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

Градоначелник Владимир Санадер и министар Младен Шарчевић посетили Караван младости у Сремској Митровици

МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ ПОСЕТИО КАРАВАН „ДУХ
МЛАДОСТИ” У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Срем као пример сарадње
привреде и образовања

К

араван „Дух младости“ прошлог
викенда одржан је у Сремској
Митровици и Пећинцима.
Сремска Митровица је у суботу, 22.
јула била домаћин Каравана, који за
циљ има промоцију дуалног образо
вања. Министар просвете, науке и
технолошког развоја Младен Шар
чевић је говорећи на отварању Кара
вана „Дух младости“ у главном граду
Срема истакао значај увођења дуал
ног и предузетничког образовања.
-  Ово је шести град у коме „Дух
младости“ наставља пут кроз целу
Србију са јасним порукама, а Срем
ска Митровица и Срем су добар при
мер симбиозе привреде и образова
ња - рекао је министар Шарчевић.
Он је истакао да је за систем дуал
ног образовања заинтересовано око
2.000 компанија, а да је план да 3.500
ђака учествују у неком виду дуалног
образовања.
Велико задовољство што је Кара
ван „Дух младости“ у Сремској
Митровици, граду који је препознао
значај дуалног образовања, изразио

је и градоначелник Владимир Сана
дер, који је званично отворио ову
манифестацију.
-  Град ће и даље бити партнер у
овом пројекту и са радошћу очекује
мо Закон о дуалном образовању. За
нас је пројекат дуалног образовања
веома значајан, с обзиром на то да
имамо велики број компанија којима
за проширење капацитета требају
обучени радници. Морамо да радимо
на томе да ојачамо тржиште радне
снаге, да кренемо у бољу будућност
за све наше ђаке и студенте, који ће
након завршетка својих школа и сту
дија моћи да нађу запослење у Срем
ској Митровици - рекао је Санадер.
У оквиру манифестације органи
зована је панел дискусија на тему
дуалног и предузетничког образо
вања, на којој су говорили саветни
ца министра за дуално образовање
Габријела Грујић, помоћник мини
стра за средње образовање и обра
зовање одраслих Александар Пајић
и представници неколико митровач
ких компанија. Присутни су били и

Пећинчани урадили 6.565 згибова
Са укупно урађених 6.565 зги
бова, Пећинци су избили на прво
место градова у којима је органи
зована Згиб зона до сада и ушли у
трку освајања главне награде ове
акције – реновирање школског игра

лишта или дечјег парка. Још једном
се показало да је ентузијазам мла
дих Пећинчана на завидном нивоу и
да су дорасли свакој акцији, а понај
пре оној најважнијој – духу младо
сти.

директори Прехрамбено -  шумарске
и хемијске школе Небојша Огњено
вић и Средње техничке школе „Нико
ла Тесла“ Милисав Даничић, чији
ученици праксу одрађују у митровач
ким фирмама.
Каравану су присуствовали и
министар пољопривреде Брани
слав Недимовић и председник борда
директора омладинске организације
„Дух младости“ Милош Обрадовић.
Најмлађи су имали прилику да се
опробају у фудбалу, одбојци на песку
и баскету, као и да учествују у акцији
„Згиб зона.
Пећинци су сутрадан били домаћи
ни Каравана „Дух младости“. Мани
фестацију је отворила председница
Општине Дубравка Ковачевић Субо
тички, а присуствовали су још и пред
ставници Техничке школе „Миленко
Веркић Неша“ која је ушла у систем
дуалног образовања.
Отварајући
манифестацију
у
Пећинцима, председница Општине
истакла је значај ове манифестаци
је, јер је општина Пећинци пионир у
увођењу система дуалног образова
ња у Србији, чији је примарни циљ да
ученици одмах по завршетку школо
вања буду у потпуности спремни за
рад у производњи.
Манифестација Караван „Дух мла
дости“ одржава се под покровитељ
ством Министарства просвете, науке
и технолошког развоја.
Б. Селаковић

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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Проклета авлија

ожете ли да замислите овакву ситуацију:
Упадне рецимо пијани силеџија у канцеларију
јавног тужиоца и почиње да га прописно лема.
Несрећни јавни тужилац, као неко ко води рачуна о
функционисању правне државе, сигуран је да ће случај
добити адекватан третман на суду. Кад оно, међутим. Сем
што је позив за суд добио поменути алкохолисани
насилник, на суд је позван и премлаћени јавни тужилац
због (како пише у судском позиву) „ремећења јавног реда
и мира“.
На питање постављено неименованом тужиоцу да ли
може да замисли напред описану ситуацију, овај ме је
погледао као да сам пао с Марса. Напад на јавног
тужиоца, у службеној канцеларији, ајте молим вас, па тога
нема ни у Тунгузији. Наравно да нема.
Али, ако поставимо питање шта да вам се као
грађанину, слична ситуација деси на кућном прагу? Да вас
и вашу породицу нападне гомила разуларених и пијаних
силеџија? И да сте приморани да браните себе и своје
најмилије?
Е, онда може да вам се деси свашта. А свашта се
управо догађа породици Радановић из Сремске
Митровице. Претпрошлог викенда (петак на суботу, у ноћи
између 14. и 15. јула, у Насељу Матија Хуђи, гомила
пијаних и бучних силеџија, на кућном прагу је испребијала
целу породицу: Николу Радaновића (28) и његове болесне
родитеље, мајку Блажицу и оца Мату (о чему наше
новине опширно пишу на унутрашњим странама).
Полиција је реаговала на време и коректно. Група
насилника (њих четворицу, или петорицу) одведена је у

полицијску станицу, док су чланови породице Радановић,
који су нападнути, збринути у служби хитне помоћи.
Али, њихове нове муке тек наступају после свега што су
доживели. Неколико дана након насилничког и силеџијског
напада, до породице Радановић долази вест да против
нападача не само да неће бити поднета кривична пријава
и покренут кривични поступак, већ да ће се против
чланова породице која је претрпела насиље, водити
прекршајни поступак. У коме ће чланови породице
Радaновић имати својство окривљених.
Мислили смо до сада да ово може да се дешава само у
лошем филму.
Чему онда служи Тужилаштво? Зашто се оно зове
Основно јавно тужилаштво? Кога оно штити? Чему служи?
Ако једну веома јасну конфликтну ситуацију не уме (или
не жели) да реши адекватно, већ је квалификује
паушално, без адекватне истраге и увида у догађај? Шта
ради Тужилаштво кад се дешавају овакве и сличне
ствари? Да ли све решава „телефонски“, има ли уопште
појма шта се заиста дешава?
ни који имају памћење сећају се времена када су
(пре чувене „реформе правосуђа“) у поступку
постојале институције истражног судије. Тужилачка
истрага, која сада обавља те послове, или не зна, или не
жели да води истражни поступак.
Зато, ако вас и вашу породицу нападну на кућном прагу,
не пружајте отпор. Јер, немојте се чудити ако добијете
судски позив као окривљени. Само зато што неки тужилац
није имао времена, или воље да се упозна са оним што
се заиста десило...

О
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НАКАЗНОСТ „ПРАВНЕ ДРЖАВЕ“

Голгота породице Радановић
Пијане силеџије их претукле

а сад чекају судски позив

Шта може да буде поука и порука овог случаја? Да смо неза
штићени од државе чак и у својој сопственој кући? Или треба
отворено рећи: „Не зови полицију кад те туку на кућном прагу,
јер можеш бити позван на Суд као окривљени“!

П

ре него што се десио напад на
њега и његову породицу око
поноћи дана 14. на 15. јул 2017.
године (петак на суботу), Никола
Радановић је са својим другом Нико
лом Петровићем седео у стану бр. 3
зграде бр. 97, која се налази у стамбе
ном Насељу Матија Хуђи (осмоспрат
ница преко пута самопослуге „Мачак“).
Након што је први пут чуо јаку гала
му и буку у згради и у лифту, Никола
Радановић одлази до „шпијунке“ сво
јих улазних врата, кроз коју види два
мушка лица како излазе из зграде.
Помисливши да је галама завршена
њиховим одласком, враћа се за сто за
којим је са пријатељем седео, где
наставља са причом.
Недуго затим, након 5-10 минута,
поново се чула несносна бука, која је
долазила из лифта, и са степеница
исте зграде, и којима је неко силазио
и на путу ка приземљу лупао и викао.
Такву буку и галаму и лупање могли су
да чују сви станари поменуте зграде,
у којој има више од 50 станова и у којој
живи више од 100 људи. Након што је
то чуо, Никола овај пут отвара врата и
најпре види два лица која излазе из
лифта, када им се обратио речима:
„Момци јел ви видите колико има
сати, чему таква галама и лупање!?“
Након тога су те две мушке особе,
али и две или три мушке особе које су
стизале са степеница истог тренутка
опсовале Николу Радановића и одмах
се затрчале ка њему, и почеле да га
ударају по глави и телу. Сви ти млади
ћи су били у видно алкохолисаном
стању, што је каснијим алкотестира
њем и потврђено. Након пола минута,
чувши лупање и ударање, другар
Николе Радановића, Никола Петро
вић излази из стана и покушава да
одвоји те младиће од свог друга, при
том им не задајући нити један ударац.
(По сопственом признању - имајући у

ИЗВИНИ СЕ ЂУРИ ШТО ТЕ ТУКАО: Никола Радановић
чека судски позив као окривљени
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У НАШОЈ ПРОКЛЕТОЈ АВЛИЈИ:

из Сремске Митровице:
на самом кућном прагу,

као окривљени(!?)

Никола Радановић:

Не заслужујемо
ово што нам се
дешава
Нећу пуно да гово
рим. Нападнут сам
на кућном прагу.
Бранио сам се. А
након свега огорчен
сам. Полиција је
била коректна у
свом поступању.
Све остало не
заслужујемо. Никада
нисмо мислили да
ћемо се наћи у овој
позицији. Немојте
ме више питати –
био је кратак у сво
јој изјави нападнути
младић Никола
Радановић.

ПРЕТУЧЕНИ НА КУЋНОМ ПРАГУ: Мата, Блажица и Никола Радановић

виду да му је до краја студија на Прав
ном факултету у Новом Саду остало
још неколико испита, није желео да се
са било ким сукобљава, како не би
имао проблеме касније).
Ту галаму и тај напад чули су и
Николини родитељи, Мата и Блажица
Радановић, који су се у тренутку када
им је син нападнут налазили у кревету
своје дневне собе где су спавали.
Како је мајка нападнутог момка прва
дошла до улазних врата стана, и виде
ла да јој сина туку непозната лица,
притрчала је, рачунајући да њу као
жену неће напасти, и покушавајући да
их од сина одвоји, обратила им се
речима:
„Децо, немојте, прекините, зашто
ово радите, зашто га тучете?“
Након чега је од стране некога од
тих лица добила три или четири удар
ца у пределу стомака. Жена се иначе
на ходнику нашла у спаваћици. Треба
рећи и то да се ради о жени која је у
два наврата претходних година опери
сала тумор који се налазио у стомач
ном делу, и то најпре 2009. године, а

потом и 2014. године, о чему сведочи
и медицинска документација.
Једнако лоше је прошао и отац
нападнутог момка, Мата Радановић,
који је после супруге само у доњем
вешу истрчао до места на којем се
батинање одигравало, и који је такође
задобио неколико удараца у пределу
стомака од стране младића који су
постајали све агресивнији, при том га
два или три пута оборивши на под.
Када је Мата у питању, медицинска
документација потврђује да се ради о
срчаном болеснику и човеку који пати
од високог притиска, који је тешко
покретан и који има више од 130 кило
грама.
Станари који су и пре самог сукоба,
по сопственим речима били будни јер
су и сами чули несносну буку, почели
су да силазе у приземље у којем се
критични догађај одигравао. Тада су
се нападачи повукли испред улазних
врата зграде, све време упућујући нај
погрдније речи и позивајући људе које
су напали да изађу напоље, при том
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лупајући ногама на врата која су се
аутоматски закључала након затвара
ња. У том тренутку, напољу се већ
налазило 10-15 људи, као и станари
осмоспратнице која се налази преко
пута, који су изашли на своје терасе и
прозоре након што су чули сво то
лупање и дивљачко понашање поме
нутих момака.
После неколико минута, појавило се
и двоје полицијских кола, којима су
неки од комшија одмах почели да вичу
са тераса да младиће ухапсе и да их
воде. Полиција, врло брзо схвативши
шта се догодило, јер су могли да виде
човека који има преко 50 година у
доњем вешу како седи на поду улаза
зграде 97, и жену која се држи за сто
мак и плаче, те сина који је имао јасно
уочљиве повреде на лицу, обратила
се нападнутој породици рекавши им
да иду у хитну помоћ, како би били
медицински збринути, док су младиће
који су то вече напали породицу ста
вили у полицијска кола и одвезли у
полицијску станицу која се налази
преко пута Катедрале, поред Ерсте
банке.
Нападнути отац, његова супруга и
њихов син, заједно са неколико својих
пријатеља и комшија, на хитној помо
ћи су остали до четири сата ујутру, док
су нападачи након нешто више од сат
времена пуштени из станице назад на
улицу, по речима полиције – на основу
одлуке дежурног јавног тужиоца, иако
је у крви младића пронађено прису
ство алкохола, у најмањој количини
од 1,5 па до чак 2,6 промила колико је
измерено највише код једног од њих.
Прве информације од стране поли
ције упућивале су да ће против наве
дених младића бити поднете кривич
не пријаве за насилничко понашање,
а уколико медицински налази укажу и
на постојање тешких телесних повре
да, и кривичне пријаве за то кривично
дело.
Међутим, тада су почеле лоше
вести за нападнуту породицу.
Након неколико дана, полиција
оштећене обавештава да је поступају
ћи јавни тужилац одлучио да цео

ДРУШТВО
Мата Радановић:

Ко штити силеџије и крије
њихова имена?
Покушали смо да дођемо
и до података лица од којих
смо нападнути, како би
могли да поднесемо кри
вичну пријаву, међутим,
полиција нам није дозволи
ла. Речено нам је да ће про
тив њих бити поднете кри
вичне пријаве. Међутим,
десило се нешто што ника
да нисмо очекивали. Сте
као сам утисак да је поли
цајцу било непријатно због
оваквог епилога, али мислим да он
човек није крив, они су свој посао по
мени урадили. Због свега, решио сам
да као слободан грађанин у својој
држави не ћутим, већ да о свему оба
вестим кабинет министра унутра
шњих послова Републике Србије,
Републичко јавно тужилаштво, Апела
цион
 о јавно тужилаштво у Новом
Саду, Више јавно тужилаштво у Срем
ској Митровици и Основно јавно тужи
лаштво у Сремској Митровици, као и
јавност.
предмет буде упућен у Прекршајни
суд у Сремској Митровици, пред којим
би против нападача био вођен само
прекршајни поступак због ремећења
јавног реда и мира. Као да су се, при
мера ради, ти исти младићи напили, и
мало викали и певали по улици. Пот
пуно су игнорисане чињенице да је то
вече претучено троје људи, скоро
цела породица, малтене на свом кућ
ном прагу, да је пре напада дивљачко
понашање почело у улазу зграде, док
бројни станари тврде да су буку и пре
тога чули из једног од станова зграде.
Такође је игнорисана чињеница да се
испред зграде окупило много људи, а
у самом улазу зграде бројне комшије,
да су све то посматрали и станари
осмоспратнице која се налази преко
пута, али и зграде која се налази

Блажица Радановић:

Претучени смо на кућном прагу
Страшан нам је овај осе
ћај беспомоћности који
доживљавамо, јер смо пре
тучени пред својим станом
а сада ће нам се и судити.
Добијамо претње и даље и
страхујемо за безбедност
наше породице. Не знамо
да ли ћемо опет бити
нападнути, и не знамо да
ли после свега у ситуацији
да се то деси уопште сме
мо да се бранимо. Зато смо
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и решили да прихватимо да
се обратимо јавности, јер
овако нешто сваком обич
ном грађанину може да се
деси. Слажем се са овим
што је мој муж рекао, увек
смо били поштени и радни
људи. Проверите све то,
немамо ништа против... А
сада делује да се налазимо
у безизлазној ситуацији –
прича кроз плач Николина
мајка Блажица Радановић.

Иако је прошло више од
недељу дана, не можемо да
се смиримо, не можемо да
спавамо. Породични живот
нам је тешко нарушен.
Доживео сам да као боле
стан човек од 55 година у
поноћ морам да спасавам
сина и да добијам батине
на сопственом кућном пра
гу, и да ћу после свега и ја
бити гоњен заједно са чла
новима своје породице.
Никада ми као поштеном човеку не
би био проблем да за своје поступке
сносим последице, поштен сам, то ће
вам потврдити и моје комшије и моје
колеге и људи који ме познају. Тако
сам и синове васпитавао. Сада смо у
ситуац
 ији да се све оно чему сам их
учио доводи у питање. Огорчен сам,
узнемирен, и не осећам се добро.
Болестан сам и не знам како ће се ово
све завршити – каже Мата Радановић,
отац нападнутог Николе, који је тако
ђе претучен од насилника.
одмах до зграде број 97, где се кри
тични догађај десио.
Све ово, оштећену породицу али и
њихове комшије је додатно узнемири
ло. Но, за њих то није била последња
у низу лоших вести. Највећи шок и
разочарање за њих је тек уследио.
Након свега, након неколико дана,
до оштећених долази вест, да против
нападача не само да неће бити под
нета кривична пријава и покренут
кривични поступак, већ да ће се и
против чланова породице која је
нападнута водити прекршајни
поступак, у којем ће и они имати свој
ство окривљених! Све ово, наводно по
одлуци надлежног јавног тужиоца,
који је потпуно игнорисао све претход
но изнете чињенице и наводе, и све
људе који су били спремни да потврде
како се описани догађај десио. Одлу
ка је донета „телефонским путем“.
У каквој се агонији сада налази
поменута породица, али и остали гра
ђани, њихове комшије – није тешко
претпоставити, јер је изгледа сасвим
нормално и реално у глуво доба ноћи
прво слушати дивљање, потом бити
дивљачки претучен, а потом завршити
не као жртва, већ као окривљени.
Где је ту правна сигурност, где су ту
људска права, где је владавина права
и где је правна држава?
Свему овоме треба додати да су се
претње према нападнутој породици
наставиле и наредних дана, и које се
своде на то да се оштећени упозора
вају да ни случајно не покрећу ника
кве поступке и да о свему ћуте.
Владимир Ћосић

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
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ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТРАЈКОВИЋЕ ИЗ ДЕЧА

Коначно своји на своме

Уручење материјала продици Трајковић

У

општини Пећинци почела је испорука гра
ђевинског материјала избегличким поро
дицама у оквиру Регионалног стамбеног
програма – потпројекат 2. У оквиру овог програ
ма пећиначкој Општини додељена су средства
за куповину 13 сеоских кућа максималне вред
ности до 9.500 евра, као и за куповину грађе
винског материјала у вредности од 1.500 евра
за побољшање услова становања.
Четворочлана породица Трајковић из Деча
већ седам година живе као подстанари, те им је
приоритет, како кажу, био учешће на овом кон
курсу чиме су својој породици обезбедили кров
над главом.
- Много нам значи јер смо коначно свој на
своме. Од како сам избегла из Бугојна, ово је
први пут да имам нешто своје. Такође, матери

јал који смо добили искористићемо да ренови
рамо кућу и обезбедимо нашој деци нормалне
услове за живот. Захвална сам Комесаријату
и Општини Пећинци на помоћи у решавању
нашег стамбеног питања – рекла је Горица
Трајковић, мајка двоје мале деце.
Захваљујући доброј сарадњи Општине
Пећинци са Комесаријатом за избеглице и
миграције и конкурсима на које је пећиначка
локална самоуправа аплицирала, 13 избеглич
ких породица је збринуто само путем овог кон
курса, а из Општине Пећинци најављују да ће и
убудуће аплицирати за средства на конкурси
ма Комесаријата, док и последња избегличка
породица у нашој општини не буде стамбено
збринута и у потпуности интегрисана у локалну
заједницу.

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Изградња инфраструктуре
доводи нове инвеститоре

Н

овим ребалансом општин
ског буџета, који су на
седници одржаној 20. јула
изгласали одборници Скупшти
не општине Пећинци, приходи у
општинску касу су увећани за 35
милиона динара. Како је обра
зложио заменик председнице
општине Пећинци Зоран Војкић,
ова средства која ће обезбедити

Покрајинска влада намењена су
пројекту изградње приступног
пута у радној зони Сибач, која
се наслања на саобраћајну оби
лазницу око Пећинаца.
- Пећиначка локална самоу
права је пре неколико дана пот
писала Меморандум о сарадњи
са потенцијалним инвеститором
који је заинтересован за купови

Заседање локалног парламента

ну земљишта у овој радној зони,
а део договора је да Општина
изгради 900 метара приступног
пута кроз радну зону. За нас је
ова инвестиција од великог зна
чаја, јер изградњом ове саобра
ћајнице отварамо за улагаче
радну зону која се простире на
стотинак хектара, од којих је 84
хектара у власништву Општине
Пећинци – објаснио је Војкић.
Одборници пећиначког пар
ламента су на истој седници
усвојили и одлуку о макси
малном броју запослених на
неодређено време у систему
локалне самоуправе Општине
Пећинци за 2017. годину. Ова
одлука усклађена је са одлу
ком Владе Републике Србије,
којом је максималан број запо
слених на неодр
 еђено време у
систему локалне самоуправе у
Општини Пећинци смањен са
досадашњих 196 на максимал
но 188 запослених на неодр
 еђе
но време.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА
УРБАНИЗАМ

Озакоњење
нелегалних
објеката
У складу са Законом о озако
њењу, грађевинска инспекција
општине Пећинци извршила је
попис нелегалних објеката на
територији пећиначке општи
не, а у току је поступак доноше
ња решења о рушењу нелегал
них објеката која се прослеђују
општинском Одељењу за урба
низам и имовинско правне посло
ве, које на основу ових решења
покреће поступак озакоњења
нелегалних објеката.
Ових дана грађанима општине
Пећинци достављају се на кућну
адресу обавештења о документа
цији коју је неопходно да прибаве
како би започети процес озакоње
ња нелегалних објеката у њихо
вом власништву био приведен
крају, а по речима начелника пећи
начке Општинске управе Жељка
Трбовића, важно је да грађани по
добијању обавештења у најкра
ћем року прикупе потребну доку
ментацију и доставе је Одељењу
за урбанизам, како њихов захтев
за легализацију објеката не би
био одбачен, што би за последицу
имало принудно уклањање неле
гално подигнутих објеката.
- Циљ донетог Закона је озако
њење објеката и стога је изузетно
важно да грађани озбиљно схва
те обавештења, прикупе потреб
ну документацију и озаконе своје
објекте. У противном, Одељење
за урбанизам ће бити приморано
да одбаци захтев за озакоњење
и о томе обавести грађевинског
инспектора, који ће наложити
рушење нелегалних објеката –
изјавио је Трбовић и нагласио да
је озакоњење објеката у интересу
самих власника.

КУПИНОВO

Нови кров
за етно кућу
Ових дана кућа породице Пут
ник у Купинову - споменик културе
од великог значаја и типичан при
мер народног градитељства са
краја 18. и почетка 19. века, доби
ја нови кров. У генералну поправ
ку тршчаног крова уложено је
укупно 350.000 динара, које је
обезбедио Покрајински секрета
ријат за културу, јавно информи
сање и односе с верским заједни
цама, а по речима етнолога Заво
да за заштиту споменика културе
из Сремске Митровице Душанке
Станковић у питању је мера
заштите која се на тршчаним кро
вовима спроводи након 10 година
од постављања.
За општину Пећинци је етно
кућа у Купинову значајна и стога
што се у њој налази седиште
Туристичке организације општине
Пећинци, а уједно је и туристички
локалитет који привлачи све више
посетилаца.
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НЕДЕЉКО КОВАЧЕВИЋ, ДИРЕКТОР УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ВОЈВОДИНЕ

Поуздан партнер сремским
локалним самоуправама

Финансирање
пројеката
од значаја за
Војводину
јесте начин
да војвођанске
општине изграде
и реконструишу
школе и путеве,
изграде
водоводну и
канализациону
мрежу,
бициклистичке
стазе и
тротоаре,
спортске хале,
домове култура

Недељко Ковачевић

О

длуком Покрајинске владе 29.
јуна прошле године за директо
ра Управе за капитална улага
ња АП Војводине постављен је Недељ
ко Ковачевић, који је до тада био на
челу Дирекције за изградњу општине
Стара Пазова.
Управа за капитална улагања АП
Војводине наставила је да финансира
све започете пројекте у претходним
годинама, попут изградње Жежељевог
моста, реконструкције и надоградње

„Народног позоришта“ у Суботици, али
и да у потпуности заврши изградњу и
опремање здравственог објекта „Каме
нице 2“.
Основана је са циљем даљег и сна
жнијег економског, привредног, култур
ног и политичког развоја Војводине
кроз улагање у равномеран и одржив
развој војвођанских општина. Финан
сирање програма и пројеката од зна
чаја за Војводину јесте начин да
неразвијене војвођанске општине

изграде и реконструишу школе и путе
ве, изграде водоводну и канализацио
ну мрежу, бициклистичке стазе и тро
тоаре, спортске хале, домове култура,
а да велике и развијене општине, са
додатним средствима, ускладе развој
инфраструктуре са нараслим потре
бама привреде и повећаног броја ста
новника, здравствених, образовних и
културних институција, а све са јед
ним циљем бољи живот грађана Вој
водине.
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Обилазак радова на изградњи кружног тока код Нове Пазове

: Пре годину дана сте
MМNOVINE
НОВИНЕ:
постављени за директора Управе за
капитална улагања. Чини се да
претходна гарнит ура власти није
превише улагала у Срем?
НЕДЕЉКО КОВАЧЕВИЋ: Ситуација
се разликовала од општине од општи
не. Тако су на пример општине Рума и
Инђија и Град Сремска Митровица од
оснивања Фонда за капитална улага
ња па до сада добиле од 1,6 до 1,8
милијарди динара. Шид је добио око
800 милиона динара, Ириг је добио
750 милиона динара, а Пећинци 550
милиона. Стара Пазова је добила 500
милиона динара, од тога је 300 милио
на отишло на фамозни базен. Долазим
из општине Стара Пазова, тако да сам
упознат са тамошњом ситуацијом. Ако
упоредимо базен у Старој Пазови са
базенима у Сурдуку који су коштали

Стара Пазова је
тренутно велико
градилиште, ради се
петља на излазу са
ауто - пута код Нове
Пазове, кружни ток
код Нове Пазове који
финансира Управа за
капитална улагања, а
граде се и два кружна
тока код Куће фудбала

Развој индустријских
зона приоритет
Колико су квалитетни пројекти
локалних самоуправа?
Општине су доста заинтересоване
за добијање средстава, али им је јако
слаба реализација. Они све хоће,
међутим пројекти и документација су
им лоши. На располагању су им запо
слени у Управи за капитална улага
ња, доста им помажемо. Мислим да
су се већ размазиле што се мене
тиче, јер су средства добили сви, јер
смо свима доступни и сви очекују да
добију. Осладило им се и сада би да
добију по сваком конкурсу. Колико ће
у томе успети, зависи од њих самих.

Мишљења сам да би у наредном
периоду требало да се види са челни
цима општина да се у свакој општини
раде капитални пројекти, неки пут,
вртић, школа, амбуланта, водоводна
или канализациона мрежа. На опре
мање индустријске зоне дајемо посе
бан акценат, како бисмо били спрем
ни за довођење како домаћих тако и
страних инвеститора, што само по
себи подразумева запошљавање, да
људи имају где да раде, да остају у
својим срединама, плаћају порез и
онда има реалног основа да се у тим
срединама и ради нешто.

дупло мање, а имају дупло више функ
ција, све сам вам рекао. Базен у Старој
Пазови има неку употребну вредност,
али све су то дечји базени. Рума, Инђи
ја и Сремска Митровица су изгледа
биле миљенице режима, пошто је у то
време у тим општинама и у Покрајини
била компатибилна власт. Претпоста
вљам да су то критеријуми који су
одређивали колико ће новца отићи у
коју општину и да су аплицирали са
пројектима за које су мислили да су
капитални у њиховим срединама.
Био сам на челу Дирекције за изград
њу општине Стара Пазова четири годи
не и у Управи нисмо могли ништа да
пипнемо, није било шансе да добијемо
„жуте банке“. Овде смо послали 10
врхунских пројеката, а никада нисмо
добили одговор због чега нам средства
нису одобрена. Што значи да је проје
ката било, међутим нису хтели да дају
средства. И то могу одговорно да твр
дим, зато што сам био директно уче
сник свега тога. Вероватно због друге
политичке опције ми нисмо добили
ништа. У другим општинама претпо
стављам да су се водили истим крите
ријумима, у зависности ко је на власти.
Не видим ја ту ништа лоше, али је тре
бало да и друге општине добијају сред
ства. Управа није средства распоређи
вала како треба и далеко од тога да је
праћен равномеран развој Војводине.
Управа за капитална улагања је и
основана са циљем даљег и снажни
јег економског, привредног, култур
ног и политичког развоја Војводине
кроз улагање у равномеран и одр
жив развој војвођанских општина.
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У току је реконструкција Михизове родне куће у Иригу

Сада је ситуација другачија и сви
кажу да је то зато што је Српска
напредна странка на власти како по
општинама и градовима, тако и у
Покрајини и Републици. Али ја могу да
вам кажем да је и другачија ситуац
 ија,
ми бисмо давали средства свима који
имају добре пројекте. Општине су те
које дају предлоге, које праве пројекте
и одређују приоритете који су њима
битни.
У последњих седам месеци Упра
ва је подржала пројекте свих седам
сремских локалних самоуп
 рава.
Захваљујући томе Срем је тренутно
једно велико градилиште.
У шидској општини финансирали
смо изградњу водоводне мреже у
Соту, финансирамо изградњу приступ
них саобраћајница у индустријској
зони, а добили су и средства за радо
ве у Културно образовном центру. У
Соту је завршена изградња водоводне
мреже, ради се у КОЦ-у, а ускоро почи
њу радови и у индустријској зони.
Општина Шид је за реализацију ова
три пројекта од Управе за капитална
улагања добила око 40 милиона дина
ра.
Што се Града Сремска Митровица
тиче, препознали смо подвожњак као
значајну инвестицију и доделили смо
овој локалној самоуправи 90 милиона
динара за последњу фазу изградње
подвожњака. У питању је круцијалан
пројекат како за грађане, тако и за раз
вој привреде. Драго ми је да постоје
капитални пројекти који се реализују у
Војводини и које ми можемо да финан
сирамо. Такође су Сремској Митрови

У општини Ириг
смо финансирали
бициклистичку стазу
од Ирига до Хопова,
санацију локалног
пута на Фрушкој гори
од Иришког венца
до Норцева, санацију
крова објекта
Дечје установе
„Радост“ у Иригу и
реконструкцију
и адаптацију родне
куће Борислава
Михајловића Михиза.
До сада су добили
око 71 милион динара

ци одобрена и средства за наставак
изградње канализације у Лаћарку.
Општина Рума је добила средства за
Дом здравља за набавку медицинског
апарата. Били смо на састанку са
председником Општине Рума Слађа
ном Манчићем и мислим да они имају
доста добрих пројеката. Председник
Манчић ради одлично, развијају при
вреду и доста улажу у инфраструктуру.
Инђији смо доделили 33 милиона
динара за опремање индустријске
зоне, а они су такође са 50 одсто соп
ствених средстава финансирали те
радове. Са руководством инђијске
општине смо разговарали на тему
спортске хале и фабрике воде. Они
код нас имају 75 милиона за наставак
изградње спортске хале и мислим да
ћемо до краја године наставити радо
ве на том пројекту.
Који пројекти су подржани у ири
шкој, старопазовачкој и пећиначкој
општини?
Стара Пазова је тренутно велико
градилиште, ради се петља на излазу
са ауто - пута код Нове Пазове, кружни
ток код Нове Пазове који финансира
Управа за капитална улагања, а граде
се и два кружна тока код Куће фудба
ла и те радове финансира Општина.
Од Управе је општина Стара Пазова
добила 26 милиона динара за кружну
раскрсницу и пет милиона за ултра
звучни апарат за Дом здравља. И опет
је ова општина, без обзира на све,
добила најмање средстава у односу
на остале сремске локалне самоупра
ве. Аплицирали су сада са новим про
јектима и надам се да ће добити сред
ства за наставак развоја општине. Ми
смо тек годину дана на власти и сигур
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Изградња водоводне мреже у Соту је при крају

но је да ћемо равномерно развијати
Срем, зависно од значаја пројеката.
У општини Ириг смо финансирали
бициклистичку стазу од Ирига до Хопо
ва, санацију локалног пута на Фрушкој
гори од Иришког венца до Норцева,
санацију крова објекта Дечје установе
„Радост“ у Иригу и реконструкцију и
адаптацију родне куће Борислава
Михајловића Михиза. До сада су доби
ли око 71 милион динара.
Општина Пећинци од формирања
Управе за капитална улагања пре две
године, када је постала правни
следбеник Фонда за капитална улага

Општина Шид је
за реализацију три
пројекта од Управе за
капитална улагања
добила око
40 милиона динара

Конкурси Управе
Председник Покрајинске владе
Игор Мировић и директор Управе за
капиталн а
улагањ а
Војвод ин е
Недељко Ковачевић уручили су 24.
јула уговоре представницима градо
ва, општина, здравствених институ
ција и институција социјалне зашти
те, које су оствариле право на беспо
вратна средства на јавним конкурси
ма Управе за капитална улагања Вој
водине.
Обраћајући се присутнима, пред
седник Покрајинске владе Игор Миро
вић је рекао да је након усвајања
ребаланса покрајинског буџета,
Покрајина у веома кратком року успе
ла да распише конкурсе за доделу
ових средстава и да су, свега три
дана након закључења конкурса при
премљени уговори, вредни близу 800
милиона динара. На тај начин, кроз
добру организованост и координацију
на покрајинском нивоу, показана је

ефикасност у раду када је реч о реа
лизацији великих јавних инвестиција
на територији Војводине. Мировић је
поручио корисницима ових беспо
вратних средстава да и они буду што
ефикаснији у крајњој реализацији
пројеката, као и да на време припре
мају пројекте за нови конкурс који ће
бити расписан или крајем ове, или на
самом почетку наредне године.
Покрајин а
је
опред ел ил а
791.539.310 динара за 25 пројеката
на територији 22 локалне самоуп
 ра
ве, чија реализација ће допринети
равномерном и бржем развоју Војво
дине. Средства су додељена за
финансирање и суфинансирање про
јек ата у областима саобраћајне
инфраструктуре, водоснабдевања и
заштите вода, локалног и регионал
ног економског развоја, образовања,
здравствене заштите и социјалне
заштите.

ња па до ове године није добила
ништа. Сада смо им дали новац по
два пројекта, за саобраћајницу Шима
новци – Сремски Михаљевци и за
изградњу водоводне мреже у Обрежу,
укупна вредност ових пројеката је око
58 милион
 а динара. Добијаће и даље,
али морају да имају пројекте.
До сада је 42 од 45 локалних самоу
права у Војводини добило средстава,
а средства нису добиле општине Ада,
Житиште и Нова Црња јер нису имале
потпуну конкурсну документацију.
Путујете по Војводини, упознати
се са ситуац
 ијом у свих 45 локалних
самоуправа. Који су највећи про
блеми и за шта општине најчешће
траже средства од Управе за капи
тална улагања?
Општине највише аплицирају за
канализацију и ту је највећи проблем.
Школе јесу у лошем стању, али се
локалне власти ипак снађу да обезбе
де средства за реконструкцију. По
мени је најгора ситуац
 ија у болница
ма, јер ту колико год да се уложи као
да улажемо у буре без дна. Милијарду
и 400 милион
 а је уложено у здравство,
а проблема је и даље пуно. Ни путна
инфраструктура није сјајна. Увек апе
лујем на представнике градова и
општина да се добро спреме, да имају
добре пројекте, да добро сагледају
стање и приор
 итете у својим општина
ма. Ми смо им поуздан партнер. Само
зависи од степена кооперативности и
ажурности да се реализује то што се
договоримо. Ми нећемо каснити и тако
треба да се понашају и наши партнери
у општинама и градовима и мислим да
резултат неће изостати.
Биљана Селаковић
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САСТАНАК СА НОВИМ ПРЕДСЕДНИЦИМА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Анализа проблема
и планови рада

П

рви састанак новоиз абраних
председника савета месних
заједница у румској општини са
председником Слађаном Манчићем
одржани су 17. јула у Градској кући.
Избори за чланове савета одржани су
за свих 20 месних заједница у румској
општини 25. јуна. Међу новим пред
седницима има и оних који су већ били
на тој функцији, али је и нових који се
први пут суочавају са обавезама које
таква функција носи.
То је била прилика да се анализирају
тренутне потребе и проблеми месних
заједница које најпре треба решавати,
а најчешће је било речи о инфраструк
турним радовима, одржавању зелени
ла и проблемима везаним за стварање
дивљих депонија.
Слађан Манчић је председнике
месних заједница прво упознао са про
јекцијом буџета и планираним циље
вима до краја ове године. Он је указао
представницима месних заједница да
су они први покретачи свега што би
требало да се ради у граду и сели
ма, а да ће локална самоуправа дати
потребну подршку и обезбедити сред
ства за финансирање.
Наравно, многи пројекти се могу
финансирати и са виших нивоа власти
и зато румска општина очекује да јој се
на неколико конкурса одобре и таква
средства.
- Планирамо реконструкцију две ули
це у Буђановцима, а процењена вред

Први састанак са председницима савета месних заједница

ност радова је око 50 милиона динара.
Тај посао би финансирали средствима
Управе за капитална улагања АПВ.
Међутим, ми смо конкурисали са мно
го пројеката, тако да ћемо, када се кон
курси заврше, више знати у које наме
не ћемо уложити средства, да ли ће то
бити асфалтирање, расвета, изградња
вртића или нешто друго - рекао је Сла
ђан Манчић и додао да друга полови
на године доноси значајне пројекте за
општину.
- За неких недељу дана расписаће
мо тендер за изградњу пречистача.

Известан је и тендер за реконструк
цију Главне улице, наставићемо и са
текућим одржавањем. План нам је да
урадимо тротоар у Индустријској ули
ци, јер ту, у фабрикама у радној зони
ради око 2.000 људи. Нема тротоара,
ни бициклистичке стазе и пре свега из
безбедносних разлога је потребно уре
дити тај део града. Део средстава који
остане неискоришћен преусмерићемо
на тротоар
 е у сеоским месним зајед
ницама - рекао је председник Општине
Слађан Манчић.
С. Џакула

ЈП „КОМУНАЛАЦ“

Купљено 25 контејнера

Р

умски „Комуналац“ је купио 25 нових
металних контејнера који ће замени
ти старе и дотрајале и за ту намену је
издвојио из сопствених средстава милион
динара.
Нови контејнери биће постављени у
Насељу Тивол, код Дома здравља и у цен
тру града.
У овом јавном предузећу планирају
набавку нове туре контејнера половином
септембра.
- План нам је да купимо између 25 и 40
контејнера, такође из сопствених средста
ва. Са новом набавком бисмо успели да
заменимо све дотрајале контејнере како
у граду, тако и селима. Локална самоупра
ва је пре шест месеци помогла са већим
бројем контејнера које смо тада и распоре

дили у сеоске месне заједнице, тако да су
потребе за новим контејнерима изражени
је, пре свега у граду, у стамбеним зграда
ма - каже помоћник директора за техничка
питања Жељко Дошен.
Војислав Миоковић, шеф Кабинета пред
седника је приликом посете ЈП „Комуна
лац“ изразио задовољство што локална
самоуправа има јавно предузеће као што
је ово, које веома успешно послује и има
могућности да споственим средствима
финансирају одређене набавке опреме.
- Румска општина је увек спремна да
помогне свим јавним предуз ећима. Ипак,
овај пример „Комуналца“ показује да има
мо јавна предузећа која могу да од својих
прихода унапређују ниво пружања услуга рекао је Војислав Миоковић.
С. Џ.

Нови контејнери у „Комуналцу“
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ГРАДСКИ ТРГ

Добровољно
давање крви

У оквиру летње кампање
прикупљања крви трансфузи
омобил Института за тран
сфузију крви Србије био је на
Градском тргу у Руми 18. јула
у времену од 11 до 17 часова.
Румљани су, већ по тради
цији, међу најбројнијима када
је ова летња кампања у пита
њу - лане је прикупљено 105
јединица крви. Ове године се
одазвало 109 грађана, а крв
је узета од њих 96 - међу
њима је и 38 који су по први
пут дали крв.
Радованка Поповић Јанко
вић, стручна сарадница у
Црвеном крсту Рума каже да
је ова акција значајна због
термина када се одржава - у
летње време када су неста
шице крви најизраженије.
Спортски центар је и ове
годин е свим давао ц им а
поклонио по улазницу за
базен.
Мото овогодишње летење
акције је „Неколико ваших
минута је нечији цео живот.
Нађите времена за хума
ност“, а Институт ову акцију
организује по 13. пут. У Руми
је ове године реализована
осми пут.
С. Џ.
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Уређење атарских путева

Обилазак радова у Жарковцу

У

румској општини су започели радови
на уређењу атарских путева - реч је о
шест атарских путева - три су у Жар
ковцу, два у Буђановцима и један у Плати
чеву.
Радове финансира локална самоуправа
уз помоћ Покрајинске владе - Секретарија
та за пољопривреду.
Радови су започели 21. јула насипањем
атарских путева у Жарковцу, а почетак
радова је обишао и председник Општине
Слађан Манчић.
- Укупна вредност је око 20 милиона
динара, а од Секретаријата смо добили 7,5
милиона динара. Од ове суме 15 милиона
динара иде на уређење атарских путева,
а три милиона смо припремили за уређе
ње отресишта - односно асфалтног дела,
како на овим атарским путевима, тако и у
делу путева у Вогњу и Руми. Имајући у виду
прошлу годину, реч је о готово дупло већим

средствима за ову намену - рекао је Слађан
Манчић.
Поменути радови би требало да се окон
чају за две недеље, тако да би се спремно
дочекали јесењи радови на њивама.
Паралелно са овим, у току су и радови на
изградњи пута ка парцели која је продата
београдској фирми „Синофарм“.
- Они су купили парцелу од 1,5 хектара у
близини „Новоградње“, а ми смо се обаве
зали да изградимо пут чија је дужина око
280 метара. У овој фирми би посао требало
да добије стотинак радника, а требала би
да почне са радом наредне године - истакао
је председник Манчић.
У току је и замена и постављање саобра
ћајних знакова на подручју целог града, како
би саобраћај био безбеднији, а путни прав
ци обележени. За то је обезбеђено готово
два милиона динара.
С. Џ.

РУМСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Представе и пројекције филмова

У

оквиру Култ урног лета румска
публика је имала прилику да 18.
јула проведе део летње вечери са
глумцем Јовицом Јашином. Он је извео
представу „Глумац је глумац“ - један колаж
програм сачињен од поезије, већим делом
повећене Војводини, али и делова књиге
„Писме из Србије“.
Музичк а комедија „Брак, у ствари
љубав“ била је на репертоару дан касније.

Одржана је у великој дворани пред око
250 посетиоца.
У Завичајном музеју 20. јуна је ова уста
нова у сарадњи са Удружењем Срем
филм организовала пројекције награђе
них филмова са „Срем филм феста“ - при
казана су четири филма: амерички „Плен“,
„Котор 3Д Музеј“ из Црне Горе, „Скривено
вино - путовање, Илок“ и холандски „Било
једном пре дрвета“.
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ДР ЖИВКО ВРЦЕЉ, ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Претерана штедња шкоди
здрављу установе

Ова здравствена установа је поново
акредитована, а добијањем акредита
ција на период од седам година Бол
нице је потврдила да испуњава све
неопходне стандарде који се односе
на квалитет пружених услуга и без
бедност пацијената

З

ахваљујући директору
др Живк у Врцељу,
Општа болница у
Сремској Митровици стала
је на своје ноге. Ова здрав
ствена установа је поново
акредитована, а добијањем
акредитације на период од
седам година Болница је
потврдила да испуњава
све неопходне стандарде
који се односе на квалитет
пружених услуга и безбед
ност пацијената.
- Сертификат о акредита
цији је плод нашег рада у
циљу постизања резултата
који задовољавају високе
стандарде и оцене за доби
јање сертификата од стра
не Агенције за акредитаци
ју здравствених установа
Србије. Нама сваке године

следи контрола и зато
морамо да одржимо и
побољшамо ниво пружања
здравствених услуга нашим
грађанима. Не смемо да се
опустимо, морамо и даље
да радимо, да набавимо
нову опрему, сервисирамо
постојећу, да побољшамо
ефик асност заказивања
прегледа, као и квалитет
рада и едук ацију наших
радник а – изјавио је др
Живко Врцељ.
Општа болница, која је
добила акредитацију на
седам година из 18 разли
чит их
акред ит ац ио н их
области, је потврдила
дефинитивно да испуњава
све неопходне стандарде
који се односе на квалитет
пружених услуга и безбед

Др Живко Врцељ

ност пацијената. При оце
њивању установа није
добил а ниједну оцену
испод четворке што се тиче
безбедности које су еле
ментарне за установу, а
оцењено је 54 различита
критеријума.
Да би уопште добили
акредитацију, Болница је
морала да уложи средства
у болнички пријем.
- Болнички пријем је био
доста запуштен и био је

црна тачка у оцењивању.
Тако да смо болнички при
јем просторно средили,
набавили смо један покрет
ни респиратор и дефибри
латор, мониторе, кревете
за опсервацију, централне
доводе гасова. Кадровски
смо ојачали болнички при
јем, како би се рад могао
адекватно организовати –
наводи др Врцељ.
Болнички пријем је место
где се примају и збрињава
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ју пацијенти којима је неоп
ходна хитна медицинска
помоћ. Ту се обављају пре
гледи пацијената и консул
тације специјалиста разли
читих медицинских грана и
у зависности од степена и
тежине повреда или стања,
доносе одлуку о хоспитали
зацији.
Митровачк а Болница је
данас међу средње опре
мљен им болн иц ам а у
Србији. За разлику од вре
мена када је била на злом
гласу, ситуација се знатно
поправила. У кључним
амбулантама уведен је
поподневни рад, па тако
интернистичк а амбуланта
ради цео дан, у хируршкој и
ортоп едс кој
амбул ант и
постоје дежурства којима
се покривају хитни случаји,
радиолог ради и поподне.
Ултразвучни прегледи се
раде у две смене јер је пуно
пацијената.
Што се апаратуре тиче,
недавно је поправљен ЦТ
апарат, међутим како наво
ди директор Болнице, честа
поправка ренгентских цеви
за ЦТ апарат није решење,
и болници је дефинитивно
потребан нови ЦТ апарат.
- Постојећи ЦТ апарат
није много стар, али је
застарели модел. Купљен
је 2008. године, а произве
ден је 2006. То је један од
старијих модела и за њих
више не постоје оригинал
ни делови, већ се уграђују
репарирани делови. Покра
јина као оснивач Болнице је
дала велик е паре за
поправку ЦТ апарат од којег
леба нема. Нама је потре
бан нов ЦТ апарат и његова
набавка ће нам бити прио

Сређен болнички пријем

ритет у наредном периоду.
Недавно смо добили нови
ултразвучни апарат преко
конкурса Покрајинске вла
де и он се налази у служби
радиологије. Требали смо
да добијемо и један стери
лизатор, али нисмо могли
да га купимо, јер стерили
затор који нам је био пону
ђен био је веће снаге него
што може да поднесе наша
трафостаница. На нашу
трафостаницу су прикљу
чени и Завод за јавно здра
вље и Дом здравља. Међу
тим, изашао је нови кон
курс, тако да ћемо сада
конкурисати за два стаби
лизатора мањег капацитета
које наша струја може да
поднесе. Надамо се да
ћемо набавити и моторни
систем за ортопедију, а у
преговорима смо око доби

„Рат“ гинеколога
Према информацијама
до којих су М новине
дошле, гинеколози др Дра
ган Малобабић и др Славко
Арбанас су дали отказе. О
томе директор каже:
- Они јесу дали отказе,
али их ја нисам потписао
јер мислим да им није
паметно то што раде.
Постоје нарушени међу
људски односи на гинеко
логији, али то датира из
времена пре мог доласка
на чело Болнице. Наруше
ни међуљудски односи
датирају још од 2005. годи
не између др Маџића и др
Малобабића, а др Арбанас
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се солидарисао са др
Малобабићем, јер сматра
да постоје лоши међуљуд
ски односи које не може он
да трпи.
Разговарао сам са обоји
цом и рекао им да им та
одлука није паметна, да то
није добро за болницу без
обзира што гинек ол ози
нису дефицитарни, имамо
довољно специјалиста. Рат
траје око 12 година, молио
сам их да се то реши, да се
култ урно разговара на
нивоу интелектуалаца, али
не можете ви баш свим
људима све објаснити –
сматра др Врцељ.

Одлив кадрова
Митровачка болница, као
и друге здравствене уста
нове у Србији се суочава
са одливом кадрова. Тре
нутно су у Болници дефи
цитарни ортопеди и радио
лози.
- Нажалост кадрови нам
се смањују, одлазе нам
људи, мањим делом лека
ри, а већим делом меди
цински техничари у ино
странство. Људи одлазе

тамо где им је боље.
Месечно двоје троје оде, а
ми за свако упражњено
радно место морамо да
тражимо сагласност Мини
старства здравља. Мини
старство нам је обећало 34
медицинске сестре и девет
лекара за стално за 2017.
годину, а реализовано је до
сада осам сестара и два
лекара – подсећа др
Врцељ.

јања санитетског возила,
које би требали да добије
мо прек о Министарства
здравља на рачун миграна
та – наводи др Живко
Врцељ.
Постоји и даље проблем
са санитетским превозом,
јер Болница нема одеље
ње за санитетски тран
спорт. Наиме, када је 2008.
Здравствени центар дељен
на Болницу и Дом здра
вља, сва санитетска вози
ла и сви возачи су припали
Дому здравља и њиховој
служби Хитне помоћи, а
Болница их је услужно
користила.
- Прошлог јуна је настао
проблем јер је Дом здра
вља платио казну због пла
ћања прековремених сати
људима који раде са скра
ћеним радним временом,
што по закону није дозво
љено. Међутим, стварно
стање на терену не одгова
ра законским уредбама.
Сада се поново ради на
спајању Дома здравља и

Болнице, како би се сма
њила администрација. Ако
до тога дође, Болница ће
поново моћи да користи
комплетне услуге онога
што има Дом здравља,
попут санитета, тако да би
то било решење тог про
блема – каже директор
митровачке Болнице.
Болница има око 900
запослених, а по кадров
ском плану треба да има
931. То значи да је мање
запослених, али имају про
блем са структуром кадро
ва.
На крају др Живко Врцељ
каже:
- Препорука за штедњом
јесте, али претерана штед
ња у здравству није добра.
Штедње мора бити јер се
много расипал о. Потро
шња у здравству мора бити
рационална, али претера
на штедња шкоди здрављу
установа и онда се то одра
жава на здравље пацијена
та.
Биљана Селаковић
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Са отварања Међународне уметничке колоније у Крчедину

ДЕСЕТА МЕЂУНАРОДНА УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА У КРЧЕДИНУ

Сигурна кућа за уметнике

J

убиларна 10. Међународна уметнич
ка колонија свечано је отворена 20.
јула и трајала је до 23. јула, у Дому
породице Јакшић у Крчедину. Традицио
налну Колонију, отворили су слик ар
Милутин Дедић и писац Драган Станић,
председник Матице Српске. У свечаном
отварању учествовао је и председник
Општине Инђија Владимир Гак, пред
ставници Секретаријата за културу и
информисање Војводине и представници
Министарства спољних послова Репу
блике Србије, те представници дипло
матског кора у Србији.
- Колонија у Дому породице Јакшић
превазишла је оквире општине Инђија и
дефинитивно је нешто што нас приказује
у неком другом светлу. Прошле године
смо обећали да ћемо све више улагати у
младе и културу, мислим да је баш Коло
нија у Крчедину најбољи показатељ да
смо то обећање испунили. Средства која
смо издвојили говоре довољно о томе да
ми желимо да Инђија буде општина која
ће имати подједнак развој културе, спор
та, привреде и свега онога што је нама
битно - истакао је Владимир Гак, пред
седник Општине Инђија на отварању 10.
Међународне уметничке колоније у Крче
дину.
Током неколико дана на обронцима
Фрушке горе, сликало је и вајало, 60 сли
кара из 14 земаља, предвођени гостима
из Катара, Италије, Немачке, Албаније,
Шведске, Индије, Аустрије, Словеније,
Хрватске, Мађарске, Румуније, Босне и
Херцеговине. Међу њима су били: Хана
ди Ал Дарвиш, Сила Кампанини, Адмир
Перватхи, Валерио Тонинели, Ахмед Ал
Захед, Хазим Талић, Мариана Георгиева,
Ђулио Катели, Алмедина Цифрић, срп
ски аутори из иностранства Милан Дрча
из Париза и Милан Ђурић из Будимпе
ште.

- Нама је пуно срце што десет година
уназад у наш дом долазе најважнији
уметници из Србије. Нема књижевника и
песника највишег формата који није био
код нас. Подједнако је важно што смо
довели сликаре са свих континената, јер
је то добра прилика да се они међусобно
упознају, друже и направе контакте каже Миодраг Јакшић, књижевник и орга
низатор Колоније и додаје:
- Трудимо се да будемо добри домаћи
ни и пример како једно мало село, које
нема уметничку традицију, може да буде
центар културе макар на пет дана. Умет
ност служи да се хранимо свиме оним
што немамо у нашим свакодневним
животима, уметност траје јер је вредна.
Ми смо 2008. године основали Колонију,
2010. отворили Галерију, урадили два
мурала и направили апартмане за госте

Ивана Јордан

да би уметници 365 дана у години могли
да дођу овде да сликају. Трудимо се да
направимо дом, „Сигурну кућу“ за умет
нике у срцу Срема.
Писцу Драгану Станићу, глумици Весни
Станојевић, сликару Милутину Дедићу и
поп уметници Ивани Јордан, додељене
су традиционалне титуле „Ја, Крчеди
нац“.
- Титула „Ја, Крчединац“ је толико бли
става и мени је велика част што сам ове
године један од добитника, јер сам и
претходних година у Крчедину била при
сутна као гост - истакла је поп уметница
Ивана Јордан.
У богатом програму Колоније, поред
Драгана Станића, Весне Станојевић и
Иване Јордан, учествовали су и Леонти
на Вукомановић, „Ничим изазван“, Миња
Субота, Миша Близанац, кантаутор из
Словеније Џери Мажгон, популарна гру
па „Шта би било, кад би било“ стенд апе
ра Горана Петрашина и Војислава Механ
џића, те глумци Иван Бекјарев, Иван
Вучковић и Марко Аџић. Поред титуле
„Ја, Крчединац“, додељена су и традици
онална признања „Крчединска њака“,
групи „Ничим изазван“, глумцу Марку
Аџићу и Џерију Мажгону, кантаутору из
Марибора.
Као и сваке године Колонија је имала
друштвено одговорни и хумани карактер,
јер су се организатори укључили у про
грам „Чеп за хендикеп“, за набавку инва
лидских колица особама са инвалидите
том.
Колонију су и ове године подржали
Општина Инђија, Покрајински секретари
јат за културу и информисање, Представ
ништва Републике Српске у Србији и
Министарства спољних послова Србије,
док су у организацији учествовали Удру
жење „Мој Срем“ из Крчедина и Уметнич
ка група „Арте“ из Београда.
М. Ђ.
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РЕНОВИРАНА ЗГРАДА САВЕЗА СПОРТОВА У ИНЂИЈИ

Бољи услови за рад у
инђијској „кући спорта“

Представници Општине Инђија испред реконструисане зграде Савеза спортова

П

осле два месеца интензивних радо
ва зграда у којој се налази Савез
спортова општине Инђија у потпуно
сти је реконструисана. Радови су се изво
дили у две фазе, прва је обухватила рекон
струкцију унутрашњости зграде и фасаде,
док је у оквиру друге фазе уређен остатак
објекта. У склопу предвиђених радова на
обнови, реновиран је и дворишни простор,
рекао је Љубомир Ковачевић, секретар
Савеза спортова општине Инђија.
- У првој фази смо поправили услове за
рад запослених у Савезу, а несебично смо
помогли и помагаћемо спортским удруже
њима са територије наше општине. Поде
лили смо спортску опрему у вредности од
600 хиљада динара и то у два наврата.
Такође, обезбеђујемо спортска призна
ња за готово све спортске манифестације
које се организују у нашој општини - каже
Ковачевић подсетивши да у зграду Савеза
спортова, која се налази у Улици Војводе
Степе, у самом центру Инђије, није улага
но последњих 20 година.
За поменуте радове стигла је и подршка
локалне самоуправе, која помаже инђиј
ском Савезу спортова у сваком сегменту
рада.
- Данас ово двориште које је потпуно
уређено, амбијент у којем се ради у Саве
зу спортова, више него довољно говоре о
томе да Савез спортова општине Инђи
ја данас има правог домаћина, и не само
једног, јер је овде очигледно да људи који
раде функцион
 ишу као један тим - иста
као је Владимир Гак, председник Општине
Инђија и додао да је у запосленима у Саве
зу спортова увек имао искрене сараднике
који теже ка томе да створе добре услове

за клубове и појединце, што препознају и
сами спортисти и колективи са територије
општине Инђија.
Савез спортова општине Инђија пре
неколико месеци приступио је Спортском
савезу Србије од којег, такође, имају подр
шку и значајну помоћ.
- Циљ Спортског савеза Србије и Спорт
ског савеза Војводине је да се улаже на
локалу и да се прати развој деце и младих
у аматерском спорту, како би се дошло до
врхунских спортских резултата. Сем тога,
потребни суинфраструктура и организаци
ја у локалној самоуправи, а то су спортски
савези као што је Спортски савез Инђија
- истакао је Милош Марковић, функционер
Спортског савеза Србије.
Представници инђијског Савеза спорто
ва осврнули су се на прву годину рада у
оквиру које су остварили значајне резул
тате. Како је рекао Драгољуб Самарџић,
председник те организације успели су да
ураде много за спортске колективе и раз
вој спорта у тој сремској општини.
- Филозофија поштовања и познавања
била је главна у политици Савеза, јер је
то нешто што је нама дало добар путоказ
како радити. У овој средини у којој смо
радили претходних годину дана остварили
смо запажене резултате, а то је само поче
так, јер наш мандат траје дуже. Покушаће
мо још ближе да приђемо клубовима, како
би заједнички постигли боље резултате.
Све до сада смо урадили од сопствених
средстава и уз помоћ локалне самоупра
ве. Наш рад је транспарентан и ми нема
мо тајни, све је јавно - истакао је за крај
Самарџић.
М. Ђ.
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СИСТЕМА 48

Јефтиније
прикључење
на гас
На последњ ем састанк у
Система 48 у Инђији, одржаном
у петак, 21. јула, било је речи о
акцији јефтинијег прикључења
на гасоводну мрежу, која је стар
товала 15. јула и трајаће до 15.
октобра. Како је истакао Гојко
Кнежевић, вршилац дужности
директора ЈП „Ингас“ већ првог
дана акције потписано је десет
уговора. У последње две неде
ље тај број се повећао на 20 што
је, како кажу надлежни, више од
очекиваног.
- Изузетно смо задовољни
одзивом суграђана који до сада
нису користили наше услуге.
Акција се наставља и мислим да
ће до краја, број нових прикљу
чака бити још већи - рекао је
Кнежевић и подсетио да је цена
прикључка на гасоводну мрежу
пре акције износила 71 хиљада
динара, а да је сада 51,5 хиља
да динара.
- Омогућили смо нашим буду
ћим корисницима још једну
повољност, а то је да прикључак
плате на шест месечних рата.
Ако се одлуче на плаћање у
ратама, цена се повећава за 4,9
одсто, с тим што морају да упла
те одмах 35 одсто од укупне
акцијске цене - објашњава в.д.
директора „Ингаса“.
Он је подсетио и да су у току
радови на провери унутрашњих
гасних инсталација у домовима
корисника, као и провере про
пустности полиетиленске мреже
дугачке 400 километара. Како
каже, тај посао, који се врши
сваке године, биће завршен до
септембра. До сада нису уочене
никакве неправилности, нити
пропуштања на градској гасо
водној мрежи.

ИЗЛОЖБА

Стилизовани
аутомобили
„Овертејк кар тјунинг шоу“
одржан је по други пут у едељу
23. јула у центру Инђије. Љуби
тељи стилизованих аутомобила
могли су да уживају у преко 100
возила којa су билa изложенa
на платоу испред Поште. Андре
ано Иванов, председник „Овер
тејк“ клуба, који је организовао
цео догађај, истиче да се ове
године одазвао много већи број
учесника у односу на прошлу.
Једну од најмлађих инђијских
манифестација подржали су
Турис тичк а
орган из ац ија
општине Инђија и локална
самоуправа.

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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САРАДЊА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА СА 10 СЛОВАЧКИХ ГРАДОВА И ОПШТИНА

Делегација словачког града
Хумене у Старој Пазови

Посета Словачке делегације Старој Пазови

О

пштину Стара Пазова 20. јула
посетила је делегација из гра
да Хумене из Словачке, а пред
седник Општине Ђорђе Радиновић је
овом приликом са градоначелницом
Јаном Ваљовом потписао Протокол
о сарадњи. Највише је повезаности
у култури и спорту, али потписници
се надају и економској и привредној
сарадњи.
Општина Стара Пазова за сада
сарађује са десет градова и општина
у Словачкој. Делегација овог града
из источног дела Словачке по први
пут борави у Србији, а током борав
ка у Старој Пазови, након званичног
пријема у Општини, упознала се и са
историјом и културним животом места
и обишла Индустријску зону у Новој
Пазови.
Госте из града Хумене, који долазе
по први пут у Србију, најпре је примио
председник Општине Ђорђе Ради
новић са својим сарадницима, који је
градоначелници Јани Ваљовој пред
ставио општину, истакавши да је ово
мултинацион
 ална средина са разви
јеном привредом, са преко 3.000 при
вредних субјеката и са стопом незапо
слености од 4,5 одсто.
– Пример добре сарадње изме
ђу наше општине и Словачке су
компaније које су се одлучиле за
пословање у општини Стара Пазова
попут „Streit Nova“, компанија за изра
ду делова у аутомобилској индустрији
која своје фабрике има и у Словачкој

и у нашој општини. Сећам се да смо
прве контакте са власницима те ком
паније успоставили у словачком граду
Нитри што је после неколико година
резултирало успешним пословањем
код нас. Све ово управо због тога и
наводим и то је оно што представља и

Општина Стара
Пазова за сада
сарађује са десет
градова и општина
у Словачкој.
Делегација града
Хумене из источног
дела Словачке
по први пут борави
у Србији
главни циљ оваквих посета – истакао
је први човек Општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић.
Град Хумене, који ове године обеле
жава седам векова постојања, одавно
је желео да успостави сарадњу са гра
довима у Србији, што се сад оствари

ло захваљујући Кристини Јаковској,
родом из Старе Пазове, која у Хуме
ном ради у Одељењу за културу.
– Немам конкретна очекивања, али
сматрам да уколико се упознају људи,
који размишљају о томе шта би могли,
и хоће то да ураде, идеје произил
 азе
саме и нађу се и могућности за реа
лизацију и сарадњу. До сада смо већ
неколико пута хтели да успоставимо
сарадњу са Србијом, и ево коначно се
пружила прилика. При оваквим сусре
тима најбитнија је размена мишљења,
подела искуства. Сматрам да треба
да учимо једни од других. Неки пројек
ти, за које чујемо видимо да су добри
у другој држави, можемо да аплици
рамо код нас, јер најбитније пренети
добре пројекте. Не треба измишљати
ништа ново, већ применити оно што
функционише, применити пример
добре праксе – закључила је Ваљова.
Делегација из Словачке је затим
посетила Парохијски дом Словачке
евагеличке цркве, где је свештеник
Игор Фелди представио историјат
места и цркве, а у СКУД „Јанко Чме
лик“ потпредседник друштва Алексан
дер Бако, укратко је упознао госте са
културом Словака у овој средини. Гра
доначелница Ваљова је овом прили
ком финансијски помогла рад устано
ве, и заузврат добила чланску карту.
На крају је уследио обилазак Инду
стријске зоне у Новој Пазови и Куће
фудбала.
З. К.
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МЗ СТАРА ПАЗОВА

Више новца за
јавне установе

српском и словачком језику и представља
једно од важнијих дописништава покрајин
ског јавног сервиса. Садашње и бивше
запослене, сараднике, пријатеље, пред
ставнике друштвених институција и других
медија поздравио је директор Милош
Лазић. У име локалне самоуправе јубилеј је
честитао Ђорђе Радиновић, председник
Општине Стара Пазова, нагласивши да
РТВ Стара Пазова има велику улогу у
локалној заједници, а успех у даљем раду
пожелео је Ђорђе Вукмировић, помоћник
покрајинског секретара за јавно информи
сање и културу, наглашавајући да ће покра
јина подржавати рад локалних медија.
З. К.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Извршни одбор Савета месне заједнице
Стара Пазова усвојио је одлуку о ребалансу
финансијског плана за текућу годину. Износ
од 20 милиона динара, колико је из општин
ског буџета предвиђено за Месну заједницу
Стара Пазова остаје непромењен, потврдио
је председник ИО СМЗ Стара Пазова Дра
гослав Бонђи. Ребаланс финансијског пла
на се односи на измену неких ставки, одно
сно пошто Месна заједница више неће
плаћати грејање у спортским халама, та
средства су преусмерена на поправке. Прва
од њих ће бити реновирање улаза у позори
шну салу и рампе за инвалиде, а рампа ће
бити постављена и на улазу у Словачки
народни дом. Даље ће се радити према
приоритетима, а у сусрет слави Светог Или
је, Извршни одбор Савета МЗ Стара Пазова
утврдио је програм обележавања славе, на
којој се очекују и гости из иностранства.
Традиција доделе Плакете Месне заједнице
поводом славе биће настављена и ове
године. На седници је одобрено и неколико
приспелих захтева грађана, удружења и
других организација, између осталог ПУ
„Полетарац“ за набавку и обнављање игра
чака и осталих потрепштина. 
Ј. К.

ЈУБИЛЕЈ

50 година Радија
Стара Пазова

РТВ Стара Пазова – најстарија медијска
кућа у Срему је свечаном академијом у
Позоришној сали обележила 50 година
рада и постојања. Пре пола века, тачно 22.
јула за војачку партизанску славу са радом
је почела Радио Војка, претеча данашње
РТВ Стара Пазова. За ових пет деценија се
развијала, што је приказано у документар
ном филму кроз присећања оних, који су је
стварали, до садашње медијске куће која
емитује радијски и телевизијски програм на

Збрињавање
старих лица
Старачки домови – спас за немоћне
остареле родитеље или срамота деце. Да
ли је овакав вид збрињавања једино реше
ње оног тренутка када нам родитељи оста
ре и онемоћају, када им је потребна стална
нега и помоћ, када им нису потребни само
нежан додир и мало топле супе, већ кате
тери, боце с кисеон
 иком и гомиле разних
лекова. И док једини старачке домове
виде као место за немоћне старце који
живе у изолацији, за друге је то место где
наши немоћни и остарели родитељи могу
добити медицинску негу, надзор, дружење
и активности. У општини Стара Пазова око
педесет лица смештено је у геронтолошке
центре, а преко седамдесет се налази у
специјалним домовима и установама за
лечење, наводе у старопазовачком Центру
за социјални рад и додају да брига саме
установе о овим лицима не престаје онога
тренутка када се лице смести у старачки
дом.
С. С.

ПОЖАРИ

Казне до 50 хиљада
динара
Од почетка лета на територији општине
Стара Пазова није било пожара ширих раз
мера, али до пожара долази готово свако
дневно. За првих 19 дана јула евидентира
но је 19 интервенција ватрогасне јединице.
Од тих 19, 17 пожара је било на отвореном
простору. Осим новчаних казни због паље
ња ватре на отвореном, које износе од 10
до 50 хиљада динара за физичка лица и до
три милиона динара за правна лица, уве
дена је нова казнена мера за пољопри
вреднике. Пољопривредници који запале
жетвене остатке остаће три године без
субвенција. 
Ј. К.

ВОЈКА

Партизанска слава
У оквиру овогодишње партизанске славе
у Војки „Војачке партизанске ватре“ одигра
не су завршне утакмице у рукомету, малом
фудбалу и шаху. Одржана је и свечана ака
демија на којој је о антифашизму некад и
сад говорио публициста Синиша Корица, а
том приликом уручене су и захвалнице
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Ђорђу Радиновићу, председнику Општине
за помоћ при обнављању споменика у цен
тру села, и Гордани Ђурђевић Димић, прва
кињи Српског народног позоришта у Новом
Саду за дугогодишње учествовање у про
граму сећања и одавања почасти свим
погинулим Војчанима и жртвама фаши
стичког терора. Испред обновљеног споме
ника венце је положило неколико делегаци
ја, од Месног одбора СУБНОР-а до покра
јинског, уз учешће мештана, представника
локалне самоуправе и покрајинске власти
испред које се скупу обратио Иван Ђоко
вић, потпредседник Покрајинске владе.
Венац је положен и на војачком партизан
ском гробљу.
З. К.

ЛЕТЊА ШЕМА

Спорт за младе,
шетња за старије
Стара Пазова која се налази у близини
Београда и Новог Сада пружа велике
могућности за изласке и проводе управо у
већим градовима, међутим у зависности од
генерације, Пазовчани имају своје места на
којима воле да се окупљају, шетају, возе
бицикле, попију пиће. Док млади дају пред
ност кафићима у касним вечерњим сатима,
предвече је идеално време управо сада у
летњем периоду за спортске активности на
теренима у месту, веома је популарна и
бициклистичко – пешачка стаза између
Старе и Нове Пазове. Свако време носи
нешто своје и свака генерација има попу
ларна места за изласке. Окупљање подра
зумева квалитетно провођење слободног
времена, што представља део акционог
локалног плана за младе а све зависи од
интересовања и личних афинитета. Кафи
ћи су сигурно неизоставни и најпопуларнији
за дружење уз кафу, пиће и причу, не толи
ко преко дана, колико у каснијим вечерњим
сатима. Лето пружа могућности и за спорт
ске активности. На пример на баскет тере
ну у центру код „Јединства“, или на терени
ма у другим деловима места, а за тинејџе
ре је популаран онај на тзв. Пажићу.
Пешачко – бициклистичка стаза између
Старе и Нове Пазове идеално је место за
вожњу бицикла, ролера, трчање, или шет
њу. Старији Старопазовчани се радо присе
ћају шездесетих година, када су биле попу
ларне игранке а сада им забаву пружају
удружења пензионера, такође прошетају
парком, градским тргом или организују кућ
не посете. Места за окупљања и изласке
има доста, само их треба потражити. За
добар провод нису потребни посебни
атрактивни простори и много новца, већ су
најбитнији људи са којима се то време про
води. 
З. К.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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75 ГОДИНА ОД МАСОВНОГ ОДЛАСКА ЛАЋАРАЦА У ПАРТИЗАНЕ

Кад су Лаћарци кренули
Када сам
напунио
17 година,
отишао сам
у оружану
борбу против
фашизма у
Други сремски
одред код
Славка Липића.
Прво сам био
бомбаш, па сам
прешао на
Фрушку гору где
се формирала
Друга чета на
Рохаљ базама
ПРИЧЕ ПАРТИЗАНКЕ: Борислав Славкић

П

рошло је 75 година од
мас овн ог
одл ас ка
Лаћараца у партиза
не. 36 мештана Лаћарка, 20.
јула отишло је у партизане
1942. године. Тим поводом,
сваке године обележава се
овај дан када се прославља
и сеоска слава. На централ
ној церемонији полажу се
венци и цвеће на споменик
жртвама фашистичког теро
ра и борцима НОР–а.
Мештани Лаћарка су 19.

јула пригодном свечано
шћу обележили 75. годи
шњицу одласка великог
броја мештана овог села у
редове Народноослободи
лачке борбе. Међу ретким
живим борцима Народноо
слободилачког рата из овог
места је Борислав Бора
Славкић који редовно при
суствује овој свечаности али
и другима, које се одржавају
поводом обележавања зна
чајних јубилеја из Народно

ЧУВАРИ СЕЋАЊА: Полагање венаца

ослободилачког рата.
Иако је „превалио“ деве
десету дека Бора се сећа
готово свих детаља од вре
мена када је примљен у
партизанске редове па све
до завршних операција за
ослобођење.
- Рођен сам 18. августа
1926. године, а 1943. годи
не, са 17 година одлазим
у борце. Пореклом сам из
Мартинаца, али од 1941.
године живим у Лаћарку.

Учесник сам Народноос ло
бодилачког рата од 8. апри
ла 1943. године. Пошто сам
био малолетан, нису ме мо
гли примити док нисам на
вршио 17 година. Када сам
напунио 17 година, отишао
сам у оружану борбу против
фашизма у Други сремски
одред код Славка Липића.
Прво сам био бомбаш, па
сам прешао на Фрушку го
ру где се формирала Друга
чета на Рохаљ базама. Тамо
сам боравио седам месеци.
Затим, када се формирала
Четврта војвођанска бри
гада, тамо сам учествовао
као митраљезац. После сам
био диверзант, командир
Диверзантског одељења у
Четвртој војвођанској бри
гади и тамо сам био рањен.
Након рањавања долазим
на опоравак у Вишњићево.
Боравио сам као командир
Диверзантске чете на рела
цији од Винковаца до Руме
– присећа се Славкић.
Слушамо причу овог бор
ца који се сећа скоро сваког
детаља, тако да се у глави
може и замислити како је то
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све изгледало. Рат је стра
шна ствар. Како каже Слав
кић, много је бораца умрло
само од хладноће и глади.
Смрзавали су се, ходали
боси, данима гладовали, па
дали од тифуса...
- Спавали смо под ведрим
небом у шуми. Најгоре је би
ло на Мајевици где није би
ло ни извора воде. Били смо
гладни, пробијали се кроз
снег, боси, слабо обучени.
Владао је тифус, многи су
поумирали. Ишао сам бос
по снегу, сећам се да су ми
сви нокти тада поотпада
ли. У то време су биле две
болнице где су се војници
лечили, једна у Дворовима,
а друга у Српској Трнави.
Међутим, Немци су открили
рањенике у Трнави и све их
побили. Било је жена и дево
јака болничарки које су пре
вијале рањенике, али деце
у бригади није било. Народ
нас је подржавао, он нас је
хранио у селима, али је било
и момената где смо гладова
ли и по осам дана. Ми смо
нападали Немце, окупаторе,
усташе, домобране, четни
ке, сву фашистичку банду,
исто тако су и они нас напа
дали – прича деведесетјед
ногодишњи Бора Славкић.
На питање због чега је од
лучио да малолетан оде у
борце, дека Бора каже да је
једном приликом у Лаћарку
срео два Павелићева жан
дара који су се хвалили да
су целу ноћ клали и убијали
по Митровици. То ме је пову
кло да одем и немилосрдно
сам се борио против окупа
тора, присећа се он.
Борислав Славкић, у рат
је отишао са 17 година, из
рата изашао са 20 година.
За то време стекао је број
на одличја: Орден и медаљу
за храброст, медаљу заслу
га за народ, златну значку
бригаде, златну значку ре
зервних војних старешина...
По напуштању Југословен
ске народне армије постаје
радник Железнице. И даље
живи у Лаћарку и активан
је учесник свих сличних ор
ганизација, а и председник
Месног удружења бораца
Народноослободилачког ра
та.
Лаћарак је дао велики
број бораца НОР-а али оно
што је данас мало познато,
из овог села је и у Првом
светском рату био велики
број добровољаца који су се
борили за слободу Србије.
Сања Станетић
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Са три године
у партизанима

ЧУВА СЕЋАЊЕ НА ОЦА: Славка показује фотографије

Дете сам била, нисам ратовала, али искусила сам све неда
ће рата са борцима бригаде. Сисала сирово месо када га има,
јела зрна пресног кукуруза, а једном сам спасила бригаду –
ћутањем

С

лавка Јовановић из Лаћарка рат је
искусила са свега три године. Њеног
оца Триву Врсајковића рат затиче
док је био у војсци. По напуштању војске,
он одлази у партизане 1943. године, а за
њим одлази и његова жена, која води и
њихову ћерку - Славку.
- Те 1943. године са мамом сам отишла
у партизане у групу коју је предводио мој
отац. Тада сам имала три године. Најпре
смо отишли у Сремску Рачу, онда у Босну
- Зворник, Трнову, Шековиће, Власеницу,
Братунац, Сребреницу... Мајка је била
куварица и кројачица у команди, имала је
статус борца, па сам се мало нашалила
да питам имам ли га и ја. Дете сам била,
нисам ратовала, али искусила сам све
недаће рата са борцима бригаде. Сисала
сирово месо када га има, јела зрна пре
сног кукуруза, а једном сам спасила бри
гаду – ћутањем. Један дан кад се очекива
ла велика офанзива, комадант наређује
да се у неком замку у шуми оставе деца
са чуварима, да плачем не би одали бри
гаду, било је доста деце. Моја мама мене
није смела оставити. Сутрадан стиже вест
да су у замку сви поклани – и деца и чува
ри – присећа се Славка Јовановић.
Она додаје да све зна из прича њене
мајке које је цео живот слушала, те да цео
живот живи од успомена.
- Отац је био заставник Фрушкогорског
одреда, али после и курир Главног штаба

Војводине. Био је са корпусом на ослобо
ђењу Београда и Новог Сада. Једном при
ликом му је Камењар рекао да напусти
рат, али он није хтео. На форсирању Дра
ве као командир Аутоматичарске чете
штаба 51 дивизије, у ноћи између 11. и 12.
априла 1945. године, мој отац гине у 30
години. Мама је остала удовица у 26
години. Од армије је стигло писмо, Орден
за храброст, нешто слика у албуму, то је
све што имам од оца. Остала је љубав у
срцу на човека који ме је створио, на свет
дочекао, био је бабица. Једини ме је
искрено и несебично волео и борио се за
моје боље сутра – са сузама у очима при
ча Славка.
Живот јој није био лак. Морала је рано
да почне да ради, упоредо да завршава и
школу, без ичије помоћи као дете само
храног родитеља, чији је отац погинуо у
рату. Истиче да је послератних година
слушала сам много лепе приче о свом оцу
Триви Врсајковићу што је и данас чини
поносном. Још увек чува његово послед
ње писмо, често га чита, и како каже, сва
ки пут плаче.
Оно што је Славки још теже пало је то
што до пре пет година није знала где јој је
отац сахрањен.
- Пре пет година сам сазнала да је мој
отац сахрањен близу Осијека. Нажалост,
нисам успела да обиђем гроб, остаје
горак укус у устима - тужно каже Славка.
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Манифестацију у Кузмину посетили су и градоначелник Сремске Митровице
Владимир Санадер и министар пољопривреде Бранислав Недимовић

СУСРЕТИ СЕЛА СРБИЈЕ У КУЗМИНУ

Док је села, биће и Србије

Р

епубличка комисија за оцењива
ње успешности села Србије за
најуспешније село Србије за
2017. годину прогласила је Кукујевце.
Награду је примио председник Саве
та месне заједнице Мирослав Стојче
вић.
Признања успешним селима и поје
динцима додељене су на финалној
приредби Сусрети села Србије који су
одржани у недељу, 23. јула у Кузмину.

Вредне руке жена из Кузмина

Дом културе у Кузмину био је пре
пун гостију, а на улазу су сви дочекани
са хлебом у сољу. За послужење су
се побринуле жене из Удружења жена
„Дика“. Слатким и сланим ђаконијама
ретко ко је могао да одоли. Пријатној
атмосфери допринели су и наступи
културно - уметничких друштава и
предшколаца. Добру и пријатну ат
мосферу није могла омести ни висока
температура која је била тог дана.

Један од домаћина био је и Илија
Котарлић - Баћа.
- Ово је јако лепо, драго ми је што
се манифестација дешава у нашем
Кузмину. Поносан сам на Кузмин. Од
увек је био чувен по свињама, шећер
ној репи, не чуди ме што управо наше
село изабрано за домаћина, надао
сам се томе. Кузминци су увек били
чувени и биће - рекао је мештанин
Илија Котарлић.
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Вожња фијакером

Министар
пољопривреде
Бранислав
Недимовић истакао
је да ће ресорно
министарство
овакве активности
подржавати и додао
да, докле год има села
и сличних активности,
има и Србије

Поред домаћина, срећемо и госте
из Краљева - помоћника градоначел
ника за културу Града Краљева Сре
тена Јовановића и Драгољуба Марко
вића из суседног села Адрани.
- И Град Краљево подржава ова
кве организације. Ми ћемо ове годи
не кренути и са сусретима села на
нивоу нашег града зато што имамо
68 месних заједница. Битно је да се
представници села и мештани друже,
да свако покаже шта има, да се раз
мењује култура, али и да долазе села
из других делова Србије. Само тако

Илија Котарлић - Баћа

Сретен Јовановић

Драгољуб Марковић

Подршка министарстава и Града
Ова манифестација одржана је под
покровитељством министарстава по
љопривреде и културе и информиса
ња, као и локалних самоуправа ода
кле су села, а финалну приредбу по
држао је Град Сремска Митровица.
Министар пољопривреде Брани
слав Недимовић истакао је да ће ре
сорно министарство овакве активно
сти подржавати и додао да, докле год

има села и сличних активности, има и
Србије.
Градоначелник Сремске Митровице
Владимир Санадер рекао је да је ова
манифестација једна добра ствар и да
се на овај начин награђују људи који су
ангажовани у својим срединама и ко
ји покушавају да буду лидери у неком
сегменту друштвеног живота, те да је
ово јако битно управо због тих људи.

имамо будућност - рекао је Сретен
Јовановић.
Драгољуб Марковић је председник
Културно уметничког друштва Мора
вац из села Адрани. Он истиче да је
ово село понело титулу најуспешнијег
2010. године. На питање из ког разло
га је ово село изабрано као најуспе
шније, сазнајемо да је село комплет

но инфраструктурно уређено, а да се
истиче и пољопривредној производ
њи. Село броји око 3.000 становника.
Гости су први пут у Кузмину и оно што
су видели, допада им се, као и пријем
домаћина. 
С. Станетић
Фото: Ж. Петрас
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Кукујевчани
најбољи

З

а најуспешнија села
до 1.000 становник а
проглашена су: Риви
ца - општина Ириг, Плеш општина Александровац
Жупски, Ракинац - општина
Велика Плана, Мајиловац општина Велико Градиште.
Из групе села до 2.000 ста
новника награде су отишле
у Равње - Град Сремска
Митровица, Српски Крстур
- општина Нови Кнежевац,
Венчане - општина Аранђе
ловац и Книћанин - Град
Зрењанин. Награђена села
која броје од две до три
хиљаде становник а су
Михајловац - Град Смеде
рево, Клек - Град Зрењанин
и Павлиш - Град Вршац.
Награђена села у којима
живи од 3.000 до 5.000
људи су Кузмин - Град
Сремска Митровица, Кара

вуково - општина Оџаци,
Стапар - Град Сомбор и
Ново Село које припада
општини Врњачк а Бања.
Села са више од 5.000
људи којима су припала
овогодишња признања су
Бадовинци - општина Бога
тић, Банатско Ново Село Град Панчево, Лозовик општина Велика Плана и
Ђурђево
из општине
Жабаљ.
Орган из ат ор
Сус рет а
села Србије је Културно просветна заједница Србије
која је именовала Репу
бличку комисију за оцењи
вање села у саставу проф.
др Миладин Шеварлић,
председник и два стална
члана редитељ и драмски
писац Живорад Жика Ајда
чић, генерални секретар
КПЗ Србије и новинар –

Награда за Кукујевчане

Награђени из Срема и Мачве

Н

аграђена села са територије
Срема и Мачве, на овогоди
шњој манифестацији, поред
Кукујеваца су Ривица, Равње и
Кузмин.
У Кукујевцима тренутно живи више
од 2.300 људи. Највећа је радост што
је све више деце. Подаци говоре да је
у овом селу више од 300 деце до 18
година старости. Дечји вртић се стал
но проширује и опет је тесан. Годи
шње буде више од 20 венчања.
Мештани су нашли посао у сеоској
кланици Агропапук, у две веом
 а успе
шне задруге, фарми коза и бројним
другим фирмама мале привреде.
Данас у Кукујевцима више од 400
мештана из 550 кућа ради у свом
селу. Знатан број домаћинства на
великим њивама производи житари
це, поврће и воће. Кукујевчани су већ
годинама највећи произвођачи дува
на у Србији. Имају нову зграду основ
не школе, дограђују вртић, граде пра
вославну цркву... Село из којег млади
не долазе, где се бележи и до 20
венчања у току године, где се рађа
много деце, где посла има за све
мештане па чак и за дођоше.
- Велика ми је част што сам при
мио ово признање у име свих мојих
мештана. Да није било њих, не би ни

било овог признања. Највеће богат
ство су пре свега деца. Без рада нема
успеха. Људи су се овде определили
за садњу дувана, упоредо са тим раз
вијају се и други привредни објекти,
задруге, фирме... Наравно, недостаје
нам спортска сала за децу и требало
би асфалтирати улице. У Кукујевце
долазе људи из других места да ра
де, млади не одлазе јер проналазе у
селу запослење. Око 200 људи је до
шло са југа Србије на рад у Кукујевце
– рекао је председник Савета месне
заједнице Кукујевци Мирослав Стој
чевић.
Награду у име села Равња примио
је председник Савета месне заједни
це Радмило Будечевић.
- До пре осам, девет година у Рав
ње се није улагало. Од тада, захва
љујући тадашњем градоначелнику
Недимовићу и нас неколицини која
се ангажовала, у селу је урађено јако
пуно: Дом културе, амбуланта, пошта
и месна канцеларија, спомен соба,
комплетна инфраструктура, терен за
мале спортове, а у изградњи је Храм
цара Константина и царице Јелене.
Памтим нека добра времена када су
друштвена активност и организаци
ја биле изнад интереса, сада се све
свело на то да се гледа лични инте

рес, јако је тешко радити у овом вре
мену. Када се прихватите да радите
нешто у селу, из разлога што волите
своје село, многи ће рећи или да има
те интерес, или да са вама нешто
није у реду. Управо из тог разлога ова
награда има значај, то је признање да
су људи нешто урадили и остаће да
се будућа поколења увере у то – ре
као је Будечевић.
Равње, село са 1.300 житеља, има
музејску поставку какву немају многи
градови не само у Србији. Поводом
два века од постојања села, мештани
су подигли су споменик чувеном
Боју на Равњу и Зеки Буљубаши. Уз
подршку Града Сремске Митровице
реновирали су Дом културе и сад је
један од најсавременији у Србији.
Имају КУД, ФК Зека Буљубаша, осно
ван 1930. О селу је написана хрони
ка. Равње има највећи број професи
оналних рибара на Сави. Основали
су удружење повртара који узгајају
поврћа на више од 50 хектара, а од
450 кућа више од половине тови веће
број свиња. У Равњу је осмогодишња
школа, а у току је изградња здања
српске православне цркве.
Стеван Миловац, председник Саве
та месне заједнице Кузмин и домаћин
ове манифестације захвалио се Кул
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публициста Миомир Фили
повић Фића, оснивач и
уредник Сеоских новина.
Награду за најуспешније
појединце за допринос раз
воја села добили су Милун
ка Алексић, председница
села Мајиловац, Љиљана
Ђуришић, културни ствара
лац из Стапара, Станија
Рогуља, власница газдин
ства из Чалме, Гордана
Топић, учитељица из Банат
ског Новог Села, Мићо
Мићић, градоначелник Бије
љине – Градац, село у Сем
берији, Братислав Богатић,
власник Агропапука – Куку
јевци, Сорин Бољанац,
уметник музике - Банатско
Ново Село, мр Радмило
Буд еч ев ић,
предс едн ик
Савета месне заједнице
Равње. Поред њих награде
су припале и Радовану Јан
чићу, народном посланику
из Српског Крстура, Ради
саву Лукићу, народном
здравичару из Михајловца,
Слободану Лукићу, при
вреднику из Јарка, Жарку
Марк ов ић у
предс едн ик у
Новог Села. Игору Маткови
ћу, председнику Општине
Велика Плана – Лозовик. За

Мирослав Стојчевић

Радмило Будечевић

турно - просветној заједници која је
за финалну манифестацију одабрала
Кузмин.
- Почаствовани смо што смо ода
брани за домаћина ове манифеста
ције. Кузмин је такође добитник на
граде у рангу села у којима живи од
три до пет хиљада људи – рекао је
Миловац.
У Кузмину се сваке године у августу
одржава Сајам свиња, Сабор удру
жења жена Србије, а током јесени
низ манифестација у Дому културе.
Имају институцију Културни центар у
којем више од 200 младих учи да сви
ра, пева и игра. Школа ове године
обележава 260 година постојања, ФК
90 година, Удружење жена је једно од

Стеван Миловац

најактивнијих у Срему. Овдашњи
сељаци сеју и жању на око 6.000 хек
тара ораница... Имају и државних
рекордера у производњи хране, при
ватних фирми и успешну задругу,
амбуланту и све друге службе потреб
не селу. Велики број Кузминаца је
нашло посао у свом селу.
Ривица своју награду добија из раз
лога што развија сеоски туризам.
Село има 600 житеља у 180 кућа.
Ривица је била домаћин за дивљење
регион
 алне приредбе Срема - Мачве
за 22 села. Изградили су Дома култу
ре који је реткост и у десет пута већим
селима. Школа је примерно уређена,
у којој је приметно да сваке године
има првака више. Имају КУД 70 годи
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доприн ос сел у Куз мин
награде су припале Петру
Визићанину и Пери Остоји
ћу, писцима хронике о селу
Кузмин и школи у Кузмину,
начелнику Градске управе
Града Сремска Митровица
Илији Недићу, воћару Слав
ку Павловићу из Накова,
Бранку Покорнићу, председ
нику Буњевачког културног
центра из Бајмока, песнику
Рад ивоју Прок оп љев ић у
Проки из Петровчића, др
Југославу Стајковцу, пред
седнику Општине Алексан
дровац – Плеш, агроному и
директору задруге Стевану
Станојковићу – Каравуково
и народном певачу и песни
ку из Бадовинаца Драгољу
бу Бати Цветуљском.
Сусрети села Србије су
одржани под покровитељ
ством министарстава пољо
привреде и култ уре и
информисања Србије и
локалних самоуправа ода
кле су села. Финалну при
редбу је значајно помогао
Град Сремска Митровица
преко Градске управе за
културу, спорт и омладину,
као и село Кузмин као дома
ћин.

Славиша Смиљанић

на, ФК 90 година, удружења винара,
повртара, голубара, ловце. Имају
рекордне приносе житарица, воћа,
поврћа, грожђа. Производња млека
је завидна, тове јунад, куће све сре
ђене, чисте... види се да у селу има
радости од живота. Развијају сеоски
туризам на излетишту Воденица.
- Ово је велики значај. Захвалио
бих се Културно - просветној заједни
ци Србије која се одлучила да Ривици
уручи награду. Награда представља
велико признање како за село, тако и
људе који живе у Ривици. На сваки
начин се трудимо да задржимо мла
де у селу – додао је председник Саве
та месне заједнице Ривица Славиша
Смиљанић.
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ДАНИЦА НЕДИЋ, В.Д. ДИРЕКТОРА ЈП „СРЕМ-ГАС“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Имамо разумевања
за мале потрошаче
С обзиром на
позитивно
пословање,
финансијски
смо у
могућности
да изађемо
у сусрет
грађанима,
да лакше
отплате
рачуне зимске
потрошње
Даница Недић

Н

а седници Скупштине Града
Сремска Митровица 31. маја
одборници су усвојили одлуку о
расподели добити ЈП „Срем-гас“.
Нето добит овог јавног предузећа за
2016. годину износила је 17.134.353
динара, од чега ће половина средста
ва бити уплаћена оснивачу, Граду
Сремска Митровица, а друга полови
на биће распоређена у резерве пред
узећа.
Како наводи Даница Недић, врши
лац дужности директора ЈП „Срем-

гас“, која се од 20. јануара налази на
челу овог предузећа, прошлогоди
шња добит предузећа је велика јер је
„Срем-гас“ прошле године мењао
добављача гаса, те је због ниже цене
било и више корисника који су се гре
јали на гас.
- Од 1. јула до 31. децембра прошле
године имали смо закључен уговор са
Ел гасом. Успели смо на тржишту да
пронађемо одређене количине које су
задовољавале у том тренутку наше
потребе и због тога смо имали повољ

Монопол на тржишту гаса
Иако је нови Закон о енергетици
донео могућност да сваки трговац
гасом има могућност да закључи уго
вор са било којом фирмом која се поја
ви на тржишту и има потребне количи
не гаса, таквих добављача нажалост
на тржишту нема. Те ЈП „Срем-гас“ од
почетка ове године гас поново купује
од „Србијагаса“.
- Оно што није најјасније јесте да
нисмо у могућности да извршимо про
мену цене гаса, а „Србија гас“ је то
учинио. Од Агенције за енергетику
„Србијагас“ није добио одобрење за
повећање цене, а својим купцима фак
турише већу цену. С обзиром на то да
не постоји одобрење ни ми немамо
основ да тражимо већу цену гаса. Тако

да је цена коју нама „Србијагас“ факту
рише и цена коју ми фактуришемо
нашим потрошачима јако близу једна
друге и то нам је тренутно највећи
удар на пословање. Привреда и инду
стрија нас у овим моментима спаша
вају, јер да имамо већи број потроша
ча у групи јавно снабдевање ми бисмо
овај дисбаланс цена много више осе
тили. Потрошачи треба да знају да
Агенција за енергетику одређује цену
гаса јавног снабдевања, независно од
промене снабдевача. Тако да смо ми
немоћни да утичемо на цену, када је у
питању јавно снабдевање, у шта спа
дају домаћинства и мали потрошачи –
објашњава в.д. директора ЈП „Сремгас“ Даница Недић.

нију цену гаса, што је резултирало да
добит буде оваква каква јесте. Зима
је била прилично дуга, а цена гаса је
условила да се велики број потроша
ча који су се претходних година
искључили поново прикључе и кори
сте гас за грејање. Тако је прошле
године закључено 68 уговора, али то
не значи 68 типских прикључака, јер
се један уговор прави за један групни
прикључак код колективног станова
ња, а они се даље протоколима рас
поређују на засебне власнике. Тако
да је више потрошача од уговора. Од
почетка године до 12. јула је скло
пљено 43 уговора. Сада смо на поло
вини сезоне изградње прикључака и
вероватно ће бити и бољи одзив с
обзиром на прошлогодишњу цену
гаса – наводи Даница Недић.
Међутим, како повољнији снабде
вач више није имао потребне количи
не гаса, од 1. јануара „Срем-гас“ гасом
снабдева „Србијагас“, те је дошло и
до повећање цене овог енергента.
Тренутна цена гаса за групу купаца
мале потрошње (домаћинства и оста
ли мали потрошачи) износи 33,15
динара, у односу на прошлогодишњих
децембарских 29,76 динара по куби
ку, док је за друге категорије потроша
ча на јавном снабдевању, цена од
30,13 до 30,82 динара по кубику.
Исказане цене су без ПДВ-а.
Директорка наводи да је корисници
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Санација фекалних
станица

Контрола гасних инсталација

У летњем периоду радници овог предузећа врше кон
тролу дистрибутивну мреже, унутрашњих гасних
инсталација, кућних мерно регулационих сетова, врше
редовно баждарење мерача на сваких пет година
у највећем делу редовно измирују
своје обавезе на време, наплата се
креће између 80 и 90 одсто, а током
зимских месеци, када су рачуни за гас
већи, постоји могућност и репрогра
ма.
- Пензионери су нам најредовније
платише. Осетљивији смо према
малим потрошачима, имамо разуме
вања за физичка лица, док смо према
правним лицима ригорознији. Сма
трамо да уколико се неко определио
да послује и да користи наш енергент
било за грејање, било за производњу,
треба редовно и да измирује своје
обавезе. Постоје средства обезбеђе
ња која су нам правна лица достави
ла и увек можемо то да искористимо.
Код физичких лица смо направили и
могућност репрограма рачуна, па се
70 одсто рачуна плаћа по доставља
њу, а 30 одсто након шест месеци. То
је пословна политика предузећа, да
се домаћинствима омогући да лакше
измире своје обавезе. С обзиром на
позитивно пословање, финансијски
смо у могућности да изађемо у сусрет
грађанима, да лакше отплате рачуне
зимске потрошње. Искључења и опо
мињање становништва вршимо у лет
њем периоду, јер није хумано људе
искључити усред грејне сезоне – каже
Даница Недић.
ЈП „Сре-гас“ гас дистрибуира на
територији Сремске Митровице,
Лаћарка, Јарка, Шашинаца, Мачван
ске Митровице, Салаша Ноћајског и
Ноћаја. У наредном петогодишњем
периоду планира да заврши гасифи

кацију села западног дела града,
Кузмина и Мартинаца, и да пређе на
гасифик ацију других места где се
процени да постоји заинтересованост
грађана и привредника за прикључе
ње на дистрибутивну гасну мрежу.
- Закључили смо уговор за пројекат
и тренутно наша техничка служба
припрема идејно решење пројекта
гасификације Мартинаца и Кузмина.
Динамика радова зависи и од „Срби
јагаса“, јер смо се определили да они
ураде магистрални гасовод, а да се
ми прикључимо на њега. Наше је да
извршимо гасификацију насељених
места, да могу да се прикључе, да
прикључак буде приступачан, а уко
лико гас буде повољан постојаће
већи одзив. Заинтересована су стари
ја домаћинства, мањи пољопривред
ни и привредници, школе, амбуланте,
зграде месних заједница. Цена при
кључка се креће од 48.138 до 63.626
динара, без ПДВ-а, у зависности од
тога да ли се прикључак изводи током
изградње мреже или накнадно.
Постоји могућност плаћања на шест
или 12 рата. Предузеће је зато и осно
вано да се изађе што више грађани
ма у сусрет. Ми поштујемо он што
јесмо, сервис грађана – напомиње
Даница Недић.
У летњем периоду радници овог
предузећа врше контролу дистрибу
тивну мреже, унутрашњих гасних
инсталација, кућних мерно регулаци
оних сетова, врше редовно баждаре
ње мерача на сваких пет година.
Биљана Селаковић

Радници сремскомитровачког „Водово
да“ успешно су завршили санацију Фекал
не црпне станице „Батутова“, са циљем
да систем одвођења отпадних вода на
време буде припремљен за предстојећи
период. Овим се постиже несметан про
ток отпадних вода и значајно доприноси
стабилности канализационог система.
ФЦС „Батутова“ је једна од најважнијих
у систему канализације у чијем саставу
је шест црпних станица. С обзиром на
то да је њен задатак издизање фекалних
вода на већу коту и њихово каналисање
до главног колектора ФЦС „Чикас“, овим
радовима се битно утиче на функционал
ност целокупног система. У циљу спре
чавања загушења пумпи и неадекватног
протока отпадних вода, урађена је сана
ција постојеће решетке. Муљ и други чвр
сти отпад очишћени су ручно, а решетка
је постављена у положај који ће убудуће
омогућити једноставније и лакше одржа
вање.
Такође, недавно су у склопу четири
црпне станице у Мачванској Митрови
ци бетонски поклопци замењени метал
ним, како би се омогућио лакши приступ
решеткама и пумпама.
Због чешће појаве атмосферских
падавина које се очекују након летњег
периода, ове превентивне мере су део
планираних редовних активности у ЈКП
„Водовод“.
Љ. Јанковић

МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА

Напредује градња
школе
Средином јула у Основној школи
„Добросав Радосављевић – Народ“ у
Мачванској Митровици завршени су
радови на уређењу хидро и термо изола
ције и постављена је столарија. Сред
ства за ту намену обезбеђена су из
Покрајине, а реч је о девет милиона
динара. У наредном периоду приступиће
се опремању и финалним радовима на
изгледу објекта. Руководство школе се
нада да ће на зиму ђаци моћи да уђу у
своју нову школу. Да би се наставили
радови, према речима директора, очекују
се средства од Града Сремска Митрови
ца и Министарства привреде.
До сада у изградњу школе у Мачван
ској Митровици уложено је око 67 милио
на динара.

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

Почињу радови на опремању
индустријске зоне

Седница Општинског већа у Шиду

Ч
Већ 1. августа
почињу радови
на инфраструк
турном
опремању
индустријске
зоне. Вредност
тих радова је
32 милиона
динара. То је
прва фаза
радова током
које ће се
радити приступ
саобраћајницама,
изјавио је
Предраг Вуковић

ланови Општинског већа
Општине Шид су на сед
ници одржаној 18. јула,
усвојили измену и допуну пра
вилник а о организацији и
систематизацији радних места
у општинској управи, општин
ском правобранилаштву и
стручним службама, као и пра
вилник који се односи на утвр
ђивање економске цене услу
ге помоћи у кући и критеријума
за учешће корисника услуга у
цени те услуге. Такође, утвр
ђен је и предлог о разрешењу
и
имен овањ у
вршил ац а
дужности директора у јавним
предузећима „Стандард“ и
„Водовод“.
- Функцију вршиоц
 а дужно
сти директора у ЈКП „Стан
дард“ и ЈКП „Водовод“ до сада
су обављали Славица Сремац
и Марк о Бајић. По мом
мишљењу и мишљењу члано
ва Општинског већа, они
добро раде свој посао, а и
били су једини кандидати за
функције директора у тим јав
ним предузећима. Усагласили
смо се да они и убудуће оба
вљају ту функцију. Доносећи
ту одлуку руководили смо се
њиховим радом у протеклих
годину дана, јер су током тог
времена доказали да та пред
узећа могу добро да послују и
да биланс буде позитиван.
Тако да ту није било никакве
дилеме. Општина Шид прати

рад јавних предузећа и наша
настојања су да она све боље
раде. Оба та јавна предузећа
добила су вредне донације у
виду техничких средстава за
које је Општина и најзаслу
жнија. Једна од важних ствари
које бих хтео да истакнем
јесте, да је водоводна мрежа у
Соту завршена и до половине
септембра, сви мештани тог
места ће имати воду у својим
домаћинствима. Што се тиче
ЈКП „Стандард“, сви врло
добро знамо каква је била
ситуац
 ија у том јавном преду
зећу до 2012. године. Сва
возила су у том предузећу
тада била стара преко 30
година. Сада они имају савре
мена и нова возила, а и услуге
грађана су подигнуте на виши
ниво - истакао је председник
Општине Шид Предраг Вуко
вић.
За пројекат геронтодомаћи
ца који спроводе Општина
Шид у сарадњи са Министар
ством за рад, борачка и соци
јална питања и Каритасом из
Сремске Митровице, чланови
Већа су утврдили економску
цене услуге помоћи у кући које
се спроводе у оквиру тог про
јекта.
- Тај пројек ат траје шест
месеци, а ми као Општина
одређујемо цену тих услуга
како би се опројекат наставио
спроводити и убудуће и како

би наши корисници имали
адекватну негу. Ми смо утвр
дили да та цена износи 250
динара на сат, а одлука је да
се ове услуге наставе спрово
дити и после Нове године.
Колико је нама у интересу да
бринемо о старим и немоћним
лицима, толико нам је у инте
ресу и да људи из наше
општине раде - истиче Вуко
вић.
Чланови Већа донели су и
решење о разрешењу и име
новању новог повереника за
избеглице Општине Шид.
Досадашњем поверенику Иви
ци Јовићу је истекао мандат, а
чланови Већа дали су предлог
да Небојша Илић убудуће оба
вља ту функцију. Тај предлог
према речима Предрага Вуко
вића, биће упућен Комесарија
ту за избеглице, како би се
установило да ли Небојша
Илић може да обавља ту
функцију и да ли постоји сукоб
интереса, с обзиром на то да
врши функцију помоћник а
председника Општине.
На задовољство најмлађих
Шиђана, усвојен је и захтев
Спортско рекреац
 ионог цен
тра „Посејдон ин“ д.о.о. из
Шида, за субвенционисање
рада шидских базена.
- Општина Шид субвенцио
нисаће рад шидских базена са
износом од 250.000 динара.
Сва деца узраста до осам
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година, имаће бесплатан улаз
на базен, као и школу плива
ња - рекао је Вуковић.
Поред ових одлука, донета
је и измена одлуке о додели
средстава из буџета за про
граме и пројекти из области
спорта. Овом одлуком прера
сподељена су средства фуд
балског клуба из Сота, који се
неће такмичити у лиги ове
сезоне, фудбалском клубу из
Бикић Дола, а на основу дого
вора та два спортска клуба.
На конференцији за новина
ре, председник Општине Шид
Предраг Вуковић, обавестио је
новинаре да је 20. јула потпи
сан уговор о почетку радова
на индустријској зони.
- Већ 1. августа почињу
радови на инфраструктурном
опремању индустријске зоне.
Вредност тих радова је 32
милиона динара. То је прва
фаза радова током које ће се
радити приступ саобраћајни
цама. Почетком августа поче
ће и радови на комплетној

Водоводна
мрежа у Соту
је завршена и
до половине
септембра, сви
мештани тог
места ће имати
воду у својим
домаћинствима,
наводи Вуковић
адаптацији основне школе
„Сремски фронт“ у Шиду. Рок
за завршетак радова је 90
дана. Оно што бих истакао као
важно јесте, да је нашој
општини одобрено 70 милио
на динара за адаптацију те
школе. Ми ћемо те радове
завршити за 50 милиона дина
ра. Уштеду од 20 милиона
динара, вратићемо држави.
Што се тиче радова на гаси
фик ацији шидске општине,
„Србијагас“ завршава пројект
ну документацију и тренутно
се чека сагласност Секретари
јата за урбанизам. 1. марта
2018. године, планира се поче
так радова прикључења на
главни вод, а завршетак свих
радова очекујемо 1. септем
бра 2018. године. Када је кру
жни ток у питању, тренутно се
усаглашава пројекат са без
бедносно саобраћајним усло
вима и ја се надам да ће њего
ва изградња почети 15. авгу
ста - изјавио је Вуковић.
М. Н.
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ШИДСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Ван Гог за почетак

И ове године локална самоуп
 рава Општине Шид у сарадњи са
Културно образовним центром се потрудила да културни про
грам буде садржајан и богат, прилагођен свим старосним кате
горијама грађана

К

онцертом популарне рок
групе „Ван Гог“ на отво
реној сцени Културно
образовног центра у Шиду,
у суботу 22. јула званично је
отворено 13. по реду Шид
ско културно лето, под мотом
„Шид је једна варош фина“.
Током 29 дана овог лета,
Шиђани ће имати прилику да
уживају у бројним концерти
ма познатих група и извођача,
како народне тако и забавне
музике. И ове године локална
самоуправа Општине Шид у
сарадњи са Културно обра
зовним центром се потруди

ла да културни програм буде
садржајан и богат, прилагођен
свим старосним категоријама
грађана.
Овогодишње
Културно
лето, отворио је директор
Културно образовног центра
Срђан Малешевић, пожелев
ши свим грађанима леп про
вод и свакодневне позитивне
вибрације са летње позорни
це.
- Ево стигли смо и до 13. по
реду традиционалног Шид
ског културног лета. Ми смо
се потрудили свих ових годи
на, а поготово ове године да

Дечје Културно лето
У понедељак 18. јула, на
платоу Културно образовног
центра у оквиру манифеста
ције Шидског културног лета,
отворена је манифестација
Дечје културно лето. Дечју
манифестацију, која је пред
стављала увертиру Шидског
културног лета, отворио је
предс едн ик
Скупш тин е
општин е Шид Велим ир
Ранисављевић, који је том
приликом пожелео свој деци
леп провод и дружење.
Организатор овогодишње
манифестације је Савет за
бригу о деци, предшколска
установа „Јелица Станивуко

вић Шиља“, а манифестаци
ја је одржана под покрови
тељством Општине Шид и
бројних спонзора. Осим
деце из Шида, гости су били
и деца из прихватних цента
ра Принциповац и Адашев
ци. Овом приликом деца су
носила маске настале на
креативним радионицама
које СОС Дечија села орга
низују у прихватним центри
ма Адашевци и Принципо
вац. Победничким костими
ма уручене су награда, а
Дечје културно лето 21. јула
завршено је спектакуларним
ватрометом.

Шид буде место где ће људи
уживати. Потрудили смо се да
им створимо амбијент где ће
свако вече моћи да буду на
неки начин испуњени и срећ
ни. Потрудићемо се како ове
тако и следећих година, да
Шидско културно лето буде
место и догађај који ће при
влачити што већи број људи и
из осталих места и надам се
да ће сви уживати на разно
ликим садржајима које смо им
приредити. Такође се надам
да ће их такво расположење
пратити и наредне године до
следећег Културног лета истакао је Срђан Малешевић.
Групи „Ван Гог“ која је сво
јим песмама отворила Кул
турно лето у Шиду, није први
пут да се представља шид
ској публици. Прошле године
такође су били гости на кул
турној сцени.
Већ наредне вечери, Шиђа
не је забављао шидски кан
таутор Бојан Бабић и прија
тељи, као и гости евергрин
састав „Дени“ из Бачке Палан
ке у саставу Мира и Саша
Борковић и Ненад Костелац,
виолисткиња Оливера Милић
Хиршер и фронтмен групе
„Жаре и коприве“ Жарко Ђур
чић. Треће вечери Културног
лета, на велико задовољство
младих Шиђана, на култур
ној сцени наступио је Милан
Станковић.
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Венеција увек
оставља без даха
К

Ако постоје
вечито романтичне
душе које не
пристају само
на огромне дневне
дозе стреса, већ дају
приор
 итет вишим
вредностима у животу,
онда је њима
место у Венецији

олико год пута током свог живота да
оде у Венецију, човек би се изнова у
њу враћао. Често се запитамо како
је људима који тамо живе и може ли им
лепота Венеције икада досадити. У раз
говору са становницима стиче се утисак
да су веома свесни те лепоте, без обзи
ра на све специфичиности и пречесто
кретање у чамцима. То је печат који они
носе, а због којег читав свет жели да
дође и баш њих посети. Венеција са сво
јим историјским и културним наслеђем,
лепотама архитектуре призива све ијед
ног светског путника.

Пише: Стевица Бјелкић

Зауставили смо се на Тргу Светог Мар
ка не били попили кафицу која истини за
вољу није нимало јефтина. То задовљство
вас кошта 11,5 евра (једна кафа), а још
ако желите чашу вина морате издвојити
око 16, али верујте задовољство је много
веће. Док уживате у кафи и вину, не само
што уживате у погледу, већ и у музици
врхунских стручњака који остављају ути
сак да свирају само за ваше уши. Тада
помислите, да кошта и дупло више, вре
дело је сваку пару!
На нешто удаљенијим локацијама
цене су мало ниже, не мало, то мало је
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дупло и то не треба занемарити, али и
пропустити у смислу обиласка и прона
ласка сувенира за ваше најмилије.
Венеција је јединствен град на свету,
изграђена је на 118 малих острва са око
400 мостова, на ушћу реке Бренте у
Венецијанску лагуну, са каналима уме
сто улица. Дуж канала налази се низ
цркава и палата прворазредне вредно
сти, који праве јединствен урбани склоп.
Због тога Венеција и њени канали про
глашени су спомеником светске баштине
УНЕСКО-а.
Наиме, Венеција је град са око 270
хиљада становника, док се процењује
како јe дневно посећује око 70 хиљада
туриста. Град има бројне надимке попут:
„Серенисима“, „Краљица Јадрана“,
„Невеста мора“, „Град мостова“, „Град
воде“.
Санта Мариа дела Салуте коју Вене
цијанци једноставно зову Салуте, је
славна венецијанска црква, смештена на
уском Царинском рту који лежи на улазу
у Канал Гранде преко пута Трга Св. Мар
ка.
По својим димензијама то је мања
венецијанска црква, њене складне и кла
сичне пропорције, толико су препозна
тљиве и вежу се уз Венецију, да је једна
од највише фотографисаних цркава у
Италији.
Живот становника, али и туриста у
Венецији тесно је повезан са гондолама
без којих је тај исти живот незамислив.
Оне су једне од првих детаља који вас
дочекују чим крочите у Венецију. Али
руку на срце, ипак то је вожња за оне са
дубљим џепом који могу да приуште
себи 50-60 евра за ово задовољство. За
оне са плићим, постоје бродићи, тамо их
зову мали трајекти, који за неколико
еврића пролазе кроз иста места као и
гондоле. Али… гондола је гондола.
Ако постоје вечито романтичне душе
које не пристају само на огромне дневне
дозе стреса, већ дају приор
 итет вишим
вредностима у животу, онда је њима
место у Венецији.
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ЗНАМЕНИТИ ШИЂАНИН

Симеон Пишчевић,
српски војник
Д

ошао сам на свет, како су ми
родитељи казивали, 14. сеп
тембра 1731. године. Отац мој
Стефан, син Гаврила Пишчевића,
потицао је из старе племићке породи
це, као што се из родослова јасно
види. Имао сам браће и сестара и
млађих и старијих. Било нас је четр
наесторо деце. Ја сам био четврти
по реду. Од родитеља сам добио
добро васпитање. Кућа у којој сам се
родио била је у Славонији, у малом
месту Шиду. То је место припадало
тадашњој Подунавској милицији. Мој
отац је био капетан и заповедник тог
места.
Овако почињу мемоари једног од нај
знаменитијих Срба осамнаестог века.
Књизи је дао наслов „Извештај о дожи
вљајима Симеона Степанова Пишче
вића, генерал мајора и каваљера орде
на Светог Ђорђа“, а писао је у позним
годинама свог живота, као заслужни
пензионер царске Русије, у далекој
Украјини, на свом имању у Новом Мир
городу, у селу Собјанки. Поставља се
питање, с обзиром на то да јасно каже
ко је и одакле је, како је тамо доспео.
Срби осамнаестог века све наде у спас
поробљеног отачатства полагали су у
Аустрију. Најмоћнија хришћанска сила
тог доба граничила се са Отоманском
империјом на Балкану, па се полагала
велика нада међу Србима да ће она по
великој војној сили, и вољи божјој, кре
нути у протеривање Агарјана са Балка
на. Но Бечки двор је, за разлику од
жеља наших предака, имао своје поли
тичке планове, прилике у Европи су се
усложњавале, почео је рат за аустриј

ско наслеђе, и уместо да Србе, који су
се у већини опредељивали за војни
позив, пошаље у рат против Турака
бечка сињорија шаље их да тумарају
Европом, ратујући против Француза,
или појединих немачких држава. Срби
су узалуд гинули, видео је то млади
официр Симеон Пишчевић дубоко раз
очаран у Аустрију, која се понашала
као тамница народа, користила је
несретну судбину малих словенских
нација, а нарочито Срба, обећавајући
им привилегије док рат траје, а у време
мира исте укида. Поврх свега на Србе
су кидисали бесни мађарски великаши,
тежећи да од њих направе слуге на
својим спахилуцима, а католички клер
није одустајао од жеље да их поунија
ти. Све је то утицало да се међу Срби
ма јави покрет за исељење у Русију.
Велика, моћна, царска Русија, мати
свих Словена, сличног језика и исте
вере, као магнет је привлачила виђени
је Србе тог времена. Међу првима за
исељење се пријавио и Симеон Пишче
вић.
Био је, како сам каже, наочит, средње
висине и дуге црне косе, на коју је био
поносан и коју је брижно неговао. У то
време имао је чин поручника у аустриј
ској војсци, па је његов захтев да доби
је отпуст из војске, и крене пут Русије,
изазвао велико запрепашћење међу
надређеним му официрима. После
много перипетија, које описује, и пре
прека које је морао да савлада, и део
породице, нарочито његов таст пуков
ник Рашковић, био је против те његове
намере, најзад му се испунила жеља,
крену је пут Русије. У Русију је стигао,

Библиотека у Шиду носи име Симеона Пишчевића

после дугог и напорног пута, 22. децем
бра 1753. године. Најпре је боравио у
Кијеву, а потом се запутио у Москву код
генерала Шевића, где је добио капетан
ски чин. Већ у тим првим данима борав
ка у новој отаџбини Симеон Пишчевић
увиђа да су Срби, по сво старом лошем
обичају, завађени и једни друге денун
цирају код Сената и Војног колегија,
установа које треба да одлуче о њихо
вој судбини. Нико није хтео да буде
подређен оном другом, свако је мислио
да њему треба да припадне виши чин,
и привилегија да се нађе на челу обла
сти коју је царска власт хтела да им
додели и назове је Нова Србија. Такво
њихово понашање омогућило је царској
бирократији да изигра све што им је
обећала и додели им земљу у дубокој
провинцији, у Луганској области. Земља
је била пуста, каже Симеон, без иједног
већег насеља у околини, запуштена као
да није обрађивана од постања света, а
малобројно становништво те области
сиромашно и непријатељски располо
жено према колонистима. После краћег
боравка у српској колонији, која се
називала Славеносербија, у мочвар
ним пределима око река Донац и Луган,
Симеон Пишчевић одлучује да крене у
Петроград и да тражи упражњено место
мајора. Ова његова одлука је веома
значајна јер је осим каријере у војсци,
почео да постиже успехе у друштвеном
животу престонице ове велике земље.
Пошто је неколико пута био примљен и
код саме царице Јелисавете Петровне,
примећено је од стране саветник а
императорке да млади официр поседу
је елеганцију и етикецију, да је наочит и
интелигентан, да говори неколико јези
ка и да би као такав могао бити кори
стан у дипломатским и политичким
играма које су се водиле између вла
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дарских кућа тадашње Европе. Тако
почиње његово чудесно путешествије,
двор га је слао у поверљиве мисије
широм Европе, а он је настојао да
поверене му задатке обави беспрекор
но. Често је на тим путовањима било
великих тешкоћа, ризиковао је свој
живот, али и живот своје породице,
пошто је за царску ергелу купио коње
на неком спахилуку у Румунији, повео
је у повратку и своју породицу, која је до
тада живела Сремској Митровици. 18.
јула 1758. доживљава велику несрећу,
негде у беспућу Карпата, велика воде
на бујица, која се излила после јаких
киша, однела му је жену Дафину, кћер
пуковника Рашковића, и тек рођеног
сина.
Чин пуковника добио је 1767. године,
и други пут се оженио. Из другог брака
са Катарином Хорват, рођаком генера
ла Хорвата, добио је сина Александра.
Учествује 1767. у Руско  турском рату,
а 1775. запажена је његова улога као
пуковника царске војске у сламању
побуне кметова, што се још назива и
Запоршка сеча, настала после велике
Пугачовљеве буне. Под командом је
земљака Петра Текелије са којим је
сталним сукобима због различитости
карактера. Петар је био напрасит, сује
тан, похлепан на чинове и звања, али у
суштини слаб војник, а Симеон његова
сушта супротност. У чин генерала уна
пређен је 1777. године, а те исте године
бива представљен и царици Катарини
Великој. Са сином Александром, који је
изабрао војнички позив, није био у
добрим односима. Цела та генерација
младих Срба, рођених у новој домови
ни, изјашњавала се као Руси. Србе су
видели, како су говорили, као вучји
народ, који непрекидно завија уз гусле.
Несрећан је и усамљен, зато се повла
чи из војне службе 1778. године. Добио
је заслужену пензију, синове је послао
у војну службу, а кћери у манастир
Смољни на школовање. Из брака са
Дафином имао је кћер Ану, а у браку са
Катарином родили су им се синови
Александар и Иван, и кћери Надежда и
Варвара. Добио је имање у Новом Мир
городу, и ту је остао до своје смрти. Ту
је на свом имању у селу Собјанки напи
сао мемоаре.
Умире почетком новембра 1793.
године. Према сведочењу сина Алек
сандра заповедио је да га сахране на
отворено рекавши свештенику Ја знам
да ће мој син Александар ту сагради
ти цркву, па му реците да подигне
храм посвећен архиђакону Стефану,
патрону наше породице.
Осим што је навео да се Шид налази
у Славонији, на почетку своје књиге, не
зна се из ког разлога он то тврди, мемо
ари Симеона Пишчевића представљају
врхунско штиво. Они су и послужили
као основа Милошу Црњанском да
напише роман „Сеобе“. Шид мали град
у Срему, захваљујући великим људима
који су ту рођени, између осталих и
Симеон Пишчевић, уздигао се изнад
свог материјалног обима, и постао
духовна и културна величина. Библио
тека у Шиду носи име „Симеон Пишче
вић“.
Зоран Марковић
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Избори за
месне заједице
Председник
Скупштине Општи
не Ириг Владислав
Илкић, 21. јула,
расписао је изборе
за савете месних
заједница Јазак,
Нерадин, Мала
Ремета и Крушедол
Село. Избори ће
бити одржани 20.
августа, а изборне
радње кренуле су у
понедељак, 24.
јула.

ШАШИНЦИ

Бостанијада

Најтежу лубеницу (30 килограма и 100
грама) на овогодишњој „Бостанијади“ у
Шашинцима 22. јула имала је Тијана Јанко
вић из Буђановаца, док је најтежу дињу (6,5
килограма) имао Вељко Маленковић из
Шашинаца.
На „Бостанијади“, 28. по реду организо
вано је и такмичење у пуцању бичем, а
најбољи је био Драган Живковић из Шаши
наца. За најгласнију клепетушу је награђен
Вукашин Филиповић из Шашинаца, а нај

лепшу коњску запрегу имао Милош Плав
шић из Добановаца. Власник најлепшег
коња је Драган Станисављевић из Доњих
Петроваца, а најлепше кобиле Бранислав
Твркаљ из Белегиша. Кувао се бећар
паприкаш, а разна удружења жена су изло
жиле своје ручне радове. За госте је прире
ђен и културно – забавни програм.
Организатор „Бостанијаде“ у Шашинци
ма је Месна заједница Шашинци у сарадњи
са неколико удружења.

МУЗИЧКА ШКОЛА РУМА

Освојили 107 награда
Основна музичка школа „Теодор  Тоша
Андрејевић“ у Руми уписала је у предстоје
ћу школску годину 43 ученика у припремни
разред  највише у Руми 25, и по девет у
Иригу и Старој Пазови. Истовремено, у
први разред је уписано 68 ученика  у
матичној школи у Руми 52, и по осам у Ири
гу и Старој Пазови. Следећу школску годи
ну ће у Музичкој школи похађати укупно
337 ученика  од овог броја 227 их је у
Руми, 67 у Старој Пазови и 43 у Иригу.
Како сазнајемо од директорке школе
Весне Гулан, до почетка школске године
могућ је још једино упис ученика у при
премни разред  пет у Руми и по седам у
Старој Пазови и Иригу.

Талентовани ученици ове школе су
током протекле школске године учествова
ли на низ такмичења, како републичких
тако и међународних, са којих су донели
бројне медаље. Реч је о 28 такмичења са
којих је 63 ученика у школу донело укупно
107 награда. Међу тим наградама је најви
ше првих  чак 61, а ако гледамо по инстру
ментима ученици који који се школују за
флауту су освијили 17 награда, за клавир
16, а за гитару 13 награда.
Ђаци музичке школе су са разних такми
чења за тамбуру донели 16 награда, хар
монике 26, виолине пет награда, а по једну
за кларинет и соло певање. У солфеђу је
освојено 12 награда.
С. Џ.
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VREMEPLOV
26. јул
1928. Рођен амерички филм
ски режисер Стенли Кјубрик.
1963. У земљотресу у Скопљу,
главном граду Мак едоније,
погинуло више од 1.000 људи,
град разрушен.
27. јул
1839. Почео Опијумски рат
Кине и Велике Британије, када
су кинеске власти у луци у Кан
тону заплениле и уништиле
20.000 сандука опијума.
1841. У двобоју погинуо руски
писац Михаил Јурјевич Љер
монтов.
1905. У Љуботињу, у Црној
Гори, рођен Петар Лубарда.
28. јул
1858. Први пут је употребљен
отисак прстију као знак иденти
фикације.
1914. Аустро - Угарска је обја
вила рат Србији, месец дана
после атентата на престолона
следника Франца Фердинанда
у Сарајеву. Даљи ток догађаја
довео је до Првог светског
рата.
29. јул
1948. На стадиону „Вембли“ у
Лондону отворене су прве
Олимпијске игре после Другог
светског рата.
1981. У катедрали Светог
Павла у Лондону венчали су се
наследник британског престо
ла, принц од Велса Чарлс и
Дајана Спенсер.
30. јул
1930. Уругвај је у Монтевидеу,
победом у финалу Првог свет
ског фудбалског првенства над
Аргентином од 4:2, постао
први светски шампион у фуд
балу.
2001. Канада је прва држава
на свету која је, упркос вели
ким протестима лекара, дозво
лила тешким болесницима да
узгајају марихуану и користе је
за лечење.
31. јул
1648. У борби с Турцима поги
нуо је прослављени српски
јунак из Равних Котара Вук
Мандушић, уз Стојана Јанко
вића и Илију Смиљанића најо
миљенији јунак народне ускоч
ке епике.
1944. Као пилот савезничког
авиона у Другом светском рату
над Медитераном је погинуо
француски писац Антоан де
Сент Егзипери, аутор „Малог
принца“, једне од најчитанијих
књига у свету.
1. август
1806. На Мишарском пољу код
Шапца, српски устаници побе
дили су Турке. То је била најве
ћа победа Карађорђеве војске
у Првом српском устанку.
1936. Адолф Хитлер отворио је
у Берлину XI олимпијске игре.
1990. Ирачк а војска напала
Кувајт и окупирала га за један
дан.

26. JUL 2017.

HOROSKOP
ОВАН:
Обрат ит е
пажњу на нове инфор
мације или на нечије
упозорење. Важно је
да својим понашањем дајете
добар пример. Уколико претерује
те у својим захтевима, околина
неће желети да вас подржи у оној
мери колико то очекујете: Не
можете да се опустите од различи
тих дешавања која вас прате, неко
вам изненада задаје додатне про
блеме или нове љубавне дилеме.
Повремено делујете врло несигур
но.
БИК: Неко ремети ваш
пословни концепт, тако
да сте приморани да
пронађете заобилазно
решење. Понекад је тешко ускла
дити различита интересовања и
заједнички пословни ритам. Потре
бан вам је добар подстицај и нечи
ја подршка. Емотивно сте узнеми
рени. Желите да оставите позити
ван утисак на особу која вам се
допада, али још увек не пронала
зите праву улогу којом бисте пред
ставили своја искрена осећања.
БЛИЗАНЦИ: Понек ад
треба имати довољно
професионалне мудро
сти и прећутати разли
чите коментаре у сусрету са сарад
ницима. Важно је да сачувате
самоконтролу, пред особом која
има негативан утицај на ваше рас
положење или понашање. Реагује
те сувише раздражљиво у ситуаци
јама које вас прате у приватно
животу. Претеривање у изливима
осећања или нови захтеви делују
иритирајуће на вољену особу.
РАК: Имате добар
предосећај и са нестр
пљењем ишчек ујете
неки пословни разго
вор са једном утицајном особом.
Важно је да правилно истичете
своје професионалне способности,
али не и да угрожавате нечије инте
ресе зарад својих циљева. Подсти
чете код себе истраживачки дух и
смисао за добар укус и многим
ситуацијама које вас прате у при
ватном животу.
ЛАВ: Понуђене су вам
различите идеје о
пословно - финансиј
ској сарадњи. Добар
избор пословне теме произил
 ази
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.
ДЕВИЦА: Неко има
позитиван утицај на
ваш начин размишља
ња 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 ужи
так или задовољство доноси вам
сусрет са блиском особом која заи
ста уме да вас обрадује и да вам
угоди. Уживате у стварима које вас
емотивно испуњава.

ВАГА: 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.
ШКОРПИЈА: Интуици
ја вас јасно упозорава
на потенцијалну 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.
СТРЕЛ АЦ:
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.
ЈАРАЦ: Сусрет са јед
ном особом делује
поучно на ваш начин
размишљања. Стога,
обратите пажњу на нове инфор
мације које откривају важне дета
ље о пословно финансијској
сарадњи. Покажите већу селек
тивност у размишљању. Немојте
дозволити да неко из можда
помало себичних побуда спутава
вашу вољу и право на емотивни
избор.

Crkveni
kalendar
Среда, 26. (13) јул
Сабор Светог архангела Гаври
ла
Четвртак, 27. (14) јул
Свети апостол Акила; Препо
добни Никодим
Петак, 28. (15) јул
Св. муч. Кирик и Јулита; Св.
Владимир Велики кнез руски
Субота, 29. (16) јул
Св. свештеномученик Атиноген,
Света мученица Јулија
Недеља, 30. (17) јул
Света великомученица Марина
– Огњена Марија
Понедељак, 31. (18) јул
Свети мученик Емилијан, Свети
мученик Јакинт
Уторак, 1. август. (19. јул)
Преп. Макрина ; Св. Стефан,
Деспот српски и Преп. Евгенија
(Лазаревић)

Јафа колач
Састојци: 2 јајета, 12 кашика
шећера, млеко 17 кашика, уље 10
кашика, прашак за пециво 1 кеси
ца, брашна 12 кашика, џема од
кајсије 5 кашика, чоколаде 100 г,
замрзнута наранџа.

ВОДОЛИЈА: Уколико
се задесите у правом
тренутку и на добром
месту, очек ује вас
пословно-финансијски добитак
или неки вид јавног признања.
Успех произил
 ази из добрих при
према, процените своју улогу и
место у сарадничким редовима.
Важно је да делујете очаравајуће
и афирмативно на свог партнера.
У складу са емотивном инспира
цијом коју осећате употребите
своје заводничке способности.

Поступак: Умутити јаја са 12
кашика шећера, а затим додати
12 кашика млека, 10 кашика уља,
12 кашика брашна и прашак за
пециво. Све лепо сјединити и
сипати у подмазан плех. Пећи на
220 Ц око 20 минута. Печену кору
пресећи по дужини тако да се
добију две коре. Једну кору ста
вити на одговарајући послужав
ник а другу кору измрвити виљу
шком додати џем, рендану пома
ранџу целу и 5 кашика млека. Све
лепо сјединити да се добије хомо
гена смеса. Фил премазати преко
коре и цео колач прелити глазу
ром од чоколаде.

РИБЕ: Не допада вам
се улога коју вам неко
намењује, али не
будит е
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.

• Оно што народ мисли у
тренуцима искрености,
забрањено је за млађе
од осамнаест година.
• Оно што свет треба је
мало више генија. Нас је
само неколико.
• Опрезан је онај ко пре
грмљавине опере косу
шампоном од коприве!
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Бранка Ћаћић, дизајнерка из Инђије у једном од својих модела

ИНТЕРВЈУ: ДИЗАЈНЕРКА ИЗ ИНЂИЈЕ БРАНКА ЋАЋИЋ

Најновија колекција
инспирисана вилама
Д

изајнерка Бранка Ћаћић из Ин
ђије маштала је да постане пле
сачица, али живот је за њу имао
сасвим другачије планове. Случајно
или намерно, ова талентована да
ма постала је дизајнер са стажом,
сада, дугим више од 10 година. Ње
не моделе могла је да види публика
на „Сербиан фешн вику“ и на многим
другим модним догађајима у земљи и
иностранству. Последњи међу њима
је „Београдски модни арт фестивал“
на којем је, ова талентована Инђин
чанка, приказала најновију колекцију
инспирисану вилама. О својим поче
цима, инспирацији и оригиналним мо
делима говори у интервјуу за М нови
не.
: Који је то био трену
MМNOVINE
НОВИНЕ:
так када сте почели да дизајнирате
одећу?
БРАНКА ЋАЋИЋ: Почело је све од
„малих ногу“, када сам склапала крпи
це за лутке, само што се то за лутке
пренело и на мене док сам још била
дете, јер сам, због лоше ситуације у
земљи, прекрајала мајчину одећу и
правила себи сопствени стајлинг. Би
ло ми је веома битно да се разликујем
од остале деце и мислим да сам успе
ла у томе.

Шта Вам представља највећи иза
зов приликом дизајнирања једног
одевног предмета?
Највећи изазов ми је свакако када
креирам за одређеног клијента, који
ми даје потпуну слободу да изаберем
боју, материјал и модел и да направим
комплетну стилизацију. Највећа награ
да је потврда да сам оправдала пове
рење особе која купује одевни пред
мет. Та позитивна реакција је заправо
мој највећи изазов, али је исто тако и
изазов одговорити на трендове који се
мењају сваких неколико месеци.
Како бисте описали своје моде
ле и шта је оно што их карактери
ше, шта сматрате својим заштитним
знаком? За кога стварате?
Моји модели су микс романтичног,
ретро, хипи и рок енд рол стила, пре
плићу се много у гардероби коју кре
ирам. Изнад свега тога, одећа је врло
женствена, а опет смерна и изазовна у
исто време. Стварам за све девојке и
жене које воле да имају нешто другачи
је од других, које су смеле, остварене,
храбре, своје. Девојке којима је битно
да прате тренд (инстаграм тренд), и
нису клише, то су моје „Лавли девојке“.
Учествовали сте на многим мод

ним догађајима и недавно сте пред
ставили своју колекцију за 2018. го
дину у Београду?
Учествовала сам на разним дешава
њима од „Сплит сити фешна“до „Сер
биан фешн вика“ и „Бафе ивента“. Не
давно сам приказала колекцију за лето
2018. на „Београдском модном арт
фестивалу“. Наметнуо се сам назив
„У шуми“, јер су сви модели некако ви
лински. Почетна инспирација су биле
две венчанице које сам до тада ради
ла. Када су оне у питању, то је један од
новитета који сам увела, и на који сам
дуго чекала, јер је сам осећај када се
посветите једној хаљини данима про
сто непроценљив. Ту је унето много
љубави, креативности,јер је та хаљи
на свакој девојци најбитнија у животу.
Колико обраћате пажњу на акту
елне модне трендове док креирате?
Пратим трендове, увек од предсто
јећих трендова узмем нешто у чему
се проналазим. Волим то што се мо
ји одевни предмети препознају као
аутентични, али волим и промене које
долазе из сезоне у сезону. Могу наја
вити још много лепих одевних предме
та, којима ћу обрадовати све девојке
које воле да носе моје моделе, а на
срећу, њих заиста има много.
М. Ђ.
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СВЕТСКИ КУП ЗА ПИОНИРЕ У САВАТЕУ

Румљанину Петру
Јованову злато

Р

епрезентација
Срби
је учествовала је на
Светском првенству за
кадете и Светском купу за
пионире у асо саватеу које
је одржано у Вараждинским
Топлицама 14. и 15. јула.
Репрезентативци Србије су
освојили у укупном пласману
треће место са по три злат
не и сребрне и две бронзане
медаље.
У саставу репрезентације
Србије наступили су, веома
успешно, и спортисти Сава
те бокс клуба „Рума“.
Петар Јованов је освојио
златну медаљу у категорији
до 48 килограма за пиони
ре након три успешне бор
бе. У финалу је убедљиво
савладао репрезентативца
из Белгије. Други такмичар
Марко Видаковић освојио је
сребрну медаљу у кадетској
конкуренцији до 80 килогра
ма након три борбе. Највећи
подвиг направио је убедљи
вом победом над Французом
у полуфиналу елиминишући

га да стигне до финала. Био
је то једини члан француске
репрезентације који је отпао
пре финала.
У финалу је Видаковић
изгубио тесно од хрватског
представника, иако је доми
нирао у целој борби.
- Пресудили су поени и
све честитке противнику без
обзира на резултат. Мар
ко је одрадио одличан меч
и у истом финалу и добио
честитке присутних из хрват
ске репрезентације - каже
Миодраг Ракић, председник
СБК „Рума“.
Златне медаље за репре
зентацију Србије су осво
јили и Дејан Марјановић из
СK „Војводина“ Нови Сад до
85 килограма и Лука Лисица
из KБС „Нови Сад“ у катего
рији до 70 килограма. Сре
брне медаље су изборили
још Јелена Седоглавић,
KБС „Галактик“ Сомбор до
70 килограма и Јован Вагић
KБС „Нови Сад“ до 65 кило
грама, док су бронзу осво

јили Енита Бехрамај KБС
„Јединство“ Нови Бечеј и
Никола Вукић KБС „Вождо
вац“ из Београда.
Репрезентацију
Срби
је водио је шеф делегаци
је Миодраг Ракић из Руме.
Покровитељ наступа било
је Министарство омладине
и спорта Републике Србије,
а покровитељ Савате бокс
клуба „Рума“ била је румска
општина.
- Презадовољни смо резул
татима спортиста Савате
бокс клуба „Рума“ који су
након припрема у спортском
кампу на Kараташу у траја
њу од 10 дана финиширали
форму и остварили вели
ки успех за наш клуб и наш
град. Поготово нам је важно
што су то резултати у мла
ђим узрастима који нам наја
вљују да ће наш клуб имати
овакве спортисте и овакве
резултате још дуго дуго годи
на - прокоментарисао је ове
успехе за наше новине Мио
драг Ракић.
С. Џ.

ВРДНИК

Школа пливања

Н

а базенима Специјалне болнице „Тер
мал“ у Врднику и ове године одржана
је обука деце непливача. Школа пли
вања је трајала од 6. до 19. јула, а обуку је
прошло 150 малишана из свих места ири
шке општине.
Организатори су били Спортски савез

општине Ириг, основне школе „Доситеј
Обрадовић“ Ириг, „Милица Стојадиновић
Српкиња“ Врдник и Дечија установа „Дечија
радост“ Ириг.
Покровитељи су Покрајински секретари
јат за спорт и омладину, Општина Ириг и СБ
„Термал“ Врдник.
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АК „РУМА“

Пауковић први
у Новом Пазару

На Првенству Балк ана у
атлетици, које је одржано 15.
и 16. јула у Новом Пазару,
Бранко Пауковић, члан Атлет
ског клуба „Рума“, освојио је
злато за Србију у бацању
копља са резултатом 75, 82
метра.

KAJAK КЛУБ „ВАЛ“

Вицешампиони
Војводине
Протеклог викенда у Бачкој
Паланци на језеру Тиквара
одржано је Првенство Војво
дине за све категорије где су
кајакаши митровачког „Вала“
постигли одличан успех осво
јивши 16 медаља, и то осам
златних и осам сребрних. У
екипном пласману „Вал“ је
освојио 2. место у конкурен
цији јуниора. Велики број так
мичара се пласирао у фина
ле, а медаље су освојили
пионири Бојан Шимоник/
Јован Радмановић (сребро,
К-2 500 метара), Бојан Шимо
ник/Јован Радмановић/Алек
сандар Јовановић/Димитрије
Стојшић (сребро, К-4 500
метара). Марија Достанић и
Стефан Врдољак у конкурен
цији јуниора били су златни у
трци на 500 и 200 метара, док
је четверац у саставу: Стефан
Врдољ ак/Немањ а
Тајбл/
Огњен Мастал овић/Огњен
Њежић у трци на 500 метара
такође био златан. Јуниор
Немања Тајбл је у трци на
1.000 метара освојио друго
место. Сениорк а Сандра
Половина била је најбржа у
трци 1.000 метара, а друго
место је заузела у тркама на
500 и 200 метара. Бојан Зде
лар био је такође први у трци
на 1.000 метара, а други у
трци на 500 метара. Четверац
сениора у саставу: Стефан
Врдољ ак/Немањ а
Тајбл/
Огњен Мастал овић/Огњен
Њежић био је златан у трци
на 1.000 метара, сребро су
освојили у тркама на 500 и
200 метара.

42

СПОРТ

M NOVINE

26. JUL 2017.

КАЈАКАШ МИТРОВАЧКОГ КЛУБА „ВАЛ“ БОЈАН ЗДЕЛАР НИЖЕ УСПЕХЕ

Верујем у себе и своје циљеве
На овогодишњем
Европском
првенству освојио
сам две бронзане
медаље на 500 и на
1000 метара. Жао
ми је што нисам
успео да освојим
злато, али биће
још такмичења,
верујем у себе
Кајакаш Бојан Зделар

К

ајакаш сремскомитровачког клу
ба „Вал“, седамнаестогодишњи
Бојан Зделар на Европском
првенству које је одржано крајем јуна
на Ади Циганлији у Беог раду, освојио
је две бронзе. Једну у дисциплини јед
носед на 500, а другу у дисциплини
једносед на 1000 метара. Ово је само
један у низу од успеха које је овај мла
ди спортиста остварио. Своје прве
резултате почео је да бележи само
након годину дана тренирања. Упор
ност, одрицање, труд и рад. Подршка
породице и тренера. Без овог, како
каже, не би било никаквих резултата.
Бојан је почео да тренира у својој 12
години на наговор старијег брата.
- Почео сам да тренирам 2012. годи
не у Кајакашком клубу „Вал“, код тре
нера Ненада Косијера. Кајак сам
желео да пробам јер су га тренирали
моји другови и старији брат, због којих
сам одлучио и да дођем на први тре
нинг. Тренер Косијер ми је рекао да ћу
бити успешан, видео је неки потенци
јал у мени још тада, али ја нисам мно
го веровао у то. Први пут када сам сео
у кајак превртао сам се, али је прора
дио инат у мени и желео сам да
успем. Код кајака ми се посебно допа
да што се, као и код других индивиду
алних спортова, истиче труд поједин
ца, јер је врло напоран спорт па самим
тим формира спортисту као упорну
личност. Много времена се проводи у
природи, због чега је врло здрав спорт.
Од самог почетка имао сам подршку
тренера, пријатеља и породице, без
којих би све ово било немогуће –
каже овај млади спортиста.
Његови успеси огледају се у напор
ном тренингу, али и подршци његових
најближих. Поред тога што је одличан

спортиста, Бојан је и одличан ђак
Митровачке Гимназије.
- Нисам хтео због кајака да жртву
јем образовање, ипак је школа на
првом месту. Имам добре професоре
који имају разумевања за оно чиме се
ја бавим и кад год могу изађу ми у
сусрет, али наравно, све их испошту
јем. Завршио сам другу годину одлич
ним успехом, са свим петицама. Сва
како планирам да упишем и факултет,
желим да наставим образовање.
Током дана имам мало времена за
одмор јер ми тренинзи и школске оба
везе одузимају највећи део дана.
Лети претежно тренирамо на води,
док зими када захлади доста времена
проводимо у теретани, на трчању или

Бронза на Европском првенству

пливању – додаје Зделар. На питање
да ли је сада популарнији међу дру
штвом, каже да сваки успех доноси
популарност, али да то не треба да
помера са зацртаног циља.
- Након годину дана тренирања
почео сам да освајам медаље у овом
спорту. Најпре је то било у мини каја
ку где сам први пут освојио златне
медаље на првенству Војводине и
Србије. Тад сам почео још озбиљније
да радим. Од међународних резулта
та најдража ми је медаља са прошло
годишњег Европског првенства. На
овогодишњем Европском првенству
освојио сам две бронзане медаље на
500 и на 1000 метара. Жао ми је што
нисам успео да освојим злато погото
во што такмичење одржано у Београ
ду, али биће још такмичења, верујем
у себе. Тренутно имам два до три
тренинга дневно, спремам се за пред
стојећа такмичења, јер је ово тежак
спорт који захтева врхунску физичку
спремност – истиче Зделар.
Он напомиње да је на почетку тре
нирања било тешко одрећи се многих
ствари које иначе раде његови
вршњаци, али да се временом нави
као и ставио спорт и школу на прво
место.
За крај разговора Бојан истиче да је
задовољан досадашњим резултати
ма, али је неоспорно да њега тек чека
блистава будућност. Он је и стипенди
ста Града Сремска Митровица, али и
Покрајине.
Подсетимо, Кајак клуб „Вал“ рено
виран је током прошле године сред
ствима из Градског буџета што је,
према речима овог кајакаша, омогу
ћило боље и лакше услове тренира
ња. 
С. Станетић

