тога
материјал ће се чувати у Музеју Сре
ма.
- Проналази се и домородачка кера
мика која је везана за људе који су
овде живели пре Римљана, али поред
римске има још и касно античке, гер
манске керамике, делова костију, ста

Како се Министарство
културе и информисања
одлучило да подржи
управо овај пројекат?
- Министарство подржава
и друге пројекте у Србији.
Није подржан само овај
пројекат. На конкурсу који
је био овог пролећа издво
јена су средства за разли
чите античке локалитете.
Оно што је конкретно учи
њено у вези са локалите
том Глац је да је Министар
ство у последњих године
форм улисал о стратегију
развоја у култури у заштити
споменичког наслеђа. При
мио нас је нови министар
Владан Вукосављевић и

19. JUL 2017.

Обрада материјала након ископавања

кла, камена, опеке, керамичких водо
водних цеви. Има пуно опиљака каме
на па постоји могућност да је ту била и
нека радионица. Истраживања обухва
тају период и до 2.000 година. Оно што
ми очекујемо, поред открића мермер
них и мозаичких подова, су и скулптуре
– додаје Јасмина Давидовић, археолог
и виши кустос Музеја Срема.

подржао је пројекат. Уочио
је да то о чему Ричард и ја
говоримо има смисла и да
би то требало подржати.
Да ли би овај пројекат
могао да обезбеди Срби
ји место на археолошкој
мапи света какво заслу
жује?
- Што се споменичког
наслеђа тиче и пројеката
који се у њој раде и разви
јају, Србија има своју пози
цију. Ово је још један од
пројеката који је утолико
другачији што је много веће
учешће страног новца, и то
је наставак свега онога што
се у Србији дешава и што
моје колеге раде. Мора да

Подсетимо, заједнички археолошки
пројекат реализује се до 21. јула, а
потребна средства обезбеђена су од
стране Универзитета у Сиднеју, 25.000
евра и од Министарства културе и
информисања у износу од 1,07 милио
на динара. Истраживања целокупног
локалитета трајаће пет година.
С. Станетић

се узме у обзир да постоје
Вим ин ац ијум,
Цар ич ин
град, Феликс Ромулијана,
Ђерд апс ки
лок ал итет и,
Београдска тврђава. Коли
ко знам у Војводини Домбо
(остаци утврђеног самоста
на између Беочина и
Петроварадина из 13. века)
се припрема за презента
цију. Ту су и Новосадска
тврђава и Медијана. То је
све споменичко наслеђе
које моје колеге покушавају
да представе јавности. Оно
што треба да буде унапре
ђено јесте презентација
Сирмијума. У Сирмијуму
имамо само три локалите
та који су представљени на
исправан начин, а тамо

Аустралијско – српска културна сарадња
Министарка спољних послова Аустра
лије Џули Бишоп била је гошћа министра
културе и информисања Србије Владана
Вукосављевића. У министарству културе
представљени су резултати археолошког
пројекта Глац, заједнички пројекат Универ
зитета у Сиднеју и Археолошког института
у Београду. Обоје саговорника су се сагла
сили да су односи и сарадња између
Србије и Аустралије добри и да их пројек
тима попут овога треба још више унапре
ђивати.
„Овај пројекат је за нас парадигмачно
важан. Истраживачима из Србије и Аустра
лије желимо успех у истраживањима и
вјерујемо да је ово један од првих великих

корака који ће довести до даље стабилни
је и дубље сарадње између наше две
земље не само у области археологије него
и културе у најширем смислу“, казао је
Вукосављевић истичући да Србија Аустра
лији има шта да понуди.
Џулија Бишоп је казала како је прису
ство српске заједнице у аустралијском
друштву веома значајно: „Према резулта
тима последњег пописа око 20.000 Аустра
лијанаца је рођено у Србији, а око 60.000
је српског порекла. Студентска размена је
веома позитивна ствар. Уз сав научни рад
изуз етно је важна у очувању културне
баштине, али је то и прилика за туристич
ки и економски развој.“

има још неколико готових
локалитета које треба само
мало средити и презенто
вати их на нов начин са
доста маште, жара и енту
зијазма да се овај кључни
антички град дочара јавно
сти.
Да ли се онда негде гре
ши у презентацији архео
логије?
- Можда интеракција
између конкретног струч
њака – археолога и широке
популације треба да буде
чвршћа. Има иницијатива
да се ми много више види
мо у јавности. Колега Адам
Црнобрња из Народног
музеја у Београду у оквиру
Српског археолошког дру
штва је аплицирао за неке
пројекте. Замишљено је да
се иде по Србији и да архе
ол ози држе предавања
објаш њавајућ и
људ им а
шта имају у свом окружењу.
О тој идеји смо Адам и ја
разговар ал и.
Вид ећ ем о
како ће то моћи да се реа
лизује. Јак а иницијатива
постоји. Иницијално обра
зовање и информисање
људи ради се на различите
начине, моје колеге настоје
да обухвате све генерације
од најмлађих до најстари
јих.
Владимир Матковић
(Пренето из Данаса)

M NOVINE

19. JUL 2017.

13

Обилазак радова

ОБИЛАЗАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МИХИЗОВЕ КУЋЕ У ИРИГУ

Културни центар
у Михизовој кући
Након
адаптације
кућа ће бити
претворена
у модеран
културни
центар који ће
убудуће бити
стециште
културних
дешавања у
овом делу
Војводине,
изјавио је
директор
Управе за
капитална
улагања
Недељко
Ковачевић

Д

иректор Управе за капи
тална улагања Недељ
ко Ковачевић и пред
седник Општине Ириг Стеван
Казимировић 11. јула обишли
су са сарадницима радо
ве на реконструкцији родне
куће Борислава Михајловића
Михиза у Иригу.
Захваљујући средствима
обезбеђеним преко конкурса
Управе за капитална улага
ња Војводине, у току је друга
фаза радова на реконструк
цији Михизове родне куће.
Укупна уговорена вредност
радова је преко 11,3 милиона
динара, од чега је Општини
Ириг на конкурсу одобрено
11 милиона динара, а остатак
средстава је обезбеђен из
буџета локалне самоуправе.
Према речима Недељка

Ковачевића, радови теку по
плану.
- Након адаптације кућа ће
бити претворена у модеран
културни центар који ће убу
дуће бити стециште култур
них дешавања у овом делу
Војводине – рекао је Коваче
вић.
Он је додао да је Управа за
капитална улагања Војводи
не у последњих годину дана у
иришку општину уложила 71
милион динара.
Председник Општине Ириг
Стеван Казимировић наво
ди да се завршетак радова
на Михизовој кући очекује за
неких месец дана.
- Иришка општина је позна
та по културном наслеђу, не
само што се тиче Михизо
ве куће, ту су и Прва српска

Ко је био Михиз
Борис лав
Михајл ов ић
Михиз рођен је у Иригу 1922.
године, био је књижевни крити
чар и сценариста и једно од
највећих имена југословенске
драматургије. Познат је и по
сценаријима за филмове Дер
виш и смрт, Орлови рано лете,

Пут око света, Рој, Силом
отац и други. По њему је назва
на Средња стручна школа у
Иригу, отворена 2009. Годинама
уназад у Српској читаоници у
Иригу се додељује Михизова
награда за најбоље младе
драмске ствараоце из Србије.

читаоница и манастири који
се налазе на нашој терито
рији. Све то може да приву
че туристе да дођу у нашу
општину и упознају се култур
ним наслеђем овог дела Сре
ма – изјавио је Казимировић.
У оквиру реконструкције
Михизове родне куће, завр
шена је замена крова, а тре
нутно се изводе радови у уну
трашњости куће.
Вера Новковић, директор
ка Српске читаон
 ице у Ири
гу изјавила је да је до скора
Михизова родна кућа била
запуштен и помало забора
вљен објекат, те да је из Чита
онице покренута идеја да се
кућа, која је већ била склона
урушавању, спаси.
- Родна кућа Борислава
Михајловића Михиза припада
Општини, те смо одлучили да
након реконструкције од ње
направимо место у којем ће
моћи да се одржавају култур
на дешавања. Српска чита
оница ради на томе да Ири
жани спознају Михизов лик
и дело. Реновирањем овог
објекта ми му се одужујемо и
не дамо да буде заборављен
– изјавила је Вера Новковић.
Биљана Селаковић
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„РАТ“ НА ГИНЕКОЛОШКОМ ОДЕЉЕЊУ

Игра престола
са царским резом
Таман се мислило да
су се одласком др
Мирослава
Кендришића са чела
Опште болнице
страсти утишале, кад
оно – међутим. Два
гинеколога су
затражила раскид
радног односа, а исто
су најавиле и две
њихове колегинице са
Гинеколошког
одељења, на чијем се
челу налази др Душко
Маџић. Шта је права
истина и који се
разлози крију иза
фразе о „поремећеним
међуљудским
односима“

Д

р Драган Малобабић и др
Славко Арбанас, гинеколози у
Општој болници Сремска
Митровица, поднели су захтев за
раскид радног односа, а како М
новине незванично сазнају, о томе
отворено размишљају још две
лекарке са Гинеколошког одељења.
Осим у захтеву за раскид који је
поднео др Малобабић, остале
колеге (др Арбанас плус две
колегинице, са отказним захтевом у
најави) наводе као разлог
„поремећене међуљудске односе“.
Ово је „резиме“ дугогодишњих
лоших односа који годинама трају
између актуелног начелника
Гинеколошког одељења др Душка
Маџића и бившег начелника и
заменика бившег „жутог“ директора
др Мирослава Кендришића. Они које
памћење служи сетиће се (М новине
су о томе својевремено писале) о
тучи која се својевремено дешавала
на Гинеколошком одељењу, а ствар
о „неспоразуму“ између два доктора
(др Маџића и др Малобабића)
завршила је и на суду.
Елем, лоши односи између два
лекара који трају дуже од деценије,
не губе на интензитету. Нарочито
откад је за функцију, чак и у
установи за лечење, понекад
важнија партијска припадност од
стручности. Таман се мислило да су
се одласком др Мирослава
Кендришића са чела Опште болнице

Пише:
Прим. др Душко Маџић

К

ао начелник службе за гинеколо
гију, акушерство и неонатологију,
као неко ко је 32 године на гине
кологији, као неко ко је радећи лапа
роскопске операције упознат са ситу
ацијом у скоро свим гинеколошким
службама Србије, као неко ко познаје
прилике на свим гинеколошким клини
кама, осетио сам потребу да ово напи
шем.
У интересу заштите здравља паци

страсти утишале, кад оно –
међутим. Шта је права истина и који
се разлози крију иза фразе о
„поремећеним међуљудским
односима“ која се наводи у једном
од образложења?
Бивши Кендришићев заменик др

Царски рез,
да или не?

јенткиња – будућих мајки, у интересу
наталитета и очувања репродуктивне
функције покушаћу да појасним неке
ствари, испровоциран некритичним и
неоправданим трендом пораста про
цента порођаја обављених Царским
резом.
Наиме, у Ср. Митровици је тај проце
нат у задњих десетак година констант
но растао, да би сад достигао неверо
ватних 48,4 одсто. То значи да се сва

ка друга жена порађа Царским резом.
Такав проценат нема ниједно породи
лиште у Србији, укључујући и она на
клиникама. И ако клинике сматрају
да је њихових 30 – 35 одсто оправда
но концентрацијом патологије из целе
Србије или Војводине и великим бро
јем трудноћа из вантелесних оплодњи,
ипак сматрају да је и то висок проце
нат. Шта онда рећи за наш проценат?
Завладао је неразуман тренд пора
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Драган Малобабић није губио на
времену, него се по рецептури
бројних „прелетачевића“ учланио у
СНС, рекавши бар за неко дуже
време „збогом“ камарадима из
„жуте“ странке и сходно томе има
разлога да очекује свој део плена. А
на путу му стоји управо др Душко
Маџић.
Сменом др Малобабића, док још
није постао напредњак, дошло је
вероватно до бројних померања,
пре свега у сфери утицаја на
Гинеколошком одељењу, па су се са
њим солидарисале и неке друге
колеге. Што је прилично чудно, јер
данашње лекаре често не краси ни
оданост Хипократовој заклетви.
Свакако да ту има доста личних

Бивши Кендришићев
заменик др Драган
Малобабић није
губио на времену,
него се по
рецептури бројних
„прелетачевића“
учланио у СНС,
рекавши бар за неко
дуже време „збогом“
камарадима из
„жуте“ странке и
сходно томе има
разлога да очекује
свој део плена. А на
путу му стоји управо
др Душко Маџић
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интереса, а како би се ствари могле
одвијати у наредном периоду нека
процењују они упућенији у „дворске
сплетке“ на нивоу митровачке
болнице.
Директор Болнице др Живко
Врцељ очекује да ће се ствари у
овој установи ипак средити. Нашој
новинарки Биљани Селаковић је,
између осталог рекао:
- Они јесу дали отказе, али их ја
нисам потписао јер мислим да им
није паметно то што раде. Постоје
нарушени међуљудски односи на
гинекологији, али то датира из
времена пре мог доласка на чело
болнице. Нарушени међуљудски
односи датирају још од 2005. године
између др Маџића и др
Малобабића, а др Арбанас се
солидарисао са др Малобабићем,
јер сматра да постоје лоши
међуљудски односи које не може он
да трпи.
Разговарао сам са обојицом и
рекао им да им та одлука није
паметна, да то није добро за
болницу без обзира што гинеколози
нису дефицитарни, имамо довољно
специјалиста. Рат траје око 12
година, молио сам их да се то реши,
да се културно разговара на нивоу
интелектуалаца, али не можете ви
баш свим људима све објаснити –
сматра др Врцељ.
Како М новине сазнају из
поверљивих извора, на
Гинеколошком одељењу нема
никакве „идеолошке“ свађе. У
питању је борба за превласт у
начину рада, а једно од питања
јесте и везано за претерано
коришћење царског реза приликом
порођаја. Због тога смо замолили др
Душка Маџића да за наше читаоце
каже нешто више о овоме. Његов
текст преносимо у целини.
В. Ћосић

ста броја Царских резова, условљен
захтевом пацијенткиња да се порођај
обави на тај начин и олаким и лакон
ским одлукама акушера за операцију,
понекад чак и саветовањем од стра
не гинеколога иако је то медицински
неоправдано. Клинике се против овога
боре образовањем комисија које цене
медицинске индикације, а у болничким
породилиштима одлуку за заказивање
Царског реза доноси конзилијум слу
жбе.
Зашто се борити против неоправда
них и измишљених индикација за Цар
ски рез?
Зато што у односу на природни поро
ђај нема никаквог бенефита за новоро
ђенче.
Зато што је опоравак мајке након
спонтаног порођаја много бржи и лак
ши.
Зато што спонтаним порођајем може

да се роди туце деце, а након урађе
ног првог Царског реза породиља је
осуђена и на други, у ретким случаје
вима и трећи током којег обично следи
стерилизација породиље. Зато што су
пост-порођајне компликације 20 пута
чешће након Царског реза него након
спонтаног порођаја, а смртност поро
диља осам пута чешћа. Зато што су
компликације тешке, укључујући и то
да породиља са 22-23 године оста
не без материце. Зато што ће након
једног или два оперативна отвара
ња трбуха остати последице које ће у
потоњем животу знатно компликовати
и угрожавати здравље приликом тре
ћег или четвртог оперативног захвата
због неког гинеколошког, хирурш
 ког
или уролошког обољења.
Сваки захтев од стране породиље за
безразложним Царским резом, у дана
шње време кад постоје и безболни

порођаји, заиста је неоправдан. Може
да се објасни једино незнањем. Аку
шер је једини у том случају који је на
добитку. Царски рез се уради за 30 - 40
минута, а око породиље која се спон
тано порађа ангажован је и по 10 - 12
часова.
Да би суграђани и породиље лакше
схватили о чему пишем, рећи ћу и да
митровачки гинеколози из болнице,
имају око двадесеторо деце и сада већ
четворо унучади, и да су сва деца осим
у једном оправданом случају, спонтано
рођена. Не треба бити много мудар, па
извући закључак из ове констатације.
Али, мало породиље, мало ми, и ето
нас на странпутици. Једна колегиница
гинеколог, често цитира нашег суграђа
нина Милана Јовановића Батута, који
је пре скоро 100 година рекао: „И нај
бољи лекар постаје надрилекар кад
изгуби образ“.
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СМАЊЕНА НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

После пет година паузе
креће изградња станова
С
купштина општине Инђија на
последњој седници донела је
oдлуку о смањењу доприноса
за уређивање грађевинског земљишта
за око 80 одсто, и то за све зоне. Како
је потврдио председник Општине Вла
димир Гак, разлог за значајно смање
ње доприноса лежи у чињеници да се у
Инђији више од пет година није изградио
ниједан стамбени објекат за колектив
но становање, док је, поређења ради,
у суседној општини Стара Пазова за то
време саграђено више од 700 станова.
- То довољно говори колико је постоје
ћа одлука била сулуда. Накнада по јед
ном метру квадратном била је у висини
оне каква је у Београду. Чак је и сам град
Београд пре месец дана смањио накна
ду, не овако драстично као што смо ми
урадили, али јесте у једној озбиљној
мери - објашњава Гак и додаје:
- Чињеница је да Општина Инђија по
овом основу у прошлих пет година није
приходовала у буџет ни један динар
довољно говори да мора нешто да се
промени. Ми се надамо да ће ова одлука
подстаћи станоградњу и да ћемо имати
сваки дан све више инвеститора. Самим
тим покренуће се цела привреда у нашој
општини, јер сви знамо да грађевинар

Пет година паузе у станоградњи

ство покреће велики број привредних
грана.
Гак је навео пример који иде у прилог
његовој изјави да је досадашња одлука
био сулуда.
- Инвеститор који је желео да сагради
10 хиљада квадрата у Инђији, морао је
да плати накнаду у износу од 800 хиља

да евра, док је за исту квадратуру у
суседној општини Стара Пазова плаћао
око 120 хиљада евра.
Нова цена доприноса износиће 15
евра по квадрату за прву зону, а у случају
плаћања у целости одобрава се додатни
попуст од 30 посто.
М. Ђ.

ПОСЕТА ДЕЛАГАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ

Дошли по „пелцер“
Д

елегација општине Бач на челу са
председником Драганом Сташеви
ћем посетила је општину Инђија у
среду, 12. јула. Њих је угостио председ
ник Општине Инђија Владимир Гак на
састанку на којем је било речи о раду јед
не од најуспешнијих сремских локалних
самоуправа. Представници општине Бач
имали су прилику да се упознају са функ
ционисањем Општинске управе и да на
лицу места поделе искуства и пробле

Делегација општине Бач у посети Инђији

ме са којима се сусрећу и једна и друга
локална самоуправа.
Владимир Гак, председник Општине
Инђија том приликом је истакао да се
Инђија и Бач доста разликују, али да јед
ни од других могу научити много тога.
- Када говоримо о искуствима општи
не Бач то се свакако односи на сегмент
пољопривредне производње и о делу
буџета намењеном тој грани привреде.
С друге стране, наша искуства се одно

се на електронску управу, инвестиције и
део индустријских зона, уопште органи
зацију привреде у општини која, у одно
су на њих, има бољи географски положај
- истиче председник Општине Инђија и
додаје:
- Разменили смо међусобно нека иску
ства у погледу ових тема и наравно да
ће бити простора за сарадњу у наредном
периоду. Колико год мислимо да зна
мо, увек може доћи до нових идеја које
можемо заједно да спроведемо.
Председник Општине Бач Драган Ста
шевић захвалио се председнику Општи
не Инђија и његовом тиму на срдачној
добродошлици и уједно истакао да прате
њихов рад, као и да су веома заинтере
совани да позитивна искуства у локалу
имплементирају и пренесу у своју општи
ну.
- Велика је разлика између наше две
општине, али постоје и оне ствари кроз
које заједнички пролазимо. Ми јесмо
неразвијена општина која се не нала
зи на атрактивној локацији као Инђија,
али смо дошли по драгоцене информа
ције које се, пре свега, тичу привлачења
инвестиција - каже Сташевић који је на
крају позвао председника Гака и њего
ве сараднике у узвратну посету општини
Бач.
М. Ђ.
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ЗАВРШЕН 18. „СЦЕНА ФЕСТ“

„Кербер“ у великом стилу
затворио фестивал

Наступ групе „Кербер“ на „Сцена фесту“

С

пектакуларним концер
том групе „Кербер“ у
недељу, 16. јула завр
шен је овогодишњи 18. „Сцена
фест“ у Инђији који је трајао
од 10. до 16. јула. Организатор
културне манифестације која
има традицију дугу више од
једне и по деценије је Културни
центар Инђија, уз покровитељ
ство Општине Инђија.
На сам дан отварања 10.
јула у великој сали КЦ-а одр
жана је представа „Опасна
игра“, након чега је на великој
бини испред КЦ-а на спортским
теренима музички део програ
ма отворио легендарни бенд
„Генерација 5“ са њиховим
чувеним хитовима „Ти и ја“,
„Долазим за пет минута“, „Нај
јачи само остају“...
- Веома смо задовољни што
смо наступили пред инђијском
публиком, ја мислим по други
пут од када је пре 40 година
основана наша група. Насту
пали смо по целом свету, а ето
у Инђији, тек други пут. Дошли
смо како бисмо промовиса
ли наше нове песме, али пре
свега да би наша публика чула

добро познате, старе хитове истакао је Драган Јовановић,
гитариста групе „Генерација 5“
на отварању фестивала.
Уторак 11. јул, други дан
фестивала био је резервисан
за свирку „Џо Кокер трибјут
бенда“, док је трећег дана, 12.
јула публика уживала у насту
пу Градског тамбурашког орке
стра под вођством маестра
Љубинка Лазића.
До краја 18. „Сцена феста“,
инђијског публици предста
вили су се и бендови „Трње“,
„Вране камене“, „Харлекин“
и „Ортодокс Келтс“. Поред
музичког дела програма, у
петак, 14. јула у Позоришној
сали Културног центра у Инђи
ји одиграна је представа за нај
млађе, „Вилинска заврзлама“.
Последњег дана фестива
ла у недељу, 16. јула публика
је уживала у представи „Ко је
овде идиот?“ чију режију пот
писују глумци Милан Кали
нић и Срђан Ивановић. Реч је
о тексту руске списатељице
Музе Павлове из 1903. године
који је прилагођен данашњем
времену.

Одмах након представе
публика је уживала у правом
рок спектаклу групе „Кербер“
која се инђијској публици на
„Сцена фесту“ представила по
први пут.
- Нама је посебна част што
смо наступили пред инђиј
ском публиком и што смо баш
ми затворили „Сцена фест“.
Публика је могла да чује наше
добро познате хитове. Све
песме су пунолетне и срећ
ни смо што живе тако дуго истакао је Горан Шепа - Гале,
фронтмен групе „Кербер“.
Представници
Културног
центра задовољни су органи
зацијом и одзивом публике на
овогодишњем „Сцена фесту“,
а како кажу, послужило их је и
време.
- С обзиром на то да по први
пут организујемо фестивал,
успели смо да задовољимо
укусе наше публике и да сви
посетиоци како из Инђије, тако
и из околних места заиста ужи
вају у програму – истакла је
Јелена Пешут, портпарол Кул
турног центра у Инђији.
М. Ђ.
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Много купача
на базену
Прошло је месец дана од
отварања купалишне сезоне
на Градском базену у Инђи
ји, а из дана у дан повећава
се интересовање купача за
омиљено купалиште у том
сремском граду. Према
речима директора Установе
„Спортски центар“ број купа
ча на дневном нивоу креће
се у просеку око 1.500, а
током периода високих
дневних температура забе
лежена је рекордна, дневна
посета од преко 2.200 купа
ча.
- Са задовољством могу
рећи да су оправдане све
инвестиције на Градском
базену у претходних шест
месеци. Током првих 25
дана купалишне сезоне ми
имамо преко 23 хиљаде
посета, што је рекорд у
односу на прошлу годину
која је, такође, била веома
добра - каже Илија Трбовић,
директор Установе „Спорт
ски центар“.
Он је додао да је продаја
сезонских и дневних карата
у просеку већа за 30 до 50
одсто у односу на прошлого
дишњу сезону и подсетио да
је од укључивања додатних
садржаја, пре свега два
тобогана, порасло интересо
вање деце купача који дола
зе из свих насеља инђијске
општине.
- Један од сегмената на
који смо веома поносни је
школа пливања за најмлађе
коју тренутно похађа 125
полазника. Очекујемо да ће
тај број у наредном периоду
премашити цифру од 200.
Школу пливања држе четири
инструктора, а цена обуке у
трајању од 15 дана је три
хиљаде динара - каже Трбо
вић.

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ДОГРАДЊИ ВРТИЋА У ИНЂИЈИ

Следи опремање вртића

З

авршени су сви радови на доградњи
централног објекта Предшколске уста
нове „Бошко Буха“ у Инђији. Како се
могло чути на последњем састанку Систе
ма 48 у Инђији одржаном у петак, 14. јула,
почетком августа стиже намештај којим
ће бити опремљене поменуте просторије,
чиме ће у потпуности бити окончани радо
ви на доградњи и опремању поменутог дела
објекта.

Како је истакла Јелена Кресоја, в.д. дирек
тора ПУ „Бошко Буха“ уписано је 100 мали
шана који су били на листи чекања више
од годину дана и са почетком нове школ
ске године боравиће у новим просторијама.
Кресоја је навела да је недавно завршен
и редован упис после којег је укупно при
мљено 231 дете, од чега највећи број у цен
тралном објекту „Сунце“, њих 91. Када је у
питању листа чекања, након уписа на њој се

налази 172 детета, од чега 119 чекају да се
упишу у централни објекат у Инђији, који је
уједно и највећи и најбројнији. Директорица
вртића истиче да је најповољнија ситуац
 ија
по сеоским објектима где скоро, па и нема
деце која се налазе на листи чекања. План
је, такође, да се у Бешки обезбеди додатни
простор за најмлађе и то ће бити приор
 и
тет за запослене у предшколској установи у
наредном периоду.
М. Ђ.

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

Центар за
хипертензију
У румском Дому здравља, у
оквиру Центра за превенцију,
ускоро би са радом требало да
почне ХИСПА центар - Центар
за хипертензију, превенцију
инфаркта и шлога. Тим пово
дом је 11. јула одржана и кон
ференција за новинаре, али и
за запослене у Дому здравља,
како би се ближе упознали са
овим удружењем, као и начи
ном на који ће се у оквиру овог
центра радити.
Др Емилија Освалд, начел
ница Службе за здравствену
заштиту одраслог становни
штва је том приликом истакла
да је основна идеја овог Цен
тра праћење оних кандидата
који би у будућности били
озбиљни болесници.
- Наша улога је да препозна
мо такве болеснике. Ово је
прилик а да им се помогне
индивидуално, јер сваки има
специфичне проблеме и тако
им треба и приступити. Исто
времено, да пацијент осети да
смо му посветили пажњу коју и
заслужује. Удружење ХИСПА
ће нам обезбедити едукацију
лекара али и техничку подршку
како би Центар могао да функ
ционише неометано у смислу
дијагностичких процедура рекла је др Освалд и најавила
почетак рада у року од месец
дана.
Др Мирослав Милошевић,
специјалиста интерне медици
не румског Дома здравља је
додао да ће се, захваљујући
стручној помоћи коју ће добија
ти, то омогућити један квалите
тан, креативан и стручан рад
лекара.
- Ми имамо превентивни
центар, али ово значи један
виши ниво превентивних пре
гледа, услуга и саветовања
ризичних пацијената - каже др
Мирослав Милошевић.
О раду ХИСПА центра је
говорио и др Никола Ивановић,
лекар специјалиста сремско
митровачке Опште болнице
који је и регионални координа
тор ХИСПА центра за Срем.
- Пацијенти су задовољни
јер инсистирамо на непосред
ном односу између њих и лека
ра. Пацијенти добијају индиви
дуалне препоруке за начин
исхране, физичке активности и
друге видове као што је музи
котерапија, значи свеоб
 ухва
тан приступ који даје резултате
- рекао је о резултатима рада
др Никола Ивановић.
Како је најављено, ХИСПА
центар ће почети са радом за
месец дана, а у његов рад ће
бити укључени и лекари који
раде у амбулантама у селима
румске општине.
С. Џ.

19. JUL 2017.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И САВЕЗ СПОРТОВА РУМА

Пројекат превенције
болести зависности

Спортски камп на базену
Превенција болести зави
сности и насиља у породици је
назив пројекта који реализује
Центар за социјални рад рум
ске општине, Савез спортова
Рума и Сомборски едукативни
центар, а финансира Мини
старство за рад, запошљава
ње, социјална и борачка пита
ња, уз подршку Министарства
за омладину и спорт и локалне
самоуправе.
Реализација пројекта је запо
чела половином маја, а завр
шава се 10. децембра. Учесни
ци пројекта су ученици румских
основних школа, а циљна група
су ученици седмих разреда.
У оквиру пројекта је и спорт
ски камп који подразумева и
школу пливања, скокова у воду,
фудбала и тениса које су орга

низоване на базену у Борковцу
и на стадиону „Словена“.
- Значај овог пројекта лежи у
чињеници да се бави превен
цијом, а не отклањањем после
дица. Кроз бављење спортом
деца се одвикавају од сталног
седења за компјутером и нави
кавају на здраве стилове живо
та. Поред тога имамо и део који
се односи на упознавање са
природом и околином града,
где такође, учествују и родите
љи. У овај пројекат је укључено
134 породице - каже Светислав
Дамјанчук, шеф Одељења за
друштвене делатности.
Слободан Красић, директор
Центра за социјални рад, који
је носилац пројекта, каже да
је Министарство за рад, запо
шљаавње, социјална и борачка

питања је локалној самоуправи
одредило наменски трансфер,
а део тих средстава је Центар
за социјални рад искористио за
овај пројекат.
- Ради се о цифри од око два
милиона динара и то смо опре
делили за радионице, ефек
те радионица, спортски део и
четврти за организовање так
мичења у спорту. Сматрамо
да је ово изузетно важно, како
радионице, тако и овај спорт
ски део. Могу да кажем да ми је
драго што је локална самоупра
ва препознала значај овог про
јекта - каже Слободан Красић.
Савез спортова је укључен у
овај пројекат кроз рад са децом
у школи пливања и стоног тени
са.
С. Џ.

РЕАГОВАЊА НА ТРАГЕДИЈЕ У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Слободан Красић:
И код нас има проблема

С

ведоци смо у последњих
неколико дана немилих
дешавања везаних за
насиље у породици, која су се
завршила убиствима две жене
и једног детета, као и повреда
ма запослених у два београдска
Центра за социјални рад, при
ликом виђења очева са децом у
контролисаним условима.
Каква је ситуација у Центру
за социјални рад у Руми, има
ли проблема и да ли подржа
вају своје колеге који траже
и стално присуство полиције,
питали смо Слободана Краси
ћа, директора ове установе у
Руми.
- Апсолутно да. Ми имамо и
састанак у МУП-у на ту тему.

Слободан Красић

Имали смо и један конкретан
случај, баш везано за виђење
у контролисаним условима, где
је отац регистрован као насил
ник - повратник. Ту је и раније
било проблема, то је нека
ко пролазило, али опоменути
овом ситуацијом упутили смо
Суду и МУП-у обавештење да
прекидамо,бар привремено то
виђење, да видимо како ћемо
то даље организовати. МУП
нам је најавио подршку за то,
а видим и да министар плани
ра састанак са директорима
свих Центара за социјални рад
у Србији како би се упознао са
проблемима и донеле конкрет
не мере - каже Слободан Кра
сић. 
С. Џ.
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ШИД ГРАД ПО МЕРИ СВИХ НАС

19. JUL 2017.

ПОСЕТА ДИРЕКТОРА УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА И ПОКРАЈИНСКОГ
СЕКРЕТАРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Шидска општина
велико градилиште

П

окрајински секретар за пољопри
вреду, водопривреду и шумарство
Вук Радојевић и директор Управе
за капитална улагања Недељко Коваче
вић, посетили су 27. јуна општину Шид.
Након обиласка компаније Викториа
оил, састали су се са представницима
локалне самоуп
 раве, након чега су оби
шли реконструисан мост на каналу Шар
кудин у Вишњићеву, индустријску зону у
Адашевцима, као и радове на изградњи
водоводне мреже у Соту. Ове пројекте
финансирали су Покрајински секретари
јат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, у сарадњи са Управом за
капитална улагања и Општином Шид.
- Због ширине и локације која се нала
зи на кривини на локалном путу Моро
вић - Вишњићево, било је неопходно
превазићи ту црну саобраћајну тачку где
су се нажалост дешавале саобраћајне
несреће са тешким последицама. Покра
јински секретаријат за пољо
привреду, водопривреду и
шумарство, ЈП Воде Војводине
и Општина Шид су се усагла
сили да је неопходно издвојити
финансијска средства и рекон
струисати тај мост. С обзиром
на то да се мост налази преко
канала Шаркудин, који је у над
лежности ЈП Воде Војводине,
Секретаријат је дао сагласност
да се из годишњег програма
пословања ЈП Воде Војводине
из буџетског фонда за водо
привреду средства определе
за овај пројекат. Прва вред
ност је била око 5,5 милиона
динара. Међутим можемо
закључити да је уз уштеду
окончана ситуација и пројекат је завр
шен за 4,5 милион
 а динара, чиме је омо
гућено проширење моста са четири на
6,5 метара, што је значајно за све оне
који пролазе тим путем. Задовољство
ми је што смо се заједнички окупили око
једног битног пројекта, нашли неопходна
средства и решили нешто што је десети
нама година мучило мештане пре свега
Вишњићева и Моровића - истакао је Вук
Радојевић.
Приликом обиласка шидске општине,
гости из Покрајинске владе посетили су
и индустријску зону, један од капиталних
пројеката у шидској општини.
- Оно са чиме покрајински секретари
јат учествује у уређењу индустријске
зоне јесу значајна финансијска средства
која смо заједнички определили са
Општином Шид, јер су они то препозна
ли као свој приоритет. Издвојена су
средства за уређење каналске мреже
која се простире у индустријској зони и
то је наш допринос у њеној изградњи. У

овој 2017. години заједнички са Општи
ном Шид финансирамо са око 36 милио
на динара уређење некатегорисаних
атарских путева и уређење каналске
мреже у функцији одводњавања. Такође
желео бих да напоменем да су пољо
привредници у шидској општини прет
ходних годину дана, за време рада нове
Покрајинске владе, остварили право на
субвенције у висини од преко 60 милио
на динара. Желим да им честитам, јер су
они највише средстава искористили за
подизање противградних мрежа. На
основу свега урађеног, могу да истакнем
и уједно похвалим, једну проактивну
улогу Општине Шид уз подршку Покра
јинске владе и покрајинског секретара за
водопривреду - рекао је Радојевић.
Управа за капитална улагања зајед
нички је са Покрајинским секретаријатом
за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, финансирала пројекат водо

Водовод у Соту
Пројектована вредност изградње водо
водне мреже у Соту најпре је била пред
виђена на око 36 милиона динара без
ПДВ-а. У поступку јавне набавке изабран
је најбољи понуђач са укупном вредно
шћу уговора од око 16,5 милиона динара,
са чиме је остварена значајна уштеда.
- Свакако да је било неопходно омогу
ћити мештанима Сота воду у 21. веку.
Нажалост нико се тиме није бавио у
претходном дужем временском периоду.
Уз подршку покрајинског секретаријата
за водопривреду и Управе за капитална
улагања, где смо издвојили по 50 одсто
финансијских средстава неопходних за
реализацију, радови су почели. Радови
теку изузетно добро и очекујемо да до 1.
септембра буде омогућен прикључак
свима онима који буду желели прикљу
чак на водоводну мрежу у Соту - истакао
је покрајински секретар Вук Радојевић.

водне мреже у Соту, за чега је укупно
опредељено 19 милиона динара.
- Надам се да ћемо заједнички и за
остала места у шидској општини, Приви
ној Глави и Бикић Долу, успети да обез
бедимо средства за изградњу водовода.
У договору са представницима Општине
Шид сагледаћемо који су то приоритети
и колико је средстава потребно како
бисмо успели ако не ове онда следеће
године, да становницима и тих места
омогућимо да добију воду у својим дома
ћинствима. Што се тиче осталих пројека
та које је финансирала Управа за капи
тална улагања, то је приступ ка саобра
ћајницама за индустријску зону у вред
ности од 16 милион
 а динара, што је прва
фаза радова на индустријској зони.
Такође смо финансирали и део пројекта
адаптације Културно образовног центра
у Шиду, са око шест милиона динара.
Могу да кажем да је Општина Шид једна
од девет општина која у прет
ходном периоду није добила
никаква средства. Од када смо
ми на челу покрајинске адми
нистрације, средства смо
Општини Шид дали за три про
јекта у вредности од 40 милио
на динара и сигурно ћемо
наставити са опремањем
индустријске зоне и изград
њом водовода, као и финанси
рањем свих осталих приори
тетних пројек ата који су
потребни шидској општини каже Недељко Ковачевић.
Председник Општине Шид
Предраг Вуковић, истакао је
велики значај реализације
капиталних пројеката у шид
ској општини.
- Онај ко ради 15 сати дневно, мора да
да и свој резултат. За Вишњићево
изградња моста на каналу Шаркудин је
од великог значаја. А што се тиче Сота,
сама чињеница да неко у 21. веку нема
воду, довољно говори. Садашња Покра
јинска влада је урадила све и потрудила
се да стави акценат на Шид и на места
која до сада ништа нису добијала. Могу
да кажем да је наша општина у послед
њих годину дана од покрајинског секре
таријата за водопривреду добила преко
80 милиона динара. За водовод у Соту,
за набавку неколико хлороген апарата
за три села, за каналску мрежу, а нових
20 милиона динара које смо добили за
изградњу водовода биће искоришћена
за те намене у Привиној Глави и Бикић
Долу. То су капитални пројекти и инве
стиције које остају овом народу и нама
свима и мени преостаје само да се
захвалим Покрајинској влади на томе рекао је Вуковић.
М. Н.
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ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОПУЛАЦИОН
 У ПОЛИТИКУ

Повећање наталитета циљ

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.

У
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ПРИЈЕМ ЗА НАЈБОЉЕ ЂАКЕ

Општина улаже
у образовање
У

сали Скупштине општине Шид
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-

Анамарија Божиновски

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-

Стефан Мијановић

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-

Јелена Божин

M NOVINE

19. JUL 2017.

23

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“

Најбољи ученици

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. Вео-

ма сам поносна што сам по други пут
ђак генерације, а иза мене стоји преко 70 награда. 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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РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА ФИНАНСИРАЈУ НЕКОЛИКО ПРОЈЕКАТА

Радови у Културно
образовном центру

М

инистарство
култу
ре и информисања
подржало је пројекат
Општине Шид „Сачувајмо
културу Шида“ и за тај проје
кат шидској општини су одо
брена средства у висини од
19 милиона динара. Сред
ства ће бити искоришћена
за комплетно реновирање
сале Културно образовног
центра. Радови су почели, а
како истиче директор Култур
но образовног центра Срђан
Малешевић постоји договор
са људима из Министар
ства културе да позорница
буде готова за овогодишње
Вишњићеве дане, који ће се
одржати задње недеље окто
бра.
- За све то време вршиће
се радови у самој сали, тако
да се неће моћи одржавати
никаква дешавања у њој. Али
када се сви радови заврше,
имаћемо једну функционал
ну салу којом ће се Шиђани
поносити. Највећу заслугу
за реализацију овог пројек
та има председник Општи
не Шид Предраг Вуковић.
Мислим да смо новац за те
намене и заслужили, првен
ствено добрим пројектима
и нашом озбиљношћу. Тако
ђе ове године СКУД „Свети
Сава“ ће отпутовати на Зла
тибор, 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 Мале
шевић.
О конкурсу „Градови у
фокусу 2017“, председник
Општине Предраг Вуковић
каже:
- Определили смо се за
комплетну адаптацају Култур
но образовног центра, будући
да се у њему организују број
ни културно - образовни про
грами, тако да је неопходно
обезбедити адекватне услове
за остварење циља постоја

Пројекат сале Културно образовног центра Шид

ња ове установе, а то је обо
гаћивање културне понуде
града, пружање могућности
за развијање индивидуалних
способности грађана, креа
тивно провођење слободног
времена, као и анимирање
грађана на активно укључи
вање у програме и активности
које ће за циљ имати и задо
вољење културних потреба
истих - истиче Вуковић.
Председник Вуковић се
захвалио Министарству кул
туре и информисања што је
препознало да Шиду треба
комплетна адаптација сале
Културно образовног центра.
- Општина улаже напоре
у припреми сваког пројек
та, али без снажне подршке
Владе Републике Србије и
Александра Вучића, ничега
од овог не би било. Држава
Србија је ставила акценат
на Шид са јасном жељом да
се Шид развије. Нисмо ми у
Шиду напрасно научили да
правимо пројектну докумен
тацију и постали експерти за
пројекте. Ми смо увек прави
ли добре пројекте, а држава

Србија је сада ставила посе
бан акценат на Шид и на рав
номеран развој Србије. За
ових годину дана у Шиду је
реализовано више пројеката
него у последњих 30 годи
на. То су чињенице. Влада
Војводине на челу са Иго
ром Мировићем учинила је и
чини много за нашу општину.
Сви заједно подижемо Шид
са нашим грађанима, на које
сам поносан. Знамо сви коли
ки нам је буџет и да од тих
средстава не би могли све то
да урадимо. Ово су огромни,
велики пројекти и ово су исто
ријски тренуци за Шид - иста
као је Предраг Вуковић.
еђу
најзначајнијим
пројектима који ће се
реализовати у шид
ској општини су: комплетно
реновирање сале Културно
образовног центра, за чије
намене је из републичког и
покрајинског буџета укупно
издвојено 24 милиона дина
ра, затим адаптација и сана
ција Основне школе „Сремски
фронт“ (средства обезбеђена
од Владе Републике Срби

М

Ми смо увек правили добре пројекте, а држава Србија
је сада ставила посебан акценат на Шид и на равноме
ран развој Србије. За ових годину дана у Шиду је реа
лизовано више пројеката него у последњих 30 година,
истиче председник Предраг Вуковић

је - Министарство просвете у
износу од 70 милиона дина
ра). Опремање индустриј
ске зоне финансираће Вла
да АП Војводине у износу
од 20 милиона динара. За
изградњу кружног тока обез
беђена су средства у износу
од 300.000 евра захваљују
ћи Влади Републике Срби
је и државном секретару др
Ненаду Иванишевићу. Тако
ђе, за адаптацију Спортске
хале одобрена су средства у
износу од око пола милион
а
евра од стране Министарства
спорта. Радови на изградњи
водовода у Соту су почели и
за тај пројекат на чију су реа
лизацију мештани тог села
чекали годинама, средства
је обезбедила покрајинска
Влада уз подршку Општине
Шид. Као један од већих реа
лизованих пројеката, Вуковић
наводи и комплетно ренови
ран мост Шаркудин у Вишњи
ћеву, који је саниран уз помоћ
средстава Покрајинске вла
де.
- Реализацијом ових проје
ката ми интензивно крећемо
у развој Шида. Наш следећи
корак је довођење инвести
тора у Шид. Италијани су већ
отворили фабрику и крећу у
проширење својих капаци
тета. Из свих наведених раз
лога, ја дугујем велико хвала
Влади Републике Србије за
све што чини за развој Шида истакао је Вуковић.
М. Н.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА БРИГЕ О СТАРИМ И НЕМОЋНИМ ЛИЦИМА У ОПШТИНИ ШИД

Геронтодомаћице
поново раде

Дивна Врабац, Кристина Драгишић, Драгиња Костић и Предраг Вуковић

О

д 1. јула Општина Шид у сарад
њи са Каритасом Сремска
Митровица и Министарством за
рад, борачка и социјална питања поно
во реализује пројекат брига о старим и
немоћним лицима. Кроз овај ангажо
вано је 27 неговатељица на период
од шест месеци које се свакодневно
брину за више од 200 корисника ових
услуга.
Прошлог петка, 14. јула, председник
Општине Шид Предраг Вуковић и Кри
стина Драгишић, координаторка Кари
таса Сремска Митровица, посетили су
једну од корисница ових услуга Драги
њу Костић о којој брине неговатељица
Дивна Врабац.
Колико јој значи ова услуга, бака
Драгиња каже:
- Сама сам већ шест и по година.
Муж ми је преминуо и од тада сама
живим. Тешко ми је било, све док ми
није почела долазити неговатељица.
Ова услуга ми јако пуно значи. Желе
ла бих се захвалити Општини Шид што
је омогућила да постоји ова служба и
желела бих да ради још дуго. Помоћ
неговатељице ми добро дође, а посеб
но зими кад се треба ложити, онда ми
је њена помоћ још потребнија, јер сам
полупокретна. Сада ми је јако лепо
када је она поред мене. Она све ура
ди у кући што треба и послужи ме, а
ја сам презадовољна - каже Драгиња
Костић.
Задовољство што се у шидској
општини поново реализује пројекат

геронтодомаћица, бриге о старима и
помоћ у кући, изразио је и председник
Општине Шид Предраг Вуковић.
- Захвалио бих се Министарству за
рад борачка и социјална питања које
је препознало наше напоре, као и
Каритаса који је са нама у овом про
јекту. Пројекат је вредан шест милио
на динара. Ми улажемо велике напоре
за боље услове живота наших грађа
на, поготово старих и немоћних лица.
Као што нам је важна брига о старим
и немоћним лицима, подједнако нам је
важно и да наши грађани раде. Кроз
овај пројекат ангажовано је 27 лица.
Кроз пројекат истраживања НИС-а,
такође је ангажовано 20 људи, а 95
људи је ангажовано кроз јавне радове.
То нам је и био циљ, да што већи број
људи нађе запослење, а бака Драгиња
је прави пример колико је услуга него
ватељица била неопх одна - истакао је
Предраг Вуковић.
Успешна сарадња Општине Шид
са Каритасом из Сремске Митрови
це траје већ две године. Захваљују
ћи наменским трансферима ресорног
министарства, одлука је била на руко
водству Општине Шид, да наменски
трансфер министарства, усмере ка
старим и немоћним.
- Сви корисници су особе којима је
потребна и помоћ у кући, али и кон
тинуирана здравствена нега. Ми у
нашем тиму имамо неколико меди
цинских сестара, што у граду, што на
терену, тако да се оне брину и о тера

пији корисника. Већина наших негова
тељица је опремљена и са апаратима
за притисак, за дијабетес, завојним
материјалом и свему осталом што
је потребно за болесне кориснике.
Општина Шид је једна од ретких која
има покривена сва села, разуђене
шидске општине, тако да су негова
тељице овим људима, заиста прва
помоћ у свему - каже координаторка
Каритаса из Сремске Митровице Кри
стина Драгишић.
Своја искуства у овом послу, изнела
је и неговатељица Дивна Врабац којој
је бака Драгиња само једна од више
корисница услуга које свакодневно
посећује.
- Ја сам медицински радник и овај
посао мени пуно значи. Када дођем
код моје кориснице, ми се договори
мо унапред шта је потребно прво да
се уради. Направимо себи распоред
шта ће се који дан радити. Један дан
идем по лекове, други дан одредимо
за хигијену, трећи за спремање куће.Ја
се осећам веома испуњено, посебно
када видим да су и они задовољни. У
почетку ми је било тешко, али касније
сам се навикла на овај посао и сада ми
је лепо. То је племенит посао и веома
је леп осећај када помажеш другоме.
Када дођем код особе и када видим
да је једва дочекала да се појавим и
видим њен осмех на лицу, задовољ
ство што могу да им помогнем је много
већи, а осећај неописив - каже негова
тељица Дивна Врабац.
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КРИСТИНА РАДОСАВЉЕВИЋ, ДИРЕКТОРКА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШИД

Шиду недостаје хотел
Нама је план да
покушамо да
привучемо неког
инвеститора који би
уложио средства у
изградњу хотела, јер
смештајни капацитет
је нешто што нашој
општини стварно
недостаје

Т

уристичк а организација Шид,
организатор је већег броја тури
стичко-привредних манифеста
ција у шидској општини које имају за
циљ промоцију туристичких потенци
јала, као и производа карактеристич
них за овај део Срема. Једна од најпо
сећенијих свакако је Куленијада која
из године у годину, по броју посетила
ца и учесника у такмичарском делу,
све више добија на свом значају.
У овој години, Туристичка организа
ција је пред себе поставила амбицио
зне планове, који имају за циљ да
промоцију туристичких потенцијала
шидске општине подигну на још већи
ниво. О активностима и плановима,
разговарали смо са директорком
Туристичке организације Кристином
Радосављевић.

: У овој години плани
MМNOVINE
НОВИНЕ:
рана је реализација неколико зна
чајних пројеката. Који су то пројек
ти и шта ће они значити за грађане
шидске општине?
КРИСТИН А
РАДОСАВ ЉЕВ ИЋ:
Одобрена су нам средства за Стазу
здравља на излетишту Липовача. То
је пројекат о ком се размишљало про
теклих пет година, али није било сред
става за његову реализацију. Ове
године смо добили из Министарства
туризма, трговине и телекомуникација
три милиона динара, за део стазе, с
обзиром на то да је пројекат доста
амбициозан, да је велик и да захтева
велика финансијска средства. Наш
основни циљ је био да се Липовача
као излетиште, које сви ми памтимо
као веома атрактивно, мало ревита
лизује и да се да јасан сигнал приват
ном сектору, с обзиром на то да се
тамо налази ресторан и депаданс, да
ми као представници локалне самоу
праве, улажемо у то и желимо да се то
подигне на неки виши ниво. Надамо
се да ће приватници видети и препо
знати свој интерес у томе.
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Директорка Туристичке организације Кристина Радосављевић

Туристичка организација органи
зује бројне туристичке манифеста
ције. Које су од њих најзначајније
које по свом карактеру, могу приву
ћи већи број туриста да посете шид
ску општину?
Ми смо од почетка године, организо
вали бројне манифестације. Највеће
манифестације су свакако Сремски
свињокољ и кобасицијада, Сремска
винијада, Мото сусрети за одређену
циљну групу, Сремска куленијада и
Сремски ручак чобански, који се орга
низује у августу. Међутим, поред ових
пет манифестација, ми имамо низ
мањих манифестација које су можда
једнако значајне и за локално станов
ништво и шире, с обзиром на то да је
реч о спортским манифестацијама.
Ове године организоваће се у Шиду
два турнира у тенису и они ће нама
као Туристичкој организацији много
значити, јер ће се повећати и број
ноћења. Такође, у нашој општини
организује се неколико бициклистич
ких друмских трка током лета. То су
неке од спортских манифестација које
можда немају велики број посетилаца
као што има Куленијада, али свакако
учесника има преко 100, који долазе
не само из Србије него и из иностран
ства.

Ове године Куленијада у Ердеви
ку, окарактерисана је као најпосеће
нија до сада. С обзиром на то да је
основни циљ промоција кулена као
најатрактивнијег производа Срема,
да ли ова манифестација може
помоћи у афирмацији брендирања
тог производа?
Оно што је нама свакако драго то је
да сваке године имамо све већи број
излагача на Куленијади. Такође,
видљив је и све већи број посетилаца
како из земље тако и из иностранства.
Људи су препознали јединственост
ове манифестације. С обзиром на то
да смо ми као Туристичка организаци
ја на прошлом Београдском сајму пра
вили анкете са питањем шта највише
асоцира људе на Срем, скоро у 90
одсто случајева одговор је био да је у
питању храна. Тако да је сасвим оче
кивано да манифестација као што је
ова и која се одржава у Срему, буде и
толико посећена. Што се тиче бренди
рања кулена као производа који јесте
најатрактивнији за Срем, сматрам да
ту недостаје предузетничког духа
људи да се удруже како би заједнички
пласирали производ, с обзиром на
количине које су потребне да се под
мире потребе тржишта. Само на тај
начин, уколико се мали произвођачи
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Туристичка
организација Шид,
организатор је већег
броја манифестација
које имају за циљ
промоцију производа
карактеристичних
за овај део Срема
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СЛАВИЦА ВАРНИЧИЋ, ДИРЕКТОРКА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ“ ШИД

Чувари богате
књижевне баштине

домаћег кулена удруже по удружењи
ма, задругама, кулен као бренд Срема
би могао да се позицион
 ира на тржи
шту. Свакако да је Туристичка органи
зација увек ту да пружи подршку на
том путу.
Организовањем бројних манифе
стација сигурно да очекујете и бољу
промоцију туристичких потенцијала
и већу посећеност?
Мислим да смо највећи помак ура
дили тиме што смо туристичким аген
цијама, удружењима пензионера и
уопште удружењима која у школама
организују излете, пружили могућност
да оног момента кад дођу на терито
рију наше општине, имају неког ко ће
их дочекати, предложити план и про
грам пута, а затим их провести како би
обишли све оне локалитете који су
интересантни за нашу општину. Доби
ли смо статистички податак о броју
посета који до сада нисмо имали.
Самим тим смо стекли могућност кроз
базу података људи који путују, да им
пласирамо информацију на време о
манифестацијама које они можда не
би чули из других извора.
Осим завршетка дела Стазе здра
вља, имате ли још неке планове у
овој години?
Завршетак дела Стазе здравља,
представљаће први корак у сређива
њу излетишта Липовача и сви наредни
програми и планови рада за следеће
године ће се базирати на опремање
инфраструктурног дела. Манифеста
ције функцион
 ишу и оне су већ разра
ђене неким делом, али мора да се
ради на појачању инфраструктуре што
захтева нормално, већа средства него
манифестације. То је предуслов за
бржи развој туризма. Оно што бисмо
ми волели то је да покушамо да код
локалног становништва мало проме
нимо свест, да можда мало више обра
те пажњу на лепоте наше општине, а
имамо их доста. Јер ако то виде људи
са стране, онда нема разлога да то не
видимо и ми сами. Такође нам је план
да покушамо да привучемо неког инве
ститора који би уложио средства у
изградњу хотела, јер смештајни капа
цитет је нешто што нашој општини
стварно недостаје.

Директорка шидске Библиотеке Славица Варничић

Имамо своје редовне кориснике, обнављамо
књижни фонд, допуњујемо грађом, а наравно
правимо и анкете са корисницима и набавна
политика је веома важан део у библиотекар
ству

У

плану и програму рада Народ
не библиотеке „Симеон Пишче
вић“ Шид, предвиђено је више
активности у овој години. Међу њима
је и реализација капиталног пројекта
на који је ова институција културе
посебно поносна. Већи део планира
них активносто библиотека ће оства
рити, уз помоћ средстава добијених
на републичким и покрајинским кон
курсима за културу. О плановима
рада у текућој години, као и о другим
новинама у шидској бибилиотеци,
разговарали смо са директорком
Славицом Варничић.

: За које намене ћете
MМNOVINE
НОВИНЕ:
искористити добијена средства?
СЛАВИЦА ВАРНИЧИЋ: Средства

која смо добили искористићемо за
праве намене. У Министарству култу
ре Републике Србије аплицирали
смо на конкурс који се односио на
тражење средстава за опрему за
дигитализацију, пошто смо ми све
наше монографске публикације уве
ли у базу података тог нашег елек
тронског програма. Серијске публи
кације су такође обрађене и дошли
смо до нивоа када бисмо требали да
дигитализујемо грађу. Република је
расписала конкурс за средства у кул
тури и Библиотека је на том конкурсу
добила 500.000 динара за набавку
опреме за дигитализацију. Веома смо
задовољни јер су то стварно значајна
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средства и користиће нам у те сврхе.
Поред тога био је објављен и покра
јински конкурс за културу. Ту смо
аплицирали за два пројекта. Један
пројек ат се односио на редовну
набавку и обнову књижног фонда, а
други се односи, пошто је у нашем
саставу од пре неколико година и
археолошка завичајна збирк а, на
средства за једну покретну изложбу.
За покретну изложбу добили смо
200.000 динара, а за набавку књига
само 23.000. динара.
Како бисте оценили рад Библио
теке у прошлој години и да ли
Шиђани редовно узимају књиге,
упркос чињеници да се у послед
ње време све чешће користе
интернет издања?
Што се тиче рада Библиотеке, ми
смо веома задовољни. Од када је
направљена наша нова зграда, у
Шиду су се просто променили услови
у библиотек арству. Имамо своје
редовне кориснике, обнављамо књи
жни фонд, допуњујемо грађом, а
наравно правимо и анкете са кори
сницима и набавна политика је веома
важан део у библиотекарству. Пошто
су се променили услови, а имамо и
читаоницу, интернет салу за корисни
ке, све је то допринело на неки начин,

Рукописи
Симеона
Пишчевића
Које су најважније активности у овој
години?
До краја године мислим да ћемо реа
лизовати један веома важан пројекат. У
питању је издање рукописа Симеона
Пишчевића, на којима је он радио 20
година. Ради се о историји Срба и превод
је већ урађен, с обзиром на то да је писан
на старословенском односно на старору
ском језику. Планирамо да у сарадњи са
издавачком кућом из Новог Сада „Ака
демска књига“ до сајма књига објавимо
ово капитално издање које ће на сваки
начин, обележити националну историју.
Сагласност смо добили од Српске акаде
мије науке и уметности, јер се тај рукопис
налази код њих, а ми смо као Библиотека
која носи то име и као град у којем је
Симеон Пишчевић рођен, ево добили
привилегију да то радимо. Многи су се до
сада бавили том идејом и наравно да је
тај пројекат значајан јер радити 20 годи
на на једном рукопису који није преведен
и који није издат до сада је велика ствар.
То само значи да је он био још један у
низу великана наше општине који је на
неки начин, бележио сва дешавања овде,
записивао, водио рачуна о сваком дета
љу, како је то изгледало, где су се људи
исељавали и много историјских чињени
ца и података. Мислим да ће токапитал
но дело, како нама тако и грађанима,
бити на велики понос.

повећању броја корисника. Имамо,
поред општинске сале, и салу за
организовање различитих догађаја,
попут трибина и изложби. Бележимо
велики број посета како за наше
манифестације, тако и за оне које
нису у нашој режији. Важно је да
људи долазе у библиотеку јер, сигур
но се неки од њих врате и постану
наши корисници. И ове године је
велики број дешавања и што се тиче
наших програма, попут промоција
књига, књижевних вечери, обележа
вања разних годишњица, а ту је и
програм Музичке школе, као и промо
ције хуманитарне фондације Владе
Дивца, која је и нашој библиотеци
поклонила својевремено 200 насло
ва.
Што се тиче књижног фонда,
располаже ли шидска библиотека
довољним бројем наслова, који
могу задовољити интересовања
својих корисника?
Што се тиче књижног фонда, Мин
старство културе сваке године откупи
одређен број издања издавача и у
зависности којој категорији припада
мо, и колико ћемо средстава добити,
ми бирамо наслове. Ове године ћемо
за 250.000 динара, колико смо доби
ли, набавити одређени број књижев
них дела.
Која књижевна дела су најтраже
нија?
Библиотека највише води рачуна о
завичајној збирци. Трудимо се да
поред тога што имамо регистровано
издаваштво, то буду књиге које се
односе на завичај. Књиге које су
издали аутори који су овде рођени,
који овде живе. Тај фонд представља
нешто посебно јер све оно што је
записано, треба да се чува, да се
негује, да остане нашим потомцима,
како би видели ко су били људи који
су били ствараоци у нашем граду и
завичају. Поред ових наслова, нарав
но да се Библиотека труди да прати и
неке савремене токове библиотекар
ства, тако да набавна политика упра
во тако и треба да изгледа. Доста
наслова набављамо из тзв. стручне и
научне литературе, јер људи некако у
данашње време све чешће посежу за
том популарном психологијом и тру
димо се да имамо те наслове. Имамо
такође и богату збирку енциклопедиј
ских издања, која се чувају у библио
теци, која се не износе. Наши кори
сници сад путем интернета и рачуна
ра, могу од куће да претраже нашу
базу података. До краја године они ће
имати могућност да све то и поруче
путем интернета. Такође могу да
кажем да смо ми једна од најбоље
организованих подружница на чита
вој територији Републике Србије, а
поседујемо и међубиблиотек ачк у
позајмицу. Сви корисници из других
општина, односно из целе Србије,
могу електронским путем да поруче
књигу.
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Солидарност
у времену кризе

У Народној библиотеци „Симеон
Пишчевић“ у Шиду 12. јуна отворена је
изложба фотографија „Солидарност у
времену кризе“. Изложба је део про
јекта „Славимо солидарност“ који Фон
дација Ана и Владе Дивац организује у
оквиру прославе 10 година рада.
Изложба се организује у партнерству
са новинском агенцијом Танјуг, која је
уступила своје фотографије настале у
две велике кризе – катастрофалним
поплавама из маја 2014. године и
мигрантској кризи која је у Србији
ескалирала у лето 2015. године. На
фотографијама се виде људи, повеза
ни у тренуцима кризе, како помажу и
брину једни о другима.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

О православним
Шиђанима
Православно становништво Шида
до 1900. године, назив је још једног
дела аутора Радована Сремца, архео
лога и хроничара из Шида. Промоција
ове књиге одржана је 26. јуна у Влади
чанском двору у Шиду. Аутор Радован
Сремац за ову књигу каже да је она
његово животно дело на коме је радио
11 година. У књизи je обухваћенo 460
шидских породица православне веро
исповести, са 33.000 њихових имена.
Како наводи, на писање ове књиге,
подстакла га је љубав према родосло
вима.
- Најпре сам кренуо од моје поро
дице и на крају прешао на цео Шид.
С обзиром на то да сам по професији
археолог и да ме интересује историја,
те две ствари једноставно једне без
друге не могу. Да ли ћемо ми проуча
вати прошлост од пре 5.000 година или
50 година, мислим да је у потпуности
исто. Јер кад се бавите прошлошћу, ту
једноставно нема граница. Битно је да
откријемо ко су били људи, да рекон
струишемо њихов живот, да откријемо
ако можемо шта су они желели, мисли
ли и волели и шта су радили тада.
Након ове књиге, у плану ми је издава
ње још два дела, која су већ написана
и која чекају финансијска средства за
издавање - каже Радован.
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Деци је најпотребнија
топлина породичног дома
У шидској
општини
тренутно
постоји 20
активних
хранитељских
породица
код којих је
смештено око
30 штићеника
Дејан Логарушић, Мирјана Мравик и Гордана Курбалија

Ц

ентар за социјални рад у
Шиду, покренуо је акци
ју под називом „Буди
хуман, буди хранитељ“. Према
речима директора Центра за
социјални рад у Шиду Дејана
Логарушића, жеља запосле
них у овој установи социјалне
заштите је да се људи ани
мирају како би постали хра
нитељи. У шидској општини
тренутно постоји 20 активних
хранитељских породица код
којих је смештено око 30 шти
ћеника, а за чега хранитељи
добијају адекватну накнаду.
Хранитељство
представља
меру заштите деце без аде
кватног родитељског старања,
која пружа потребну стабил
ност и сигурност, као и неоп
ходне услове за задовољење
развојних и узрасних потреба
детета. Да би се засновало
хранитељство, неопходно је
обавити обраду хранитеља
од стране чланова стручног
тима Центра за социјални рад,
а ако се она успешно оконча,
врши се обука потенцијалних
хранитеља при покрајинском
центру за породични смештај
у Новом Саду. Све потребне
информације за све оне који
су мотивисани да буду храни
тељи, заинтересовани могу
добити у Центру за социјални
рад у Шиду, као и документа
цију како би прешли на обраду
потенцијалних породица.
- Као прво желим да кажем
да наш Центар за социјални
рад има веома добра досада
шња искуства са понашањем,
односно обављањем храни

тељске улоге наших храни
тељских породица. Међутим,
током времена дошло је до
тога да број хранитеља из
одређених разлога није више
у могућности да се бави тим,
тако да наш Центар предуз има
активности како би анимирао
наше суграђане, како би тиме
повећао број породица које
би се бавиле хранитељством.
Хранитељство има тај матери
јални аспект и онај ко заснива
хранитељство он заснива и
радни однос, прима одгова
рајућу месечну накнаду, а и

вања сродника деце - истиче
дипломирани социјални рад
ник Гордана Курбалија.
Позитивна искуства у хра
нитељству, са нама је подели
ла породица Мравик из Шида.
Пре 10 година, у свој дом,
довели су тада шестогодишњу
девојчицу. Како кажу, пружили
су јој све неопходне услове за
живот, адекватан смештај, али
и љубав и топлину, каква тре
ба да постоји у једном поро
дичном дому.
- Могу рећи да су моја иску
ства у хранитељству јако пози

Пре 10 година, у свој дом, довели
су тада шестогодишњу девојчицу.
Како кажу, пружили су јој све нео
пходне услове за живот, адеква
тан смештај, али и љубав и топли
ну, каква треба да постоји у једном
породичном дому
свако дете које се налази на
хранитељству прима месеч
ну накнаду, како би хранитељ
задовољио потребу за храном,
одећом, обућом, потребама
за школовање, за стамбенохигијенске услове и осталим
потребама током реализације
хранитељства. Код нас тако
ђе има доста деце и на срод
ничком хранитељству и таква
наша досадашња пракса је
показала да се и сродничко
хранитељство показало као
веома добар начин збриња

тивна и по питању детета,
али и по питању сарадње са
Центром за социјални рад у
Шиду. Хранитељство је у једну
руку посао, али када су емо
ције укључене онда то не бих
могла назвати послом. То је
уједно и брига и одговорност
за дете. Углавном су деца која
дођу у хранитељске породице,
она деца која нису имала сво
ју породицу, која су запуште
на по сваком питању. Наша
девојчица је када је дошла код
нас, редовно кренула у вртић,

затим школу, али јој је било
здравље нарушено, тако да
смо је одмах после неколи
ко месеци морали одвести на
операцију крајника, а затим и
на операцију очију. Међутим,
могу да кажем да нам се сва
та брига и пажња многостру
ко исплатила, јер сваки њен
успех, осмех, свака њена пети
ца, био је велика радост и тај
осећај се не може описати.
Након њеног 18. рођендана,
не знам шта се законски деша
ва, али могу да кажем да је она
наша и ми уопште о томе не
размишљамо, а тако се и она
осећа. Са њом сам провела
много више времена него са
својом децом, с обзиром на то
да сам док су моја деца била
мала, радила. Њој је заиста
била потребна пажња, а она
то данас и те како зна да цени
- каже Мирјана Мравик.
скуства породице Мра
вик из Шида, нису једи
на. Оваквих породи
ца има још, а из Центра за
социјални рад се надају, да
ће након ове акције, бити још
више. Оних породица, који су
спремни деци без адекватног
родитељског старања пружити
потребну стабилност и сигур
ност, као и услове за задово
љење развојних и узрасних
потреба детета. Поред аде
кватне награде за њихов труд,
такве породице биће награ
ђене и великом захвалношћу
деце, што потврђује пример
приче породице Мравик из
Шида.
М. Н.
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ДОНАЦИЈА ФОНДАЦИЈЕ АНЕ И ВЛАДЕ ДИВАЦ ДОМУ ЗДРАВЉА

ЕКГ апарат за кућно лечење
Донација која је
уручена Дому
здравља у
Шиду, само је
једна у низу која
је додељена у
циљу подршке
локалним
самоуп
 равама
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. Кординаторка
Фондације Јована Вуксан 23. јуна, уру
чила је вредну донацију директору шид
ског Дома здравља др Крсти Курешу, а
донација ће на првом месту користити
лекарима приликом кућних посета паци
јентима. Испред локалне самоправе на
донацији се захвалио члан Општинског
већа Драган Гутић.
- Ја сам данас у лепој прилици да у
име председника Општине Шид Пре
драга Вуковића изразим велику захвал
ност нашим донаторима за овај ЕКГ
апарат, који ће омогућити да наше екипе
Дома здравља у много бољим услови
ма ураде сву дијагностику за коју овај
апарат и служи. Овај апарат је једна од
бројних донација која ће у великој мери

унапредити свакако здравствене услуге
које пружа наш дом здравља грађани
ма, 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 лече
њу, а користиће се и на терену за доми
цилно становништво, као и за потребе
миграната - истакла је Јована Вуксан.
Директор Дома здравља, истакао је
значај постојања оваквог једног апарата
који је према његовим речима, урађен

према свим стандардима модерне тех
нологије. Апарат служи за одређивање
фреквенције рада срца и уједно одређу
је 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
великој мери олакшати рад - истакао је
др Крсто Куреш.

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА

Заштитимо бициклисте

У

Шиду је прошлог четвртка, 29.
јуна, у сарадњи Мисије ОЕБС у
Србији, Комисије за безбедност
саобраћаја Општине Шид и Полицијске
станице у Шиду, почела реализација
превентивно - пропагандне акције
“Заштитимо бициклисте”.
Циљ акције је, према речима Зорана
Вуколића, начелника Полицијске стани
це у Шиду, повећање безбедности
бициклиста у саобраћају, као и подиза
ње њихове свести о ризицима по живот
и здравље у саобраћају на виши ниво.
Он је додао да је безбедносна ситуаци
ја повољна, и да прошле и у првих шест
месеци ове године, на подручју Општи
не Шид није погинуо ниједан бицикли
ста.
Безбедност саобраћаја је један од

најзначајнијих сегмената јавне безбед
ности на подручју Полицијске станице у
Шиду, а једна од најугроженијих катего
рија у саобраћају су управо бицикли
сти. Најчешћи узроци саобраћајних
незгода у којима они страдају је њихова
неуочљивост и обављање непрописних
радњи у саобраћају од стране или
бициклиста или возача моторних вози
ла.
Како наводи Ивица Јовић, председник
Комисије за безбедност саобраћаја
Општине Шид, локална самоуправа је
препознала овај проблем и одлучила да
заједно са Полицијском станицом у
Шиду спроведе ову превентивно - про
пагандну акцију, уз донацију Мисије
ОЕБС, у виду одговарајуће опреме за
бициклисте (светлоодбојни прслуци,

катадиоптери, звонца и флајери са
саветима за бициклисте и возаче мотор
них возила).
Радивој Дабић, помоћник командира
за саобраћај у Полицијској станици
Шид одржао презентацију о угрожено
сти бициклиста, којој су присуствовали
председници бициклистичких клубова,
привредних субјеката у Шиду, месних
заједница и удружења пензионера.
Након тога, саобраћајни полицијски
службеници су на улици делили бици
клистима одговарајућу опрему и едука
тивне флајере. Акција траје до 15. јула,
када ће, саобраћајна полиција појачати
репресивне активности на откривању и
санкционисању прекршаја које чине и
бициклисти и возачи моторних возила.
Ж. А.
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ШИДСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Ван Гог за почетак лета
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

И

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

ове године у периоду од 22.
јула до 19. августа, Шиђани
ће имати прилику да ужива
ју у бројним културним програми
ма уз учешће великог броја естрад
них уметника на највећој културно
- забавној манифестацији у Шиду,
Шидском културном лету.
Како су на конференцији за нови
наре изјавили председник Општине
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 ствараоц
 и, а неће бити
запостављени ни најмлађи суграђа
ни за које се у периоду од 17. до 21.
јула организује „Дечје кул
турно лето“.
Културно лето биће зва
нично отворено 22. јула
концертом Ван Гога, а за
ову културну манифеста
цију ће према речима чел
них људи Општине Шид,
из општинског буџета бити
издвојено четири милиона
динара.
- Шиђане очекује сјај
них месец дана, који ће
бити испуњени богатим
садржајима на сцени Кул
турно образовног центра.
Смењиваће се велики број
локалних музичких гру
па, естрадних уметника,

а програм ће употпунити својим про
грамом и културно - уметничка дру
штва, бројни активи жена и удруже
ња. Доказали смо да и са релативно
мало новца може да се направи ква
литетан програм и искрено се надам
да ће наши грађани уживати - иста
као 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
програм на Културном лету буде при
лагођен свим старосним узрастима.
У програму ће се смењивати локал
не поп и рок групе, биће нам гости
бројна лица са естраде, а неће бити
запостављени на најмлађи сугра
ђани за које ћемо приредити бројне

забаве и радион
 ице. Од концерата
бих издвојио наступе Милана Стан
ковића, Дејана Матића, Јане, Рома
не, Милене Ћеранић која ће насту
пити задњег дана манифестације
за шидску славу. Наступиће познати
бендови, а биће одржан и занимљив
концерт Џонија Ранковића. Што се
тиче садржаја за децу, биће органи
зован дечји корзо са разним анима
торима. У плану нам је да у програм
укључимо и Музеј наивне уметности
„Илијанум“ како би у њиховом дво
ришту организовали књижевне вече
ри и друге културне манифестације.
Такође, сва наша културно уметничка
друштва ће имати прилику да насту
пају и да се представе целовечер
њим концертима. Организоваћемо и
спортске манифестације
попут шаховске симул
танке, турнир у баскету,
а током манифестације у
спортској установи Пар
тизан једанпут недељно
биће организован 3Д био
скоп. Према свему пла
нираном, мислим да ће
Шид овог лета бити једно
лепо место где треба доћи
и заједно са Туристичком
организацијом Шид даће
мо све од себе да Шид у
том периоду посети вели
ки број људи и из окру
жења - истакао је Срђан
Малешевић.
М. Н.
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СРЕМСКА КУЛЕНИЈАДА У ЕРДЕВИКУ

У част кулена и вина

Ненад Иванишевић, Предраг Вуковић, Предраг Лемаић и Иван Ђоковић

А

псолутни победник овогоди
шње Сремске куленијаде је
Предраг Лемаић из Шида. Ку
лен који он производи, проглашен је
за најбољи, како у природном, тако и
вештачком омотачу. Ова манифеста
ција 18. по реду, одржана је 3. јуна у
Ердевику.
Домаћини Сремске куленијаде би
ли су Привредна комора Србије, Реги
онална привредна комора Сремског
привредног округа, Општина Шид, Ту

Празник кулена и вина

ристичка организација Општине Шид,
Културно - образовни центар из Шида
и Месна заједница Ердевик.
Председник организационог одбора
18. Сремске куленијаде и председник
Савета месне заједнице Ердевик Зо
ран Машић поздравио је присутне а
потом су госте поздравили и председ
ник Општине Шид Предраг Вуковић,
потпредседник Привредне коморе
Србије Слободан Самарџић, Ђорђе
Божић, в. д. директора Привредне ко

Апсолутни
победник
овогодишње
Сремске куленијаде
је Предраг Лемаић
из Шида. Кулен
који он производи,
проглашен је за
најбољи, како
у природном, тако
и вештачком омотачу.
Ова манифестација
18. по реду,
одржана је
3. јуна у Ердевику
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Куленијада бренд
шидске општине
Из општинског буџета, кроз
Културно - образовни центар и
Туристичку организацију Шид
издвојено је милион динара за
организацију ове манифеста
ције. Према речима Кристине
Радосављевић, директорице
Тур ис тичк е
орган из ац ије
Општине Шид финансијска
средства обухватају и набавку
штандова, културно - уметнич
ки програм, извођаче и неке
додатне услуге које су неоп
ходне да би ова манифеста
ција функционисала.
- Прошле године Сремску куленијаду
посетило је између седам и десет хиља
да посетилаца, неупоредиво више људи
у односу на претходне године, тако да је
наш закључак да интересовање веће из
године у годину. Излагача имамо више од
150 и 132 узорка кулена што је рекорд за
ову манифестацију. Ово је једна од већих
манифестација које се организују на
територији наше општине. Са манифе
стацијама почињемо у фебруару када се
одржавају Сремски свињокољ и кобаси

Излагачи из целог Срема
Излагачи на Сремској куленијади дола
зили су из целог Срема. Сви су излагали
своје домаће производе. Неки су први
пут овде, а неки излажу и продају своје
производе сваке године. Један од њих је
и Дамир Хнатко из Бикић Дола. Он се ове
године није такмичио, али је кулен, коба
сицу и сланину представио на овој мани
фестацији. Кулен се код овог произвођа
ча могао купити по цени од 2.000 динара.
На Куленијади долазимо и до излагач
ког штанда Радета Пандура из Пећина
ца.
- Скоро сваке године учествујем на
овој манифестацији. Нисам још ниједном
био победник, али сам увек био ту до
десетог места. Битно је дружење и да се
прода нешто. Излагао сам производе од

свињског меса које сам производим –
рекао је Раде Пандур.
Арпаду Вигу из Шида ово је петнаесто
учешће на овој манифестацији.
- Наш кулен је прави сремски кулен, у
њега стављамо само чисто месо, со и
паприку. Освојио сам четврто место за
кулен у природном омотачу. Нема награ
да, али ми је драго што сам био ту –
рекао је Виг.
Први пут учешће на Куленијади узео је
и Милан Радичић из Дивоша. Он нам је
рекао да је долазио на ову манифестаци
ју и раније, али да се одлучио тек ове
године да учествује у такмичењу. На
његовом штанду поред кулена, могао се
пробати и купити козији сир са паприком,
сусамом и димљени.

Лемаићи апсолутни победници
Свих шест награда ове године припало
је породици Лемаић из Шида. Предрагу,
Младену и најмлађем Константину.
- То су награде за велики труд. Ја произ
водим кулен 50 година, почео сам још као

море Србије, Регионалне привредне
коморе Сремског привредног округа,
Иван Ђоковић, покрајински секретар
за привреду и туризам и потпредсед
ник Покрајинске владе, Ненад Ката
нић, помоћник министра за пољо
привреду и заштиту животне средине
у Влади Републике Србије и Ненад
Иванишевић, државни секретар у Ми
нистарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања. Култур
но – образовни центар Шид побринуо
се да културно – уметничким делом
програма употпуни ову манифеста
цију.
редседник Општине Шид Пре
драг Вуковић поздравио је при
сутне госте и пожелео свима
добродошлицу. Он је додао да му је
изуз етно драго што се једна оваква
манифестација, као што је Куленија
да, одржава баш у Ердевику, односно
у шидској општини. Такође, изразио је
очекивање да наредне године на овој
манифестацији учествује још више из
лагача и да буде већи број гостију.
Потпредседник Привредне коморе
Србије Слободан Самарџић истакао
је да такмичарски дух сваке године
окупља све већи број такмичара, али
и посетилаца.
- Привредна комора Србије пре
познала је значај ове манифестаци
је и њену улогу у очувању традиције.
Србија има велики број малих по
љопривредних газдинстава која са
мо производњом традиционалних
и заштићених производа могу наћи
тржиште. Ово је могућност да произ
вођачи ступе у контакт са купцима из
Србије, али и иностранства – додао је
Самaрџић.
Иван Ђоковић, покрајински секретар
за привреду и туризам и потпредсед
ник Покрајинске владе рекао је овом
приликом да је ресорни секретаријат
радио истраживања шта то Србија,
али и регион препознаје у Војводини.
Како је рекао, одговор тог истражи
вања јесте да је Војводина препозна
тљива пре свега по сремачком кулену,
фрушкогорском вину и војвођанском
гостопримству. Он је поручио да је по
носан ова традиционална манифеста
ција одржава по 18. пут.
Ове године, било је више такмичара,
односно предата су 132 узорка куле
на. Овогодишња Сремска куленијада
била је и те како посећена. Поред из
лагача кулена и других сухомеснатих
производа, било је штандова са кола
чима, бомбонама, рукотовринама. Ку
вао се котлић, уживало се у домаћем
вину. Посетиоци су највише били за
интересовани за кулен, чија цена се
разликовала од штанда до шанда па
се тако могао купити од 1.000 до 2.000
динара. Као и прошле године, тако је
и ове, посетиоце обрадовала посета
Мире Бањац која је одрецитовала
песму Мике Антића, а потом обишла
ову манифестацију.
Сања Станетић
Фото: Жељко Петрас

П
цијада, Сремска винијада, у мају Мото
сусрет, Сремска куленијада у јуну и авгу
сту Сремски ручак чобански. Прошле
године је на територији општине Шид
ноћило преко 7.000 туриста, што је
рекорд у последњих 10 година. Број посе
та туристичком инфоцентру је 1.600
људи, а до пре две године нисмо имали
ниједну посету, тако да смо ми задовољ
ни овим порастом – рекла је директорица
Туристичке организације Општине Шид
Кристина Радосављевић.

дете, од 10 година. Испочетка нисмо прави
ли пуно, међутим у последњих 20 година,
направили смо квалитетне објекте и ради
мо квалитетно. Свиње су наше, опрасе се
код нас, имамо квалитетну храну, чисти се
вилама, као некад. То све утиче
на квалитетну производњу, као
и старост и раса свиње. Пуно
љубави и труда треба улагати у
све то. До сада смо се само так
мичили за кулен у природном
омотачу, а од ове године смо и
у вештачком. Љубав сам пре
нео на сина и унука. Констан
тин, старији унук који има чети
ри ради са нама. Тако то иде,
увек су млађи учили од старијих
– испричао је Предраг Лемаић
из Шида, овогодишњи победник
у свих шест категорија.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“

Карневал за најмлађе

Поворка веселих малишана прошетала Карађорђевом улицом

У

организацији Предшколске уста
нове „Јелица Станивук овић
Шиља“ 13. јуна на платоу испред
Културно образовног центра у Шиду,
по први пут је одржана манифестација
„Карневал беба“. Ову лепу манифеста
цију, којој су се поред малишана јасле
них група предшколске установе из
Шида, прикључили и најмлађи сугра
ђани са својим родитељима, отворили
су председник Општине Шид Предраг
Вуковић и директорка Предшколске
установе „Јелица Станивуковић Шиља“
Драгана Свитлица. Жеља организато
ра је била, да се кроз ову манифеста
цију усмери пажња на најмлађе али и
на породицу, као важан елеменат дру
штва.
- Повод за организовање ове мани
фестације је промоција наше устано
ве. Извели смо бебе на улицу, јер оне

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

Најмлађи уживали у песми и игри испред Културно образовног центра

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

Пројекат „Шид: Град по мери свих нас“ реализује се уз финансијску подршку Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Подршка
општинским
пројектима

Помоћник покрајинског секретара за
културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама Радослав Петковић
са сарадницима у четвртак, 13. јула посе
тио је општину Пећинци, где се најпре у
згради Општине састао са општинским
руководством на челу са председницом
Општине Дубравком Ковачевић Суботич
ки.
Прва жена пећиначке општине захвали
ла се представницима секретаријата на
досадашњој подршци пројектима обнове
етно куће у Купинову и реконструкције
Аксентијевог кућерка у Огару и изразила
наду да ће добра сарадња са Покрајин
ским секретаријатом за културу бити
настављена и у наредном периоду.
Након састанка представници Покра
јинског секретаријата су у пратњи дома
ћина обишли најзначајније културно-исто
ријске споменике, међу којима и средњо
вековну тврђаву Купиник. Домаћини су
том приликом госте из Покрајине упозна
ли са плановима да након завршетка про
цеса експропријације земљишта на којем
се Купиник налази, који је при самом кра
ју, покрену пројекте опсежних археоло
шких истраживања последње престонице
српских деспота, а након тога и пројекат
обнове овог бисера српске историје.
Представници Покрајинског секретаријата
су том приликом најавили да Општина
Пећинци може да рачуна на пуну подршку
у изради ових пројеката, са којима ће се
аплицирати за средства код међународ
них фондова.

АМБАЛАЖНИ ОТПАД

За чистију средину
На територији општине Пећинци про
шлог петка, 14. јула спроведена акција
прикупљања амбалажног отпада од сред
става за заштиту биља у пољопривреди,
коју су спровели Удружење пољопривред
них произвођача Пећинци и удружење
водећих светских произвођача средстава
за заштиту биља (СЕЦПА). Акција је спро
ведена према претходно направљеном
распореду у осам насеља пећиначке
општине, која је обилазио камион за при
купљање и одлагање употребљене пла
стичне амбалаже.
У циљу безбедног уклањања оваквог
отпада, као и заштите животне средине,
пећиначко Удружење пољопривредних
произвођача сваке године информише
пољопривреднике о значају прикупљања

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
амбалажног отпада, а председник удруже
ња Митар Ристивојевић рекао је да се број
пољопривредник а из године у годину
повећава, али да и даље није на задово
љавајућем нивоу.
- Ове године сакупили смо далеко више
амбалаже него прошле године, али још
увек се на акцију не одазивају сви пољо
привредници. Ми се трудимо да на време
подсетимо наше пољопривреднике да
ћемо организовати акцију прикупљања
али изгледа да то није довољно. Свакако
да ћемо морати порадити још на подиза
њу нивоа свести пољопривредника о зна
чају правилног одлагања амбалажног
отпада и оваквих акција – нагласио је
Ристивојевић.
СЕЦПА сакупља амбалажни отпад на
територији Срема већ трећу годину у
сарадњи са Пољопривредним стручним
службама у Сремској Митровици и Руми, а
Сава Поповић, дипл. инг. пољопривреде
каже да су овакве акције пре свега значај
не за самог човека, јер чувајући природу
штитимо себе.

Иако свест о значају сакупљања и пра
вилног одлагања употребљене пластичне
амбалаже од средстава за заштиту биља
још увек није довољно развијена, многи
пољопривредници су свесни значаја ова
кве акције.
Драгиша Грујић, пољопривредник из
Сибача редовно сакупља употребљену
амбалажу, испере је и одлаже у велике
вреће до дана преуз имања јер, како нам је
рекао, није тешко а добија се много чистији и здравији Срем.
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ћим генерацијама буде подсетник на
њихове жртве зарад боље и сигурније
будућности – рекао је Војкић.
Најстарији мештанин, учесник НОБ-а
Милован Грујић каже да сваке године
долази на одавање почасти страдалима, и
да су емоције током тог чина прејаке, јер
сећања не бледе, поготово не на голготу
коју је он прошао – од логора на Старом
Сајмишту до босанских планина.
Свечаност поводом обележавања сео
ске славе настављена је концертом дома
ћег фолклорног друштва КУД „Извор Доњи
Товарник“ и КУД „Чигра“ из Љукова. Два
ансамбла домаћина, према речима умет
ничког руководиоца Данијеле Барнак, за
две године колико постоје показали су изу
зетан напредак, и додала да се нада да ће
се од јесени број чланова друштва пове
ћати јер све је више заинтересоване деце
али и ветерана.
Обележавање Петровдана својом изло
жбом ручних радова и старинских колача,
увеличале су и чланице Удружења жена
„Сунчев цвет“, а за најмлађе је уприличе
на и вожња фијакерима улицама Доњег
Товарника.

ПРХОВО

Да се не заборави
и не понови

ДОЊИ ТОВАРНИК

Обележена
сеоска слава
Поводом сеоске славе Петровдана у
Доњем Товарнику уприличен је читав низ
догађаја - од полагања венаца на спомен
обележја палим борцима и жртвама
фашизма из Другог светског рата, концер
та фолклорних друштава, преко изложбе
Удружења жена „Сунчев цвет“, до вожње
фијакерима улицама насеља. Традицио
нално, као и сваке године, венце у центру
насеља и на месном гробљу положили су
испред борачк е организације Жарк о
Митровић и Ђорђе Чавић, заједно са
председником Савета МЗ Доњи Товарник
Миланом Алексићем, а испред локалне
самоуправе полагању венаца је прису
ствовао заменик председнице Oпштине
Пећинци Зоран Војкић, који је подсетио је
на величину свих жртава Другог светског
рата и снагу оваквих обележја.
- Ово је најмање што ми као локална
самоуправа можемо да учинимо - да јед
ном годишње одамо почаст њиховој борби
и страдању, да се не заборави, да буду

У Прхову су 16. јула, поводом сеоске
славе, у дворишту Дома културе и Пред
школске установе „Влада Обрадовић
Камени“ положени венци на спомен обе
лежја палим борцима и жртвама фашизма
из Другог светског рата.
Полагању венца присуствовали су
испред пећиначке локалне самоуправе
Зоран Војкић, заменик председнице
Општине Пећинци, представници Савета
месне заједнице Прхово на челу са пред
седником Савета Иваном Коњевићем и
мештани Прхова.
Као и у осталим насељима општине
Пећинци, одавање почасти свим жртвама
фашизма током Другог светског рата, како
је нагласио заменик Војкић, најмање је
што може да се учини како се не би забо
равило и поновило.
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ЉУДИ И ЊИХОВЕ ЋУДИ

Стиде се што су чобани,
а плата 56.000 динара
За чување
крава у
сремском селу
Павловцима
чобани добијају
1.000 динара по
крави и плус 500
динара сат за
рад на њиви
Чобани подигли
цене од како је
Новак Ђоковић
почео овде да
гради кућу

П

авловци су село поред којег не
протиче ниједна река. Али, има
ју толико крава да се може рећи
да имају реку млека. Испод су Фру
шке горе. Најмање је село румске
општине. У селу има 150 кућа у који
ма живи четири стотине људи. Кад их
је било стотину више пре пола века за
сваког житеља била је по једна крава.
Данас је упола мање. Лоше државне
мере и немање чобана смањише број

музара. Једино се не мења пашња,
како се хвала, лековитих трава, због
чега је млеко од њихових крава најбо
ље.
Сретох на пашњаку Бобана и Жељ
ка, два сеоска чобана, побдочени на
штапове и посматрају крдо говеда док
пасе. Воле да диване, што би рекли
Сремци. О свему и свачему. Разумеју
се у све послове. И у политику. Али,
кад им поменух да их сликам и пишем

за новине ударише назад...
- Никако! Та, мене је срамота да
будем у новинама. Посебно у Полити
ци! То је наш најчувенији лист у свету.
И сад треба да ме брукате како чувам
краве. Та, мани се ти тога – одману
руком и крену на други крај пашњака
Жељко.
- Нисам ни ја да се пише у те нови
не о мени. Жељко је у праву. Ми
поштено чувамо краве овде у Павлов
цима. Ја издржавам жену и четворо
деце од тога. Али, знате, није лепо да
се у пише како сам чобанин .... - подр
жа колегу Бобан, али ниједан се нису
љутили да се њихово чобановање
нађе на странама новина. Рекоше; ми
ти ништа нисмо казали, а ти пиши
што си наумио!
Док им не рекох да ће бити у нови
нама казаше ми да имају месечно
сваки по хиљаду динара од сваке кра
ве коју терају на пашњак у шест ују
тро, а увече у шест враћају кући. Сва
ки има по сат, наизменично, у току
дана за ручак. Тога дана на пашњаку
избројах 56 крава. Можда неког дру
гог дана има више или мање, али на
нашу причу додаје Зоран Стефано
вић, власник примерног имања и нај
већег броја музара у Павловцима:
- Ови наши чобани зарађују ко
министри и стално нам повећавају
цену чувања крава и рада на њиви.
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Пролетос дошли код мене и
кажу да је цена скочила са
800 на 1.000 динара по кра
ви. Ја то пренесем и оста
лим власницима крава и
сви негодују. Чобани не
попуштају. Веле све поску
пело, а и славни тенисер
Новак Ђоковић дошао у
наше село да гради кућу.
Кад смо им рекли да то што
је Ђоковић дошао у Павлов
це нема никакве везе са
чобанском ценом чувања
крава, они нам ладно одго
ворише да има. Ви ћете да
продајете млеко, сир и
остало његовим пријатељи
ма по знатно вишој цени, а
ми да радимо по старом. Е,
нећемо! Чобана нема. Не
можеш да га нађеш. Нигде!
Попустимо. Ал` ту није крај.
У селу нема никога ко ће да
ради на њиви. Треба храну
за стоку са њиве донети.
Чобани нам се понуде и
траже 500 динара на сат. То
је скоро три пута скупље
неко лане. Шта опет него да
им дамо. Нема ко други.
Зараде, богами, некад
дневно четри-пет хиљада.
А, вама веле како их је сра
мота што раде у нашем
селу. Ако је тако неки иду у
неку приватну фирму па
нек раде за три пута мању
плату.
Последњ их
пет-шест
година све чешће, прете
жно пословни људи из Бео
града и Новог Сада у
Павловцима купују празне
старе куће које или ренови
рају или сруше па граде
нове, да би овде уживали у
тишини, чистом ваздуху и
здравој околини. Један од
таквих је и славни тенисер
Новак Ђоковић који је на
обали Павловачког језера
купио плац и ту, како мешта
ни веле, гради породичну
кућу. Пре те најезде послов
них људи у Павловцима се
могла купити добро очува
на стара кућа за највише
три хиљаде евра, данас
таква достиже десетостру
ку цену. Али, ускоро неће
бити кућа за продају, па ће
Павловч ан и
прод ав ат и
њиве близу села као плаце
ве. Биће ар њиве, тако веле
павловачки паори, ко сад
стара кућа. Ако је тако,
чобани имају лепих изгледа
да опет подигну цену. И да
их, вероватно, опет буде
срамота.


Миомир Филиповић Фића
 (Текст преузет из Политике)
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ОБУЋАР ЖАРКО БОЖИН ИЗ БАЧИНАЦА

Стари занати нестају

Када
потрош им
ово
мало
залих а
што
имам,
затворићу радњу. Мој син је одавно напустио обућарски занат,
и бави се послом који му доноси профит, каже обућар Жарко
Божин из Бачинаца

Н

а шидском вашару застао сам крај
тезге на којој је на малој рекламној
табли писало, црвеним ћириличним
словима: Обућар Жарко Божин Бачинци.
Уредно послагане, на полицама, папуче
од штављене говеђе коже стрпљиво су
чекале муштерије да их пробају и купе.
- Квалитетна обућа основ је здравља
сваког човека - каже нам чика Жарко
Божин. Обућар из Бачинаца, човек зашао у
осму деценију живота, али још увек вита
лан, правилних црта лица, и румен у обра
зима, очију сјајних из којих зрачи неугасла
животна снага.
- Нажалост људи данас не гледају квали
тет већ цену робе, томе ваљда доприноси
криза и беспарица која већ годинама при
тиска народ - тако је на вашару 15. јуна
говорио стари занатлија, а ја сам заинте
ресован овом причом пошао у Бачинце, у
његову кућу и радионицу.
- Наши преци су се доселили из Бачке у
Срем. Презиме Божин добили смо по
неком Божи, и оно нам је до данас остало
- каже нам наш саговорник.
Док седимо у невеликој просторији, обу
ћарској радионици, смештеној на крај
авлије поплочане циглама, онако по сре
мачки, између дрвених калупа за израду
обуће, шиваће машине којом се штепа
кожа, струга и пресе за лепљење, чика
Жарко прича своју животну причу.
- Рођен сам 1943. године овде у Бачин
цима. Занат сам почео да радим 1965.
године. Мој отац и брат су такође били обу
ћари, а и мој син је изучио овај занат. Тако
да се може рећи да је обућарски занат

наша породична мануфактура. Некада се
од овог заната могло лепо живети. Сећам
се да смо отац, брат и ја знали по целу ноћ
да радимо, а ујутро идемо на вашар да
продајемо робу. Ишли смо на више ваша
ра по Срему, али нам је шидски био најбо
љи, имали смо своје место, као цењене
занатлије, нисмо плаћали улаз, јер смо као
пријављена занатска радња плаћали
порез општини, и то је било довољно.
Некада је у шидској општини било много
занатлија, њихов рад се ценио, људи су
поштено живели од свог рада, а и муште
рије су биле задовољне квалитетом робе.
Данас стари занати изумиру, преплављени
смо робом ужасно лошег квалитета, дру
штво не цени рад и занате, пустили су нас
„низ воду“ и ми нестајемо – каже Жарко.
рича даље чича Жарко како је рум
ска Фабрика коже, одакле су наба
вљали репроматеријал, продана
странцима.
- Ми тамо више немамо приступа. Када
потрошим ово мало залиха што имам,
затворићу радњу. Мој син је одавно напу
стио обућарски занат, и бави се послом
који му доноси профит - каже на крају ста
ри занатлија, обућар Жарко Божин из
Бачинаца.
Још једна занатска радња остаће само у
сећањима оних који су у њој предано
радили, ми ћемо носити обућу која нам
долази са неких далеких меридијана. Нека
неко реши ребус како су нам ти далеки
светови ближи од Бачинаца, Ердевика или
Бингуле.

З. Марковић

П
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НАСТАВЉАЈУ СЕ РАДОВИ НА ИСТРАЖИВАЊУ И САНАЦИЈИ ВРДНИЧКЕ КУЛЕ

Симбол Фрушке горе

В

рдничка кула је од давнина сим
бол Врдника, Фрушке горе и целог
Срема. Једно од ретких сачува
них утврђења на тлу Војводине одувек
је било предмет бројних легенди али и
место које туристи обавезно посете при
ликом боравка у једној од најлепших
бања у Србији.
На жалост, ова монументална грађе
вина предуго је било изложена зубу вре
мена без адекватне заштите па су траго
ви векова оставили бројне пукотине на
самој кули али и обрушили зидине обје
ката у склопу некада моћног утврђења.
Ипак, чини се да за Врдничку кулу стиже
спас и санација у последњем тренутку.
Стручњаци из Покрајинског завода за
заштиту споменика већ трећу годину за
редом изводе истраживања, санацију и
конзервирање свих објеката, захваљу
јући чему ће овај фантастични историј
ски споменик остати у наслеђе и гене
рацијама које долазе после нас. О току
истраживања разговарали смо са Ива
ном Пашић и Јеленом Филиповић, које
испред Завода руководе радовима.
- Радови на истраживању, санацији и
конзервирању Врдничке куле почели су
2015. године када смо кренули са архео
лошким ископавањима. Следеће године
смо наставили са ископавањима и извр
шили конзервацију куле на најкритични
јим местима, док ове године спроводимо
најопсежније радове у току којих ћемо
истражити бедеме утврђења, урадити
њихову санацију и конзервацију и ура
дити комплетну санацију и конзерваци
ју саме бранич куле. Радове као и сваке
године финансира Покрајински секрета
ријат за културу а ангажоване су две гру
пе радника с тим да радници из Врдни
ка раде на археолошким ископавањима
док је друга стручна екипа задужена за
санацију и конзервирање - каже архео
лог Ивана Пашић.
Посао нимало лак, врућина пржи све
пред собом. Ипак, нико не посустаје, сви
су свесни значаја посла који раде.
Врдничани ангажовани на радови
ма углас говоре: „Овде смо се као деца
играли, ред је да ми спасемо нашу кулу
и оставимо је нашој деци и унуцима“.
Са Иваном причамо о кули, о леген
дама које су настајале током векова, о
теорији да је кулу градио чувени римски
цар Пробус.
За Врдничку кулу се верује да је из
Римског доба. Да ли је тај податак икада
доказан са научне стране?
- Најпре треба истаћи да је сама бра
нич кула по којој је овај локалитет и нај
познатији, само део средњовековног
утврђења које се састојало из бројних
грађевина, пролаза, зидина... Наравно,
кула је својим димензијама и изгледом
доминантна и по њој је ово утврђење
препознатљиво. Спроводили смо бројна
истраживања и током „сондирања“ тере
на наилазили на предмете из разних

На жалост, ова
монументална
грађевина предуго је
било изложена зубу
времена без адекватне
заштите па су трагови
векова оставили
бројне пукотине на
самој кули али и
обрушили зидине
објеката у склопу
некада моћног
утврђења. Ипак,
чини се да за
Врдничку кулу
стиже спас и
санација у
последњем
тренутку

временских периода али не из тако ста
рог периода као што је период у ком је
владао римски цар Пробус. Наша истра
живања показују да Врдничка кула и
цело утврђење потичу из 13. века и то
је оно што је научно и стручно доказа
но. Било би сјајно да нађемо доказе да
су овде боравили и римски војници из
3. века али за сада нема доказа за ову
тврдњу.
Поред бранич куле истражујете и
зидине које се пружају око ње трагајући
за другим грађевинама. Какви су резул
тати?
- Сваким новим ископавањем сазнаје
мо све више о целом комплексу и пола
ко слажемо слику како је ово утврђење
некада давно изгледало. Пре неколико
дана смо открили и место где је био улаз
у утврђење и ово је врло важно за наста
вак наших радова. Наилазимо на бројне
предмете који говоре о томе да је овде
пре неколико векова читава једна поса
да војника живела у средњовековном
утврђеном граду и верујем да ће наред
ни дани и недеље донети и нове резул
тате. Овде је сигурно било још грађеви
на сем куле, само је питање шта је од
њих преживело а шта се урушило услед
временских и других утицаја - истиче
Ивана.
Да је Врдничка кула не само вредан
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историјски споменик, већ и предиван
примерак архитектуре оног времена,
истиче и Јелена Филиповић, архитекта
из Завода за заштиту споменика.
- Врдничка кула је једно од ретких
средњовековних утврђења на тлу Војво
дине и Србије које је преживело векове,
ратове, временске утицаје... Плени сво
јом монументалношћу и својом лепотом
и учинићемо све што је у нашој моћи да
та лепота још неколико векова краси
Фрушку гору и одушевљава све оне који
је свакодневно посећују. Прво што мора
мо да урадимо јесте да учинимо кулу и
све ове зидине и објекте безбедним за
посетиоце, затим се морамо потрудити
да их сачувамо за наредна покољења
тако што ћемо их санирати и конзерви
рати. На крају, наша је обавеза да ову
лепотицу презентујемо јавности, како
стручној тако и туристима и излетници
ма за које је она права атракција - каже
Јелена.
а је Јелена у праву, потврђују две
групе туриста које у свега пола
сата долазе у обилазак Врдничке
куле. Група малишана из новосадског
вртића, у пратњи својих васпитачица, на
питање каква је кула, углас одговарају:
„Прелепааааа“!!!
Јелену питамо о конзервацији куле
која је делимично урађена прошле годи
не.
- Прошле године смо радили тако
звано ињектирање, односно убризгали
смо у пукотине на кули специјалну врсту
малтера. Посебне стаклене плочице
које смо поставили су нам показале да
су материјал и начин рада који смо при
менили право решење, односно није
дошло до промена на конзервираним
површинама. Наставићемо да конзерви
рамо саму кулу и околне зидине овом,
али и неким другим адекватним и струч
ним методама.
Као архитекти, шта би за Вас било
најважније урадити на кули а да самом
објекту да на атрактивности?
- Јако је битан проналазак улаза у
утврђење. Када би било новца за обно
ву тог дела, то би било сјајно и тврђава
би добила сасвим нови изглед и било
би много лакше да се схвати како је
цео комплекс некада изгледао. Такође,
било би предивно изградити степенице
са унутрашње стране саме куле којима
би се долазило на етаже на врху куле
које би служиле као видиковци. Мислим
да би поглед са врха Врдничке куле за
сваког посетиоца представљао посебан
и незабораван доживљај - каже Јелена.
Остављамо вредну екипу да на плус
36 степени Целзијуса истражује Врднич
ку кулу, објекте и зидине које су заједно
са њом давно чиниле моћно средњове
ковно утврђење. Остављамо их са осме
хом олакшања, знајући са сигурношћу да
ће поколења која долазе за нама гледа
ти и за наредне векове сачувану, моћну
Врдничку кулу, а не само гомиле каме
ња насталог од остатака заборављеног
и порушеног утврђења које се урушило
због небриге и немара свих нас.

Д

Текст и фотографије
Драган Аметовић
(irig.rs)
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О Мачви и за Мачву

З

бирка песма Миомира Филипови
ћа – Фиће објављена је у издању
Удружења културних стваралаца
Србије Завичај. Миомир је кроз песму,
на сликовит начин успео да прикаже
мачванска села. На упечатљив начин,
поткрепљен историјским чињеница
ма, читаоцима говори о хајдук Стан
ку, Зеки Буљубаши, задужбинама на
тој територији, али и Другом српском
устанку, биткама и борби за отаџбину.
Још једна од карактеристика јесу крат
ке строфе и рима које омогућавају да
се књига чита у даху. Препорука књи
ге за све оне који воле село, Мачву и
историју.
С. С.

Црнобарски Салаш
Село ово изнедрило Јанка
Што описа живот хајдук Станка.
Овде људи поносног су лица
на пољу им спомен костурница.
Сведочанство за слободу нашу
опевано у песми Бој на Салашу.
Дрина тече на корак од села
Сви су овде вреднији од пчела.
Тове свиње и говеда ‘ране
Све су бољи нег што беше лане.

НОВА ЗБИРКА ПОЕЗИЈЕ АНДРЕЈЕ ВРАЊЕША

„Сунцокрет који
је волео звезде“

Т

рећа по реду збирка песама
митровачког књижевника Андреје
Врањеша која носи назив „Сун
цокрет који је волео звезде“ угледала
је светлост дана у издању „Прометеја“
из Новог Сада. Његове збирке песама
„На обали срца“ и „Са друге стране сна“
објављене су у току претходне две годи
не. У својим песмама у новој збирци он
говори о животу, пролазности, зашто
опраштати, шта нас чека у победи, шта
у поразу. Кратким и језгровитим стихо
вима покушава да искаже суштину, што
је и карактеристично за њега. 
С. С.

Пораз
Побегао осмех,
нестало је лице,
можда скривен светли,
у светлости свица.
Лута човек лавиринтом греха,
нити има лица,
нит’ има осмеха.

Лична карта
Без рана, рањен би био.
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ПОЗОРИШНО ЛЕТО „ТРАГОВИ“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Представе
за све узрасте
Позориште „Добрица Милутиновић“ и
ове године, пети пут заредом, организу
је сада већ традиционалну манифеста
цију „Позоришно лето - Трагови 2017“.
Манифестација ће се одржати у перио
ду 28. јула до 5. августа. Све представе
у оквиру манифестације биће одигране
у Лапидаријуму Музеја Срема са почет
ком у 21 сат, изузев представе „Керови“,
која ће због техничких услова бити изве
дена на Великој сцени Позоришта. Тим
поводом, у петак, 14. јула одржана је
конференција за медије на којој је
представљен програм
Позоришног
лета.

Представе које
ће бити изведене
Петак 28. јул 2017. у 21:00
Лапидаријум Музеја Срема
Глумачка мајсторска радионица
Вечерња представа
Режија: Зијах Соколовић
Игра: Зијах Соколовић

КУЛТУРА
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ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Јесењин и Русија

„Јесењин и Русија“ је назив програма
који су извели чланови литерарне и
рецитаторске секције у оквиру радне
терапије Геронтолошког центра „Срем“
у Руми.
Овај програм који је реализован 14.
јула започео је упознавањем корисни
ка са биографијом чувеног руског
песника који је приредила Весиљка
Николић, уз видео приказ фотографија
из Јесењиновог живота.
Потом су чланови рецитатрске сек
ције читали његове песме, што је пра
ћено видео приказима, а у оквиру про
грама је приказано и неколико видео
снимака где руске песме изводе позна
ти хор и фолклорни ансамбл „Алексан
дров“ и Хор Црвене Армије. 
С. Џ.

Програм о Јесењину у ГЦ Срем у Руми

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Изложба „Час анатомије“

Недеља 30. јул 2017.у 21:00
Лапидаријум Музеја Срема
Штрупфови и мајка природа
Представа за децу
Режија: Татјана Миланов
Играју: Татјана Миланов, Никола Марко
вић и Никола Симић
Понедељак 31. јул 2017. у 21:00
Лапидаријум Музеја Срема
Марко Краљевић и златна тамбура
Представа за децу
Текст: Стефан Тајбл / Режија: Стефан
Тајбл
Играју: Никола Станковић, Марко Вуки
ћевић и Горан Вучановић
Среда 2. август 2017. у 21:00
Лапидаријум Музеја Срема
Глумци песници
Поетско вече Небојше Илића Цилета
Петак 4. август 2017. у 21:00
Лапидаријум Музеја Срема
Краљев пут
Вечерња представа
По мемоарској књизи краља Петра II
Карађорђевића
Режија: Лилијана Ивановић
Игра: Владимир Балашћак
Субота 5. август 2017. у 21:00
Велик а сцена Позоришта „Добрица
Милутиновић“
Керови
Вечерња представа
Режија: Ерол Кадић
Играју: Срђан Тимаров и Александар
Срећковић
У случају лошег времена, извођење
представа биће организовано на Великој
сцени Позоришта „Добрица Милутино
вић“. Улаз на све представе у оквиру
манифестације „Трагови 2017“ је беспла
тан.

Милијана Јовановић и Тијана Фишић

„Час анатомије“ је назив изложбе
слика Тијане Фишић која је 14. јула
отворена у галерији румског Културног
центра.
Изложбу је отворила историчарка
уметности Милијана Јуца Јовановић
која је указала да је Тијана сликарка
фигурације, али са примесама надре
алног, чије слике имају нарочит коло
рит на којима доминирају све нијансе
плаве боје.
- Тијанине слике су карактеристич
не и по томе што све имају вертикалу,

која представља духовну димензију
слике, а посебна је и по необичним,
издуженим, и углавном мањим, фор
матима - рекла је Милијана Јовановић.
Још једна занимљивост која сликарку
повезује са Румом је податак да је она
праунука свештеника Емилијана Грби
ћа који је једно време живео у Руми.
Тијана Фишић је дипломирала на
ФЛУ у Београду у класи професора
Момчила Антоновића, а сада је редов
ни професор на факултету за умет
ност и дизајн Мегатренд.
С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Плесне радионице

Плесне радион
 ице у оквиру манифе
стације „Лето на Сави“ одржане су у
недељу, 16. јула на Градској плажи. На
овим радионицама суграђани су били
у могућности да науче основне кора
ке популарних карипских плесова као
што су салса и баћата, а исто тако да
уживају у групним кореографијама и

плесним анимацијама које су прикази
вали врхунски плесачи и инструктори
са Кубе.
Организатори дешавања су Пле
сно удружење „Латина Бланка СМ“ из
Сремске Митровицe, а подржан је од
стране Градске управе за културу, спорт
и омладину Града Сремска Митровица.

19. JUL 2017.
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АКЦИЈА „АРЕС“

Међу ухапшенима и Сремци

П

отпредседник Владе Републике Срби
је и министар унутрашњих послова
др Небојша Стефановић изјавио је у
недељу, 16. јула да су припадници Мини
старства унутрашњих послова, у сарадњи
са надлежним тужилаштвима, спровели
опсежну акцију „Арес“, у оквиру које је ухап
шено 360 особа, откривене три лаборато
рије за прозводњу марихуан
 е, заплењено
167 килограма наркотика и већа количина
оружја.
Стефановић је на конференцији за нови
наре прецизирао да је акција, усмерена на
сузбијање криминала, пре свега трговине
наркотицима, спроведена, на основу више
месечних истрага на територији 27 општина
и градова Републике Србије.
Ухапшени у овој акцији, како је навео
осумњичени су да су починили различита
кривична дела, између осталог неовлашће
на производња и стављање у промет опој
них дрога, убиство у покушају, силовање,
недозвољене полне радње, искоришћава
ње малолетног лица за порнографију, зло
стављање и мучење, изнуда, отмица, раз
бојништва, тешке крађе и друга кривична
дела.
Стефановић је додао да је полиција у
оквиру акције поднела и кривичне пријаве
у редовном поступку против још 202 особе,
што, како је навео, значи да су укупно про
цесуиране 562 особе.
- Током акције „Арес“, полиција је одузела
167 килограма наркотика - кокаина, херои
на, хашиша, марихуане, екстaзија. Откри
вене су три лабораторије за производњу
марихуане, а одузето је и 29 пушака, чети
ри аутоматске пушке, 30 пиштоља, један
килограм експлозива, шест бомби, више од
3000 комада муниције - прецизирао је Сте
фановић.
Одузета је и већа количина новца, 19
возила, већи број рачунара и 150 гигабајта
педофилског материјала, додао је мини
стар полиције.
- Полиција наставља рад на сузбијању
криминалитета на територији Републике
Србије. Овакве акције ће се спроводити и
током ове и свих наредних година. Полици
ја ради пуном паром да покаже да је Срби
ја земља у којој неће бити некажњених за
вршење овакве врсте кривичних дела истакао је министар.
Стефановић је захвалио припадници
ма Министарства унутрашњих послова на
вишемесечном озбиљном раду, захваљују
ћи коме је реализована једна од највећих
акција на сузбијању општег криминалитета
и постигнути значајни резултати.

Пронађена дрога у
викендици у Врднику
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици ухапсили су
Д.Ф. (1982) осумњиченог да је починио кри
вично дело неовлашћена производња и
стављање у промет опојних дрога и недо
звољено држање оружја и експлозивних
материја. Полиција је приликом претреса
викенд куће на подручју месне заједнице
Врдник, коју користи осумњичени, прона
шла лабораторију за производњу марихуа
не, око 199 грама суве марихуане, 27 кома

да малих саксија са земљом у којима су
расађиване семенке марихуане, 9 великих
саксија са земљом у којим се налазе поса
ђена стабла марихуане висине око 20 сан
тиметара и 461 семенку марихуане.
Такође, полиција је пронашла и три мет
ка, за која осумњичени није имао одобрење
за држање и самострел за који није имао
дозволу за држање.

Дрвеном мотком
на суграђанина
Полиција у Сремској Митровици ухапси
ла је Н.С. осумњиченог да је починио кри
вично дело тешке телесне повреде и недо
звољено држање оружја.
Претресом стана осумњиченог полиција
је пронашла гасни пиштољ и 25 комада
муниције за њега и ваздушну пушку. Н.С. се
терети да је дрвеном мотком нанео тешке
телесне повреде једном суграђанину.

Убиство у покушају
у Ашањи
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици ухапсили су
М. Ј. из Ашање због постојања основа сум
ње да је починио кривично дело убиство у
покушају.
Осумњичени се терети да је 15. јула ове

године, након свађе, оштећеног нож убо у
пределу стомака.

Фалсификовање
исправа
Припадници Министарства унутрашњих
послова – Службе за борбу против органи
зованог криминала, по налогу Oсновног
јавног тужилаштва у Сремској Митровици,
ухапсили су две особе због постојања осно
ва сумње да су починили кривично дело
фалсификовање исправе прекуцавањем
бројева шасије аутомобила.
Осумњичени, од којих је један власник
радионице у којој су се прекуцавали броје
ви шасије аутомобила, се терет да су фал
сификовали број шасије за возило Волво,
које је пронађено у наведеној радионици и
одузето.

Неовлашћена
производња дроге
У Сремској Митровици ухапшен Д.Н. због
постојања сумње да је починио кривично
дело неовлашћена производња и ставља
ње у промет опојних дрога.
Полиција је претресом плаца у власни
штву осумњиченог пронашла око четири и
по килограма марихуане, спаковане у чети
ри пакета, скривене у пластичном бурету
закопаном у задњем делу плаца између
два сењака.

Молотовљев коктел
на пекару
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици ухапсили су
две особе због постојања основа сумње да
су бацили «Молотовљев коктел» на излог
пекаре у Старој Пазови, која је у власни
штву лица албанске националности.
Због постојања основа сумње да су почи
нили кривично дело изазивање национал
не, расне и верске мржње и нетрпељивости
ухапшени су Н.Ћ. (1995) и М.А. (1993).
Осумњичени ће уз кривичну пријаву, у
законском року, бити приведени надле
жном тужилаштву.
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ПРВИ ПРИВАТНИ ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Живот у дому није баук
У

димо се да им сваки дан буде испуњен
Сремској Митровици, у Насељу наводи Валентина Радић.
За кориснике су обезбеђена три неком активношћу, што је добро за
25. мај, на адреси Батутова Нова
број 3, налази се Дом за стара оброка, две ужине, топли напици, књи- очување њихових потенцијала, тако да
лица Оаза Силка СМ. У питању је први ге, новине. Радно окупационе терапије читамо књиге, играмо друштвене игре,
приватни дом за стара лица, који има води социјална радница Кристина корисници имају могућност да сликају,
имају ткачку радионицу, све је ускладевет соба и може да прими 29 кори- Лукић.
- Услед убрзаног начина живота ста- ђено са њиховим потребама – каже
сника.
Тренутно је у овом старачком дому, ра лица најчешће проводе време социјална радница Кристина Лукић.
О здрављу бака и дека који се налакоји се налази у мирном делу града, сами, породица ради и нема довољно
смештено девет лица, о којима брине времена да им се посвети, те се из тог зе у митровачком дому за старе рачустручно особље, социјална радница и разлога многи одлучују за боравак у на води шест медицинских техничара,
дому. Свакако да је за њих боље да а главна медицинска сестра Ана
шест медицинских техничара.
Власница Дома Валентина Радић за буду на месту где имају надзор струч- Марија Моро каже да је особље обучеМ новине наводи да је Дом лиценци- ног особља и друштво. Из тог разлога но да ради како са покретним, тако и
ран и са радом је почео 29. маја. О ми радимо на томе да се корисници са непокретним пацијентима и дементтоме одакле идеја да отвори дом за осећају као да су код своје куће. Тру- ним особама.
- Потребно је уложити пуно
стара лица каже:
љубави и стрпљења, али ужива- У Сремској Митровици до
мо да помажемо нашим корисада није постојао дом за стара
сницима – изјавила је Ана Марилица, иако је потреба огромна.
ја Моро.
На свом претходном послу, радеЦена боравка је различита, и
ћи за једног мобилног оператекреће се од 300 до 400 евра, у
ра, била сам најчешће у контакзависности од степена подршке
ту са старијим лицима и одатле
кориснику.
је настала жеља да радим са
Да је живот у дому за старе
њима, да им помогнем, јер је са
испуњен, потврђују и корисници.
њима јако лепо радити. Они су
Сагласни су да уживају у заједвам захвални на томе, а ви сте
ничком дружењу, задовољни су
срећни што сте им помогли.
услугом, и труде се да своје пенЛепо је пружити некоме помоћ,
зионерске дане проведу што
тако да уживам у свом послу.
квалитетније, а управо им овај
Задовољни смо, јер лепо све
дом то омогућава, јер имају
функционише, сви су се уклопиодлично друштво, комплетну
ли. Запослени се јако труде око
здравствену негу и исхрану.
корисника, када уђете у дом,
Кристина Лукић, Валентина Радић и Ана Марија Моро
Б. С.
осећате породичну атмосферу –
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ШАМПИОНАТ БАЛКАНА У АТЛЕТИЦИ

Томашевићева и Вученовићева
прве на Балкану
Ј
ош једно пријатно изненађење приредиле су Митровчанке, атлетичарка „Сирмијума“ Драгана Томашевић
и атлетичарка „Срема“ Марија Вученовић. На Шампионату Балкана одржаном у
Новом Пазару Драгана Томашевић освојила је златну медаљу у дисциплини бацање диска. Ово је њена трећа медаља на
међународној сцени у 2017. годину, поред
сребрне са Зимског купа Европе и злата
из Телавива са Екипног првенства Европе.
– Спремамо се за Лондон и ово је било
из пуног тренинга – задовољно истиче
тренер Данило Кртинић.
Подсетимо да ће Драгана представљати Србију и Сремску Митровицу на Првенству света у атлетици у Лондону.
Атлетичарка АК „Срем“, бацачица
копља Марија Вученовић је на Првенству Балкана копље бацила 56,41 метара
и освојила злато. Марија је до сада већ
освојила бронзану медаљу на Првенству
света за јуниоре и бронзу на Првенству
Европе за млађе сениоре. Прво место на
овом такмичењу потврђује да је Марија у
одличној форми, иако је доста времена
посветила учењу завршивши факултет у
САД-у.

СУБОТИШТЕ

Такмичење у пецању

Драгана Томашевић и Марија Вученовић

Свој деби у сениорској репрезентацији
Србије на Балканијади у Новом Пазару
имао је Огњен Стојановић у трци на 100
метара и штафети 4 пута 100. Заузео је
четврто место у својој групи и оправдао

очекивања селектора Слободана Поповића.
– Нека се кали и стиче искуство, јер
његово време тек долази – напомиње тренер Горан Павловић.

крају и задовољни такмичари довољан су
доказ да се од сваког наредног такмичења
може очекивати да протекне у знаку добрих
људи и незаборавних дружења.
Поредак осталих екипа - четврто место
припало је екипи ЦТ „Маратонци“ из Пећинаца (15.410 кг), на петом се нашла екипа
ЦТ „Комуна“ из Пећинаца (11.110 кг), шести
су били ЦТ „Сурови“ (3.145 кг), док се на
седмом нашла екипа ЦТ „Отров“ али без
улова. Судија овог такмичења био је Милан
Попратина.

„Душан Бајић“, који је свечано отворио
директор Јавне установе „Спортски центар“
Томислав Ћирковић. На овом шаховском
надметању, посвећеном једном од највећих
популаризатора шаха у овом делу Срема,
наступило је 16 играча из Војке, Деча,
Шимановаца, Карловчића, Сремских Михаљеваца, Пећинаца и Прхова, а играло се
по убрзаном темпу - 10 минута по играчу.

ВИШЊИЋЕВО
Проглашењем победника у недељу, 16.
јула завршено је четврто екипно такмичење
у пецању, које је трајало 24 сата на језеру у
Суботишту у организацији Удружења риболоваца „Доњи Товарник“. Од суботе, 15.
јула у 17 часова седам тимова се уз дружење такмичило у пецању шарана. Најуспешнија је била екипа ЦТ „Пећинци“ из Пећинаца, која је уловила укупно 40.975 килограма. Друго место освојили су пецароши
ЦТ „Курјачки“ из Пећинаца који су упецали
37.755 килограма, док је треће место припало екипи из Брестача ЦТ „Гвоздена
паприка“ са укупно упецаних 32.130 килограма, који су освојили и награду за највећи
(8.155 кг) али и за најмањи улов (1.830 кг).
На четвртом по реду такмичењу у Суботишту укупно је уловљено 140.525 килограма
шарана, а просечна тежина улова износи
4.500 килограма.
Према речима организатора четврто
екипно такмичење, као и свако претходно,
окупило је сјајне риболовце. Иако временски услови нису ишли на руку такмичарима,
како кажу, све је протекло у фер игри и још
бољем дружењу, а организовани ручак на

Међународна
кајак регата
У Вишњићеву je прошле недеље, 16. јула
одржана међународна регата „Станиша
Радмановић“, у знак сећања на дугогодишњег тренера и једног од оснивача Кајакашког клуба „Филип Вишњић“ Станишу Радмановића, једног од најбољих српских и
југословенских кајакаша свих времена.
Такмичење је по четврти пут одржано у
организацији КК „Филип Вишњић“, уз подршку Општине Шид и Туристичке организације Шид.
Преко 200 такмичара из Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине узело је учешће
на овој међународној регати.

ПРХОВО

Турнир у шаху
У оквиру обележавања сеоске славе у
Прхову је 15. јула одигран 13. Меморијал

Победник турнира је Никола Гајин са 7,5
освојених поена из девет партија. Друго
место припало је Лазару Бабићу који је
освојио 7 поена. Дејан О. Јовановић и
Дејан Живановић освојили су по 6 поена,
али је Јовановић био успешнији у међусобном сусрету па му је припало треће место,
док је Живановић морао да се задовољи
четвртом позицијом. Следе: Живко Свирачевић са 5,5 поена, Љубомир Лазић са 5,
Живко Кочијашевић, Божидар Јовановић и
Дејан Н. Јовановић са по 4,5 поена, Ивица
Најић и Славиша Спасић са по 4, Војислав
Поповић, Зоран Вуков и Радован Васић са
по 3,5 Ђорђе Миловановић са 2,5 и Зоран
Петковић са само једним поеном.
Пехаре и медаље најуспешнијима уручили су директор ЈУ „Спортски центар“ Томислав Ћирковић, председник Савета Месне
заједнице Прхово Иван Коњевић и један од
организатора Меморијала Божидар Бајић.
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VREMEPLOV
19. јул
1883. На брду Стражилово
изнад Сремских Карловаца
сахрањени су посмртни
остаци српског песник а
Бранка Радичевића, након
што су, 30 година после
његове смрти, пренети из
Беча.
1980. У Москви отворене
22. Олимпијске игре, које је
бојкотовало више од 40
земаља због совјетске инва
зије на Авганистан.
20. јул
1917. Потписана је Крфска
дек ларација о стварању
заједничке државе Срба,
Хрвата и Словенаца. Декла
рацију су потписали српски
премијер Никола Пашић и
председник Југословенског
одбора Анте Трумбић.
21. јул
1542. Папа Павле III форми
рао је инквизицију - конгре
гацију кардинала са овла
шћењима да прогоне јере
тике, како би појачао борбу
против протестантизма.
22. јул
1456. Хришћанска војска
под командом угарског вој
сковође Јаноша Хуњадија
победила турске снаге које
су опколиле Београд. У срп
ским народним песмама
Хуњади, који је у току борби
умро у Земуну, спомиње се
као Сибињанин Јанко.
23. јул
1982. Међународна комиси
ја за лов на китове донела
је одлуку о потпуној забрани
комерцијалног лова на кито
ве. Забрана је ступила на
снагу 1985.
24. јул
1804. Српска потера пред
вођена Миленком Стојкови
ћем ухватила је и погубила
на дунавском острву Ада
Кале београдске дахије
Аганлију, Кучук Алију, Мулу
Јусуфа и Мехмеда Фочића.
25. јул
1817. По повратку у Србију
убијен вођа Првог српског
устанк а Ђорђе Петровић
Карађорђе. После слома
устанк а 1813. избегао у
Аустрију, затим у Русију.
1917. Холанђанка Маргаре
та Гертруда Целе, позната
као Мата Хари, осуђена на
смрт под отужбом да је
шпијунирала за Немце
током Првог светског рата.
1992. Италијанска влада
послала 7.000 војника на
Сицилију, у настојању да
разбије мафију.
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HOROSKOP
ОВАН: Сусрет са јед
ном особом, открива
неке важне детаље
пословне природе који
су вам до сада били непознати.
Заједнички договор, представља
добар предзнак или увод у успе
шну сарадњу. Уколико вам је ста
ло да обрадујете партнера, буди
те довољно маштовити у сваком
погледу. Разноврсност у изража
вању мисли и осећања не само
да обогаћује љубавни однос, већ
делује позитивно на обоје.

ВАГА: Обратите пажњу
на нове информације
или на нечије упозоре
ње. Важно је да својим
понашањем дајете добар пример.
Уколико претерујете у својим захте
вима, околина неће желети да вас
подржи у оној мери колико то очеку
јете: Не можете да се опустите од
различитих дешавања која вас пра
те, неко вам изненада задаје додат
не проблеме или нове љубавне
дилеме. Повремено делујете врло
несигурно.

БИК: Интуиција вас
јасно упозорава на
потенц ијалн у
опа
сност, стога будите
пажљиви у процени нових послов
них прилика. Дистанцирајте се од
особе која нема превише обзира
за ваше интересе и која можда
оспорава ваше заслуге. Улепшај
те своје расположење у одговара
јућем друштву. Немојте дозволити
да неко мења ваш емотивни
ритам или потребе које имате.

ШКОРП ИЈ А:
Неко
ремети ваш пословни
концепт, тако да сте
приморани да пронађе
те заобилазно решење. Понекад је
тешко ускладити различита интере
совања и заједнички пословни
ритам. Потребан вам је добар под
стицај и нечија подршка. Емотивно
сте узнемирени. Желите да остави
те позитиван утисак на особу која
вам се допада, али још увек не
проналазите праву улогу којом
бисте представили своја искрена
осећања.

БЛИЗ АНЦ И:
Када
постоји неки неспора
зум, важно је да сачу
вате присебност духа
и да се понашате у складу са
проф ес ио н алн им
манир им а.
Задржите меру опреза пред осо
бом која уме да игнорише ваше
присуство или покушава да ума
њи ваше способности. Због емо
тивне несигурности повремено
делујете строго и захтевно према
партнеру. Потрудите се да побољ
шате своју концентрацију.
РАК: Сусрет са једном
особом делује поучно
на ваш начин разми
шљања. Стога, обра
тите пажњу на нове информације
које откривају важне детаље о
пословно финансијској сарадњи.
Покажите већу селективност у
размишљању. Немојте дозволити
да неко из можда помало себич
них побуда спутава вашу вољу и
право на емотивни избор.
ЛАВ: Уколико се заде
сите у правом тренут
ку и на добром месту,
очекује вас пословно
- финансијски добитак или неки
вид јавног признања. Успех про
изилази из добрих припрема, про
цените своју улогу и место у
сарадничким редовима. Важно је
да делујете очаравајуће и афир
мативно на свог партнера. У скла
ду са емотивном инспирацијом
коју осећате употребите своје
заводничке способности.
ДЕВИЦА: Не допада
вам се улога коју вам
неко намењује, али не
будите
брзоп лет и.
Сачек ајте да истина изађе на
видело, различите околности су
на вашој страни. Важно је да
сачувате своју енергију за неке
корисне циљеве. Одговорите на
нечију молбу и промените своје
устаљене навике, ако ћете да
такав начин усрећити своју поро
дицу. Приредите неко пријатно
изненађење особи до које вам је
стало.

СТРЕЛ АЦ:
Понек ад
треба имати довољно
професионалне мудро
сти и прећутати разли
чите коментаре у сусрету са сарад
ницима. Важно је да сачувате само
контролу, пред особом која има
негативан утицај на ваше располо
жење или понашање. Реагујете
сувише раздражљиво у ситуацијама
које вас прате у приватно животу.
Претеривање у изливима осећања
или нови захтеви делују иритирају
ће на вољену особу.
ЈАРАЦ: Имате добар
предосећај и са нестр
пљењ ем ишчек ујете
неки пословни разговор
са једном утицајном особом. Важно
је да правилно истичете своје про
фесион
 алне способности, али не и
да угрожавате нечије интересе
зарад својих циљева. Подстичете
код себе истраживачки дух и смисао
за добар укус и многим ситуац
 ијама
које вас прате у приватном животу.
ВОДОЛИЈА: Понуђене
су вам различите идеје
о пословно - финансиј
ској сарадњи. Добар
избор пословне теме произилази
из заједничких договора и консул
тације са поузданим сарадницима.
Важно је да у добром професио
налном маниру испуните различи
та очекивања. Приуштите својој
породици или вољеној особи, мно
ге радости и више него добру заба
ву.
РИБЕ: Неко има пози
тиван утицај на ваш
начин размишљања
или на одлуке које
доносите. Када поред себе имате
особе од поверења, све се лако
решава и успешно завршава.
Налазите се у прилици да оствари
те двоструки добитак. Највећи
ужитак или задовољство доноси
вам сусрет са блиском особом која
заиста уме да вас обрадује и да
вам угоди. Уживате у стварима које
вас емотивно испуњава.

Crkveni
kalendar
Среда, 19. (6) јул
Преподобни Сисоје Велики
Четвртак, 20. (7) јул
Преподобни Тома Малени;
Света мученица Недеља
Петак, 21. (8) јул
Свети великомученик Прокопи
је
Субота, 22. (9) јул
Св. свештмуч. Панкратије; Св.
Теодор; Св. муч. Гламочки и
Куленвакуфски
Недеља, 23. (10) јул
Светих 45 мученика из Никопо
ља; Преп. Антоније Печерски
Понедељак, 24. (11) јул
Света великомученица Ефи
мија; Блажена Олга
Уторак, 25. (12) јул
Св. муч. Прокло и Иларије;
Икона Пресвете Богородице
Тројеручице

Слане коцке
Састојци: Слане корице за
розен коцке 8 корица, млеко 2
шољице, ситан сир 300 г, кисела
павлака 200 грама, јаја 2 комада,
шунке 100 грама, 70 грама чајне,
100 г кечапа.

Припрема: Умутити 2 шоље
млека 250 грама сира и павлаке од
које сте одвојили две кашике,
додати соли ако је потребно. Под
мажите посуду у којој ћете пећи,
положите на дно посуде кору, пре
мажите припремљеним филом,
премажите тако три коре. Четврту
кору намазати следећим филом,
сецкана шунка, чајна, кечап и 50
грама сира. Наставити поново,
кора, фил од сира, млека и павла
ке тако три коре, преко четврте
задње коре прелити фил од умуће
них јаја и 2 кашике павлаке. Стави
ти у рерну коју загрејете на 200
степени, пеците двадесетак мину
та. Извадите питу из рерне, пусти
те да се прохлади и сеците коцкe.

• Нико није бескористан.
Свако може послужити
као лош пример.
• Нисам приметио да ми
се жена дави. Вриштала је
уобичајено.
• Обожавам рад. Могу сати
ма гледати друге како раде.
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