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

Обилазак компаније „Атос Фруктум“

ПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ИГОР МИРОВИЋ ПОСЕТИО КОМПАНИЈУ
„АТОС ФРУКТУМ” У МАЛОЈ РЕМЕТИ

Покрајина улаже
у пољопривреду

П

редседник Покрајинске владе
Игор Мировић посетио је компа
нију „Aтос Фруктум“ у Малој Ре
мети, прошлог петка, 28. јула и заједно
са директором Митром Деурићем об
ишао нове реализоване инвестиције - 
хладњачу, винарију и барик подрум.
Председник Покрајинске владе Ми
ровић је том приликом истакао да му је
велико задовољство што је и званично
отворио нову велику винарију на тери
торији општине Ириг.
-  Ово је слика моћне српске компа
није у овој области. Ми ћемо настојати
наредних година да са још више сред
става подстичемо овакву врсту економ
ског развоја наше земље. Воћарство,
виноградарство и винарство су у вели
ком тренду раста у целој нашој земљи.
Срем је препознат као део Војводине и
Србије који има огромне шансе у про
изводњи воћа и вина. Сваким даном
имамо све више винарија и  квалитет
нијих вина и за неко време верујем да
можемо постати водећи не само код
нас у региону, него и у ширим оквири
ма. То су и разлози што је Покрајина и
у овој години, преко конкурса Покрајин
ског секретаријата за пољопривреду,
подстицала воћарску и виноградарску
производњу и што ће то наставити и
даље да ради – рекао је Мировић.
У овој години, Покрајинска влада из
двојила је осам милијарди динара за
све елементе пољопривредне произ
водње.

Ми ћемо настојати
наредних година
да са још више
средстава
подстичемо овакву
врсту економског
развоја наше земље.
Воћарство,
виноградарство
и винарство су
у великом тренду
раста у целој
нашој земљи, рекао
је Игор Мировић

-  Наши конкурси су јавни, транспа
рентни, помоћи ћемо колико можемо,
јер желимо да Војводина буде оно што
је некада била: главна водећа регија у
оквиру наше земље која ће повлачити
напред и друге крајеве, а корак по ко
рак успевамо у томе и уз помоћ компа
нија попут ове – додао је Мировић.
Директор „Aтос Фруктума“ Митар Де
урић је изјавио да фирма константно
ради на новим пројектима и да је од
оснивања пре десетак година била ло
комотива развоја овог дела Фрушке го
ре, јер је захваљујући и проширивању
засада воћа и винове лозе ове компа
није, Фрушка гора ушла у ред најважни
јих воћарских регија у Европи.
-  Нема добре пољопривреде без
помоћи државе, односно Покрајине у
овом случају. Види се да Војводина као
једна воћарска и винска регија јача и
постаје из године у годину све значај
нија на европском нивоу. Покрајинска
влада и локална самоуправа се у по
следње време све више баве инвести
цијама развоја иновација, рекао је Де
урић.
Обиласку компаније присуствовали
су и покрајински секретар за пољопри
вреду, водопривреду и шумарство Вук
Радојевић, председник Општине Ириг
Стеван Казимировић и председник
Привредне коморе Војводине Бошко
Вучуревић. 
С. Станетић
ФОТО: Ж. Петрас

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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Кадија те тужи, кадија ти суди
Зашто ће бивши
шеф полиције
Слободан
Стокановић
радије да иде
у затвор него
да плати судску
казну: Судство
је корумпирано
– каже он

С

лободан Стокановић, бивши шеф Полиције у Сремској
Митровици, данас пензионер, осуђен је пресудом
Прекршајног суда да плати новчану казну у износу од
20.000 динара, зато што је 17. августа 2016. године испред
зграде Скупштине града нарушавао јавни ред и мир,
вршењем насиља над Ненадом Лемајићем. Он му се, каже
се у пресуди, прво обратио речима: „Куд на тебе баксузе да
налетим“, а затим му задао један ударац отвореном шаком у
пределу лица. Пресуду је потврдио Апелациони суд у Новом
Саду, који је одбацио жалбу Слободана Стокановића. Жалба
је, каже Стокановић, решена у веома кратком року, пресуда
Прекршајног суда је решена за свега недељу дана.
Слободан Стокановић има 77 година, и делује прилично
невероватно да један онемоћали старац тако олако излупа
човека у пуној животној снази, усред бела града. Али, све је
могуће када је Лемајић у питању, нарочито у садејству са
својим сведоцима. Обашка, што је крунски сведок (и може се
рећи „вештак“) Лемајићу заправо био др Кендришић
Мирослав, његов страначки пајтос и ортак из неких нимало
партијских, већ криминалних радњи. Наиме др Кендришић је
свом страначком камараду и ортаку из сумњивих радњи,
Лемајићу, издао лекарску потврду о повређивању, а да Суд
није ни трепнуо.
Слободан Стокановић је дошао на суд помало наивно,
верујући да судови раде као некад, кад је он био шеф
Полиције, без политичких и осталих притисака. Није имао
чак ни адвоката, верујући да је људско поштење довољно за
Прекршајни суд. Не морате да будете судија, да бисте се
нашли у чуду што суд не жели пажљиво да саслуша вашу
верзију и ваше сведоке, а да истовремено дозвољава сукоб
интереса који постоји на релацији Кендришић – Лемајић. Али
суд је суд, морамо га поштовати чак и кад се са њим не
слажемо. Иначе... Без обзира што није логично да старац од

77 година може да излема клипана у пуној животној снази, па
макар то био и Лемајић. Без обзира што је за суд свеједно
што човек кога Стокановић сматра одговорним за смрт свога
сина, старцу испред Градске куће каже „Марш у три п....
материне“. Али, то ваљда, по суду, није ремећење јавног
реда и мира?
Слободан Стокановић је изненађен оваквом пресудом
Прекршајног суда. Он сматра да је судство у Сремској
Митровици корумпирано и да га држе у шаци људи из бивше
Пајтићеве власти. „Ако Вучић једном почне да пада, то ће
бити у Сремској Митровици, јер овде судством манипулишу
људи из Демократске странке“, каже он, алудирајући на
бројне ствари које се дешавају у митровачком правосуђу.
Због тога, он озбиљно размишља да не плати новчану казну,
већ да иде у затвор. Осећа се, каже, понижено као човек који
је некада бранио државу од битанги, какве су се данас
увукле у политику и све делове друштва.
уђење Слободану Стокановићу трајало је релативно
кратко, пресуда Апелационог суда донета је експресно.
За то време, у митровачком Основном јавном
тужилаштву, крчка се већ годину и по дана кривична пријава
против Ненада Лемајића и др Мирослава Кендришића због
пљачке градског буџета, у износу од преко милион динара, о
чему су М новине писале у више наврата, иако постоје
очигледни докази, ствар стоји јер је неко вероватно забранио
Тужилаштву да се бави својим послом.
За то време, двојац Лемајић - Кендришић може да ради
шта хоће, и да се исмева систему у коме живи. Неко им то
дозвољава.
Без сумње је да Вучић убедљиво влада Србијом,
али правосуђем у Сремској Митровици, према ономе што
говори Слободан Стокановић, влада још увек Пајтићева
камарила.

С
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Владимир Гак, председник Општине Инђија

ВЛАДИМИР ГАК, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Гради се пуном паром

О

пштина Инђија све је ближа
циљу који је пред себе, пре
нешто више од годину дана,
ставио председник Општине Влади
мир Гак, а то је да ће ова локална
самоуправа бити највеће градилиште
у Срему. Ако прођете североисточном
радном зоном, биће сасвим јасно због
чега су ове тврдње тачне. На једној од
парцела увелико су у току радови на
изградњи погона крагујевачког инве
ститора, компаније „Агромарк ет“.
Недалеко од њих, гради се складишни
простор локалног инвеститора, компа
није „МБ транс“, а за само неколико
дана биће постављен и камен теме
љац за будуће постројење руско-срп
ске компаније „Квас“, која ће у првој
фази запослити око 80 радника.
Председник Општине Инђија Влади
мир Гак истиче да су то све плодови
преданог рада свих запослених у
Општини Инђија, додајући да корак по
корак иду даље ка сваком следећем
постављеном циљу.
- Један од њих, свакако, се односи
на царинску зону и све смо ближи

У току су радови
на изградњи погона
компаније
„Агромаркет“.
Недалеко од њих,
гради се складишни
простор компаније
„МБ транс“, а за само
неколико дана биће
постављен и камен
темељац за будуће
постројење
компаније „Квас“

томе. Компанија „МБ транс“ гради
озбиљан складишни простор који је
предуслов да добијемо царинску зону.
Није лако доћи до тог циља, али
мислим да ћемо успети да урадимо
све што је неопходно у две, три фазе
- каже Гак.
: Због чега је царинска
MМNOVINE
НОВИНЕ:
зона значајна за општину Инђија?
ВЛАДИМИР ГАК: Царинском зоном
инђијска привреда биће подигнута на
виши ниво. Сваки од инвеститора који
послују код нас моћи ће да оцарини
своју робу на само неколико стотина
метара или пар километара од свог
постројења, чиме ће знатно смањити
трошкове које су имали раније, одво
зећи робу на оцарињење у неко друго
место.

Да ли је и то један од разлога због
којег се постојећи инвеститори
одлучују за проширење капацитета?
Да нису створени добри услови за
рад и развој сигурно не би дошло до
проширења капацитета код одређених
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Постројење Агромаркета у изградњи

инвеститора. „Фармина пет фуд“ шири
свој производни погон и отвориће још
100 радих места. Један рускиинвести
тор је купио некадашњу месну инду
стрију у Чортановцима и сада ће пре
рађивати воће. Добра вест је да ће
запослити 40 радника, што ће свакако
значити житељима овог села, јер то
гледамо као на решено основно егзи
стенцијално питање за 40 породица.
Инвеститора је све више и свако
дневно расте интересовање за
општину Инђија? Докле се стигло са
најавама око формирања инду
стријске зоне у Бешки?
Чекамо сагласност Владе Републи
ке Србије након чега бисмо требали
да кренемо са опремањем будуће
индустријске зоне у Бешки. Већ сада
имамо четири инвеститора из Инђије и
Старе Пазове који су спремни да
постројења граде у бешчанској инду
стријској зони.
Општина Инђија води и преговоре
са неколико познатих светских ком
панија?
Могу само да потврдим да водимо
интензивне преговоре са неколико
озбиљних компанија које би од Инђије
начиниле град привреде, препозна
тљив у целом свету. Међутим, сви ти
велики пројекти захтевају одређену
дозу поверљивости података и из тог
разлога не можемо да говоримо о кон
кретним именима. Надам се да ћемо у
наредна два месеца имати решен
један од три мега пројекта на којима
интензивно радимо. Пре пар дана,
посетила нас је кинеска делегација у
чијем саставу се налазио инвеститор
који је заинтересован да гради постро
јење у нашој општини. Ми смо сагле
дали могућности, а све у циљу да тој
компанији омогућимо парцелу од 50
хектара. Наши суграђани морају знати
да је дуг и тежак пут од преговора до
реализације неког пројекта, јер се раз

говори воде на много вишем нивоу
него што је локални.

Могу само да
потврдим да
водимо интензивне
преговоре са
неколико озбиљних
компанија које би
од Инђије начиниле
град привреде,
препознатљив у
целом свету. Наши
суграђани морају
знати да је дуг
и тежак пут од
преговора до
реализације неког
пројекта, јер се
разговори воде
на много вишем
нивоу него што
је локални

Како бисте привукли инвестито
ре, озбиљно се ради на опремању
индустријске зоне у Инђији. Колико
је тренутно општинске земље
доступно потенцијалним инвести
торима?
Ми имамо на располагању 97 хекта
ра у североис точној радној зони, али
интензивно радимо на њеном инфра
структурном и комуналном опремању.
Изградили смо 1.200 метара пута,
водовод је урађен целом трасом, а
недавно смо добили око 37 милиона
динара од Управе за капитлана улага
ња АП Војводине за изградњу канали
зационе мреже и других приступних
путева. Када завршимо све те радове
моћи ћемо да кажемо да смо добили у
потпуности опремљену индустријску
зону.
Поред опремљене индустријске
зоне инвеститори имају прилику да
купе земљиште по приступачним
ценама. Колико је то битно за даљи
развој привреде у општини Инђија?
Цена коју ми данас нудимо по ква
дратном метру за тако опремљену
индустријску зону, са повољним гео
графским положајем и способношћу
локалне самоуправе да изађе у сусрет
сваком инвеститору, усудићу се да
кажем, не можете наћи нигде у Србији.
Квадратни метар је око шест евра, што
је више него атрактивно за сваког
озбиљног инвеститора. Ми бисмо
могли ту цену да подигнемо, али не
желимо, јер смо имали уназад пет
година један велики вакуум када је у
питању изградња постројења. Све ово
о чему сам говорио иде у прилог мојим
најавама да ће општина Инђија до
2020. године бити највеће градилиште
у Срему и дефинитивно, када све ово
саберемо, можемо рећи да смо на
правом путу. 
М. Ђ.
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ЈКП „ВОДОВОД“

Средства
за изградњу
новог бунара
Водоснабдевање на територији
општине Инђија биће још стабилније
захваљујући средствима која је та
локална самоуп
 рава добила од Упра
ве за капитална улагања АП Војводи
не. Реч је о суфинансирању пројекта
изградње батерије 25 на инђијском
изворишту за који су одобрена сред
ства у износу од 27 милиона и 170
хиљада динара. Управа за капитална
улагања финансира 80 одсто вредно
сти целокупног пројекта, док ће оста
лих 20 одсто финансирати Општина
Инђија, што је 6,9 милиона динара.
Како су истак ли представници
инђијског ЈКП „Водовод и канализаци
ја“, изградња новог бунара је страте
шки изузетно значајан пројекат јер се
тиме додатно повећава стабилност
водоснабдевања у целој општини,
обезбеђује се довољна количина
воде за пуштање фабрике воде у
пробни рад, као и за задовољавање
потреба нових инвеститора који су
дошли и који се очекују у наредном
периоду.

- Укупна вредност пројекта је око 34
милиона динара и средства која смо
добили од Покрајине су од изузетног
значаја – истакао је Драгољуб Три
фуновић, директор инђијског „Водо
вода“ и додао:
- Након извршених тестирања, која
смо радили ове сезоне, дошли смо до
податка да располажемо са 140 лита
ра у секунди. Са новим бунаром ми
ћемо имати снабдевање водом од 170
литара у секунди. То је, и више него
довољно за пуштање фабрике воде у
пробни рад. До краја године очекује
мо да капацитети буду на нивоу о
којем сам говорио и да ћемо у сезону
2018. године, ући са квалитетним
системом са којим ћемо моћи да испо
ручујемо нашим потрошачима потпу
но физичко - хемијски и микробиоло
шки исправну воду.
Како је за крај поручио Трифуновић,
изградња батерије 25 на изворишту у
Инђији почеће након спроведене јав
не набавке и увођења извођача радо
ва на локацију.
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УСТАНОВА „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА

Градски базен
обара све рекорде

Градски базен обара рекорде у посећености

Г

радски базен у Инђији бележи
рекордну посету. За 35 дана рада
омиљено инђијско купалиште
посетило је преко 32 хиљаде купача.
Како истиче Илија Трбовић, директор
Установе „Спортски центар“, прошле
године у току целе сезоне базен је
посетило укупно око 30 хиљада купа
ча. Очекивања су да ће до краја купа
лишне сезоне базен достићи рекорд у
броју посета који није забележен 10
година уназад.
- На базену константно имамо од
1.000 до 2.000 посетилаца, када су
временске прилике добре, а тај фак
тор је и допринео овогодишњим
добрим резултатима на Градском
базену - каже Трбовић.
Директор Установе „Спортски цен

тар“ која управља Градским базеном
коментарише и недавне гласине да је
дошло до неколико озбиљнијих повре
да током употребе недавно поставље
них тобогана.
- Тобоган има све техничке каракте
ристике и услове за коришћење. На
улазу постоји упутство за његово без
бедно коришћење. Не можемо никоме
забранити да користи тобоган како
жели. Могу да потврдим да се десила
само једна повреда, баш из разлога
што се није поштовало упутство за
коришћење - каже директор и додаје
да се свака евентуална повреда еви
дентира у амбуланти која се налази на
базену, те је лако проверљиво да ли је
и колико повреда евидентирано током
ове сезоне.
М. Ђ.

ИНЂИЈА

Против дивљих депонија

У

току је израда комплексног пројек
та који се тиче постављања видео
надзора на територији општине
Инђија. Локална самоуправа разматра
постављање сигурносних камера не
само на кључним локацијама попут цен
тра града, Дома здравља, школа и про
метних раскрсница, већ и на оним које се
налазе ван насеља. Како је истакао
председник Општине Владимир Гак, у
викенд насељу Бресквик у Крчедину, где
се константно јавља проблем стварања
дивље депоније и неконтролисаног
бацања смећа, биће високо постављене
две камере.

- Пре неколико месеци донет је обаве
зујући закључак на једном од састанака
Система 48 којим је предвиђено да
инспектори појачано контролишу одлага
ње смећа у крчединском викенд насељу.
Међутим, немогуће је бити присутан 24
часа дневно, те су камере једино реше
ње - каже Гак и додаје:
- Камере ће моћи да сниме регистар
ске таблице оних који буду одлагали
смеће мимо контејнера, као и лица осо
ба која буду управљала возилом, што је
додатно олакшање при идентификацији
након пријавенадлежним органима.

М. Ђ.

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

Обезбеђена средства
из Покрајине
Људи који воде
Покрајину су
препознали
наш добар рад
и жељу да све
сегменте
живота у
Врднику и
општини Ириг
подигнемо
на много
квалитетнији
ниво него што
је то било
раније, каже
Миодраг Бебић

З

аменик
председника
Општине Ириг Мио
драг Бебић, потписао
је прошле недеље уговор о
додели 12,6 милиона дина
ра Општини Ириг, које је
Влада Војводине определи
ла за реконструкцију врти
ћа „Вила“ у Врднику, који је
у саставу Дечије установе
„Дечија радост“.
- У овај објекат се није
улагало скоро 30 година а
протекле зиме смо имали
честе притужбе родитеља
да је деци и поред централ
ног грејања хладно у про
сторијама у којима бораве.
Тада смо обећали хитно
решавање проблема а као
одговорна општинска власт
испуњавамо обећање дато
деци и родитељима, као и
запосленима у овој устано
ви. Одмах смо прионули на
израду квалитетног и струч
ног пројекта, на основу ког
смо на конкурсу за доделу
средстава од стране Фон
да за капитална улагања
Владе АП Војводине доби
ли овај немали износ за
реконструкцију зграде врти
ћа. Поред замене штетних
салонит плоча које садрже
азбест, радиће се и замена
столарије новом, шестоко

Миодраг Бебић

морном ПВЦ столаријом.
Поред енергетског, заме
ном плоча, прозора и врата
решавамо и проблем здра
вља и безбедности деце,
што нам је приоритет. Тако
ђе, радиће се и термоизола
ција фасаде и плафона што
ће спречити губитак топлоте
па ће деца уз изузетно ква
литетно и стручно особље
имати идеалне услове за
боравак у врдничком врти
ћу - каже заменик председ
ника Општине Ириг Миодраг
Бебић.
Овај износ представља
највеће улагање у објекте
школе и вртића у Врднику у
последњих неколико деце
нија?
- Управо тако, ово је најве
ће улагање у предшколско и
школско образовање у Врд
нику у последњих 30 година
и лично сам веома поносан
што сам баш ја потписао
уговор о додели средстава.
Реализацијом овог пројекта
решавамо проблем вртића,
а одмах се фокусирамо да
урадимо и реконструкцију
школе „Милица Стојадино
вић Српкиња“, којој је све
ово што радимо на згради
вртића, такође неопходно.
Сигуран сам да ћемо следе

ће године успети да решимо
и тај проблем, и обезбедимо
ученицима и наставном осо
бљу врдничке школе много
боље услове за рад – рекао
је Бебић.
Он истиче добру сарадњу
коју општинска власт има
са Владом АП Војводине и
Управом за капитална ула
гања:
- Људи који воде Покра
јину су препознали наш
добар рад и жељу да све
сегменте живота у Врднику
и општини Ириг подигнемо
на много квалитетнији ниво
него што је то било раније.
Реализовани су бројни про
јекти везани за школство,
туризам,
инфраструктуру,
културу, а очекујемо да се
тај тренд улагања Владе АП
Војводине у нашу општину
настави. Овом приликом се
захваљујем Влади АП Војво
дине и Управи за капитална
улагања, а грађанима обе
ћавам још много квалитет
них пројеката који ће живот
и рад у свим местима наше
општине учинити лепшим и
лакшим.
Текст и фотографија:
Драган Аметовић
(irig.rs)
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СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Почело
Позоришно
лето

Представом „Мајсторска глу
мачка радионица“ Зијаха Соко
ловића прошлог петка, 28. јула
почело је Позоришно лето у
Сремској Митровици.
Пред пуном салом на отворе
ном, у Лапидаријуму Музеја
Срема, Зијах Сокол овић је
публици говорио о глумачкој
професији, о начину рада јед
ног театра, о сврси његовог
постојања, као и о улогама које
људи имају у свакодневном
животу.
Након представе „Мајсторска
глумачка радионица“, у оквиру
петог по реду Позоришног лета
одигране су две представе за
децу. У недељу, 30. јула у нај
млађи су могли да погледају
представу„Штрумпфови и мајка
природа“, а сутрадан „Марко
Краљевић и златна тамбура“.
Организатор ове манифеста
ције је Позориште „Добрица
Милутиновић“, а покровитељ
Град Сремска Митровица.

Изложба
у Галерији

У Галерији „Лазар Возаре
вић“ у Сремској Митровици про
шлог петка, 28. јула отворена је
изложба слика и цртежа Радо
вана Кузмановића, академског
сликара из Руме. Изложба је
посвећена ликовном критичару
и велик ом Кузмановићевом
пријатељу Срету Бошњаку који
је недавно преминуо. Како је
сам аутор навео ово је његова
друга самостална изложба у
митровачкој галерији, прва је
била пре тачно 20 година. Изло
жена су уља на платну, акваре
ли и цртежи настали након
посете овог уметник а Светој
гори, Метеорима, Фрушкој
гори... Изложба ће бити отворе
на до 14. августа.
Б. С.
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КАКО РАДНИЦИ ПРЕЖИВЉАВАЈУ ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ?!

Падају у несвест,
од врућине,
а руководство
се „прави лудо“

З

бог тешких услова рада током
јула, у неклиматизованим халама на више од 40 степени Целзијуса средином месеца штрајковали
су радници ваљевског „Горења“.
Истина, основни захтев радника био
је повећање зарада за 5.000 динара,
међутим истицали су и тешке услове
рада у врелим летњим данима. Након
неколико дана штрајка, постигнут је
договор са руководством фабрике.
Договорено је да зараде свим радницима у производњи буду повећане за
3.000 динара, сви запослени ће добити повећање топлог оброка за 1.000
динара, док ће, за јул, због отежаних
услова рада, радницима у производњи бити исплаћена и раније договорена једнократна накнада од 3.000
динара. Но, по свему судећи и даље
ће запослени радити у неклиматизованим просторијама.
Ништа боља ситуација није ни у
већини сремскомитровачких фабрика. Међутим, за разлику од Ваљеваца, Митровчани немају храбрости да
штрајкују иако су услови рада на
високим температурама нехумани.
Према информацијама до којих су
дошле М новине, производни погони
фирми „Еуроцајт“, „Хајлекс“ (некадашњи „Ламес“) и „Купер стандард“
нису климатизовани, те се радници
„кувају“, јер је температура ваздуха у
погону преко 38 степени. Због превисоке температуре запослени падају у
несвест, не могу нормално да функционишу, а норма мора да се истера.
Зоран Стевић, председник синди-

Председник синдиката
„Купер стандарда“
Богдан Трубић каже
да у њиховим
производним
погонима не постоје
климе, већ само
вентилација

Менаџмент ћути
Нажалост, иако смо менаџменту
„Купер стандарда“ и „Еуроцајта“
доставили питања због чега производни погони нису климатизовани и да ли
је можда због превелике врућине
дошло до скраћења радног времена,
одговоре нисмо добили. Из „Еуроцајта“ су нам рекли да је директорица
Драгана Перић на годишњем одмору и
да ће на питања одговорити чим почне да ради, а да нико други не може
да нам даје било какве информације.
Са друге стране, Александра Јакшић
из „Купер стандарда“ је у свом допису
М новинама навела следеће: „С обзиром да је сезона годишњих одмора у
току, тренутно не можемо да Вам
обезбедимо одговоре услед одсуства
особа из корпоративних комуникација
које су релевантне да дају одговор на
ову тему“.

ката фирме „Хајлекс“ за М новине
каже да им је прошле године руководство обећавало да ће производни
погон климатизовати ове године.
- Међутим, дошло је промене власника, тако да ни овог лета немамо
климе у погону. Ставили су неке вентилаторе, и неколико нових апарата
са хладном водом. Међутим и даље
је претопло, јер машине раде, не
могу вентилатори да расхладе просторију. Убацили су нам још једну
паузу у другој смени, тако да сада
имамо четири паузе. Али се и даље
јако тешко подносе ове врућине. Климатизација погона кошта 200.000
евра, ваљда им је то скупа инвестиција. Кажу да се за следећу годину
планира да се уради климатизација.
Видећемо шта ће од тога бити – наводи Стевић.
Председник синдиката „Купер стандарда“ Богдан Трубић каже да ни у
њиховим производним погонима не
постоје климе, већ само вентилација
која извлачи испаравања гуме.
- У погону је претопло, чуо сам да је
недавно једним раднику позлило јер
се напио хладне воде и у ушао у врелу просторију. Хала има доста квадрата, пуно је такозваних топлих преса. Успели смо да издејствујемо две
нове паузе од по десет минута у другој смени, да радници могу мало да се
освеже и предахну – наводи Трубић.
Са друге стране, погон „Итон електрика“ је климатизован, те како каже
председница синдиката у овој фирми
Надежда Сремац, радницима не сме-
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Зоран Стевић,
председник синдиката
фирме „Хајлекс“
каже да им је прошле
године руководство
обећавало да ће
производни погон
климатизовати ове
године. Међутим,
дошло је промене
власника, тако да
ни овог лета немају
климе у погону
тају високе спољне температуре.
вом проблематиком бавио се и
портал Митровачки синдикат,
који наводи да је Правилником
о превентивним мерама за безбедан
и здрав рад на радном месту прописано је да је у радним просторијама
максимална температура 28 степени.
На порталу је и савет запосленима
који имају синдикат да захтевају од
синдикалиста да упуте руководству
захтев да температуре и остали параметри у радним просторијама буду у
складу са прописима.
- Уколико послодавац то не учини,
синдикат треба да се обрати надлежној инспекцији. Зависно од тога шта
буде предузето, запослени ће закључити да ли стварно имају синдикат
или само неку групу која себе зове
синдикатом. Тамо где нема синдиката, као што је случај у „Еуроцајту“
запослени могу лично, појединачно
или групно да се обрате руководству
или инспекцији рада – наводе на
порталу Митровачки синдикат.
Начелник Инспекције рада Сремског округа Владан Танасић за М
новине каже да током ових летњих
месеци није било обраћања запослених који раде у затвореном простору,
код послодавца на територији Сремског управног округа, везано за рад
на високим температурама.
- У складу са налогом директора
Инспек тората за рад Репу блике

О

Погон „Итон
електрика“ је
климатизован, те
како каже председница
синдиката у овој
фирми Надежда
Сремац, радницима
не сметају високе
спољне температуре

Зоран Стевић

9

Владан Танасић

Уколико запослени који раде у затвореном
сматрају да им је у току рада угрожено здравље
као и да послодавци крше прописе у области
безбедности и здрављу на раду, могу се писме
ним путем обратити инспекцији рада која ће
даље предузети мере у складу са законом, каже
начелник инспекције рада Владан Танасић
Србије од 27. јуна ове године инспектори рада врше превентивно поступање ради заштите здравља запослених при раду на високим температурама. Према овом налогу, инспектори рада упозоравају послодавце,
нарочито у области пољопривреде и
грађевинарства, да, када температура у летњем периоду прелази 36 степени сматра се да запослени који
обављају послове на отвореном раде
у неповољним радним условима, што
може негативно да утиче на њихово
здравље. Због тога је Влада Републике Србије 2007. године донела
препоруку којом се послодавцима
препоручује да, организују рад на
такав начин да се избегне обављање
тешких физичких послова и излагање
директном сунчевом зрачењу запослених за време високих спољних
температура, изнад 36 степени, а

Колективни
годишњи
У румској општини неколико фирми своје раднике шаље на колективне годишње одморе, и на тај
начин избегавају да им запослени
раде на високим температурама.
Тако нешто на памет очигледно није
пало руководству митровачких фирми.

нарочито у периоду од 11 до 16 часова, уколико то дозвољава процес
рада. С обзиром на садржај овог
налога, издате препоруке, уочене
ризике, као и због ограниченог броја
инспектора рада, фокус овог вида
превентивног поступања инспекције
рада је био на заштити здравља
запослених који раде на отвореном
при високим температурама. Уколико
запослени који раде у затвореном
сматрају да им је у току рада угрожено здравље као и да послодавци
крше прописе у области безбедности
и здрављу на раду, могу се писменим
путем обратити инспекцији рада која
ће даље предузети мере у складу са
законом – каже Танасић.
еспорна је чињеница, да велике врућине утичу на психофизичко стање човека, као и на
његову моторику. Наравно да се је
приликом рада на високим температурама, у загушљивим просторијама
нереално да се оствари норма као
када се ради у оптималним условима.
Но, по свему судећи, пошто се нико
није жалио инспекцији, а и синдикати
немају довољно снаге да покрену
запослене на штрајк, и овог лета ће
Митровчани који раде у фабрикама
да се купају у зноју на плус 40 у погону. И једва ће чекати ону краткотрајну
паузу да изађу напоље и удахну
ваздух на плус 38 у хладу.
Биљана Селаковић

Н
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Обилазак радова на изградњи подвожњака у Сремској Митровици

ПОКРАЈИНСКИ ПРЕМИЈЕР ИГОР МИРОВИЋ ПОСЕТИО СРЕМСКУ МИТРОВИЦУ

Локална власт
се не боји посла
Посла има много,
али људи у
Митровици се
не боје посла.
Спремни су у
пројектном смислу,
а ми ћемо помоћи
и надам се да
ћемо за две до
три године имати
реконструисане
старе и изграђене
нове објекте, истакао
је Игор Мировић

П

редседник Покрајинске владе Игор
Мировић заједно са Владимиром
Галићем, покрајинским секретаром
за урбанизам и заштиту животне средине
и др Иванком Савић, заменицом покра
јинског секретара за здравство прошлог
четвртка, 27. јула посетио је Сремску
Митровицу.
У оквиру своје посете главном граду
Срема разговарао је са представници
ма локалне самоуправе, посетио Општу
болницу и обишао радове на изградњи
подвожњака.
Како је изјавио Мировић, у Срем
ску Митровицу доноси три важне вести:
изградња подвожњака се приводи крају,
из Покрајине ће бити обезбеђена сред
ства за адаптацију најкритичнијих бло
кова у Општој болници и за набавку ЦТ
апарата, као и да ће у следећој години
Покрајинска влада наставити да улаже у
развој града на Сави.
- Договорили смо се да у првим дани
ма 2018. године заједнички приступимо
новим пројектима који су везани за уре
ђење центра града, за изградњу и рекон
струкцију школа и предшколских устано

ва. Градоначелник Владимир Санадер
и његови сарадници ће упутити захтеве
и припремити пројекту документацију и
наступаћемо заједно у реализацији тих
пројеката. Део ће финансирати Репу
блика, део Град Сремска Митровица,
а и Покрајина ће на себе преузети део
терета. Желимо више средстава у следе
ћој години да усмеримо према Сремској
Митровици јер су потребе велике. У граду
има много компанија и доста нових запо
слених, град се убрзано мења и ми хоће
мо да учествујемо у том процесу – изја
вио је Игор Мировић.
Приликом посете болници представни
ци Покрајинске владе и Града обишли су
Службу радиологије и Одељење за при
јем и збрињавање ургентних стања. Слу
жба за РТГ дијагностику добила је од
Покрајинског секретаријата за здравство
нов ултразвучни апарат, а нови рендгент
ски апарат је добијен преко Управе за
капитална улагања Војводине. Др Живко
Врцељ изнео је неопходну потребу за
замену постојећег, дотрајалог ЦТ апара
та. Месечно на овом ЦТ апарату прегле
да се око 200 болничких и исто толико
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Покрајинска влада купиће Болници нов ЦТ апарат

ванболничких пацијената. Постојећи апа
рат често није у могућности да издржи ту
количину прегледа, квари се, а пацијенти
су осуђени да се упућују у друге здрав
ствене установе што додатно продужава
неопходну и брзу дијагностику.
- Чули смо да болници недостаје нов
ЦТ апарат, који није јефтин, али ја оче
кујем да ће до краја ове или почетком
следеће године болница имати нов ЦТ
апарат. Стање у сремскомитровачкој бол
ници није лоше, али има одељења у које
треба улагати. План је да око 50 милиона
динара у првој фази издвојимо за адапта
цију најуг роженијих сегмената у болници
– рекао је Мировић.
Обилазећи радове на изградњи подво
жњака, покрајински премијер је истакао
да је задовољан што се рокови поштују
и што ће грађани Сремске Митровице
добити савремену саобраћајницу.
- Ради се читав комплекс саобраћај
ница које треба да повежу индустријску
зону са центром Сремске Митровице.
Завршетак радова очекујемо у новем
бру јер кашњења нема и све је спремно

како у финансијском тако и у техничком
смислу. Посла има много, али људи у
Митровици се не боје посла. Спремни су
у пројектном смислу, а ми ћемо помоћи
и надам се да ћемо за две до три године
имати реконструисане старе и изграђене
нове објекте у свим сферама друштвеног
живота у Митровици – истакао је покра
јински премијер Игор Мировић.
Изградња подвожњака са свим при
ступним саобраћајницама коштаће око
650 милиона динара.
Према речима градоначелника Срем
ске Митровице Владимира Санадера,
доласком Игора Мировића на чело Покра
јинске владе, ова институција је постала
партнер локалним самоуп
 равама и води
рачуна о равномерном регионалном раз
воју.
- Сремска Митровица је далеко испред
других општина, а наше потребе су све
веће с обзиром на то да нам се шири
индустрија као и да се повећавају захтеви
становништва за што бољим животом. Ми
желимо да се развијамо индустријске зоне
и туризам, а све то тражи много инфра

Спортски камп на Летенки
Једна од тема разговора покрајинског
премијера са представницима Града била
је и изградња нових и санација постојећих
објеката на Летенки, као јединственом
месту које ће се убудуће у већој мери
користити за одржавање летњих школа
природе, спортских кампова и других про

грама у којима ће учествовати деца из
свих крајева Војводине.
- Пажљиво припремамо пројектну доку
ментацију, помаже нам и Град Сремска
Митровица, а у овом пројекту учествује
велик број институција – рекао је Миро
вић.

структурних пројеката. Један од њих је и
подвожњак, од којег очекујемо да реши
многе проблеме у граду. Надам се и да
ћемо пројекте које смо договорили за сле
дећу годину и реализовати. Нама остаје да
спремимо сву неопходну документацију.
Биће ту пројеката из области инфраструк
туре, основног и предшколског образова
ња, тако да ће град у 2018. и 2019. поново
бити једно велико градилиште, без обзира
што сада приводимо крају три капитална
пројекта чија је укупна вредност преко 10
милиона евра – рекао је Санадер.
На питање о којим конкретним пројекти
ма је реч, градоначелник одговара:
- Следеће године надам се да ћемо
започети реконструкцију Соларског трга,
изградњу нове зграде Основне школе
„Јован Поповић“ и објекта предшколске
установе у Насељу Мала Босна. Надград
њу вртића у Лаћарку планирамо да реа
лизујемо из средстава Републике преко
кредита Светске банке, тако да ће радови
кренути највероватније следеће године.
Гледаћемо да средимо Улицу Вука Кара
џића и онда ће комплетно језгро центра
града бити реконструисано – рекао је
Санадер.
Радове на изградњи подвожњака оби
шли су и министар пољопривреде Брани
слав Недимовић, председник Скупштине
Града Сремска Митровица Томислав Јан
ковић и председник Одбора за евроинте
грације Скупштине АП Војводине Дмитар
Станишић.
Биљана Селаковић
Фото: Жељко Петрас

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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РТВ СТАРА ПАЗОВА ОБЕЛЕЖАВА 50 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

Пола века над равницом

Локални радио
је временом
повећавао обим
програма на
српском
и словачком
језику. Набављана
је савременија
емисион
аи
предајна техника,
грађени предајници

Милош Лазић, директор РТВ Стара Пазова

П

ре пола века у етру се огласи
ла Радио станица Војка, коју је
са групом ентузијаста основао
наставник Петар Радивојевић. У том
тренутку када још ни већина градова у
бившој СФРЈ није имала свој електрон
ски медиј, ова радио станица је била је
право чудо.
Те 1967. године, био је то први локал
ни радио у Срему, други у Војводини и
међу првима у Србији. До 1975. годи
не Радио Војка је тако функциониса

ла, повећавајући број сати емитовања
програма, пружајући сваким даном све
већем броју слушалаца информаци
је из општине, музику, па и забаву и
хумор, а онда је ушла у Информативни
центар Стара Пазова, установу основа
ну зарад информисања грађана старо
пазовачке општине која је, поред радија
имала и лист „Наша реч“ који је излазио
до 1981. године.
Локални радио је временом повећа
вао обим програма на српском и сло

Зденка Кожик, новинарка РТВ Стара Пазова у студију

вачком језику. Набављана је нова и
савременија емисиона и предајна тех
ника, грађени предајници, а од 1978.
године мења име у Радио Стара Пазо
ва, док ће се 1981. године и физички
преселити из Војке у Стару Пазову.
Од 1985 године програм на словач
ком језику се емитовао на посебној
фреквенцији све до 2008. године када
су се српски и словачки језик поново
сјединили на истом програму. Иако је
ова радио станица имала експеримен

Живко Инђић Жега, први
тон мајстор Радио Војке из 1967.
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тални ТВ програм још у Војки 70-тих и
у Старој Пазови 80-их година, тек од
2011. године са радом почиње и теле
визија.
За протеклих 50 година програм је
непрекидно унапређиван, базиран пре
свега на локалној информацији, слу
шала се и респектовала и похвала и
критика уредника и новинара ове куће,
а са посебном пажњом су праћени сва
ког радног дана Дневник, Недељне
новости, Спортски преглед, хумори
стичко-сатиричне емисије, а жеље и
поздрави су стизали из целог Срема...
Осамдесете су донеле и контакт еми
сије о политичким и комуналним про
блемима, деведесетих је кренуо Јутар
њи програм, а у новом миленијуму је
стартовала и информативна емисија
у преподневном термину – Јутарњи
преглед. Кренула је и дигитализација.
Од неколико ентузијаста предвођених
Петром Радивојевићем, првог тонца
Живка Инђића, првог запосленог нови
нара Бранислава Бугарина, Пунише
Марковића који је вршио први директ
ни пренос фудбалске утакмице војачког
Сремца, током деценија ова устано
ва је стигла до 26 запослених, а онда
су нови ветрови донели технолошке
вишкове, па приватизацију 2015. годи
не која је овој установи удахнула нови
живот.
– Задовољни смо што смо преживе
ли приватизацију и ту нам је и Општина
Стара Пазова пружила велику подршку,
јер је и став председника Ђорђа Ради
новића и његових сарадника био да се
не сме дозволити да на прагу 50 годи
на постојања будемо угашени. И даље
нам је основно опредељење локална
информација из свих области живота,
јер поред информативних и других еми
сија дичимо се најстаријом ауторском
емисијом из културе на радију у Срби
ји (Културна димензија) која са наших
таласа иде 40 година. Имамо сада 15
запослених, а тражимо и нове сарадни
ке - истиче директор Лазић.

СТАРА ПАЗОВА

Изградња цркве
на Косову

Општина Стара Пазова помаже изградњу
црквеног храма у Насељу Каменица у
општини Лепосавић на територији Косова и
Метохије. Тим поводом у Старој Пазови,
председник Општине састао се са чланом
црквеног одбора овог храма. Руководство
Општине Стара Пазова на челу са председ
ником у више наврата финансијски је помо
гла изградњу храма чија је изградња запо
чела пре скоро пет година. Прва донација
старопазовачке општине на адресу Српске
православне црквене општине стигла је
2013. године. Први човек старопазовачке
општине Ђорђе Радиновић истакао је да му
је жеља била да једној малој општини упути
несебичан допринос у изградњи самог хра
ма, али и да српски народ опстане на овим
просторима. Косовска Каменица броји свега
38 домаћинства, а изградња једне овакве
светиње за њих има немерљив значај иста
као је члан црквеног одбора храма у Каме
ници Миодраг Радовановић. Да општина
Стара Пазова има добру сарадњу са општи
на на Косову и Метохији говори и недавна
посета Општини Звечан где је председник
Општине потписао повељу о братимљењу
са овом општином.
С. С.

СТАРИ БАНОВЦИ

Регата „Река“ 2017
Више од 200 учесника са око 70 пловила
испловило је из Старих Бановаца дунав
ским током пут Крчединске аде, Сремских
Карловаца, Беочина, Бачке Паланке, Бого
јева, Апатина све до Бездана на пловидбу
дугу 470 километара, што представља нај
дужу маршуту регате „Река“ икада пређену.
Организатор ове регате, која се организује
пету годину за редом, је Туристичка органи
зација општине Стара Пазова у сарадњи са
локалном самоуправом.
А. О.

ЈКП „ЧИСТОЋА“

Крађа знакова
Украдени, оштећени и уништени саобра
ћајни знаци, лепљење плаката, огласа, па
чак и умрлица на исте до скоро су били
честа слика на локалним путевима у општи
ни Стара Пазова. С обзиром на то да је
поправка и замена оштећених знакова од
ове године у надлежности старопазовачког
ЈКП „Чистоћа“, последњих дана радници
овог предузећа интезивно раде на поправци
и замени оштећених саобраћајних знакова у
свих десет насеља у општини.
Надлежни истичу да је за куповину једног
саобраћајног знака неопходно издвојити од
осам до 15 хиљада динара. За починиоце
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ових кривичних дела предвиђене су казне
затвора до три године. Директор ЈКП „Чисто
ћа“ Јовица Гагрица истакао је да су поједи
не улице покривене видео надзором, те да
су до сада поједини починиоци процесуира
ни и сносе последице. Он је подсетио на
ситуацију од прошле године када су нестали
комплетни саобраћајни знакови на путеви
ма ка Старим и Новим Бановцима из прав
ца Нове Пазове. У буџету овог јавног преду
зећа за ову намену предвиђено је седам
милиона динара, додаје Гагрица и најављу
је реализацију пројекта који ће решити и
места где недостају нови саобраћајни зна
кови.
С. С.

СТАРА ПАЗОВА

Реконструкција
куће Јанка Чмелика
Кућа народног хероја Јанка Чмелика у
Старој Пазови налази се под заштитом
државе као споменик културе. Седамдесе
тих година је у овом објекту била отворена
једна поставка, која стоји и данас, а Тури
стичка организација Општине Стара Пазо
ва жели да изврши реконструкцију. Неће
бити пренамене објекта, већ је циљ да
кућа постане део туристичке понуде, пошто
представља културно – историјско наслеђе
овог места. Предња соба је уређена у етно
стилу, као стајаћа словачка соба а у другој
просторији се налази поставка са експона
тима везаним за живот Јанка Чмелика и
његово учешће у НОБ-у. Поред главне
зграде налази се и помоћна, у којој ће једна
просторија бити уређена као старинска
кухиња, док се у другој планира сувенирни
ца. Туристичка организација Општине Ста
ра Пазова уређује објекат у сарадњи са
Општинским одбором СУБНОР-а, Месним
одбором Матице словачке, Црквом и Дру
штвом “Чмелик”, када је у питању прику
пљање етно експоната, али и историјских
докумената.
З. К.

ПАЗОВА ЗА НАЈУГ
 РОЖЕНИЈЕ

Цвико Крунић
почасни грађанин
Бајине Баште
Фондацији „Пазова за најугроженије“
припала је Повеља Скупштине општине
Бајина Башта за допринос изградњи 11
кућа на територији те општине након
поплава 2014. године, а председник Фон
дације Цвико Крунић је проглашен за поча
сног грађанина Бајине Баште. Награде су
уручене на свечаној седници заседања
Скупштине. Крунић се присећа свих одла
зака у Бајину Башту, одношења помоћи и
координације при изградњи кућа, са чијим
су власницима многи чланови Фондације у
сталном контакту, а само присуство свеча
ности представља велики доживљај. У
великој хуманитарној акцији учествовало је
око 2.000 грађана, радника из области кул
туре, спорта, представника локалне самоу
праве, око 150 привредника. Поред изград
ње кућа, обновљен је рибњак пастрмке и
цела донација је била у вредности 35
милиона динара. Изражавајући личну
радост због признања, Цвико Крунић нагла
шава да је то заслуга свих који су помогли.

А. О.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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ПОРОДИЧНО НАСИЉЕ: ДА ЛИ СУ УБИСТВА У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
МОГЛА БИТИ СПРЕЧЕНА?

Паник тастери за
већу безбедност

О

д почетка године у Србији је 20
жена и троје деце убијено у поро
дичном насиљу. У трећини до
половине случајева убистава годишње,
жртве су се претходно обраћале надле
жним институцијама које им нису пружи
ле одговарајућу заштиту. На подручју
Града Сремска Митровица од почетка
ове године, регистрована су 54 кривич
на дела насиља у породици.
У претходних неколико недеља у цен
трима за социјални рад догодило се
неколико немилих догађаја који су
потресли Србију. Наиме, 12. јула отац је
убио дете и жену пред очима социјалних
радника, полиције, пролазника, а неде
љу дана раније још један свиреп злочин
- исто у Центру за социјални рад, и то
пред троје деце, муж је убио жену каме
ном. Такође, 26. јула ухапшен је човек
који се терети да је претио убиством
радници Центра за социјални рад у
Зајечару. Да ли су центри за социјални
рад довољно обезбеђени и ко је напра
вио пропусте? Поставља се питање и да
ли су немили догађаји на неки начин
могли бити спречени? Питања много, а
одговора нема. Једно је сигурно, а то је
да су за две недеље угашена три млада
живота, жртве породичног насиља.
Због све учесталијих напада и догађа

Бранислав Вукмир, директор
митровачког Центра за социјални рад

ја са трагичним исходима у центрима за
социјални рад, који остављају огромне
последице на децу, породице и друштво
у целини, истраживали смо каква је
ситуација у Сремској Митровици.
Што се тиче безбедности, у митровач
ком Центру за социјални рад „Сава“

постоји видео надзор и обезбеђење.
Поред видео надзора који се налази на
самом улазу, сада је исти постављен и
на места где се ради са жртвама, одно
сно где се саслушавају жртве породич
ног насиља. Претходне недеље у про
сторије Центра за социјални рад уведен
је и паник тастер. Коришћењем паник
тастера који су постављени, полиција
врло брзо буде алармирана, што омогу
ћава већу безбедност корисника услуга
Центра за социјални рад и запослених у
њима.
- Прошле недеље уградили смо паник
тастере у канцеларије где се ради на
предметима насиља које у сваком тре
нутку радници могу да активирају када
осете да им је угрожена безбедност. На
притисак паник тастера, укључује се
аларм и реагује обезбеђење које зна у
којој је тачно канцеларији проблем и
одмах одлази тамо. Такође, централа
Агенције за обезбеђење алармира поли
цију која потом долази на лице места.
Имамо изузетну сарадњу са Полицијом,
која и иначе, у склопу својих редовних
активности обилази и Центар. Све наве
дено што се тиче безбедности рада смо
иначе и планирали, само су процес убр
зали догађаји у центрима за социјални
рад у Београду – каже директор Центра
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ПОЛИЦИЈА:

Појачана
контрола
Како саопштавају из Полицијске управе
Сремска Митровица надлежни полицијски
службеници предузимају појачане позор
ничке и патролне делатности у оквиру
којих превентивно обилазе просторије
Центра за социјални рад, у циљу преду
пређења нежељених ситуација.
- У претходном периоду, нису регистро
ване ситуације у просторијама Центра за
социјални рад у којима је била потребна
интервенција полиције. Сарадња Полициј
ске управе у Сремској Митровици и Центра
за социјални рад у Сремској Митровици је
веома добра. Почетком 2016. године у
Сремској Митровици основан је Тим за
борбу против насиља у породици који су
чинили надлежни полицијски службеници,
представници Центра за социјални рад,
тужилаштва, правосуђа и Медицинског
центра у Сремској Митровици, а који је од
1. јуна ове године прерастао у Координаци
оно тело за сузбијање и превенцију наси
ља у породици. Чланови Тела анализирају
појединачне догађаје из претходног перио
да и рад представника сваке установе у
његовом саставу, у циљу отклањања теку
ћих проблема и налажења дугорочнијих
решења за унапређење рада. Ефикасна
борба против породичног насиља обухвата
препознавање облика насиља, правовре
мене интервенције на терену и процесуи
рање осумњичених, збрињавање жртава
породичног насиља и пружање подршке
жртвама насиља (оснаживање, охрабрива
ње да пријаве насиље) – наводе из митро
вачке Полиције.

за социјални рад Бранислав Вукмир.
Што се тиче безбедности Сигурне
куће, он наводи да су тамо смештене
тренутно три кориснице и да до сада,
није било проблема. Улаз у Сигурну кућу
покривен је камерама, а убудуће би тре
бало да тај простор чува и радник обез
беђења. Вукмир истиче да је и вербална
свађа и вређање вид насиља које се
може пријавити Центру.
За три месеца, колик о обавља
дужност директора Центра за социјални
рад „Сава“ Вукмир истиче да у Центру
није било већих инцидената.
- До сада је било само вербално вре
ђање које је завршено без сукоба, на
време је реаговао и стручни радник и
радник обезбеђења, тако да није било
проблема. Аутоматски је била позвана
полиција и та особа је добила кривичну
пријаву. Центар за социјални рад је
озбиљна установа у којој не може да се
понаша ко како хоће. Што се тиче виђа
ња деце у контролисаним условима,
уређујемо тако да не дође до сусрета
партнера. Обезбеђење ће добити ручни
метал детектор са којим ће прегледати и
торбе приликом уласка у Центар, а све у
смислу предуп
 ређења неког даљег про
блема – додаје директор Вукмир и
наглашава добру сарадњу са локалном
самоуправом.
Према подацима које је он изнео у
првој половини 2017. године било је 110
пријава насиља.
С. Станетић
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РЕПУБЛИКА КОРЕЈА ПОМАЖЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Санитети за Шид и
Сремску Митровицу

Др Живко Врцељ и министар Златибор Лончар

Захваливши амбасадору Републике Кореје Ју Дае
Јонгу на поклону, министар Лончар истакао је да дона
ција санитетских возила представља још једну у низу
потврда пријатељских односа

Д

иректорима Опште болнице у
Сремској Митровици и Дома здра
вља у Шиду, др Живку Врцељу и
др Крсти Курешу, прошле среде, 26. јула
уручени су кључеви санитетских возила,
дар Републике Кореје.
Министар здравља Златибор Лончар
и министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Зоран Ђор
ђевић, претходно су потписали Спора
зум о сарадњи на имплементацији про
јекта „Хуманитарна помоћ Републике
Кореје мигрантима у Србији 2017:
Потврђивање пријатељских односа две
ју земаља“, у присуству Ју Дае Јонга,
амбасадора Републике Кореје у Србији.
Том приликом извршена је примопре
даја пет амбулантних возила, са припа
дајућим сетом опреме, за институције
здравствене заштите на локалном
нивоу које су погођене мигрантском кри
зом, а за чију набавку је Република
Кореја обезбедила средства.
Захваливши амбасадору Републике
Кореје Ју Дае Јонгу на поклону, мини
стар Лончар истакао је да донација
санитетских возила представља још јед
ну у низу потврда пријатељских односа
и међусобног уважавања двеју земаља.
- Република Србија је добила призна
ња од свих међународних институција и

организација за своје поступање у
мигрантској кризи, поштујући при томе
све међународне стандарде и уважава
јући сва права миграната који су бора
вили или бораве у нашој земљи. Аде
кватно здравствено збрињавање ових
људи који су напустили своје домове
представља веома значајан аспект
таквог поступања, и нема никакве сум
ње да ће уз помоћ донације Републике
Кореје у виду санитетских возила то
збрињавање бити олакшано и унапре
ђено - рекао је министар здравља.
Поштујући све међународне стандар
де и уважавајући сва права миграната
који су боравили или бораве у митро
вачкој болници, адекватно здравствено
збрињавање ових људи који су напусти
ли своје домове представља веома зна
чајан аспект и нема никакве сумње да
ће уз помоћ донације Републике Кореје
у виду санитетског возила то збрињава
ње бити олакшано и унапређено, како
мигрантима, тако и свим пацијентима
којима је та помоћ неопходна, наводе из
Опште болнице у Сремској Митровици.
Поред Шида и Сремске Митровице,
санитетска возила су добили и Општа
болница у Суботици, Градски завод за
хитну медицинску помоћ Београд и
Здравствени центар Врање.

16

ХРОНИКА

M NOVINE

2. AVGUST 2017.

ПАЛАТА ПРАВДЕ: Слободан Стокановић осуђен за ремећење јавног реда и мира

„Ићи ћу у затвор,
осећам се понижено“

КО НЕ ПЛАТИ КАЗНУ, ПРАВАЦ ЗАТВОР:
Палата правде у Сремској Митровици

П
Имам осећај
да сам
унапред
осуђен, јер је
све окончано
у експресном
року. По овој
пресуди
испада да сам
криминалац и
деликвент, каже
Стокановић

ресудом
Прекршај
ног суда у Сремској
Митровици од 23.
маја Слободан Стокановић
осуђен је на новчану казну
у износу од 20.000 динара
зато што је 17. августа про
шле године испред зграде
Скупштине Града Срем
ска Митровица нарушавао
јавни ред и мир, вршењем
насиља над другим, на тај
начин што се Ненаду Лема
јићу прво обратио речи
ма „Куд на тебе баксузе да
налетим“, а затим му задао
један ударац отвореном
шаком у пределу лица. Ово
је епилог суданије Стокано
вић – Лемајић.
Првостепену
пресуду
Прекршајног суда у Срем
ској Митровици потврдио је
Прекршајни апелациони суд
у Новом Саду 9. јуна, којом
се Стокановић жалио. Жал
ба је решена у веома крат
ком року, с обзиром на то да
ју је Стокановић послао 2.
јуна, а недељу дана касније
је Прекршајни апелациони
суд у Новом Саду потврдио
првостепену пресуду митро

ПОНИЗИЛИ СУ МЕ: Слободан Стокановић

вачког Прекршајног суда.
Слободан
Стокановић
осуђен за ремећење јавног
реда и мира огорчен је због
овакве пресуде.
- Имам осећај да сам уна
пред осуђен, јер је све окон
чано у експресном року. По
овој пресуди испада да сам
криминалац и деликвент.

Још ћу размислити да ли
ћу у затвор или ћу платити
казну. 20.000 динара је пола
моје пензије коју сам поште
но зарадио, а дочекао сам
да мене, бившег начелни
ка Полиције који има 77
година, понижавају. Није
ствар у новцу, људи ми се
нуде да ми помогну и пла
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те они казну. Хвала им, али
не треба ми ничија помоћ.
Осећам се понижено као
човек. Немам речи за пре
суду – прокоментарисао је
за М новине Слободан Сто
кановић.
Подсетимо, Полиција је
по службеној дужности под
нела прекршајну пријаву
против Слободана Стока
новића, који је опужен да је
17. августа прошле године
након вербалног сукоба са
Ненадом Лемајићем испред
зграде Скупштине, физички
напао Лемајића.
У својој жалби Прекр
шајном апелационом суду
у Новом Саду Стокановић
тврди да није истина да је
„пребио“ Лемајића, већ да
га је само одгурнуо.
- Да сам хтео могао сам
да га физички „пребијем“
иако сам тада имао 77 годи
на, а што ми није ни пало на
памет јер он није достојан и
поред огромног зла које ми
је раније нанео. Велики број
грађана ми замера што га
нисам испребијао, јер је то
човек о коме у граду Срем
ска Митровица ретко ко
има лепо мишљење, осим
његових политичких пуле
на које је довео на власт
прљавим махинацијама и
држи их на конопцима као
у луткарском позоришту.
Како сам касније сазнао
лекарско уверење му је

Партијски
другови
М новине ни после скоро
годину дана нису добиле
одговоре на питања која су
упутила др Мирославу Кен
дришићу. Питали смо га сле
деће:
1. Да ли је нормално да
Ви прегледате свог стра
начког колегу Ненада
Лемајића и издајете му
лекарски извештај, иако
знате да ће се тај извештај
користити на Суду као
доказ?
2. Зар не мислите да би
то могло бити протумаче
но на Суду као пристра
сност?
3. Како ће тај лекарски
извештај бити протумачен
на Суду, с обзиром на то
да Ви и Ненад Лемајић
имате исти интерес?
4. Због чега нисте Нена
да Лемајића упутили на
преглед код другог, неза
висног лекара?

Сведочење Лемајића
и Кендришића
Ненад Лемајић је на саслу
шању изјавио да је 17. авгу
ста прошле године чим је иза
шао из зграде Општине у
Сремској Митровици приме
тио је Слободана Стоканови
ћа који се када га је видео
залетео према њему да га
удари.
- Махинално сам ставио
руке испред лица и осетио
сам да сам задобио пар уда
раца, не знам тачно колико и
не могу прецизно да кажем
да ли су ти ударци били
затвореном или отвореном
шаком, јер је то био „трену
так“. И ја сам се „отргао“ од
њега и брзим кораком сам се
одаљио од њега и ушао у
зграду Општине, те сам пор
тиру рекао да позове полици
ју. У међувремену је дошла
полиција и ја сам дао полици
ји своју изјаву, али сам такође
и касније отишао до тоалета
у згради општине и приметио
сам да имам посекотину у
пределу носа и испод ока,
али сад не могу тачно да се
сетим да ли је била испод
десног или левог ока. Знам
да сам после тог догађаја
отишао код лекара, односно
на Хитну помоћ. На Хитној
помоћи ме је лекар прегле
дао и након и упутио ме код
лекара специјалисте за ухо,

грло, нос – изјавио је Лема
јић.
Он је негирао да се уопште
обраћао окривљеном Стока
новићу.
Др Мирослав Кендришић је
током саслушања рекао да је
он 17. августа прошле године
радио у амбуланти ОРЛ као
једини лекар тог дана, јер је
била среда, када и иначе
ради у амбуланти.
- Ненад Лемајић је упућен
на преглед код мене као хитан
случај, од стране лекара при
марне здравствене заштите,
односно Дома здравља.
Сећам се да сам прегледао
тог дана Ненада Лемајића,
као и све остале пацијенте
који су били упућени у моју
амбуланту тог дана. Након
извршеног прегледа ја сам
Ненада Лемајића упутио да
изврши рендгентски преглед
носа. У лекарском извештају
сам констатовао да постоји
огуљотина носа са леве стра
не, а на основу рендгентског
снимка профила носа да не
постоје знак ови прел ома
носних костију – рекао је др
Мирослав Кендришић.
Стокановић је питао и да ли
су Кендришић и Лемајић пар
тијски другови, међутим суди
ница није признала то пита
ње.

издао др Мирослав Кендри
шић његов „партијски друг“
а што може да буде и сукоб
интереса. Као искусном
полицајцу било ми је јасно
да је то све обична лакрди
ја, јер за пар сати ствари
се битно мењају и да ће ти
резултати бити сасвим дру
гачији. Да ли је већи прекр
шај начињен мојом изјавом:
„Где налетих на баксуза“
или оним његовим вулгар
ним речима „Марш у три .....
материне“? Да је тако било
потврдио је сведок Свети
слав Миладиновић, што
суд током целог поступка
није узео у обзир приликом
утврђивања одговорности
и одмеравања казне, а што
је једина и права истина –
навео је у жалби Апелацио
ном суду Стокановић.
Било како било, Прекр
шајни суд у Среској Митр
овици је утврдио да је
Слободан Стокановић одго
воран за овај прекршај па га
је прогласио одговорним и
изрекао му минималну нов
чану казну са уверењем да

ће изречене казне утицати
на окривљеног да убуду
ће не чини овакве ни друге
прекршаје.
На основу члана 9. став
1. Закона о јавном реду и
миру ко вређањем другог
или вршењем насиља над
другим или претњом нару
шава јавни ред и мир кани
ће се новчаном казном од
20. 000 до 100.000 динара
или казном затвора од 10
до 30 дана.
Стокановић
може
да
буде незадовољан одлуком
Суда, али његова грешка је
та што се током целог про
цеса бранио сам. Он тврди
да би било исто и да је имао
адвоката, јер је како наво
ди „унапред био осуђен“.
Да ли би одлука Суда била
другачија, никада нећемо
сазнати. На крају, остаје
да се види да ли ће бивши
начелник полиције плати
ти држави 20.000 динара и
тако напунити државну касу
или ће пак казну поштено
одслужити у затвору.
Б. Селаковић

17

САОПШТЕЊА
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Акција „Арес“
У наставку акције „Арес“ припад
ници МУП-а у Сремској Митровици
запленили су око 627 грама мари
хуане, аутоматски пиштољ „шкор
пион“ са 16 припадајућих метака у
нелегалном поседу и личну карту и
две возачке дозволе за које се сум
ња да су фалсификовани. Због
постојања основа сумње да је
починио кривична дела неовла
шћена производња и стављање у
промет опојних дрога, фалсифико
вање исправа и недозвољено
држање оружја и експлозивних
материја полиција је ухапсила Д. Р.
(1981). Заплењени предмети су
били сакривени у котларници једне
школе на подручју Сремске Митро
вице.
Полиција у Сремској Митровици
запленила је и 800 килограма дува
на у листу. Због постојања основа
сумње да су починили кривично
дело недозвољен промет акцизних
производа, по налогу надлежног
тужилаштва, поднета је кривична
пријава у редовном поступку про
тив две особе. Дуван је пронађен
приликом контроле теретног вози
ла, у коме су били осумњичени, у
товарном простору.

Заплена дроге
Припадници Управе граничне
полиције и Управе царине су, при
ликом контроле путничког аутомо
била „рено лагуна“ на Граничном
прелазу Батровци, открили и
запленили 21 пакет са биљном
материјом сумњивом на марихуа
ну, укупне тежине девет килограма
и 854 грама и ухапсили Д. Т. (43),
возача „реноа“. Марихуана је била
сакривена у посебном бункеру
испод задњег седишта у поду ауто
мобила. По налогу надлежног
тужиоца, осумњиченом је одређе
но задржавање до 48 часова.
***
На Граничном прелазу Батровци
припадници Министарства унутра
шњих послова - Управе граничне
полиције и Управе царине су кон
тролом „рено мегана“ на заплени
ли четири пакета са два килограма
и 238 грама суве биљне материје
налик на марихуану и кесицу са 52
грама белог праха сумњивог на
амфетамин. Дрога је откривена у
фабричким шупљинама пртља
жника аутомобила, којим је упра
вљао П. Г. (25). Због постојања
основа сумње да је починио кри
вично дело неовлашћена произ
водња и стављање у промет опој
них дрога, полиција је ухапсила П.
Г. и по налогу надлежног тужиоца,
одредила му задржавање до 48
часова.
***
Припадници Министарства уну
трашњих послова у Руми су, прили
ком контроле путничког аутомоби
ла марке „пасат“, пронашли и
запленили пакет са 540 грама суве
биљне материје сумњиве на мари
хуану, сакривен испод задњег
седишта. Полиција је ухапсила Д.
М. (20) и И. М. (21), возача и суво
зача, због постојања основа сумње
да су извршили кривично дело нео
влашћена производња и стављање
у промет опојних дрога.
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ОПШТИНИ ОД ПОКРАЈИНЕ 550 ХИЉАДА ДИНАРА ЗА ИЗРАДУ ДВА ПРОЈЕКТА

Средства за пречистач
и тренажни центар

О

пштина Пећинци једна је од 23
локалне самоуправе које су оства
риле права на бесповратна средства
на конкурсу Покрајинског секретаријата за
урбанизам и заштиту животне средине за
суфинансирање израде пројектно технич
ке документације и по основу конкурса за
суфинансирање израде планске докумен
тације. Тим поводом прошлог петка, 28. јула
је у Новом Саду Владимир Галић Покрајин
ски секретар потписао уговоре са представ
ницима ових локалних самоуправа.
- Иницијативе попут ових, важне су
због укрштања надлежности покрајин
ске администрације и администрација
локалних самоуправа, јер без синергије и
заједничког деловања како у јединицама
локалних самоуправа, тако и Аутономне
покрајине Војводине у погледу рада на тех
ничкој и планској документацији, нема зна
чајних инфраструктурних пројеката - рекао
је Галић.
Помоћник председнице Општине Пећин
ци Дејан Живановић потписао је уговоре по
основу конкурса за суфинансирање израде
планске пројектно техничке документације,
а како нам је рекао, по овом конкурсу одо
брена су средства у износу од 550 хиљада
динара за два пројекта – за израду идејног
решења за пречистач употребљених вода и
за израду идејног решења за тренажни цен
тар који би се бавио едукацијом везаном за
пречистаче отпадних вода.
- Реч је о пројекту који фактички припре
ма трећи пречистач отпадних вода у нашој
општини при чему би комплетан комунални

Дејан Живановић и Владимир Галић на потписивању уговора
отпад који се тиче отпадних вода био регу
лисан на територији целе општине. Дакле,
поред пречистача у Пећинцима и Шиманов
цима, израда овог пројекта је увод у тре
ћи, који би се налазио у Купинову и који би
објединио целу причу пречистача на нивоу
целе општине. Други пројекат везан је за
израду пројектно техничке документације
за изградњу тренажног центра, који би се
бавио обуком оперативаца који ће радити
на тим пречистачима. У оба случаја, били
би смо јединствена општина у Србији – са
највише пречистача на својој територији
и једина која поседује тренажни центар –
рекао је Живановић и додао да би се кроз
тренажни центар и обуку која би се тамо
одвијала могли остварити и додатни при

ходи, што би свакако доста значило буџету
Општине.
Покрајински секретаријат, за ове конкурс
не линије усмерио је укупно 25 милион
а
динара, од чега је једанаест уговора скло
пљено са представницима који су оствари
ли права на конкурсу за суфинансирање
израде техничке документације и 21 уговор
са представницима локалних самоуправа
који ће субвенције добити за израду план
ске документације.
Обраћајући се присутнима Покрајински
секретар Галић истакао је важност ових
конкурса, као и да се поред њега средства
додељују и за области едукативних цен
тара затим области заштићених подручја,
односно заштите животне средине.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА

Бољи услови за рад

О

пштинско руководство
на челу са председни
цом Општине Пећинци
Дубравком Ковачевић Субо
тички прошлог петка, 28. јула
обишло је пећиначки Дом
здравља, где су их заменица
директора лекар специјалиста
ургентне медицине Милева
Шаренац и главна медицин
ска сестра Наташа Товаровић
упознале са током радова на
реконструкцији зграде Дома
здравља, које финансира Кан
целарија за управљање јавним
улагањима Владе Републике
Србије.
У оквиру пројекта рекон
струкције пећиначки Дом здра
вља ће добити нови кров и
кровну опшивку, нову спољну
столарију од ПВЦ-а, а комплет
на зграда ће добити термичку
изолацију укључујући и изола
цију крова, као и нову фасаду.
Председница Ковачевић Субо
тички је том приликом под

Обилазак радова
сетила да је зграда пећинач
ког Дома здравља изграђена
1972. године и да од тада није
било значајније реконструк
ције овог објекта, а да су због
прокишњавања крова на гор
њем спрату оштећени зидови.
- Овом реконструкцијом

зграде све то ће бити санира
но, зграда ће добити потпуно
нови изглед, имаће квалитет
није и енергетски ефикасније
грејање у зимском и хлађење
у летњем периоду, пацијенти
ће добити квалитетнију здрав
ствену услугу, а лекари и меди

цинске сестре боље услове за
рад – нагласила је прва жена
пећиначке општине.
Тренутно је у току поста
вљање термичке изолације
на предњој фасади зграде, а
након тога следе радови на
замени крова.

2. AVGUST 2017.
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КОНКУРСИ ПОКРАЈИНЕ ЗА РАЗВОЈ ВОЈВОЂАНСКИХ ОПШТИНА И ГРАДОВА

За Буђановце 46 милиона динара
П
редседник Покрајинске владе Игор
Мировић и директор Управе за капи
тална улагања АП Војводине Недељ
ко Ковачевић уручили су 24. јула уговоре
представницима градова, општина, здрав
ствених и институција социјалне заштите,
које су оствариле право на бесповратна
средства на јавним конкурсима Управе за
капитална улагања АП Војводине. Реч је о
уговорима чија је вредност преко 790 мили
она динара.
Игор Мировић је рекао да је, после усва
јања ребаланса буџета, Покрајина у веома
кратком року успела да распише конкурсе
за доделу ових средстава и да су, свега три
дана након закључења конкурса припре
мљени данашњи уговори, вредни близу 800
милиона динара.
Мировић је поручио корисницима ових
бесповратних средстава да и они буду што
ефикаснији у крајњој реализацији пројека
та, као и да на време припремају пројек
те за нови конкурс који ће бити расписан
крајем ове или на почетку наредне године.
Мировић је подсетио да је Покрајина за
протеклих годину дана обезбедила сред
ства за низ пројеката у 44 од 45 локалних
самоуправа на територији АП Војводине.
Средства у висини од 791.539.310 дина
ра су опредељена за 25 пројеката на тери
торији 22 локалне самоуправе, чија реали
зација ће допринети равномерном и бржем
развоју АП Војводине. Додељена су за
финансирање и суфинансирање пројеката
у областима саобраћајне инфраструктуре,
водоснабдевања и заштите вода, локалног
и регионалног економског развоја, образо
вања, здравствене и социјалне заштите.
Међу потписаним уговорима Игор Миро
вић је издвојио обнову прихватилишта у
Футогу, у оквиру Геронтолошког центра
Нови Сад, као и уређење Каменичког пар
ка, затим у општини Рума санацију саобра
ћајница у Буђановцима, изградњу локалног

Игор Мировић, Недељко Ковачевић и Слађан Манчић
пута Опово - Дебељача, и најавио за наред
ну годину пројекат пута Стапар - Сивац.
Такође, навео је и пројекте на уређењу
радних зона, међу којима и оне у Оџацима,
Кањижи и Кикинди.
Овим конкурсом је румској општини
додељено 46,3 милиона динара која ће
бити искоришћена за реконструкцију три
кључне улице у Буђановцима, најавио је,
након свечаности уручења уговора, први
човек румске локалне самоуправе Слађан
Манчић.
- Ово је за нас изузетно значајна помоћ
Покрајинске владе, односно Управе за

капитална улагања, од које корист неће
имати само мештани Буђановаца. Ми смо
припремили пројекат реконструкције три
улице, а две су кључне - Партизанска ули
ца и Улица Небојше Јерковића. То су важни
путни правци, које из правца Шапца пове
зују нашу са пећиначком општином. Посто
ји значајна оптерећеност тог пута, услед
велике фреквенције саобраћаја, стога
реконструкција поменутих улица није само
од користи мештанима Буђановаца, већ
шире гледано свима који свакодневно кори
сте овај путни правац - рекао је председник
Слађан Манчић.

РУМА

Видео надзор на раскрсницама

У

румској општини су, захваљујући
покрајинским, и делом сопстве
ним средствима, реализована три
значајна пројекта у области видео над
зора и електронске комуникације. Наи
ме, локална самоуп
 рава је добила 2,3
милиона динара на конкурсу за доделу
бесповратних средстава општинама и
градовима на територији АП Војводине
из области електронских комуникација
и информационог друштва, док је сама
додатно издвојила око 650.000 динара.
То су пројекти градске видео - над
зорне мреже, видео надзора у васпит
но - образовним установама и „хотспот“
локацијама које ће грађанима омогућити
слободан приступ интернету.
- Ове године године настављамо да
реализујемо пројекте који имају за циљ,
пре свега, повећање безбедности у сао
браћају, уз велику помоћ Покрајине.
Постављен је видео надзор на раскр
сници Железничка и ЈНА улице, као и у

Војислав Миоковић, шеф
Кабинета председника Општине

Предшколској установи „Полетарац“, а
овде се ради о објекту „Јаслице“ у Глав
ној улици. Такође смо реализовали и
пројекат постављања тзв. „хотспот” лока
ција, које грађанима омогућавају слобо
дан приступ интернету - каже Војислав
Миоковић, шеф Кабинета председника
Општине.
Он додаје да у овом пројекту нису
занемарена ни села у румској општини,
па су тако „хотспотови“ постављени у
центру Платичева, Кленка, Буђановаца
и Путинаца. Када је реч о граду, такво
место се налази у малом парку. И даље
ће се радити на постављању видео над
зора који треба да резултира повећањем
безбедности у саобраћају.
Прошле године је постављен видео
надзор на главној градској раскрсници Главне, Железничке и Орловићеве ули
це, градским школама и хртковачкој ОШ
„Милош Црњански“.

С. Џ.
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ЈП „СТАМБЕНО“

Реконструкција котларнице
за квалитетније грејање

Радови у котларници

Р

адови на реконструкцији хидрау
личног дела котларнице код
Спортске хале и уградња резер
вног котла су започели 8. јула, а биће
окончани до краја септембра.
Главни извор средстава за ове
радове је субвенција из КФВ програма
реконструкције система даљинског
грејања у Србији - четврта и завршна
фаза ове субвенције која је добијена
пре шест година, други је део из
општинског буџета, као и мањим
делом из сопствених средстава ЈП
„Стамбено“.
- Захваљујући овим радовима може

Начелник Душан Љубишић

мо да гасимо котларнице на мазут у
центру града - „Орловићева“, „Венац“
и у ближој будућности „Робна кућа“, а
добијамо једну модерну котларницу
која ће имати могућност даљинског
надзора и управљања. Нови котао је
4,5 мегавата максималне снаге, ради
ће по садашњем капацитету котлар
нице, али ће бити и техничка резерва
за проширење, уколико се буде пове
ћавао број стамбених зграда у центру.
Вредност инвестиције је 142.000 евра
- рекао је Живан Михајловић, руково
дилац сектора грејања у ЈП „Стамбе
но“.

Живан Михајловић

Начелник Општинске управе Душан
Љубишић је истакао да је ово прак
тично крај реализације тројног угово
ра који је потписан између Општине
Рума, Јавног предузећа „Стамбено“ и
KФВ банке.
- Удео локалне самоуп
 раве у набав
ци овог котла је 5,5 милион
 а динара
који су позиционирани у овогодишњем
буџету. Део средстава смо пребацили
прошле недеље, а део ће бити у скла
ду са уговорним одредбама пребачен
у догледно време. Оно што је важно
јесте да ћемо већ у предстојећој греј
ној сезони имати једно квалитетније
грејање у центру града. То је све у
оквиру онога што смо и најављивали
да ћемо се овом проблематиком гре
јања озбиљно бавити и да ће у наред
ном периоду бити приоритет изград
ња три најављене котларн
 ице и дово
ђење целог система грејања на један
виши квалитет - каже Љубишић.
Он додаје да је цена грејања на гас
нижа у односу на цену грејања на
мазут.
- Предност је и то што дистрибуцију
гаса на нашој територији врши ЈП „Гас
- Рума“, локално предузеће које добит
враћа у општински буџет, дакле посто
је вишеструки разлози да управо гас
буде енергент који ће бити коришћен у
сврху грејања - рекао је Душан Љуби
шић, који је и председник стручног
тима који је формиран за санирање
стања у ЈП „Стамбено“.
С. Џакула
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Катарина Томашевић, Слађан Манчић и Влатко Тадић

ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА РУМА

Општина поклонила
аутомобил полицији

К

атарина Томашевић, помоћница
министра и начелница сектора за
људске ресурсе Министарства
унутрашњих послова Републик е
Србије била је 4. јула у посети Руми,
где је прво у Градској кући разговара
ла са председником Општине Слађа
ном Манчићем и представницима
Полицијске станице Рума и ПУ Срем
ска Митровица, а потом је присуство
вала и примопредаји возила које је
локална самоуп
 рава донирала Поли
цијској станици.
Реч је о новој Шкоди Рапид која је
купљена делом средстава прикупље
них од наплате новчаних казни које су
изречене свим учесницима саобраћа
ја који су кршили одређене прописе.

Донирано возило

Приликом уручења кључева начел
нику ПС Рума Влатку Тадићу председ
ник Општине Слађан Манчић је рекао
да је то најмање што се може урадити
да би се унапредио њихов рад.
- Само заједничким снагама може
мо унапредити безбедност нашег гра
да и свих грађана. Желим да и ова
донација помогне у раду Полицијској
станици, а ово није ни прва ни послед
ња помоћ. Ово је пети ауто у протекле
три године који локална самоуправа
поклања, а тако ће бити и убудуће.
Жеља ми је да у буџету буде више
средстава како бисмо и више могли
издвојити за куповину нових аутомо
била али и друге потребне опреме рекао је председник Манчић.

Катарина Томашевић, помоћница
министра је указала да је ово прави
начин на који треба да функционише
сарадња локалне самоуправе и Мини
старства унутрашњих послова на
локалу о којој је информисана током
разговора у Градској кући.
- Захваљујем се председнику Ман
чићу што је препознао наше потребе и
што нам излази у сусрет и пружа
подршку нашем раду - рекла је помоћ
ница министра Катарина Томашевић.
Влатко Тадић, начелник Полицијске
станице у Руми се захвалио локалној
самоуправи на донацији истакавши
да ће све оно што су добили користи
ти на најбољи начин за побољшање
квалитета рада.
- То ће у великој мери подићи ниво
сузбијања криминала и одржавање
јавног реда и мира на подручју целе
румске општине. Напоменуо бих да
смо прошле године добили пет ком
плетних рачунарских конфигурација,
фотографску опрему и један фотоапа
рат за вршење компликованих увиђа
ја што значајно помаже раду наших
службеника - рекао је начелник Влат
ко Тадић.
Помоћница министра је потом са
својим домаћинима обишла Полициј
ску станицу у Руми како би видела
опрему и услове у којима запослени
раде.
Смиља Џакула
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ПРИЈЕМ ЗА НАЈБОЉЕ ЂАКЕ

Вуковцима похвале
и новчане награде

Војин Димић, Марија Стојчевић и Светислав Дамјанчук

К

ао и протеклих година,
управо на Видовдан сви
румски ђаци добијају сво
је књижице и сведочанства, а
посебно се организује и при
јем за оне најбоље - добитни
ке Вукове дипломе, као и оне
који су на републичким такми
чењима заузели неко од прва
три места.
У румској општини има укуп
но 70 ученика са Вуковом
дипломом и 25 ученика који
су освојили нека од прва три
места на републичким такми
чењима.
- Реч је о укупно 95 ученика:
56 су ученици основне школе,
14 је ученика завршних разре
да средње школе, а остало су
награђивани ученици. За њих
је локална самоуправа обезбе
дила новчане награде у висини
од 5.000 динара и похвалнице
- каже Светислав Дамјанчук,
шеф Одељења за друштвене
делатности.
Најбољим ученицима се у
холу Културног центра обрати
ла Марија Стојчевић, замени
ца председника Општине која
им је честитала на постигну
том успеху у школовању.
- Ви сте заиста понос наше
општине и верујем да ћете
преданим радом, као и до
сада, наставити ваше обра
зовно усавршавање. Од тога

нећете само ви лично имати
користи, већ цело друштво.
Велику заслугу за ваше успехе
свакако имају и ваши учитељи
и наставници. На просветним
радницима је велика одговор
ност да помогну у стварању
поштених, одговорних и обра
зованих младих људи зато и
вама упућујем посебну захвал
ност и из личног искуства знам
колико сте поносни на ваше
ученике - рекла је Марија
Стојчевић и поручила награ
ђеним ученицима да им Вуко
ва диплома буде подстрек за
даље образовање.

На доделу награда и похвал
ница дошле су и три другарице
из ОШ „Вељко Дугошевић“, све
су из истог разреда.
Тамара Грујић каже да је
посебно волела физику, мате
матику и српски језик.
- Није тешко све постићи
ако се редовно учи. Одлучи
ла сам да упишем фармацију
у Медицинској школи у Срем
ској Митровици - рекла нам
је Тамара, а њена другарица
Драгана Грујичић такође каже
да је рецепт за добар успех
редовно учење.
- Ја сам уписала румску

Ања Врањешевић, Тамара Грујић и Драгана Грујичић

Гимназију, друштвени смер.
Наравно да нам значи ова
награда и признање од Општи
не, то нам је подстицај за даљи
рад. Ако будем могла, план је
да и у Гимназији будем вуковац
- истиче Драгана.
Од Ање Врањешевић сазна
јемо да поред њих, у њихо
вом разреду има укупно шест
„вуковаца“ - то је разред 8/1,
ОШ „Вељко Дугошевић“ чија је
разредна Слађана Ралић.
- Мој савет млађим учени
цима је да буду вредни и да
редовно уче, то је довољно,
бар у основној школи. Завршни
тест ми је био лак, а уписујем
румску Гимназију, општи смер
- рекла нам је Ања.
Средњошколац Војин Димић
је награду добио за успех на
спортском такмичењу. Он је
ученик трећег разреда Пољо
привредне школе.
- Ја сам се такмичио у атле
тици, у бацању кугле, а атлети
ком се бавим од првог разреда
основне школе и добро ми то
иде. Значи ми пуно ова награ
да и то је подстрек да и даље
добро радим и поправим своје
резултате. Ја учим за ветери
нарског техничара и одличан
сам ученик, тако да ћу веро
ватно касније уписати и Вете
ринарски факултет - рекао је
за наше новине Војин Димић.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

Добро остварење буџета

Седница Општинског већа - извештај о реализацији буџета

И

звештај о шестомесечној реализаци
ји овогодишњег буџет румске општи
не, уз констатацију да је пуњење
добро, прихваћен је на седници Општин
ског већа која је одржана 27. јула.
Како је информисала Биљана Дамљано
вић, шефица Одељења за финансије, при
вреду и пољопривреду, укупни бруто при
ходи у овом периоду су износили
901.926.000 динара, што је реализација
одлуке о буџету за преко 40 процената.
- Истовремено, расходи износе 729
милион
 а динара. Ово је доста добро пуње
ње буџета, а у наредном периоду очекује
мо још бољи прилив у буџет. Биће ту и
трансферна средства са виших нивоа вла
сти - Управа за капитална улагања, за про
јекте које спроводи Одељење за локални
економски развој. И ове године су порези
на имовину на трећем месту по учешћу у
оствареним приходима - истакла је Биља
на Дамљановић.
Своје задовољство реализацијом плани
раног буџета је изразио и председник Сла
ђан Манчић који је истакао да очекује да се
ове године планирани буџет и реализује.
На овој седници је прихваћен и нацрт
елабората о оправданости отуђења грађе
винског земљишта без накнаде фирми
„АМЦ - Афродит мод колекшн“ која већ
послује у Руми, али жели проширење сво

јих погона и упошљавање нових радника.
Реч је о фирми која је доставила свој
бизнис план на основу којег је и урађен
поменути елаборат. Према предвиђеној
динамици требало би да се изгради објекат
површине од 2.500 квадратних метара, који
ће се градити по фазама - наредне године
1.500 квадратних метара, а потом до 2021.
године по 500 квадрата годишње.Када је
реч о запошљавању, наредне године се
очекује пријем 35 нових радника, а потом
по 15 годишње, тако да би 2021.године
било преко 80 запослених радника. Како је
објаснила Владислава Стаменовић, вред
ност 50 ари грађевинског земљишта у рад
ној зони „Румен“ износи нешто преко три
милиона динара, док су укупна улагања
фирме „АМЦ“ нешто преко милион евра.
Истовремено, у временском периоду од
три године очекује се да се, по основу
пореза на зараде, имовину и различите
таксе, у општински буџет слије преко 17
милиона динара, што чини ово уступање
грађевинског земљишта економски оправ
даним. О томе ће коначну реч дати одбор
ници СО Рума.
- Локална самоуп
 рава се труди да макси
мално помогне свакој компанији која улаже
у нашу општину. Са Дирекцијом за имовину
смо одрадили да они ово земљиште прене
су нама у јавну својину. У том делу радне

Проширење социјалних права
На овој седници чланови Општинског
већа су прихватили предлог измена одлу
ке о социјалној заштити у румској општини.
Према образложењу шефа Одељења
за друштвене делатности Светислава
Дамјанчука, реч је о проширењу права,
пре свега ученика за бесплатне уџбенике,
бесплатне ужине и места у дневним
боравцима у школама. Сада ће поменута
права бити проширена, сем за децу из
породица које су примаоци новчане соци
јалне помоћи, и на социјално угрожене
породице, породице које имају треће и

четврто дете, као и деца из вишеплодне
трудноће - двојке или тројке, или деца са
сметњама у развоју.
- Ове измене ће се наћи, такође, пред
одборницима. То је, пре свега, жеља да
проширимо број школске деце којој ћемо
помоћи. Једноставно, чији родитељи имају
мале плате, а они ће права моћи да кори
сте на предлог директора школе или раз
редног старешине. Ту нам је и жеља да
мотивишемо младе брачне парове да се
определе да имају више деце - објаснио је
Слађан Манчић.
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Биљана Дамљановић

зоне имаћемо са овом, укупно четири нове
инвестиције. Када се буде завршила про
цедура, ова фирма ће бити регистрована
на територији румске општине, што ће нам
још повећати приходе у буџет. Занимљиво
је да, у последње време, више продајемо
грађевинско земљиште, него што уступа
мо, па је сада Пореска управа, подигла
цену по квадрату са 580 на 610 динара по
квадратном метру, према најновијим про
ценама. Истовремено, ми смо расписали и
продају наше три парцеле, а преговори са
још неким инвеститорима су у току - рекао
је председник Слађан Манчић.
Донета је и одлука о расподели добити
од 3,5 милиона динара ЈП „Комуналац“ као
и добити ЈП „Водовод“ од 728.000 динара.
Том приликом је директор „Водовода“ иста
као да је производња воде већа за десет
процената него лане, али код високих тем
пература целокупно водоснабдевање је
оптерећено због викенд насеља у Иригу и
Врднику и да ту има и проблема у снабде
вању водом. Зато се морају наћи трајнија
решења са иришком општином, док је
снабдевање водом у румској општини
задовољавајуће и функционише без ика
квих ограничења.
Одлучено је и да се Туристичкој органи
зацији Руме додатно обезбеди 100.000
динара како би се реализовао овогодишњи
„Румфест“ односно концерти Јелене Тома
шевић 2. и „Гаравог сокака“ 3. августа на
Градском тргу.
С. Џакула
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Бицикли за
геронтодомаћице

Геронтодомаћице са новим бициклима

Средства за куповину бицикала је обезбедила
локална самоуправа, а запосленима су подеље
ни 6. јула

З

а све који раде у оквиру програ
ма кућна нега и помоћ за стара
самачка домаћинства, а реч је
о 22 геронтодомаћице, неговатељи
це и једном геронтодомаћину, Цен
тар за социјални рад, чија је то услу
га, је обезбедио нове бицикле који ће
им омогућити да брже дођу до својих
корисника.
Средства за куповину бицикала је
обезбедила локална самоуправа, а
запосленима су подељени 6. јула.
Директор Центра за социјални рад
Слободан Красић истиче да се ова
услуга помоћи старим и инвалидним
лицима пружа у граду, али и у готово
свим селима румске општине.
- То је доста захтеван посао имају
ћи у виду и разуђеност наших места,
уочили смо да би геронтодомаћице
биле још ефикасније када би их боље
опремили. Зато смо предвидели сред
ства, прво за набавку бицикла за пре
воз, али смо купили и апарате за мере
ње притиска. Локална самоуправа је
то финансијски подржала. Социјална
заштита у делу пружања помоћи ста
рима је на високом нивоу, имамо 22
геронтодомаћице, а ову услугу кори
сти око 220 старих и инвалидних лица.
Подсећам, да од скора имамо и „дуг

ме спаса“ које је добило тридесетак
наших корисника и сви су презадо
вољни - рекао је директор Слободан
Красић.
Нера Петковић је геронтодомаћица
и неговатељица из Платичева која се
овим послом бави већ седам година.
- Имамо доста корисника и важан
нам је сваки тренутак, овај бицикл ће
ми помоћи да брже дођем до мојих
корисника. И раније смо ми углавном,
користили бицикле, али је свако имао
неки свој стари бицикл. Такође, доби
јамо и апарате за мерење притиска и
шећер, што је јако важно, јер их нема
ју сви корисници, па нисмо могли сва
ком да меримо притисак. Сада ћемо
то моћи. Ја бринем о 15 корисника и
могу да све постигнем, то је отприлике
оптималан број, а радим комбиновано
и негу и помоћ у кући у Платичеву, где
и живим - каже Нера.
Она истиче да је ова услуга герон
тодомаћица старим људима заиста
битна, али и да ће још више на значају
добити убудуће, јер је све више старих
људи о којима нема ко редовно да бри
не.
За набавку бицикала и апарата за
мерење притиска обезбеђено је преко
360.000 динара.
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У РУМИ ПОПИСАНО
ОКО 6.800 ОБЈЕКАТА

Донето 652 решења
о озакоњењу

Закон о озакоњењу почео је да се при
мењује у новембру 2015. године и тада
се кренуло прво са поступком пописа
нелегалних објеката.
- Тај посао ми смо завршили до поло
вине априла ове године, у нешто дужем
законском року од оног предвиђеног
законом, дакле од годину дана. И даље
су могућа нека појединачна пописива
ња, јер имамо и доста људи који живе
у иностранству и управо сада дола
зе овде на одморе, а ми им излазимо
у сусрет - каже Тања Дробац, шефи
ца Одељења за урбанизам и грађење
Општинске управе Рума.
До сада је пописано око 6.800 обје
ката, имајући у виду ту и убразан попис
који је био у марту, када је ангажовано
и четрдесетак додатних пописивача за
села румске општине.
- Сада радимо другу фазу у поступку
озакоњења, а то је поступак доношења
решења о рушењу. Закључно са јуном
смо донели око 2.300 решења, а те
неке квоте које је надлежно Министар
ство прописало нисмо у могућности да
испунимо, али гледамо да имамо неки
задовољавајући ниво донетих решења
о рушењу. Тако смо у јуну донели 520
решења, а упоредо се ради и поступак
озакоњења. До краја јуна смо доне
ли 652 решења о озакоњењу, а далеко
највећи број решења се тиче, како смо
ми и предвидели, помоћних објеката.
Морам истаћи да је током овог проце
са Министарство често излазило да
додатним решењима како би се овај
процес и убрзао и олакшао. На пример,
у почетку су се таксе плаћале за сваки
помоћни објекат посебно, па су касниеј
једном таксом обједињени сви помоћ
ни објекти. Сада смо при крају, када је
реч о издавању решења о рушењу за
сва села, тада прелазимо на град и ја
се надам да ћемо, у наредна два до три
месеца, јер су и годишњи одмори - завр
шити и ту другу фазу, док је трећа доно
шење решења о озакоњењу - говори
за наше новине Тања Дробац, шефица
Одељења за урбанизам и грађење.
Од почетка године, закључно са 20.
јулом приход од такси за озакоњење
који иду локалним самоуправама је
био 1,7 милиона динара. Очекује се да
ће он до краја године бити око четири
милиона динара, колико је било и про
шле године.
С. Џ.
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ПОСЕТА МЛАДИХ ИЗ БЕРЗЕНБРИКА

Пријатељство
Немаца и Румљана

Заједничка слика и уручење родног листа

К
Председник
Општине Рума
Слађан Манчић
је истакао да се
28. септембра
очекује седница
Скупштине у
Берзенбрику на
којој би требало
да се донесе
одлука о
братимљењу,
а наравно такву
одлуку треба да
донесу и румски
одборници

ао и прошлог, и овог лета Рума је
угостила младе из немачког града
Берзенбрик а са којим већ две
године постоји добра сарадња, која би
крајем ове године требало да резулти
ра и братимљењем.
Са младима, који су у Руми боравили
од 26. до 30. јуна, дошли су и др Жељ
ко Драгић, председник и Хари Кинт,
потпредседник Удружења „Градимо
мостове“ на чију иницијативу је ова
сарадња и започела.
Госте из Берзенбрика је 27. јуна у
Градској кући примио председник
Општине Слађан Манчић и Стеван
Ковачевић, председник СО Рума, који
су их укратко упознали са историјом
града домаћина, а потом је уследила и
размена поклона и заједничко сликање
и изјаве за новинаре.
Председник Општине Слађан Ман
чић је истакао да се 28. септембра оче
кује седница Скупштине у Берзенбрику
на којој би требало да се донесе одлу
ка о братимљењу, а наравно такву
одлуку треба да донесу и румски одбор
ници.
- Код њих се такве одлуке доносе
двотрећинском већином гласова, а
однос снага је подједнак, тако да они
морају убедити и опозицију да је ово
братимљење за њих добро. Зато су
приликом прошле посете у делегацији
били и чланови опозиције и надам се
да ће и они подржати ову иницијативу.
Договор је да се повеља о братимље
њу потпише у Руми, да је потпише др
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Хорст Бајер, градоначелник Берзен
брика и ја, тако да то очекујем до краја
године. Тада ћемо створити услове за
даљи развој сарадње, пре свега и кроз
заједничке присупе одређеним фондо
вима како би користили средства за
заједничке пројекте - истакао је Слађан
Манчић.

Мурал о сарадњи
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Он је додао да су овакве посете
добре јер показују да млади из разли
читих земаља могу лепо да се друже,
да упознају нове културе и обичаје, па
су деца зато и била смештена у нашим
породицама у Руми и Стејановцима.
Џереми Борхорст има 17 година, а у
Руми је први пут.
- Ја сам одушевљен, нисам очеки
вао да ће бити тако лепо, нисам ни
знао где је уопште Србија. Волео бих
да ова посета траје дуже - рекао нам
је Џереми.
Занимљивост, али и емотивност ове
посете се огледа у томе што је међу
гостима био и Георг Торрајтер који је
1942. године рођен у Руми, као двого
дишњак је са родитељима отишао у
Немачку, а сада живи у Шведској.
Георг је контактирао Удружење
„Градимо мостове“ задужено за сарад
њу Берзенбрика и Руме и изразио
жељу да посети свој родни град. То је
и учињено, а занимљиво је да његова
родна кућа, готово непромењена и
даље постоји, а налази се у Улици
Атанасија Стојковића. Он ју је и посе
тио.
- То је била веома емотивна посета
за мене. Први пут од 1944. године сам
у свом родном граду. Када сам руком
дотакао кућу у којој сам рођен срце ми
је толико јако почело да куца, јер је и
оно препознало да сам се вратио у
свој дом. Дирнут сам срдачношћу
људи у мојој Руми. Породица у којој
сам овде смештен ме је примила као
свог члана, као да никада нисам ни
отишао из Руме. Не може се речима
описати моја захвалност, јер сам сте
као осећај да овде нисам странац, већ
да ме је мој град оберучке прихватио.
Зато ћу сигурно у Руму доћи још много
пута. Из свег срца подржавам сарад
њу Руме и Берзенбрика јер та сарад
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Отварање изложбе у Музеју

ња истински гради мостове међу
људима - истакао је Торрајтер.
Председник Слађан Манчић му је,
приликом посете у Градској кући, уру
чио и кршетницу на немачком језику.
Георг, кога су сви почели да зову
Ђорђе, донео је и фотографију своје
куће из 1944. године када је са родите
љима напустио Руму.
После Градске куће, гости су посети
ли румску Гимназију са којом је Гимна
зија из Берзенбрик а успоставила
сарадњу. Посебан повод је био што су
чланови румске „Проактив фамилије“
урадили мурал на једном зиду гимна
зијске зграде који представља прија
тељске односе и сарадњу Руме и Бер
зенбрика.
Том приликом је директорки Брани
слави Коњевић поклоњена и застава
ЕУ, па је пала и шала да је она из Срби

је прва ушла у Европску унију.
Током боравка у Руми гости су били и
на румском базену, на фолклорној
вечери у Стејановцима, а обишли су и
манастир Велика Ремета.
Такође, присуствовали су у Завичај
ном музеју Рума отварању изложбе
„Хир Ај Стенд: Мартин Лутер, рефор
мација и њене последице“.
Изложба је настала у сарадњи са
Амбасадом Немачке, а састоји се од
седам поглавља - порекло Мартина
Лутера, животне околности, буђење
реформације, успех превода Библије
на немачки језик, друштвена криза,
промена гледишта и реформација
будућим нараштајима. О овоме је гово
рио Ханс - Фридер Рабус, свештеник
евангелистичке цркве - представни
штва у Београду, док је гостима о исто
ријату и активностима Завичајног музе
ја говорила историчарка Александра
Ћирић.
Стеван Ковачевић, председник СО
Рума је истакао да је Рума увек била
мултикултурална средина, отворена и
радознала за све изазове.
- Руму је увек карактерисао став да
нас различитости не могу делити, него
нас могу само обогатити и спајати и ова
изложба је и потврда тог нашег опреде
љења. Захваљујем немачкој амбасади
што су нам омогућили да, после Сом
бора и Новог Сада, Рума буде треће
место где ће ова изложба бити доступ
на публици - истакао је Ковачевић.
После Завичајног музеја, гости из
Берзенбрик а су посетили још једну
средњу школу - Пољопривредну школу
„Стеван Петровић Бриле“. Директор
Милан Пуповац их је упознао са орга
низацијом школе, смеровима који
постоје, а гости су обишли и мини ЗОО
врт, савремен кабинет за ветерину и
сточарство, као и пластенике и воћња
ке при школи где ученици своје знање
примењују у пракси.
Четрдесетак младих Румљана ће у
септембру боравити у посети својим
другарима у Берзенбрику.  С. Џакула
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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 трансфу
зиомобил Института за тран
сфузију крви Србије био је на
Градском тргу у Руми 18. јула
у времену од 11 до 17 часо
ва.
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
године свим даваоцима
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.
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ПОЉОПРИВРЕДА

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.
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.

ДОЊИ ПЕТРОВЦИ

Радови на водоводној
мрежи код Поште

У

Доњим
Петровцима
су завршени радови
којим су решени про
блеми са водоводном мре
жом у објектуу центру села
где се налази и Пошта, про
сторије МЗ, амбуланта и
Пољопривредна апотека.
Комплетна средства за
ове радове је обезбедила
румска општина.
- Радови су подразумева
ли замену старих и дотра
јалих цеви. Цела зграда је
била на само једном венти
лу, па смо зато имали про

блема у снабдевању водом
овог објекта. Наиме, зими је
често долазило и до пуцања
цеви, јер се нису користиле
све просторије у згради и
онда током радова на заме
ни цеви цела зграда је оста
јала без воде - објаснио је
значај радова Горан Чвор
ков, члан Савета МЗ Доњи
Петровци.
У овом селу су ангажовани
и радници ЈП „Комуналац“
који су чистили дивље депо
није, као и сточну јаму на
крају села.

Горан Чворков
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Најлепше девојке на такмичењу у Руми

ОДРЖАНО ПОЛУФИНАЛЕ ЗА МИС СРБИЈЕ У РУМИ

Најлепша Марија Милић
иде директно у финале

П

олуфиналне за једино званич
но такмичење за Мис Србије, за
сремски округ, одржано 30. јула
на румском базену, нажалост не како
су организатори планирали, јер су јак
ветар и киша покварили предвиђени
програм. Такмичило се 13 кандидатки
ња које су изабране међу 70 пријавље
них девојака, а о томе које су најлепше
одлучивао је жири од 13 чланова.
Марија Милић је победница првог
такмичења за Мис Руме, њена прва
пратиља је Ања Стојсављевић, а дру
га пратиља је Светлана Зајец. Марији
је победничку ленту и круну предала
прошлогодишња Мис Србије Бојана
Бојанић.
- Цела Мис ЈУ компанија је била
уз нас свe време и била нам је вели
ка подршка. Девојке су, такође, биле
одличне и велика ми је част што сам
ја Мис Руме. Ја сам јако узбуђена,
било је мало и суза радосница. Идем
директно у финале, једва чекам и
идем до победе - рекла је новинарима
после избора прва Мис Руме деветна
естогодишња Марија Милић.
Весна Југовић, директорка компа
није МИС ЈУ је изразила задовољство
што невреме ипак није утицало на пла

нирани програм и што су се организа
тори брзо снашли и обезбедили затво
рен простор.
- Мислим да су девојке биле одлич
не, хаљине су биле фантастичне, да
приличе свакој светској писти. Морам
да кажем да је Марија победила јед
ногласном одлуком жирија, што се
баш не дешава тако често. Такође,
свих шест најлепших девојака ће доћи
на финални кастинг, па ће можда још
нека од њих ући у финални избор рекла је Весна.
Она је додала да је ово била прили
ка да се изабере формално, прва зва
нична Мис Руме која аутоматски улази
у финале избора за Мис Србије.
- Мис добија и стипендију за четвро
годишње студије, тиме акцентујемо и
образовање као нешто највредније,
поготово за младе девојке, али и све
оне девојчице које гледају оваква так
мичења и маштају да у њима учествују.
Оне морају знати да лепота без обра
зовања нема дуготрајност. Образова
ње је нешто што ми у оквиру компаније
МИС ЈУ форсирамо. Морам да кажем
да лепота, здравље и спорт иду зајед
но и ми то потенцирамо, зато је и овај
избор за Мис у Руми управо организо

ван на базену - рекла је Весна Југовић.
Тања Чупић, чланица жирија и Мис
Србије интернешнл 2013. године која
је представљала Србију у Минску,
рекла је да је такмичаркама свака
ко тешко, јер су то неки њихови први
кораци пред великим бројем људи.
- Поред жеље да се наша општи
на привредно развија, ми желимо да
нашим суграђанима обезбедимо и ква
литетне културне, спортске и забавне
садржаје, а ово је управо једна таква
манифестација - рекао је Стеван Кова
чевић, председник СО Рума о разлози
ма за домаћинство једне овакве мани
фестације лепоте и забаве и изразио
наду да ће се слично такмичење орга
низовати и наредне године.
акле, победница Марија Милић
се пласирала директно у фина
ле избора за Мис Србије, међу 20
најлепших, а традицион
 ално, финале
ће се у октобру одржати у Београду.
У забавном програму су учествова
ли група „Врело“, Мики Мећава, док је
Хасан Дудић био гост изненађења.
Организатор овог такмичења је аген
ција МИС ЈУ и румски базен, уз подр
шку румске општине.
С. Џакула
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СПОРТСКО ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА „ТРОЈКА ИЗ БЛОКА“

Помоћ за породицу Ђикић

Учесници Тројке из блока

Т

ројка из блока - спортско хумани
тарна манифестација која је ове
године 1. јула у Руми одржана по
други пут, у свему је премашила прву - и
по броју учесника, спонзора, као и при
купљеној новчаној помоћи.
Организатор ове манифестације је
хуманитарна организација „Срби за
Србе“, а у Руми су јој помоћ у организа
цији пружили чланови Удружења „Про
актив фамилија“, као и навијачка група
„Делија“.
Новац који се прикупља увек је наме
њен једној вишечланој, социјално угро
женој породици, а ове године је то била
шесточлана породица Ђикић из Путина
ца.

Урош Марковић из хуманитарне орга
низације „Срби за Србе“ је похвалио
Руму да је прошле године била у самом
врху по масовности акције и прикупље
ним средствима.
- Рума је прошле године оборила све
рекорде по броју спонзора и пријавље
них такмичара, а ове је то премашено.
Имамо 58 спонзора и донатора, имамо
и велики број такмичара, али је турнир
већ више него успешан јер смо прикупи
ли преко 400.000 динара. То је за сваку
похвалу ако имамо у виду да је ово мањи
град, самим тим је и мање привредника,
што показује да је цела Рума устала на
ноге. Све смо то урадили захваљујући и
једној доброј екипи момака из Руме који

су се заиста ангажовали и обезебдили
бројне спонзоре - каже Урош.
Прошле године је за седмочлану
породицу Јеремић прикупљено 328.000
динара.
- Ми планирамо да, у договору са поро
дицом Ђикић из Путинаца, купимо за тај
новац неке пољопривредне машине које
би им омогућиле да буду финансијски
независни. Ми већ 12 година помаже
мо људима, али никада не дајемо кеш
новац, већ после разговора са породи
цом видимо шта им је најпотребније и то
обезбедимо, било да је реч о купатилу,
намештају, стоци или пољопривредним
алатима - појашњава Урош Марковић.
Горан Јеремић и његова породица су
лане добили помоћ, а Горан је био ту да
подржи акцију, па се и обратио бројним
учесницима.
- Задовољан сам јер је ове године
много више људи и спонзора, али видим
и да је организација још боља. Људи су
схватили да је ово једна права органи
зација која помаже породицама. Нама је
помоћ била изузетно важна, добили смо
столарију која нам је била неопходна за
даље сређивање куће, дечије кревете
и намештај, а поставили смо и лами
нат. Ми смо увек уз ову акцију „Тројка из
блока“, а ја сам понудио и своју помоћ
када су молерски и грађевински радови
у питању, ако не могу финансијски, могу
да помогнем својим радом - рекао је
Горан Јеремић.
Ове године организатори „Тројке из
блока“ су обезбедили и мини кошеве за
малишане, а прве су шутирале румске
рукометашице из ЖРК „Словен“ чије су
кадеткиње најбоље у Србији.
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Спас од врућина - румски базен

БАЗЕН У БОРКОВЦУ И ЛЕТОВАЊА РУМЉАНА

Велики број купача

Н

а температурама пре
ко 30 степени, најбо
ље је бити поред неке
воде, поготово за оне који
су остали у граду - дакле,
реке, језера или базена.
Румљани имају, на свом
терену, могућност да се
расхлађују на Борковачком
језеру или Борк овачк ом

базену - ко шта више воли...
Румском базену ово је
трећа купалишна сезона,
од како је отворен, а судећи
по почетку, сезона може
достићи ону рекордну прву.
Лане је било доста хлад
нијих и кишовитијих дана
током лета.

Поново се тражи Турска
Када је реч о одморима ван
града, од Петра Димитријеви
ћа, власника „Панонијетурса“
сазнајемо да се ситуац
 ија про
менила - лане је летовање
било искључиво везано за Грч
ку, већина је користила њихов
организовани превоз, тако да
су се највише продавали тзв.
пакети са превозом и смешта
јем.
- Цене су ове године на
почетку биле нешто више,
десетак процената, али како
сезона одмиче цене се смању
ју, чак и за 30 и 40 одсто у
односу на почетну цену у ката
лозима. Променила се ситуа
ција и зато што су грађани
поново почели да траже и
резервишу Египат и Турску, а
за Тунис уопште нема интере
совања. Румљана је било у
Турској и лане, али мање.
Сада је потражња далеко
већа, поготово за Египат, на
тржишту су се појавиле озбиљ
не агенције са понудама које су

изузетно ниске - на пример у
Египту, хотел са пет звездица,
са авио превозом и ол инклузи
вом се може добити за цену до
500 евра - каже Димитријевић.
Када је реч о нашим дести
нацијама, већина иде у личним
аранжманима, уз ваучере у
вредности до 5.000 динара по
особи, што се види да има
ефекат, јер се и број ваучера
повећао.
- Ми додатно радимо и сва
кодневне аутобуске поласке из
Руме за Црну Гору и по тим
поласцима видим да је код
наших суграђана интересова
ње далеко мање за Црну Гору
него прошле године, и даље је
много више за Грчку. Многи
чекају и аранжмане „последњи
минут“ али је понуда далеко
лошија, много неквалитетнији
апартмани се нуде па је моја
препорук а да људи поведу
рачуна, јер је све боље већ
продато - упозорава Петар
Димитријевић.

Осим стандардне понуде
на базену - улазнице,
лежаљке, сунцобрана и
кафића, Спортски центар
који управља базеном,
отворио је ове године и
школу пливања и ватерпо
ла, а оформљен је и Пли
вачки и ватерполо клуб
„Словен“.
Тренери су професио
налци, са београдског
ТАШ-а, а одзив је задово
љавајући. Оних који тек
уче да пливају има преко
60 и сви термини и места
су попуњени. Школа пли

Милета Нововић
са сином Богданом

вања је у термину од 19 до
20 часова, а ватерпола сат
касније. Чланарина је
1.500 динара месечно, а
тренинзи су три пута
недељно.
Милош Кулпинац, мена
џер базена каже да је за
отварање, 17. јуна било
лоше време, али да се
сада ситуација поправља.
- Ми зависимо од време
на, чим се споји неколико
топлих дана имамо високе
посете, али понуду желимо
да унапредимо и разновр
сним програмима. Задо

Сунчица Травица
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вољни како је све кренуло,
у рангу смо са почетком
рада пре две године, када
се радило одлично. Рекорд
нам је, за сада, продаја
око 1.200 карата, наравно,
ту не рачунам децу до 12
година, јер они имају бес
платан улаз. Значи, то је
нешто што очекујемо у тим
најтоплијим данима - каже
Милош.
Поред базена је стално
спасилачк а служба - на
срећу није до сада интер
венисала - а међу њима је
и медицинско особље.
- Ми имамо и професио
налне рониоце који имају
лиценцу, јер дубина базена
то захтева. Викендом раде
сва петорица, док се рад
ним данима смењују. Сва
ки дан имамо и организо
ван превоз до базена, вози
фирма „Мастер бус“ а цена
је 50 динара, што је као и
цена у градском саобраћа
ју - истиче Милош Кулпи
нац.
У оквиру додатне понуде
биће и ноћна купања после
21 час, а организоване су и
живе свирке и мање журке
са добрим интересовањем
младих.
На базену затичемо и
Сунчицу Травицу која нам
каже да радо долази на
базен, кад год је у Руми.
- Услуга је коректна, про
ширен је и кафић, боља је
организација него прошле
године. Ја сам добар пли
вач па ми је и дубина базе
на ок. Била сам и на журки
која је недавно организова
на, била је добра - каже
Сунчица.
Милета
Новов ић
са
сином Богданом је први
пут на базену.
- Ми смо из Црне Горе,
али смо овде у гостима и
ево нас први пут на базену.
Моје прво запажање је,
можда мала замерка веза
но за организацију, лежаљ
ке, сунцобране, али је мно
го важније да су базени
добри, вода је чиста, а ула
знице нису скупе. Супер је
- рекао нам је Милета.
Што се тиче цена, оне су
као и лане. Сезонска ула
зница кошта 6.500 динара,
месечна 3.000, а дневна
300 динара. Ако на базен
идете после 15 часова пла
ћате 200 динара, а толико
плаћају и пензионери и
студенти. Деца до 12 годи
на имају бесплатан улаз.
Смиља Џакула
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Вече са Ђоком Филиповићем

Вече са Ђоком Филиповићем

У

оквиру Културног лета Градска би
блиотека „Атанасије Стојковић“ је ор
ганизовала 27. јула књижевно вече и
дружење румске публике са Ђоком Филипо
вићем. То је било једно опуштено сремачко
вече током којег су се могле чути необја
вљене приче Ђоке Филиповића које је чи
тао глумац Мића Дудић, за музички део био
задужен Стева Чарлеја, а програм је водио
Бошко Неговановић.
Ђока Филиповић је до сада објавио чети
ри књиге - два романа и две збирке припо
ведака - „Сремачке приче“ и „Дивани са шо
ра“, а ове необјављене приче чекају своју
књигу. Те приповетке сведоче о менталите
ту људи који живе у Срему - Сремцима који
су увек спремни на шалу.
- Ја сам скоро добио једно велико призна
ње, коначно сам постао књижевник, а није

реч о томе да сам постао члан неког књи
жевног удружења. Мене је моја мама на
покон признала за књижевника - рекао је у
том сремачком духу Ђока Филиповић. Он је
додао да пет година није објавио нову књи
гу, а приче које су читане на овој књижевној
вечери потичу из необјављене збирке под
радним насловом „Приче о љубави свако
јакој“ .
-Људи кажу да постоје четири врсте љу
бави - према Богу, према ближњем - оцу,
мајци, трећа је према домовини и четврта
је љубав према супротном полу. Све су оне
заступљене у овим мојим причама, али и
две сремачке љубави - према вину и коњи
ма. Ја пишем из љубави и задовољства, то
је неки мој вентил - истакао је Филиповић и
изразио наду да ће ове приче бити објавље
не за његовог живота.

Изложба „Мој Банат“
Завичајни музеј
Рума је 28. јула, у
легату Феђе Соре
тић а,
прир ед ио
изложбе уметнич
ких фотографија
Милана Живкови
ћа под називом
“Мој Банат”.
Милан умећем
хватања покретних
слика, наоко неу
хватљивих призо
ра,
прол аз них
момената и бес
краја зелене рав
нице и плавог неба
презентује и доча
рава свој завичај Банат. Реч је о
дел у
Војвод ин е
који је представљен призорима свако
дневнице „обичних људи“, старим кућер
цима, лепим и корисним животињама и
бескрајним просторима, а ове фотографи

је враћају у нека прохујала времена.
Изложба ће бити отворена до 29. авгу
ста, тако да има доста времена да је сви
заинтересовани погледају.
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Школа пливања

ПРОЈЕКАТ „ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ И НАСИЉА У ПОРОДИЦИ“

Спортом против порока

П

ревенција болести зависности и
насиља у породици је назив про
јекта који реализује Центар за
социјални рад румске општине, Савез
спортова Рума и Сомборски едукатив
ни центар, а финансира Министарство
за рад, запошљавање, социјална и
борачка питања, уз подршку Мини
старства за омладину и спорт и локал
не самоуп
 раве.
Реализација пројекта је започела
половином маја, а завршава се 10.
децембра. Учесници пројекта су уче
ници румских основних школа, а циљ

на група су ученици седмих разреда.
У оквиру пројекта је и спортски камп
који подразумева и школу пливања,
скокова у воду, фудбала и тениса које
су организоване на базену у Борковцу
и на стадиону „Словена“.
- Значај овог пројекта лежи у чиње
ници да се бави превенцијом, а не
отклањањем последица. Пројекат је
започео у мају и има више фаза. Орга
низоване су радионице са децом и
родитељима, анализирано је учиње
но и сада је у току спортски камп. Кроз
бављење спортом деца се одвикавају

Светислав Дамјанчук и Слободан Красић

од сталног седења за компјутером и
навикавају на здраве стилове живо
та. Поред тога имамо и део који се
односи на упознавање са природом и
околином града, где такође, учествују
и родитељи. У овај пројекат је укљу
чено 134 породице - каже Светислав
Дамјанчук, шеф Одељења за дру
штвене делатности.
Слободан Красић, директор Центра
за социјални рад, који је носилац про
јекта, каже да је Министарство за рад,
запошљаавње, социјална и борачка
питања локалној самоуправи одреди
ло наменски трансфер, а део тих сред
става је Центар за социјални рад иско
ристио за овај пројекат.
- Ради се о цифри од око два мили
она динара и то смо определили за
радион
 ице, ефекте радион
 ица, спорт
ски део и четврти за организовање так
мичења у спорту. Сматрамо да је ово
изузетно важно, како радионице, тако
и овај спортски део. Могу да кажем да
ми је драго што је локална самоуправа
препознала значај овог пројекта - каже
Слободан Красић.
Савез спортова је укључен у овај
пројекат кроз рад са децом у школи
пливања и стоног тениса.
- Циљ нам је да се што више деце
бави спортом, поготово у летњем
периоду када нема школе. Дакле, да
их одвучемо од оних лоших ствари које
их вребају и заинтересујемо за спорт
- каже Милош Марковић, генерални
секретар Савеза спортова Рума.

Пројекат „Румска панорама“ финансијски је подржан од стране Општине Рума.
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РЕГАТА МАЈКЕ АНГЕЛИНЕ

Новом Саду 24. јула, председник
Покрајинске владе Игор Мировић
и директор Управе за капитална
улагања АП Војводине Недељко Коваче
вић уручили су уговоре представницима
градова, општина, здравствених инсти
туција и институција социјалне заштите
које су оствариле право на бесповратна
средства на јавним конкурсима Управе
за капитална улагања АП Војводине за
финансирање и суфинансирање проје
ката у областима саобраћајне инфра
структуре, водоснабдевања и заштите
вода, локалног и регионалног економ
ског развоја, образовања, здравствене
заштите и социјалне заштите, међу који
ма и општини Пећинци.
Одлуком о додели средстава по јавном
конкурсу за финансирање и суфинанси
рање пројеката у области водоснабдева
ња и заштите вода пећиначкој општини
додељена су средства за финансира
ње пројекта „Санација хидротехничке и
електро опреме на изворишту насеља

Једина регата, која захваљујући природном
меандру реке Саве има старт и циљ у истом
месту – Купинову запловиће по осми пут у
суботу, 5. августа, у организацији Туристичке
организације општине Пећинци, а под покро
витељством пећиначке локалне самоуправе.
Регаташи ће и овога пута кренути са План
дишта на 25 километара дуго путовање
Савом по ободу Специјалног резервата Обед
ска бара, а неколико сати касније пристаће
код „Скеле“ (на ушћу канала Вок у реку Саву)
где ће их дочекати тамбураши и колачи вред
них чланица удружења жена са територије
пећиначке општине, али и незаобилазни
сремски паприкаш.
Регата Мајке Ангелине испловљава у 10
часова, а организатор је упутио апел учесни
цима који довозе пловила, да пловила допре
ме раније током јутра и порину их у воду, како
би Регата могла да стартује у заказано време.
Пријаве за учешће на Регати примаће се у
Туристичкој организацији општине Пећинци
сваког дана од 8 до 15 часова путем телефо
на 022/2438-060 и мејла turizam@pecinci.org,
а учесници ће моћи да се пријаве и на старту
Регате од 8 часова. Све додатне информаци
је могу се добити путем телефона: 022/2438060 (Туристичк а организација општине
Пећинци), 064/898-36-92 (Љубица Бошковић)
и 064/898-36-99 (Петар Одобашић).

Квалитетнија пијаћа
вода за Купинце
У

Купиново“ у износу од 4.753.339 динара.
Уговор је испред пећиначке локал
не самоуправе потписала председница
Општине Дубравка Ковачевић Суботич
ки, која је том приликом истакла значај
сарадње са Покрајинском владом, као и
овог пројекта који ће омогућити мешта
нима Купинова и посетиоцима Специ
јалног резервата природе Обедска бара
квалитетнију пијаћу воду.
- Мештани Купинова имали су про
блем, јер је услед старе и дотрајале опре
ме често долазило до хаварија и прекида
у водоснабдевању, а услед једне озбиљ
није хаварије насеље би остало дужи
период без воде, што је недопустиво.
Овим пројектом биће замењени котло
ви у хидрофорској станици, инсталирана
потпуно нова опрема за хлорисање, као
и нова опрема у бунару и бунарском шах
ту, чиме ће бити решен вишедеценијски
проблем водоснабдевања локалног ста
новништва и посетилаца Обедске баре
– рекла је Ковачевић Суботички.

МОТО РЕЛИ КРОЗ СРБИЈУ

ШКОЛА У ШИМАНОВЦИМА

Нови подови у учионицама

Обилазак радова на постављању нових подова

Ш

имановачке основце ће на почет
ку нове школске године у сеп
тембру дочекати нови подови.
Председница Општине Пећинци Дубрав
ка Ковачевић Суботички и њен заменик
Зоран Војкић обишли су прошле неде
ље радове на замени подова у Основној
школи „Душан Јерковић Уча“ у Шима
новцима. Дотрајали подови од винас
плочица замењују се новим винилним
подовима, радови ће бити завршени до
почетка школске године, а финансирају
се из уштеде на енергентима за грејање
школе која је остварена током претходне
грејне сезоне.
По речима прве жене пећиначке општи
не, док је у шимановачкој основној школи

Старт у Купинову
5. aвгуста

као енергент за грејање коришћено лож
уље, пећиначка локална самоуправа је
за куповину енергената издвајала око
пет милиона динара за грејну сезону, док
је прошле године, након уградње гасног
котла, укупан утрошак за грејну сезону
у шимановачкој школи био 1,8 милион
а
динара.
- Захваљујући овој уштеди били смо
у могућности да издвојимо 1,2 милио
на динара за замену дотрајалих подова
и на тај начин смо део средстава која
смо уштедели на економичнијем начину
грејања поново уложили у побољшање
услова за рад и учење у шимановачкој
основној школи – рекла је Ковачевић
Суботички.

Топао дочек
у Пећинцима

Учесници 14. Туристичког мото релија кроз
Србију у организацији Мото асоцијације Срби
је прошли су 27. јула кроз Пећинце где су им
топао дочек приредили чланови пећиначког
Мото клуба „Адреналин“. Како нам је рекао
председник Мото асоцијације Србије Милен
ко Колибар 110 учесника Мото релија из Сло
веније, Словачке, Румуније и Србије возећи
кроз Србију посећују братске мото клубове, а
уједно упознају природне лепоте наше
земље.
- Везује нас љубав према мотоциклима и
према отвореном простору. Мото релијем
ширимо братство међу мотоциклистима из
различитих земаља, а све то не бисмо могли
без клубова чланова наше Асоцијације попут
пећиначког „Адреналина“. Свак а посета
неком од наших клубова прераста у велико
дружење – изјавио је Колибар.
Чланови Мото клуба „Адреналин“ организо
вали су за учеснике Мото релија кроз Србију
двосатно дружење у ресторану, а госте су
дочек али са традиционалним сремским
сезонским освежењем – лубеницама.
- Велика нам је част и задовољство што
смо имали прилику да угостимо нашу браћу
бајкере из неколико земаља, да поново види
мо старе пријатеље и да стекнемо нове – није
крио задовољство председник Мото клуба
„Адреналин“ Александар Товаровић.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Усвојен завршни рачун
буџета за 2016.

Заседање локалног парламента у Шиду

Н
Према речима
руководиоц
а
Одељења за
финансије Јадранке
Недић, у периоду од
1. јануара до
31. децембра 2016.
године, остварени
су укупни приходи и
примања из свих изво
ра финансирања у
укупном износу
од 899.706 хиљада
динара, што је
83,25 одсто од
планираних прихода

а седници Скупштине општине
Шид, која је одржана прошлог
петка, 28. јула одборници су
усвојили предлог одлуке о завршном
консолидованом рачуну Општине
Шид за 2016. годину. Према речима
руководиоца Одељења за финансије
Јадранке Недић, у периоду од 1. јану
ара до 31. децембра 2016. године,
остварени су укупни приходи и при
мања из свих извора финансирања
у укупном износу од 899.706 хиљада
динара, што је 83,25 одсто од при
хода планираних одлуком о измена
ма о буџету за 2016. годину. Укупно
извршени расходи у истом периоду
износили су 927.365 хиљада динара,
или 80,09 одсто са реалокацијама.
Након разматрања предлога реше
ња о разрешењу вршилаца дужности
јавних комуналних предузећа „Водо
вод“ и „Стандард“, Марка Бајића и
Славице Сремац, одборници су усво
јили предлоге решења о именовању
истих на место директора наведених
јавних предузећа.

- Мени је заиста част што сам иза
брана за директора ЈКП „Стандард“
и што ћу обављати ову функцију у
наредне четири године. У претход
ној години мог мандата као вршио
ца дужности директора, радили смо
на повећању квалитета услуга и на
техничком опремању нашег предузе
ћа. У наредне четири године и даље
ћемо ићи у том смеру, јер желимо да
наш ниво услуга буде виши. Такође
желимо да проширимо ниво услуга
на територији целе општине Шид и
свакако желимо да технички опре
мимо још боље и квалитетније, да
бисмо могли да тај ниво услуга на
тај начин и реализујемо - истакла
је новoименована директорка ЈКП
„Стандард“ Славица Сремац.
Марко Бајић изабран је на функци
ју директора ЈКП „Водовод“.
- Желео бих да се захвалим на
поверењу СО Шид и њеним одбор
ницима, као и председнику Општине
Шид Предрагу Вуковићу на указаном
и датом поверењу за мој избор као

Измене у Општинском већу
На самом почетку седнице локалног
парламента, председник СО Шид Велимир
Ранисављевић, обавестио је одборнике о
оставци члана Општинског већа Миломи
ра Угљешића. Како се наводи у образло
жењу, Угљешић је дао оставку из личних
разлога. Након констатовања оставке,

одборници су приступили тајном гласању
новог члана Општинског већа, предложе
ног од стране председника Општине Шид.
Већином гласова одборника, за новог чла
на Општинског већа изабрана је Алексан
дра Жигић испред Српске напредне стран
ке.
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Славица Сремац,
директорка ЈКП „Стандард“

Марко Бајић,
директор ЈКП „Водовод“
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Александра Жигић,
чланица Општинског већа

Избори у месним заједницама

Након
разматрања
предлога решења
о разрешењу
вршилаца дужности
јавних комуналних
предузећа „Водовод“
и „Стандард“,
Марка Бајића
и Славице Сремац,
одборници су
усвојили предлоге
решења о именовању
истих на место
директора наведених
јавних предузећа

У неколико наврата за говорницу је
излазила одборница СДС-а Наташа
Цвјетковић. Од председник а СО Шид
Велимира Ранисављевића између оста
лог, затражила је усмене одговоре на
питања: Када ће бити расписани избори у

месним заједницама, с обзиром на то,
како је рекла, да им је истекао мандат?
Jедно од питања било је, како је могуће и
по ком основу су председницима месних
заједница продужени уговори о раду до
31. августа?

директора ЈКП „Водовод“. Тренутно
радимо на прикупљању свих потреб
них папира и документације, веза
не за пројекат пречистача отпадних
вода у Шиду, тачније лоцираном у
насељеном месту Адашевци. Следе
ћа важна ствар је што ћемо тражити
проширење бунара следеће године
за које морамо припремити објекте.
Ту има неких малих проблема с обзи
ром на то да територија где се налазе
бунари припада ЈП „Војводинашуме“,
али се надам да ћемо уз обострано
разумевање решити тај проблем како
бисмо могли конкурисати за средства
која бисмо употребили за копање два

бунара а која су нам преко потребна.
Бунарима које сад користимо је већ
одавно истекао рок, с обзиром на то
да их користимо већ 30 година. При
оритет ЈКП „Водовод“ ће бити да се
вода што здравије допреми до наших
корисника - истакао је директор ЈКП
„Водовод“ Марко Бајић.
Како је истакао за говорницом, нај
више пажње биће посвећено хиги
јенској исправности воде. Пречистач
воде би према његовим речима, тре
бао бити капитални пројекат у шид
ској општини на коме ће се радити у
наредном периоду.
Одборници су усвојили и изме
ну програма пословања ЈКП „Јавна
расвета услуге и одржавање“. Према
речима директора тог јавног предузе
ћа Душана Ластића, разлози за изме
не програма пословања условљени
суповећаним обимом послова па
тако и расхода за одржавање обје
ката за смештај миграната на тери
торији општине Шид и непланирани
расходи везани за неизмирене и пре
узете обавезе из 2016. године, које су
као правном следбенику пренете и
које су у складу са делатностима за
које је то јавно предузеће и основано.
Усвојен је и предлог одлуке о
изради плана детаљне регулације,
постројења за пречишћавање отпад
них вода у катастарској општини
Адашевци. Одборници су усвојили
и предлог одлуке о преносу права
коришћења непокретности у корист
ЈП „Путеви Србије“, у циљу изградње
пункта зимске служба у зони наплат
не станице Адашевци, на ауто-путу
Е-70.
М. Н.

Одборничка
питања
Неколико одборничких питања поста
вио је и одборник ЛСВ-а Предраг Беке
рек. Прво питање челним људима било
је, зашто се одузима Ловачки дом у
Јамени? Његов предлог био је да се ура
ди и пречистач воде на каналу Шаркудин
с обзиром на то да је вода у том каналу
изузетно прљава. Дао је предлог да се
камионима који свакодневно прелазе
преко још увек оштећених мостова у
Моровићу, а чија је носивост већа 40
тона, наплати надокнада. Како је рекао,
више пута у току дана преко 20 НИСових камиона, који у Моровићу врше
испитивање земљишта, пређу те мосто
ве што је како је рекао, веома ризично. У
плаћању накнаде, види начин да се при
купи новац и нешто уради по питању
коначне реконструкције дотрајалих
мостова у том месту.
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Поетско вече у дворишту „Илијанума“

КУЛТУРНО ЛЕТО У ШИДУ

Музика и поезија

П

очетак прошле недеље у оквиру
традиционалне манифестаци
је Шидско културно лето, обе
лежило је на велику радост и задо
вољство многих, поготово младих
Шиђана, концерт Милана Станкови
ћа, познатог поп-фолк певача, који је
широј јавности постао познат након
учествовања у звездама Гранда 2007.
године.
Идуће вече било је посвећено Син
ђи, старом шидском рокеру који је цео
свој живот посветио рокенролу. Ово
је већ друга година за редом када
пријатељи и најближа родбина сада
на жалост покојног рок певача Син
ђе, вече у оквиру Шидског културног
лета посвећују њему. Вече посвећено
Стевану Вићановићу - Синђи, било
је осмишљено спонтано, окупљањем
музичара на наступу који је носио
назив „Сасвим случајно“.
Сасвим случајно, управо онако
како је то и сам Синђа радио у Шиду.
Поред наступа екипе „Сасвим случај
но“, шидској публици су се те вечери
представили и бендови „Прогресив“ и
„Бандитоси“. У среду 26. јула на кул
турној сцени представио се „Амаро
бенд“ из Шида, који су се потруди
ли да извођењем својих композиција
Шиђанима пруже добру забаву.
Четвртак 27. јул био је посвећен нај
млађима. Кроз центар града организо
ван је дечји корзо, а децу је забављао
Пеђолино, као и жонглери и кловнови,
који су у Карађорђевој улици аними
рали и забављали малишане. „Тешко
вријеме“ (Азра трибут бенд - равно до

дна) и „Мистерс систерс“ акустични
трио из Новог Сада, представили су
се Шиђанима у петак 28. јула.
Ове године у оквиру Шидског кул
турног лета, уведена је једна новина.
Наиме, сваког четврта у дворишту
Музеја наивне уметности „Илијанум“

Ове године
у оквиру Шидског
културног лета,
уведена је
једна новина.
Сваког четврта
у дворишту
Музеја наивне
уметности
„Илијанум“
одржаваће се
књижевне вечери
одржаваће се књижевне вечери. Прво
књижевно вече на којем су се пред
ставили чланови Српског књижевног
клуба „Милош Црњански“ из Шида,
организовано је прошлог четвртка.
- Књижевно вече је било замишље
но управо тако да се организује пред

стављање Књижевног клуба „Милош
Црњански“ и његових чланова. Пред
ставили Петра Бошњак, Сања Тиркај
ло, Срђан Малешевић.
- Пре свега оно што смо стварали,
оно што стварамо, што остављамо
граду Шиду и нашој општини, али и
овом лепом Музеју наивне уметности
„Илијанум“ чијим запосленима бих се
захвалио за уступљен простор. Исти
тако захвалио бих се Културно обра
зовном центру и Општини Шид што су
нам омогућили да организујемо једно
овакво предивно вече посвећено пое
зији и музици - истакао је члан Књи
жевног клуба Зденко Лазор.
наредном периоду, све до краја
манифестације Шидског култур
ног лета, најављено је одржава
ње још три дружења песника.
- Наредна три четвртка, договорили
смо се да у овом простору одржавамо
књижевне вечери. Следећег четвртка
гости нашег града ће бити два књи
жевника из Срема Недељко Терзић
и Тодор Бјелкић. Већ другог четврт
ка организоваћемо промоцију нове
књиге нашег суграђанина Светислава
Ненадовића и сматрам да је то једна
од капиталних књига шидске културе.
17. августа биће одржана промоција
књиге Милене Алексић, жене која је
оставила велики траг код наших уче
ника, као и у друштву Српско - руског
пријатељства - рекао је члан књижев
ног клуба Срђан Малешевић.
Књижевно вече употпунили су сво
јим композицијама Бојан и Драгана
Бабић, брачни пар из Шида.
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ПОЧЕЛА БЕРБА МАЛИНА

Откуд малине у Срему

Ш

та у данашње вре
ме сејати или сади
ти у плодној сремској
равници, а да се то исплати
барем толико да вредни Срем
ци могу од свог рада добро
живети, Хамлетовско је пита
ње за многе пољопривредни
ке, повртаре, воћаре. Када се
и одлуче шта ће сејати, сади
ти њихова производња зависи
од много околности почев од
временских услова, заштите
биљака до бербе и продаје.
Ратарска производња је сва
ке године несигурна због чега
многи пољопривредници екс
периментишу. Тако је са екс
периментом пре две године
кренула породица Жига у Ста
рој Пазови, када се одлучила
за производњу малина. Њима
је ово додатни извор прихода.
Прелазак са ратарске произ
водње у воћарску је у овом
делу Срема евидентан и све
је више оних који желе већу
зараду са минималним улага
њем и брзим обртом капита
ла. Поред Јана и Слободанке
Жига још једна породица у
Старој Пазови је почела произ
водњу малина на четири јутра.
У селу Голубинци малине про
изводе четири породице, а у
селу Војка две. И у суседној
општини Инђија три породице
су почеле производњу малина.
Идеја је пре две године поте
кла од кума из Парага који им је
препоручио производњу мали
на. Убрзо су Слободанка и Јан
Жига одлучили да од средста
ва која су добили од Покраји
не и Републике за новорођене
близанце Хелену и Игора купе
хиљаду садница малине сорте
Полана. Засадили су на обли
жњој парцели од десет ари у
близини породичне куће и тако
је настао „дечји малињак“, који
би у перспективи требао да
прерасте у породични бизнис.
Овако почињу причу о свом
новом послу супружници Жига.
Поред улагања у саднице на
почетку су морали уложити и у
систем за наводњавање, кап
по кап, касније и за заштиту
и прехрањивање. Остала ула
гања око бербе за радну сна
гу у првој години нису имали,
јер су успели да се организују
породично, чак су и другови
од најстаријег сина Живана,
средњошколца, дошли у бер
бу, наставља причу Јан. Сло
боданка додаје да су малине
продавали на пијацама у Ста
рој Пазови, Инђији, Земуну,
и цена је била солидна 300
динара за килограм на почет
ку бербе а чак 400 динара пред

Прошле године Слободан
ка је продавала свеже мали
не још у новембру и како каже
од јула до новембра сваки
други дан су брали у просеку
40 килограма слатких црве
них плодова. Пун род малине
Полана се постиже у другој
години. Управо то се потврди
ло ове године када у просеку
беру и до 80 килограма мали
на на 10 ари. Ове године за
бербу, која је почела почетком
јула, морали су да ангажују
и раднике, до којих се тешко
долази иако посао није тежак.
Двоје радника долази редов
но, а четворо повремено.
Милана Николић нам је
потврдила да овај сезонски
посао није тежак, ко жели да
ради, а може се и солидно
зарадити. Врелих јулских дана
брали су двократно од раних
јутарњих сати до десет часова
и предвече.
а бербом су задовољ
ни не само радници већ
и произвођачи. Мали
на је добро родила али са
откупном ценом у хладњача
ма нису задовољни, јер како
каже Слободанка 110 дина
ра за килограм је мало да се
покрију трошкови берача и да
буде нека зарада. Због тога
још нису ништа испоручили у
хладњачу са којом имају пот
писан уговор. У најави је већи
откуп са једним прерађивачем
малина. За сада најбоља је
зарада када се малине про
дају на пијаци где је цена 300
динара за килограм, али то је
веће оптерећење за произво
ђаче који морају да стигну не
само у малињак са берачима,
већ и на пијаце. На почетку
бербе продаја на пијацама иде
добро.
После годину дана породи
ца Жига је задовољна, хоће
ли бити и после друге године
остаје да се види. Планови
су да заокруже производњу
бобичастог воћа. У башти су
засадили хиљаду комада јаго
да сорте Алба на парцели од
два ара а планирају на јесен
и садњу купина. То ће захте
вати и више времена у мали
њаку, јагодњаку, те Јан, ина
че по струци металостругар,
запослен у малом приватном
предузећу, размишља да напу
сти тај посао и да се посвети
производњи бобичастог воћа.
У плану је да обезбеде меха
низацију, трактор и берач
малина, што би им олакшало
производњу и да развију поро
дични бизнис.
Ана Симоновић

С
Слободанка, Хелена и Живан Жига

Поред улагања у саднице на почет
ку су морали уложити и у систем за
наводњавање, кап по кап, касније и
за заштиту и прехрањивање. Оста
ла улагања око бербе за радну сна
гу у првој години нису имали, јер су
успели да се организују породично
крај бербе у новембру прошле
године. Уложена средства су
се за годину дана вратила, чак
је било и зараде за прошире
ње производње. Већ почет
ком марта ове године купили
су нових четири и по хиљаде
садница, које су засадили на
једном јутру које су узели у
аренду.
Инвестиција се исплати
ла, јер пољска сорта мали
на - Полана, се лако гаји и за
сада је реткост код нас. Сади
се у јесен или пролеће и већ
прва година је родна, каже
Јан и наставља да уштеди у
инвестирању доприноси и то,

што се гаји без наслона. По
отпорности према болести
ма и штеточинама ова сор
та малине се не разликује од
других. Заштита је минимална,
са кошењем изданака када се
заврши берба, смањују услови
за појаву болести и штеточи
на. Први цветови се појављују
када изданак достигне висину
око 150 центиметара. Цветање
почиње од врха, због тога ова
врста малине увек има цвето
ве, зелене и зреле плодове.
У јулу сазревају први плодо
ви малина и почиње берба, а
посао се завршава са првим
мразом.
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ПРИПРЕМЕ ФК „ИНЂИЈА“ У ПУНОМ ЈЕКУ

Миле Вујасин нови капитен
П

рипреме у Фудбалском клубу „Инђија“ за предстојећу такмичарску сезону
ушле су у други месец, а шеф стручног штаба са својим сарадницима интензивно ради на уигравању екипе. Играчима
који су остали у редовима „зелено-белих“
полако се придружују појачања и за сада,
званично екипи су се прикључили Бошко
Врештановић и Душан Стоиљковић.
- Очекујемо још појачања до почетка
првенства. До сада смо одиграли две припремне утакмице и кроз преостале добићемо реалну слику о томе шта нам још фали
и које позиције треба да попунимо - истиче
Спасоје Јелачић, шеф стручног штаба ФК
„Инђија“.
Он се осврнуо и на одлазак голмана Грујичића у Немачку на вишедневну пробу.
- Ми смо му пожелели сву срећу и уколи-

ЏУДО

Медаља за
Румљанку
Ану Бијелић
Eвропски
олим пиј ски
фестивал младих одржан је
последње седмице јула у
мађарском граду Ђеру.
Након репесажа, Ана Бјелић, чланица Џудо клуба
„Словен“ из Рума, је у борби
за бронзу савладала Ивану
Николић из Црне Горе и донела прву медаљу српском тиму.
На четрнаестном по реду
летњем Европском олимпијском фестивалу младих нашу
земљу су представљала 43
такмичара у осам различитих
спортова. Ана је једна од
петоро џудиста у том тиму.
Подсетимо, ове године Ана
Бијелић је проглашена за најбољу спортискињу јуниорку у
румској општини, на свечаности која је у фебруару одржана у организацији Савеза
спортова и под покровитељством румске општине.
С. Џ.

ко задовољи очекивања, ми ћемо кренути
у потрагу за новим голманом. Сада је најбитније да добро уиграмо постојећу екипу и
да је појачамо у времену које долази - каже
Јелачић и додаје да се припремају као да
ће првенство почети већ ове недеље.
Током досадашњег припремног периода,
донета је одлука да Миле Вујасин, стандардни првотимац понесе капитенску траку.
- Велика је част што ћу предводити тим
у којем сам играчки одрастао. Целу своју
играчку каријеру провео сам на Градском
стадиону у Инђији - каже Миле Вујасин,
нови капитен и додаје:
- Сваком играчу је сан да понесе капитенску траку, поготово у клубу у којем је потекао. Моја обавеза је сада да будем лидер
како на терену, тако и ван њега.
Одлука да Вујасин понесе капитенску

НАЈАВА

траку није била изненађење јер је овај
24-годишњак показао изузетне партије у
претходном периоду и велику дозу одговорности према клубу за који наступа годинама
уназад, каже тренер Јелачић и додаје:
- Он своју позитивну енергију преноси на
друге и постао је прави вођа у екипи. Радује
ме и што је у претходном периоду побољшао неколико сегмената у својој игри.
До почетка првенства, „зелено-бели“ ће
одиграти још шест контролних утакмица
са екипама: „Хапоел Рамат“ из Израела,
„Цемент“ из Беочина, „Јединство“ из Старе
Пазове, „Омладинац“ из Нових Бановаца,
„Будућност“ из Добановаца, док још увек
није познат противник у такозваној „генералки“ која ће бити одиграна пред старт
првенства, 12. августа.
М. Ђ.

Први Румски полумаратон

П

рви Румски полумаратон биће одржан 26.
августа. Организатор је Савез спортова
Рума, под покровитељством румске општине. Ово спортско такмичење већ сада се најављује као спортска манифестација године у Руми, уз
очекивања да ће наредних година бити уврштено
у приоритетне полумаратоне свих тркача из наше
земље и Балкана. Главна трка је дужине 21,1 километар. Старт и циљ ће бити на Градском тргу, а
учесници ће трчати кроз главне улице града. Поред
ове полумаратонске трке, организоваће се и ДДОР
Трка задовољства у дужини од три километра.
Занимљивост је да ће се, по први пут у Руми,
одржати и Бамбини Маратон. Реч је о дечијој трци
намењеној малишанима до две године, који ће
дужину од 4,5 метара моћи да проходају, претрче
или да је савладају пузећи.
Поред поменутих, одржаће се и Бизнис штафетна трка, у којој ће учествовати по три члана једног
предузећа, а сваки такмичар ће трчати трасу дужине од седам километара. И за ову трку, као и за
такмичење у полумратону, могу да се пријаве предузећа која су из наше земље и из иностранства.
Право учешћа имају сви грађани, а деца од 14
до 18 година морају да имају писану сагласност
родитеља. Пријаве за први Румски полумаратон
трају до 25. августа, а све информације се могу
преузети на званичном сајту Румског полумаратона.
С. Џ.
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АТЛЕТСКИ МИТИНГ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

У част Дражена Бошњака

С

ремска Митровица била
је прошле среде, 26. јула
место окупљања љубитеља атлетике и атлетичара из
региона. Атлетски клуб „Срем“
организовао је на градској плажи традициону спортску приредбу, 3. Меморијални митинг
„Дражен Бошњак Драшко“, у
част преминулог атлетичара
„Срема“. Митинг је ове године
отворио Томислав Јанковић,

председник Скупштине Града
Сремска Митровица.
Поред Ак „Срем“ у организацији су учествовали Град Сремска Митровица, Спортски савез
Града, Установа Атлетски стадион, Збор атлетских судија
Сремска Митровица.
У дисциплини скок у вис ове
године је учествовало14 такмичара. Победник Митинга је
Маид Реџић из Зеница (БиХ)

који је постигао свој лични
рекорд од 2,06 метара, док је
представник домаћина Славко
Стевић из АК „Срем“ заузео
осмо место.
Предивна атмосфера, одлични спортски резултати и велики
број публике доказ су да су
Митровчани добри домаћини, а
да је атлетска традиција у граду
и даље жива.
Д. Маричић

СПОРТСКА ИГРАЛИШТА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Бесплатна разонода
на отвореном

У

Насељу Камењар завршена је реконструкција скејт
парка и постављени су
нови елементи који су употпунили садржај овог парка. Такође,
код Пословно спортског центра
„Пинки“ у Сремској Митровици
постављена је теретана на отвореном, те тако Митровчани од
сада имају нова места у граду за
спорт и забаву. За ове намене из
градског буџета издвојено је око
пет милиона динара.
Према
речима
начелника Градске управе за опште и
заједничке послове Мирослава Јокића, који је прошлог пет-

ка, 28. јула обишао скејт парк и
теретану на отвореном, све је
урађено у складу са европским
и светским стандардима па се
сада на овим местима могу одржавати и такмичења највишег
нивоа.
- Веома нам је важна била
безбедност, тако да су све справе испитане и потпуно безбедне за коришћење. У наредном
периоду ћемо извршити и реконструкцију постојећих терена,
тачније тартан подлоге на терену, а размишљамо и о изградњи
мултифункционалног дечјег центра у центру града како би наши

најмлађи суграђани имали што
богатије садржаји за игру и разоноду - рекао је Јокић.
Васиљ Шево, директор ПСЦ
„Пинки“ је истакао да теретана
на отвореном употпуњује већ
постојеће садржаје у овом делу
града, код хале Пинки. Изградња базена се завршава, поред
базена је терен за кошарку и
мали фудбал, а сада грађани
имају могућност да бесплатно вежбају на справама које су
постављене на тартан подлози,
како би се избегле евентуалне
повреде, нагласио је Шево.
Б. С.
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КАЈАК

Бојан Зделар
други на свету

Протеклог викенда у румунском граду Баскову одржано
је Светско првенство за јуниоре и млађе сениоре у кајаку
на коме је учешће узело 68
земаља. Кајакаши „Вала“ су
на овом такмичењу потврдили своју светску класу са
високим пласманима.
Бојан Зделар је освојио
сребрну медаљу у једноседу
на 500 метара за јуниоре и
тиме постао вицешампион
света. Златна медаља припала је Мађару Адаму Варги, а
бронза Русу Антону Сашилину. Бојан је наступио и у једноседу на 1000 метара где је
заузео 4. место.
Марија Достанић је у конкуренцији јуниорки у једноседу
на 500 метара заузела 4.
место. Марија се такмичила и
у једноседу на 200 метара где
је заузела 5. место у Б финалу, а у свеукупном пласману
14. место.
Петар Милковић је наступио у мла ђе се ни ор ском
четверцу на 500 метара са
Немањом Станивуковићем,
Страхињом Стефановићем и
Николом Расулићем где су
заузели 2. место у Б финалу,
то јест свеукупно 11. место.
Б. З.

АК „СРЕМ“

Злато
за Марију
Тренутно најбоља бацачица копља на Балкану, атлетичарка Атлетског клуба „Срем“
Марија Вученовић, остварила
је још један изванредан
резултат. Показала је да је у
одличној форми и да је
спремна за све изазове.
На Атлетском митингу који
је одржан у Републици Српској, у Сокоцу, Марија је бацила копље 58,41 метар, што је
њен најбољи резултат ове
године. С тим резултатом
освојила је прво место и проглашена је најбољим атлетичарем овог такмичења.
Марија ће се у септембру
вратити својим студентским
обавезама које има у Америци, на колеџу на Флориди.
Д. М.
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Рукоположење монаха Митрофана у чин јеромонаха

МАНАСТИР БЕШЕНОВО

Обнова након 70 година

У

оквиру обележавања летње славе
Светих Кирика и Јулите, у порти
фрушкогорског манастира Беше
ново, у петак, 28. јула одржан песнички
скуп на којем су уручене награде песнич
ке манифестације „Бешеновска прино
шења“. Ове године за најбољу песму
награда је припала Бошку Ломовићу из
Горњег Милановца, за песму „Насушна
тајна“.
Песничком скупу претходила је литур
гија коју је са епархијским свештенством
служио Његово преосвештенство епи
скоп сремски Василије, а током литурги
је, обављен је чин рукоположења мона
ха Митрофана у јеромонаха који ће
боравити у овом манастиру, заједно са
игуманом Арсенијем.
Ова манифестација, као својеврсни
вид духовне и културне обнове, прати

Награђени песници
Песници су слали радове на тему „Зем
них милина небески крој“, а промовисана
је и истоимена поетска збирка.
Две друге награде су уручене Јасни
Миленовић из Новог Сада („Бешеновачки
благослов“) и Бранку Конотару из Београ
да („Грачаница“), а три треће Сањи Берко
вић из Осијека („Птица небеска“), Радоји
ци Радовићу из Цетиња („Крај древног
манастира“) и Весни Радовић из Београда
(„Молитва“).
Због изузетно одзива и високог квалите
та песама, жири у којем су били песник
Благоје Баковић (председник), победници

два претходна конкурса, Јованка Новко
вић Перге и Владимир Јовић, и игуман
Бешенова архимандрит Арсеније Матић,
одлучио је да специјалне награде добије
још 20 учесника конкурса – Јасна Арбанас,
Сара Јовановић, Иван Гаћина, Весна
Убавчић, Естер Терзин, Марко Јовичић,
Душан Живковић, Јован Н. Бундало, Нада
Хаџи Перић, Божидар Пешев, Горан
Витић, Љубомир О. Вујовић, Љутомир
Рундић, Валентина Чизмар, Владимир
Бајић, Милан М. Цимбаљевић, Гордан
Јовановић Шарић, Жаклина Ј. Манчић,
Славко Вуковић и Маринко Савић.

материјалну обнову манастира која је
почела пре неколико година. Један од
заслужних за обнову манастира је игу
ман Арсеније који у манастиру Бешено
во борави пет година.
- Ово је четврта година откако смо
почели са обновом манастира. Поред
низа венчања, крштења и осталих радо
сти, у манастиру се десило и монашење
младог човека Митрофана Матовића,
рукоположили смо га за јеромонаха каже игуман Арсеније.
Ђорђе Вукмировић, помоћник покра
јинског секретара за јавно информиса
ње, медије и аналитику, такође је један
од заслужних за обнову манастира орга
низовањем манифестације „Бешеновска
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Ђорђе Вукмировић

приношења“ којом се кроз песму о обно
ви чуло и ван граница земље.
- Бешеново је један од 16 фрушкогор
ских манастира, специфичан због више
ствари. То је једини манастир на Фрушкој
гори који је засновала света лоза Нема
њића. Манастир је доживео више руше
ња, разарања и историјских катаклизми
да би се сада усправљао ка небу. Мана
стир је посвећен Светом Архангелу и
Гаврилу и једини је манастир који је у
Другом светском рату потпуно уништен.
Од 2013. године почела је озбиљна
обнова манастира Бешеново захваљују
ћи игуману Арсенију Матићу и подршци
верног народа. Подигнута је нова црква,
припремљен је терен за подизање кона
ка, прави се ограда, а део обнове Беше
нова је и његова духовна обнова. Помо
гли су људи из целог света. Вечерње
Новости у којима сам ја тада радио и мој
колега фотограф Дарко Дозет медијски
су подржале обнову манастира и глас се
понео широм света. Тим поводом орга
низујемо и песничку манифестацију под
називом „Бешеновска приношења“. У
збирци је заступљено 139 песама песни
ка из Србије и расејања, који су учество
вали на овогодишњем конкурсу, а прва
награда припала је једном од најистакну

Игуман Арсеније
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Прва победница песничког конкурса,
сада чланица жирија Јованка Новковић
Перге истиче да је много људи помогло
обнову манастира захваљујући управо
„Бешеновским приношењима“ која су
кроз цео свет носила причу о разореном
манастиру.
- Пуно људи је чуло за обнову захва
љујући овом конкурсу што је и подстакло
неке људе да донирају новац. Не могу да
вам опишем шта ми ово значи. Веровала
сам да ће доћи до обнове, моја ћерка ће
се венчати овде, крстити дете. То је
испуњење свих снова моје породице.
Иначе сам пореклом из Бешенова и све
је ово за мене јако емотивно - прича
Јованк а Новковић Перге из Сремске
Митровице и додаје:
- Када је почео песнички конкурс, овде
су били само темељи манастира. На
иницијативу оца Арсенија, Дарка Дозета

Чекали смо
70 година
Борислав Ерцеговац, члан породице
Ерцеговац која је према његовим речима
једна од најстаријих у селу каже да се
литургија на овом месту никада није пре
кидала.
- Ја сам крштен између две липе, тада је
манастир био разрушен, али на славу,
данашњи дан, се из цркве доносила цели
вајућа икона и владик а је долазио и
крстио. Мој унук је крштен на темељима
манастира 2014. године. Чекали смо 70
година да се манастир подигне - каже са
сузама радосницама у очима Борислав
Ерцеговац.

тијих савремених српских песника Бошку
Ломовићу из Горњег Милановца, за
песму „Насушна тајна“ - рекао је Вукми
ровић.
Он је напоменуо да је у манастиру до
сада био само игуман Арсеније Матић, а
пре три месеца, први пут после 83 годи
не замонашен је први монах, отац
Митрофан који је данас рукоположен у
чин јеромонаха.

Уручење награде песнику Бошку Ломовићу (фото: Дарко Дозет)

Борислав Ерцеговац

и Ђорђа Вукмировића инициран је кон
курс „Бешеновска приношења“.
Специјална награда жирија припала је
песникињи Јасни Арбанас. Она је иста
кла да је прошле године добила другу
награду на овом песничком конкурсу и
да је манастир Бешеново место где не
говори само своју поезију, него и где
радо долази на службу.
Љутомир Рундић из Лознице рекао
нам је да се радо одазива песничким
дружењима, као и да подржава обнову
манастира.
- Ја нисам рођен овде, доселио сам се
пре 40 година, али сам долазио као мали
и заволео сам Бешеново. Имао сам јаку
жељу да се манастир обнови. Ево дрх
тим док говорим о томе зато што волим
то и ценим. Срећан сам што живим овде.
Сваки дан је манастир пун, као и моје
срце од радости - каже Душан Вујков,
иначе рођени Новосађанин.
Манастир Бешеново се налази на
јужним падинама Фрушке горе. Према
предању, основао га је краљ Драгутин
Немањић крајем 13. века и сместио га
на једном од главних изворишта воде
која су напајала стари Сирмијум, данас
Сремску Митровицу. Посвећен је Све
тим архангелима Михаилу и Гаврилу. То
је једини манастир на Фрушкој гори чији
се настанак везује за свету лозу Нема
њића.
С. Станетић
Фото: Ж. Петрас
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2. август
1802. Наполеон Бонапарта
проглашен за доживотног кон
зула Француске, што му је дало
право да именује наследника.
1903. У Македонији почео
Илинденски устанак за ослобо
ђење од турске власти, током
ког је створена Крушевска
република. Република се одр
жала 11 дана, устанак угушен у
крви.
3. август
1778. У Милану је отворена
оперска кућа Скала, дело архи
текте Ђузепеа Пјермаринија.
1858. Енглески истраживач Џон
Спик открио је језеро Виктори
ја, извориште реке Нил.
4. август
1995. Хрватска војска, у опера
цији „Олуја“, ушла у Републику
Српску Крајину, зону под
заштитом Уједињених нација.
Око 250.000 Срба напустило
домове и кренуло према Босни
и Југославији, у највећем избе
гличком таласу у Европи од
Другог светског рата.
5. август
1962. Америчка филмска глу
мица Мерилин Монро, једна од
највећих холивудских звезда и
секс-симбол педесетих година
XX века, нађена мртва у 36.
години.
1984. Умро британски позори
шни и филмски глумац Ричард
Бартон.
6. август
1926. Америчка пливачица Гер
труда Едерле постала прва
жена која је препливала
Ламанш. Пливање трајало 14
часова.
1945. Америк анци у Другом
светском рату бацили прву
атомску бомбу на јапански град
Хирошиму. Град разорен, а 13
квадратних километара пре
творено у пустош. Погинуло
око 117.000 људи, а од после
дица бачене још 217.137.
7. август
1876. Рођена је холандска
играчица Маргарета Гертруда
Зеле, позната као Мата Хари.
Под сумњом да је немачки
шпијун, Французи су је стреља
ли у октобру 1917. Име Мата
Хари, које значи „јутарње око“,
узела је док је живела на Јави
пре Првог светског рата.
8. август
1217. Крунисан први српски
краљ Стефан Немањић, позна
тији као Стефан Првовенчани.
Круну, коју је добио од папе
Хонорија III (1216-1227), у
Србију су донели папски иза
сланици.
1905. Умро српски историчар и
свештеник Иларион Руварац,
зачетник критичког историјског
истраживања и велики против
ник ненаучног прилаза истори
ји и ослањања на народну тра
дицију као историјски извор.

2. AVGUST 2017.

HOROSKOP
ОВАН: Уколико сте
незадовољни нечи
јим понашањем или
одгов ор им а
које
добијете од свих сарадника, раз
мислите на који начин треба да
обновите пословни дијалог. Нај
лакше је кривицу приписати дру
гима, али на такав начин ништа
не решавате. Нема разлога да
се превише противите партнеро
вим жељама пре или касније
неко ће попустити.
БИК: Претерујете у
својим захтевима и у
потреби да се упли
ћете у нечије плано
ве. Будите уздржани и на нега
тивне коментаре, немојте одго
варати по сличном принципу.
Пожељно је да подстичете пози
тивну атмосферу у својој околи
ни. Важно је да контролишете
своје унутрашње конфликте.
БЛИЗАНЦИ: Сусрет
са једном особом
можда није испунио
сва очекивања али
сачувајте присебност духа.
Преостаје вам да размислите о
неком алтернативном решењу.
За сада не успевате у потпуно
сти да остварите своје емотив
не намере. Стало вам је да
будете у нечијем друштву али
чини вам се да све чешће нала
зите на извесне знаке одбија
ња.
РАК: Немојте се
заваравати да је
истина све оно што
чујете или да нечија
обећања представљају довољну
гаранцију за пословни добитак.
Неко може да вас изненади на
помало ружан начин или без
објашњења за своје поступке.
Делујете узнемирено. Боље је
да прихватите партнерову идеју
него да провоцирате нову љубо
морну сцену.
ЛАВ:
Прих ват ите
нову идеју или зада
так коју предлаж у
ваш и
сар адн иц и.
Налазите се у креативној фази и
имате довољно енергије. Зајед
нички успех представља најбо
љи вид рекламе у разним
пословним сусретима. Обратите
пажњу на особу која вас посма
тра помало заљубљеним погле
дом. Приуштите себи омиљену
забаву.
ДЕВИЦА: Делујете
оптерећено различи
тим обавезама тако
да вам недостају
дипломатски манири у сусрету
са сарадницима. Свој пословно
- финансијски статус можете да
промените на боље под условом
да вас заштити једна утицајна
особа. Размислите на који начин
треба да превазиђете породич
не неспоразуме. Пријаће вам
боравак у природи.

ВАГА: Уколико вас
иритира нечије скоро
ригидно понашање у
пословном окруже
њу, избегавате директан сусрет
са том особом. Превише аро
ганције са ваше стране може
додатно да искомпликује зајед
нички договор о пословној
сарадњи. Избегавајте такми
чарске ситуације.
ШКОРПИЈА: Очекују
вас различити про
блеми у комуникаци
ји са пословним
партнерима. Неко се труди да
вас увери у своје добре наме
ре, али вам је јасно да ствари
изгледају неуверљиво и друга
чије од онога што вам се предо
чава. Потребно је да разумете
нечију емотивну слабост или
немогућност да испуни ваша
очекивања.
СТРЕЛАЦ: Уколико
вам је стал о да
поб ољш ат е
свој
однос са пословним
партнерима, прихватите нечији
савет. Све што је добро може
бити и боље, под условом да
уложите свој максимум и да
прекорачите неке субјективне
границе. Задовољство у љубав
ном односу може да вам доча
ра само она особа која добро
познаје ваш укус.
ЈАРАЦ: Не треба да
очек ујете значајне
промене у својој око
лини или да се бави
те великим инвестицијама.
Препустите другима да се над
мећу у ситуацијама које прева
зилазе ваше знање или профе
сионално искуство. Без обзира
на своје емотивно стање, не
можете игнорисати нечије при
суство.
ВОД ОЛ ИЈ А:
Ако
вам је стало да сачу
вате лично достојан
ство
у
друш тву
сарадника, будите за нијансу
другачији и довољно храбри да
се суочите са њиховим захте
вима или новим изазовима.
Избегавање истине предста
вља погрешан избор. Не може
те да останете равнодушни у
различитим ситуацијама пред
блиском особом.
РИБ Е:
Дел ујет е
неповерљиво пред
с а р а д н и ц и м
 а,
потребне су вам,
нове информације како бисте
разјаснили заједничке дилеме.
Пословним неспоразум може
да створи додатне проблеме,
стога будите опрезнији коме
или шта обећавате. Нема раз
лога да се олако поигравате са
нечијим осећањима. Размисли
те добро, јер све што чините
оставља траг у заједничком
животу.

Crkveni
kalendar
Среда, 2. август (20. јул)
Свети пророк Илија – Илиндан;
Св. Илија Грузијски
Четвртак, 3. август (21. јул)
Свети пророк Језекиљ
Петак, 4. август (22. јул)
Света Марија Магдалена – Бла
га Марија
Субота, 5. август (23. јул)
Свети мученици Трофим, Тео
фил и други
Недеља, 6. август (24. јул)
Св. великомученица Христин;
Преп. Поликарп Печерски
Понедељак, 7. август (25. јул)
Успеније Свете Ана
Уторак, 8. август (26. јул)
Преподобномученица Параске
ва – Петка; Св. Сава Трећи,
Арх. Српски

Торта са
бресквама
Састојци: брескве 1 кг, авала
четвртасти какао кекс 400 г, млеве
ни кекс 400 г, шећер 5 кашика,
пудинг ванила 3 кесице, вода 600
мл, маргарин 100 г, шлаг 100 г.

Припрема: Брескве уситнити у
сецку. Ставити у шерпу, додати 400
мл воде и шећер. Ставити да се
кува на тихој ватри. Додати марга
рин. Мешати све време да се исто
пи шећер и маргарин. Посебно у
200 мл воде размутити пудинг.
Сипати пудинг у брескве и кувати
док се не згусне. Када се пудинг са
бресквама скувао склонити са
ватре, па додати млевени кекс. Све
лепо измешати и сјединити. У окру
гли калуп на дно поређати четврта
сти кекс. Поређати у круг усправно.
Затим узимати по један кекс, на
њега ставити по мало фила, па га
сложити у други ред поред првог
усправно. Остатак фила сипати у
средину калупа. Лепо поравнати,
па оставити да се добро охлади и
стегне. Када се фил лепо стегао
скинути обруч са калупа. Измутити
шлаг и њиме украсити торту.

• Зец је типичан пример:
што је брзо – то је и кусо.
• У овој немаштини, ни
лопови више не могу
поштено да живе.
• Човек води туђу бригу,
да се не би превише
секирао.
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НЕМАЊА ЋЕРАНИЋ, РЕДИТЕЉ ИЗ ИНЂИЈЕ

Први филм младог
инђијског редитеља

Немања Ћеранић, млади редитељ из Инђије

У

првим данима августа креће
снимање дугометражног фил
ма, првенца, Немање Ћерани
ћа, младог редитеља из Инђије. Његов
први филм носиће назив „Воља сино
вљева“, који је на свом конкурсу подр
жао Филмски центар Србије. Иначе,
Ћеранић се инђијској, али и публици у
осталим деловима наше земље прет
ходних година представио краткоме
тражним филмовима „Сточар“ и „Соба
смрти“.
Главну улогу у првом дугометражном
филму Немање Ћеранића игра Игор
Бенчина са којим је, каже редитељ,
постао веома близак у току рада на
кратком филму „Соба смрти“.
- Моји главни саборци су сценари
ста Страхиња Маџаревић и директор
фотографије Игор Маровић, са којим
сам, такође, сарађивао на снимању
кратких филмова. Продуценти Петар
Шапић и Александар Ковачевић Кузма
новић се труде да филм буде онакав
каквог смо га замислили Маџаревић,
Маровић и ја - каже Ћеранићи додаје
да му је велика част што ће радити са
екипом коју сачињавају Жарко Лауше
вић, Светозар Цветковић, Сергеј Три
фуновић, Славко Лабовић, Марта Бје
лица и Петар Бенчина.
- Оформио се јак тим и једва чекам
да кренемо са снимањем. Цео живот се
спреман на ово и сматрам да ми дуги
метар одговара много више од кратког.
Интересовање за кратки филм поста
ло је интензивно тек када сам почео са

У првим данима
августа креће
снимање дугометра
жног филма, првенца,
Немање Ћеранића,
младог редитеља
из Инђије. Његов
први филм носиће
назив „Воља
синовљева“, који је
на свом конкурсу
подржао Филмски
центар Србије

студијама на Факултету драмских умет
ности - каже Ћеранић.
Млади инђијски редитељ истиче да је
прва верзија „Воље синовљеве“ напи
сана још 2014. године и да је поменути
пројекат од тада био непрестана тема
између њега и сарадника са којима ће
радити на свом првом, дугометражном
филму.
- Мислили смо да никада нећемо
добити прилику да снимамо овакав
филм због великих продукцијских зах
тева које носи. Зато сада имамо још
већи мотив да урадимо добру ствар каже млади редитељ и додаје:
- Припреме теку добро, а проблеми
су саставни део овог посла. Подршка
Филмског центра Србије је кључна
ствар, а чињеница да је наш пројекат
подржан на државном конкурсу ме ста
вља у привилеговану позицију и надам
се да ћу својим радом оправдати пове
рење које ми је указано.
Локација на којој ће бити сниман први
дугометржни филм Немање Ћеранића
је општина Бор.
- Постојале су два локалитета око
којих смо били у дилеми, поготово за
прву половину филма. Јаловиште у
Бору је тачно оно што смо моји сарад
ници и ја желели да имамо, а нисмо ни
знали да постоји у Србији. Бор нуди још
пуно узбудљивих локација и није чудо
што много филмских екипа долази у тај
град. Други део филма се снима у Бео
граду, највише у згради БИГЗ-а – исти
че за крај Ћеранић.
М.Ђ.

