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АМБАСАДОР РУСИЈЕ АЛЕКСАНДАР ЧЕПУРИН У ПОСЕТИ ОПШТИНИ ШИД
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српско - руске
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2017“, на којој
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и 12 ликовних
уметника из Русије
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Председник Општине Шид Предраг Вуковић
и амбасадор Русије Александар Чепурин

А

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

мбасадор Русије у Србији
Александар Васиљевич Чепу
рин, посетио је прошле субо
те, 5. августа општину Шид. Посета
руског амбасадора организована је
на иницијативу Удружења српско - 
руског пријатељства, а поводом отва
рања друге Ликовне српско -  руске
колоније „Видици 2017“, на којој
поред сликара из Срема, учествује и
12 ликовних уметника из Русије.
Током своје радне посете Шиду,
амбасадор Чепурин састао се пред
седником Општине Шид Предрагом
Вуковићем и његовим најближим
сарадницима и привредницима.
-  Желео бих да се захвалим
општинској власти и нашим при
јатељима из овог града на позиву.
Посебно ми је драго што сам у при
лици да боравим у граду великог
српског уметника Саве Шумановића.
У многим градовима Србије видео
сам слике овог уметника и када их
угледам, увек ме асоцирају на Шид.

Драго ми је што смо остварили кон
такт са челним људима овог града
и искрено се надам да ће се проду
бити наша сарадња, како културна,
друштвена, тако и свака друга - иста
као је руски амбасадор Александар
Чепурин.
Председник Општине Шид Предраг
Вуковић захвалио се руском амбаса
дору на посети и изразио наду да ће
се сарадња продубити на обострано
задовољство.
-  Састали смо се и са људима из
пословних кругова, са привредници
ма, који имају жељу да извозе своје
производе у Русију. Такође, амбаса
дора смо упознали са радовима на
изградњи индустријске зоне и изра
зили жељу за долазак руских инве
ститора, уколико то буде могуће.
Част нам је што смо имали привиле
гију да угостимо руског амбасадора и
његове блиске сараднике и ја бих им
се још једанпут захвалио на посети - 
истакао је Вуковић.

Након обиласка кланице Агропапук
у Кукујевцима, руски амбасадор је у
вечерњим сатима свечано у Влади
чанском двору отворио, другу по реду
Ликовну колонију „Видици 2017“. Том
приликом свим присутнима обратио
се и председник Скупштине општине
Шид Велимир Ранисављевић, поже
левши гостима, сликарима из Русије,
угодан боравак у шидској општини.
Скупу се обратио и председник
Удружења српско - руског пријатељ
ства Мићо Ђукић, који се том при
ликом захвалио сликарима који су
узели учешће на ликовној колонији и
изразио наду да ће се сарадња Удру
жења српско -  руског пријатељства
са њима наставити и у наредном
периоду.
Свечаност је настављена уз богат
културно - уметнички програм, уз зву
ке српске и руске песме.
Сликари ће у Шиду боравити и
стварати све до 14. августа.
М. Н.
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Мож’ лоше,
а мож’ и горе

Недавно сам видела
нову справу за мучење
пољопривредних
радника. Ту скаламерију
вуче трактор, а на њој
леже људи испод нечег
што највише личи на
шатор, леже и лежећи
беру краставце. Не могу
да замислим како
изгледа провести дан на
том пилоту. Можда то и
није тако тешко, али ја
више не једем краставце

Н

едавно окончан штрајк радника Фијата у Крагујевцу
многи сматрају безначајним, будући да су радници
испословали повећање плата од само три одсто у овој
и шест одсто у наредној години. Дупло мање него што су
тражили. Међутим, нису плате биле једини разлог за штрајк,
а штрајк крагујевачких радника вратио је у јавни дискурс
борбу за радничка права, и то на велика врата. У исто време
штрајковали су и радници у другим фабрикама са
променљивим резултатима.
Бити радник у Србији на почетку 21. века много је теже
него што је било бити радник у Југославији на крају 20. века.
Радничка класа на крају прошлог века показала је много
више осећаја за национална него класна питања. Сетите се
колоне радника новосадског Југоалата, или како се већ звао,
који су дошли пешке пред тадашње Извршно веће Војводине
да дају подршку С. Милошевићу и отерају аутономаше.
Радничка класа крајем 20. века је имала искључиво
политичке захтеве, пуне националистичког набоја, класно им
није било ни на крај памети. Исти ти радници су коју
деценију касније остали и без Југоалата и без Милошевића.
Добро де, наравно да то са радницима није било
неорганизовано, нити су они сами све то смислили. Међутим,
то више уопште није важно. Та радничка класа је иза себе
имала деценије социјалистичког самоуправљања које је од
њих начинило масу згодну за политичко манипулисање, па ко
је био вештији, а С. Милошевић јесте, тај је могао са њима
да ради шта је хтео. И радио је.
Три деценије касније, имамо неку нову радничку класу.
Мада, неко ће рећи да у Србији радничка класа не постоји.
Оно јесте да је земља деиндустријализована, али опет,
остало је нешто. И то нешто од радничке класе принуђено је
да се бори како зна и уме. И то не само за веће плате. Не
знам да ли можете да замислите како је у тим новим
фабрикама на плус 35 у хладу? Обично су у питању металне

конструкције, а у њима пријатних 50 – 60 степени.
Минимално. Жене падају у несвест, али кога је брига, ако се
радници сами не побуне, нико за њих неће залећи.
Страх од губитка посла је највећи страх у Србији. И
разумем зашто се ћути и трпи. Јер, шта је алтернатива? Ићи
на њиву и брати краставце, парадајз, и остало поврће за
надницу од хиљаду и по динара дневно?
рваво се овде зарађује за живот. Недавно сам видела
нову справу за мучење пољопривредних радника. Кажу
да се то зове пилот. Ту скаламерију вуче трактор, а на
њој леже људи испод нечег што највише личи на шатор,
леже и лежећи беру краставце. Не могу да замислим како
изгледа провести дан на том пилоту. Можда то и није тако
тешко, али ја више не једем краставце.
Дакле, мож’ лоше, а мож’ и горе, што рек’о онај клинац у
филму Скупљачи перја.
И, шта је алтернатива? Да се оде у неку Италију и да се
тамо беру краставци? Бар је надница већа за исту патњу.
Овако малих надница нема нигде, можда у Малију или
Сенегалу. Рачунам да је тамо рад јефтинији него у Србији. И
у Бангладешу. Од европских земаља убедљиво смо на дну. И
зато ми није јасно чиме то Фијат прети, као отићиће у
Пољску или не знам где. Тамо је плата бар три пута већа,
што значи да је трошак три пута већи. А ако је тако, онда
стварно треба да ставимо прст на чело и размислимо. Ако
имамо најјефтинију радну снагу, ако плаћамо да неко овде
отвори фабрику, ако му дамо бесплатно земљиште,
изградимо инфраструктуру, и он опет неће да ради код нас,
него оде ко зна где… Е онда овде нешто деееебело не
штима.
Зато подржавам раднике који штрајкују због већих плата и
услова рада. Неће Фијат због њих отићи из Србије, ако
уопште оде. Отићи ће због неиспуњених обећања из уговора
који никад нисмо видели.

К
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ВРЕЛЕ АВГУСТОВСКЕ ДАНЕ НИКО ДОБРО НЕ ПОДНОСИ

Тропски талас „Луцифер“
погодио и Срем
Спас од врелине
грађани траже
свако на
свој начин. На
веома високој
температури
тешко је било
расхладити се.
Из угрејаних
станова, где
клима уређаји
слабо помажу,
тражило се
место више у
хладовини, и на
купалиштима
Многи су спас од врућине потражили на митровачкој плажи

У

Србији су прошле недеље изме
рене рекордне температуре за
ово доба године, које су се кре
тале и преко 42 степена Целзијусова.
Пакленом тропском таласу, који већ
недељама ствара велике проблеме
широм јужне и југоисточне Европе,
Италијани су дали име „Луцифер“, а
под његовим утицајем је још 11 држа
ва у којима су на снази опасне времен
ске прилике. Међу њима су Србија,
Мађарска, Румунија, Хрватска, Пољ
ска...
Очекује се да још један топлотни
талас удари Европу, пошто се буде
изместио из Африке преко Средозем
ног мора.
Иако је температура прошле неде
ље прелазила 40 подеок Целзијусове
скале, није проглашена ванредна
ситуација. Наиме, Закон о ванредним
ситуацијама није дефинисао темпера
туру, као што је то случај и са највећим
бројем европских закона, када се про
глашава ванредна ситуација.

Без ванредне ситуације
Међутим, основ за поступање је
када дође до поремећаја у великом
броју локалних самоуправа да то изи
скује предузимање одговарајућих
мера.
Иницијативу за проглашење ванред
не ситуације подносе градови и општи
не који су угрожени високим темпера
турама. Одлуку да се ситуација у
земљи прогласи ванредном доноси
Републички штаб и потом је прослеђу
је Влади, па чим министри дају зелено
светло почиње примена, а то је, по
правилу, одмах.
Када би дошло до проглашења ван
редне ситуације, оно што су препоруке
Министарства за рад, а које се углав
ном односе на рад на отвореном и које
се углавном не поштују, биле би наред
бодавне. Тада се предузимају мере
попут скраћења радног времена и
допремања пијаће воде угроженом
становништву.

Међутим локалне самоуправе у
Србији нису покренуле иницијативу за
проглашење ванредне ситуације, али
су запослени у појединим општинама
и градовима, иако седе у климатизова
ним просторијама, скратили радно
време.
Ванредна ситуација се проглашава
због елементарних непогода, али се
не може прогласити директно због
високих температура, већ само због
њихових последица, као што су пожа
ри или поремећај водоснабдевања.
Није ни дефинисано које су то тачно
температуре због којих би се прогла
сила ванредна ситуација, речено је у
Сектору МУП за ванредне ситуац
 ије.

Гужве на купалиштима
Спас од врелине грађани траже сва
ко на свој начин. На веома високој
температури тешко је било расхлади
ти се. Из угрејаних станова, где клима
уређаји слабо помажу, тражило се
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АНКЕТА: Како подносите високе температуре?

У подруму је спас

Милица Ракић, Милана Поповић, Босиљка Кандић и Анђела Рупић

Гојко Милутиновић се
расхлађује у фонтани
место више у хладовини, и на купали
штима. У најтоплијем делу дана на
улицама и у превозу само су они који
су морали. Температура је ових дана
на угрејаном бетону или у аутобусу
била знатно виша од званичних 40.
Наш фоторепортер Жељко Петрас
забележио је на који начин се Митров
чани расхлађују на температури која је
на сунцу прелазила 42 степена. Тако
се Гојко Милутиновић на путу до пла
же обавезно расхлади у фонтани у
Градском парку. Каже, то је једини
начин да издржи пут до плаже по сун
цу. Породици Драгановић чесме у пар
ку добро су дошле, јер поштују савете
лекара да пију што више воде, док
неке најбоље расхлади сладолед. Што
су нам потврдиле Сузана Миленковић
и Јована Драгичевић, које смо срели у
локалној посластичарници.

Најтеже радницима
на отвореном
У Служби хитне помоћи кажу да је
помоћ затражио велики број пацијена
та. Симптоми су углавном малакса
лост, главобоља и повишен крвни при
тисак.
Најтеже је било радницима на отво
реном, као и онима који раде у некли
матизованим производним погонима.
Према информацијама до којих су
дошле М новине, производни погони
фирми „Еуроцајт“, „Хајлекс“ (некада
шњи „Ламес“) и „Купер стандард“ нису
климатизовани, те се радници „кувају“,
јер је температура ваздуха у погону
преко 40 степени. Због превисоке тем
пературе запослени падају у несвест,

Милиц а Ракић, Рума: Веома
тешко подносим ове високе темпе
ратуре. Трудим се да не излазим из
куће око поднева. Идем на румски
базен и трудим се да што више пли
вам и да се релаксирам. Увече имам
тренинг, тренирам рукомет у ЖРК
„Словен“ и буде јако је вруће.
Милана Поповић, Рума: Јако
тешко подносим ове температуре.
Сви прозори у кући су затворени,
укључимо климу... Такође идем на
базен. Вода је добра - ни топла ни
хладна, на почетку је била хладнија,
сада је добра.
Босиљка Кандић, Рума: Јој, како
подносим, тешко. Спремам ручак,
сва се ознојим, у кући немам климу.
Расхлађујем се тако што упалим
вентилатор и ставим поред мене.
Пијем доста хладне воде. Само вен
тилатор и туширање, не идем на
купање на базен. Смета ми овакво
време, имам и гушење, користим
пумпицу. Увече мало прошетам.
Анђела Рупић, Инђија: Иако ће
можда зазвучати једноставно, али
мислим да је једини начин да се рас
хладимо боравак у климатизованим
просторијама. Такође, уз конзумира
ње што више воде и расхлађених
природних сокова. То је за мене нај
боља комбинација за спас од вре
лих, летњих дана.
Марина Бошњаковић, Инђија:
Мислим да високе температуре

вероватно сви теже подносе, али уз
адекватно расхлађивање је лакше.
Море, река или базен за мене су нај
боље решење, јер у сваком тренутку
можеш да се расхладиш.
Борислав Барна, Шид: Ових
дана, када су овако високе темпера
туре, најчешће боравим у свом
подруму. Тамо је највећа хладовина.
Температура у њему је око 22 степе
на. У подруму увек има хладног вина
којег ја редовно дегустирам и тамо
се осећам најбоље. У принципу
добро подносим врућину и прона
ђем начин да се расхладим и без
одласка на нека од купалишта.
Милош Јовковић, Шид: Ми
нешто старији, не смемо дуго бити
на сунцу. Посебно сада када су ова
ко високе температуре. До десет
сати обавим све своје пензионерске
послове и онда се склањам у хладо
вину. Морам строго водити рачуна
да на време узимам лекове, јер
посебно сада када су овакве врући
не, морам више водити рачуна о
свом здрављу. Увече кад мало
захлади, обавезно идем у шетњу, а
расхлађујем се код куће и не идем
на купање.
Марија Грбић, Мартинци: Јако
тешко подносим ове високе темпе
ратуре. Ни на послу ни код куће
немам климу, тако да ме врућина
исцрпљује. Једем лубеницу, пијем
хладну воду и сокове и на тај начин
покушавам да расхладим.

Марина Бошњаковић, Борислав Барна, Милош Јовковић и Марија Грбић
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не могу нормално да функционишу, а
норма мора да се истера.
Начелник Инспекције рада Сремског
округа Владан Танасић недавно је за
М новине изјавио да током ових лет
њих месеци није било обраћања запо
слених који раде у затвореном просто
ру, код послодавца на територији
Сремског управног округа, везано за
рад на високим температурама. Он
додаје да због мањк а инспектора,
акценат је стављен на контролу рада
на отвореном, а да уколико запослени
који раде у затвореном сматрају да им
је у току рада угрожено здравље као и
да послодавци крше прописе у обла
сти безбедности и здрављу на раду,
могу се писменим путем обратити
инспекцији рада која ће даље предузе
ти мере у складу са законом.
Неспорна је чињеница, да велике
врућине утичу на психофизичко стање
човека, као и на његову моторику.
Наравно да је приликом рада на висо
ким 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 45 у погону. И
једва ће чекати ону краткотрајну паузу
да изађу напоље и удахну ваздух на
плус 40 у хладу.

Суша смањује
приносе кукуруза
Изразито високе температуре
ваздуха прете и пољопривред
ним усевима. Процене су да ће,
уколико се обистини прогноза
метеоролога и наредних дана не
буде кише, приноси бити и дво
струко мањи. Пољопривредни
стручњаци упозоравају, требало
би прогласити сушу за елемен
тарну непогоду.
Распукла земља. Готово изго
рели усеви кукуруза. Свила која
је почела да црни. Тропске тем
пературе могле би да умање
приносе кукуруза и соје за око 60
одсто, а шећерне репе би ове
године могло да мањка и 20 до
30 одсто.
И када се кукуруз отвори јасно је да је суша оставила траг
и да ће ове године десетковати
род кукуруза. Најјачи топлотни
талас наишао је у најкритичнијем
периоду у развоју кукуруза и соје,
а како се тек четири одсто орани
ца у Србији наводњава, земљо
радницима остаје само да гледа
ју у небо. И чекају кишу.
Само од 2012. до 2015. штета
од суше износила је око пет
милијарди долара, каже за N1

9. AVGUST 2017.

Преко 40 степени у Сремској Митровици
пољопривредни стручњак Бранислав
Гулан и додаје да су за изгубљени
новац могли да се изграде системи за
наводњавање.
За спровођење наводњавања би на
површини од два милиона хектара,
објашњава, било неопх одно 2,5 до три
милијарде евра.
- Кукуруз је посејан на нешто више
од милион хектара и ту можемо да
кажемо да је већ обрано 40-50 одсто
рода. То је половина. Ако узмемо да је
род прошле године био преко седам
милиона тона, ове године је тешко да
очекујемо да ће бити више од 3,5
милиона тона. Соја једва да ће бити
800 килограма по хектару, а прошле

И голубовима је вруће

године је било 3,75 тона што сада
делује као сан - објашњава пољопри
вредни стручњак Бранислав Гулан.

Врућине не пријају
ни животињама
Баш као и људи, ни стока, а посебно
кућни љубимци не подносе добро
велике врућине. Како бисмо им олак
шали и спречили могућност топлотног
удара, потражили смо савете стручња
ка којих би власници и узгајивачи тре
бали да се придржавају. Десет минута
проведених у аутомобилу за кућног
љубимца може имати катастрофалне
последице попут топлотног уда
ра који се манифестује повећа
ним дахтањем, повишеном тем
пературом и учесталим лучењем
пљувачке. Стручњаци упозора
вају да су кућни љубимци у опа
сности како током дана, тако и у
току врелих ноћи. У односу на
краткодлаке расе паса, пси са
дугом длаком осетљивији су на
високе температуре. Такође, у
опасности су и пси са краћом
њушком и јако млади и стари
пси. Како власници кућних љуби
маца не би имали бригу више
током овог периода, стручњаци у
Ветеринарској клиници у Старој
Пазови подсећају на неке од
важних савета. Узимајући у обзир
да су животиње због крзна у
односу на људе у већој опасно
сти током врелих дана, власници
кућних љубимаца дужни су пре
свега да на свака два до три сата
мењају воду, те да обезбеде лаку
храну за своје најверније прија
теље, истакао је Љубинко Ште
рић, директор Ветеринарске кли
нике у Старој Пазови.
Е. М. Н.
Фото: Жељко Петрас
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Остварење буџета у првих
шест месеци 37 одсто

О

стварење овогодишњег буџе
та Града Сремска Митровица у
првих шест месеци износи 37
одсто, изјавио је градоначелник Влади
мир Санадер. Одборници Скупштине
Града Сремска Митровица на свом засе
дању прошлог петка, 4. августа дали су
зелено светло на извештај о извршењу
одлуке о буџету Града за период од 1.
јануар
 а до 30. јуна текуће године.
Одлуком о ребалансу буџета Града за
2017. годину планиран је укупан обим
пренетих средстава, текућих прихода
и примања у износу од 3.203.791.000
динара, док укупно остварени консо
лидовани приходи и примања трезора
за шест месеци у 2017. години износе
1.156.377.051 динара.
Иако је малобројна опозиција крити
ковала слабо пуњење буџета у првих
шест месеци и није подржала овај изве
штај, градоначелник Владимир Сана
дер наводи да је реализација буџета од
37 одсто у првих шест месеци у оквиру
планираног.
- Увек су јануар и фебруар месеци
када се остварује нешто нижи приход у
буџет. Динамик а пуњења буџета се
повећава у задњим месецима године. У
односу на прошлу годину имамо нешто
бољу реализацију буџета. Трансфери
са стране тек сада почињу да пристижу,
с обзиром на то да су се конкурси завр
шили у априлу и мају – рекао је Сана
дер.
На дневном реду се нашла и допу
на програма унапређења здравстве
не заштите Града за 2017. годину,
као и измена овогодишњем локалног
акцион
 ог плана запошљавања. Акци

Градоначелник Владимир Санадер
оним планом запошљавања за 2017.
годину било је предвиђено да ће Град
финансирати програм јавних радова са
2.500.000 динара. Како ова средства
нису довољна за финансирање овог
програма предлаже се измена висине
средстава, те је за јавне радове сада у
градском буџету издвојено 3,5 милиона
динара.
Прихваћена је одлука о изради Плана
детаљне регулације радне (ПДР) зоне
„Кија - инокс“ на Манђелошком путу. За
израду ПДР обезбеђено је око 750.000
динара, а израда Плана поверена је ЈП
за послове урбанизма „Урбанизам“ из
Сремске Митровице.
Измењене су и допуњене одлуке о
отуђењу и давању у закуп грађевин
ског земљишта у јавној својини Града,

и одлуке о правима грађана у области
социјалне заштите.
Усвојени су средњорочни и дугорочни
планови пословне стратегије и развоја
ЈКП „Водовод“, ЈКП „Топлификација“,
ЈКП „Комуналије“, ЈКП „Срем - Мачва“
Шабац, ЈП „Срем - гас“ и ЈП „Урбани
зам“. Овим плановима дефинише се
даљи развој града, а међу најзначајни
јим пројектима је изградња гасоводне
мреже у Мартинцима и Кузмину, и ула
гање ЈКП „Топлификација“ у енергетску
ефикасност.
Измењеном и допуњеном одлуком
о оснивању Туристичке организације
Града Сремска Митровица ова уста
нова своју делатност ће проширити на
посредовање у продаји текстила, одеће,
крзна, обуће и предмета од коже, посре
довање у продаји хране и пића, остала
трговина на мало новим производима
у специјализованим продавницама и
издавачка делатност.
змењени су и програми посло
вања за 2017. годину буџетских
корисника из области културе,
спорта и туризма.
Усвојен је и извештај о раду са финан
сијским извештајем за 2016. годину ЈКП
„Срем - Мачва“ Шабац.
У оквиру тачке избори и именовања,
за директора ЈКП „Комуналије“ на пери
од од четири године постављен је Радо
слав Јевремовић, док је в.д. мандат про
дужен директору „Водовода“ Бориславу
Бабићу, Славку Сладојевићу, директору
„Топлификације“, Мирјани Вашут, дирек
торки ЈП „Урбанизам“ и директору Реги
оналне депоније „Срем - Мачва“ Небој
ши Поповићу.
Б. Селаковић
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ДР ВЛАДИМИР ЛУКИЋ, ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Лекари остају у селима

Мештане митровачких
села средином јула
сачекала је вест да
ће од 1. августа
остати без лекара
у својим местима.
То је изазвало
негодовање мештана,
који су забринути
почели да пишу
петицију да доктори
остану у селима.
Како наводи вршилац
дужности директора
Дома здравља
др Владимир Лукић,
захваљујући локалној
самоуп
 рави, која је
на себе преузела
финансирање дела
запослених у Дому
здравља, митровачка
села ће до краја
године остати
покривена лекарима

Др Владимир Лукић

М

ештане митровачких села сре
дином јула сачекала је вест да
ће од 1. августа остати без
лекара у својим местима. То је иза
звало негодовање мештана, који су
забринути почели да пишу петицију
да доктори остану у селима.
Како наводи вршилац дужности
директора Дома здравља др Влади
мир Лукић, захваљујући локалној
самоуправи, која је на себе преуз ела
финансирање дела запослених у
Дому здравља, митровачка села ће
до краја године остати покривена
лекарима.
У митровачком Дому здравља тре
нутно је запослено 407 радника, од
тога је 48 лекара опште праксе.
Почевши од Нове године, у два навра
та на захтев Министарства здравља
догодиле су се структуралне промене
запослених у Дому здравља. Прва
промена била је у јануару и односила
се само на Службу медицине рада.
Друга промена ступила је у мају и
односила се на све запослене у Дому
здравља.

- Плате запослених се највећим
делом финансирају преко Републич
ког фонда за здравствено осигурање.
Међутим, Дом здравља је 2017. запо
чео са три запослена радника чије се
плате финансирају из сопствених
средстава Дома здравља и једним
запосленим чија се плата финансира
из буџета Града. Затим је спроведена
реорганизација Службе медицине

Фискални
рачун обавезан
Дом здравља мањи број услуга
наплаћује, а др Лукић истиче да
пацијенти којима је наплаћена услуга
морају добити и фискали рачун.
- Уколико не добију рачун то могу
пријавити правној служби Дома здра
вља. Ово наводим због тога што смо
имали индиректних сазнања да су
пацијенти платили услугу а нису
добили фискални рачун – напомиње
директор Дома здравља.
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Последњи немио догађај се десио пре око две
недеље када је један пацијент незадовољан,
што му је саопштено да му је неоверена књижи
ца и да је мора оверити, извадио нож и претио
особљу амбуланте
рада у јануару, тако да је Дом здра
вља добио обавезу да финансира
још пет радника из сопствених сред
става. Други захтев Министарства
здравља стигао је 24. маја и односио
се на нови кадровски план којим се
одређује укупан број запослених у
Дому здравља. Овим новим кадров
ским планом Дом здравља био је
ускраћен за плате 29 радника запо
слених на одређено време, међу
којима је и 11 лекара. Да се не би
прекинуо континуитет рада Дома
здравља и да би сви грађани добили
адекватну здравствену заштиту ми
смо као установа преузели на себе
обавезу да исплаћујемо лични дохо
дак за те запослене до краја августа.
У договору са руководством локалне
самоуправе од септембра зараде за
11 лекара ће обезбеђивати Град

Ножем на
медицинско
особље
У последњих неколиком месеци
директор Лукић више пута је обаве
штаван о конфликтним ситуацијама
које су се дешавале између пације
ната и запослених у амбулантама
Хитне помоћу и неколико здравстве
них станици.
- Нажалост у неким случајевима је
морала да интервенише и полиција.
Последњи немио догађај се десио
пре око две недеље када је један
пацијент незадовољан, што му је
саопштено да му је неоверена књи
жица и да је мора оверити, извадио
нож и претио особљу амбуланте. Са
здравственим радницима, поготово
оним у чијим службама су се учеста
лије дешавале конфликтне ситуаци
је, обављени су разговори и запосле
ни су замољени да према пацијенти
ма буду предусретљиви и љубазни.
Уколико ипак дође до непријатне
ситуације, да исту смирују и решава
ју без сувишних тензија. Овим путем
бих замолио и суграђане да имају
разумевања за преоптерећеност
лекара, због повећаног обима посла
и апеловао бих да буду стрпљиви и
толерантни, и евентуалне проблеме
решавају мирним путем преко инсти
туција Дома здравља, Заштитника
права пацијената и Министарства
здравља – поручује др Владимир
Лукић.

Сремска Митровица – каже др Лукић.
За плате запослених које финанси
ра Дом здравља месечно се издваја
око 2,5 милиона динара. Због тога
многе планиране инвестиције нису
реализоване у овој години.
- Због великих финансијских изда
така за плате запослених који се сада
финансирају из нашег буџета, нисмо
у могућности да у потпуности реали
зујемо планиране обавезе око рено
вирања амбуланти и набавке меди
цинске опреме за ову годину. Мишље
ња сам да је у овом моменту важније
сачувати извршиоце посла него адап
тирати простор амбуланти док је нај
потребнија медицинска опрема већ
набављена. Из буџета Града за 2017.
планирано је 8,6 милиона динара за
набавку медицинске опреме и адап
тацију и реновирање амбуланти. До
сада је од тих средстава утрошено
1,5 милиона динара за куповину
медицинске опреме, шест ЕКГ апара
та и два стерилизатора. Наредна
инвестиција коју планирамо је изград
ња приступног пута према амбуланти
физикалне медицине и рехабилита
ције у вредности од 400.000 динара.
Тренутно је расписана јавна набавка
– каже др Лукић.
И грађани градских месних заједни
ца су се жалили да у појединим
здравственим амбулантама, попут
оне у Насељу Блок Б нема лекара.
- Приметили сте да је у току јула
било појединих амбуланти без лека
ра. То се догодило зато што смо
морали лекарима који раде на одре
ђено време, а следи им престанак
радног односа, да омогућимо кори
шћење годишњег одмора који им
законски припада. У августу рад у
амбулантама ће се одвијати уобича
јено за летњи период – истиче дирек
тор.
На крају др Лукић наводи да ће
адаптација амбуланти по селима
остати за нека боља времена и да се
нада да ће се реконструкција амбу
ланте у Великим Радинцима радити
наредне године. Оно што је Дому
здравља у овом тренутку најпотреб
није су нови аутомобили за Службу
кућне неге, јер је велики број пације
ната који због болести није у могућно
сти да иде код лекара. Зато лекари
треба да дођу на њихов кућни праг,
али је тај посао у великој мери меди
цинским техничарима и докторима
отежан јер Дом здравља нема довољ
но сопствених аутомобила.
Биљана Селаковић
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ОПШТА БОЛНИЦА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Полиција на
гинеколошком
одељењу
На Одељењу за гинекологију
Опште болнице у Сремској Митро
вици, по налогу Тужилаштва, поли
ција већ неколико дана спроводи
опсежну истрагу. Разлог за полициј
ско – тужилачки рад је мистериозни
нестанак медицинске документаци
је са гинеколошког одељења, старе
10 година уназад.
Медицинска документација је
нестала након смене старог и дола
ска новог руководства, када је на
чело Болнице именован др Живко
Врцељ, а за његовог заменика др
Душко Маџић, који је такође и нови
шеф гинеколошког одељења. Пре
њега ову функцију је обављао др
Драган Малобабић. Ко је одговоран
за нестанак медицинске докумен
тације, требало би да утврди истра
га.

На нашу молбу упућену начелни
ку гинек ол ошког одељења др
Душку Маџићу да нам појасни дета
ље везане за нестанак документа
ције, он је одговорио да је Болница
пријавила нестанак документације
и да је тачно да се спроводи поли
цијска истрага, али да не може да
нам каже ништа више од тога, с
обзиром на то да је истражни посту
пак још увек у току.
Иначе, у последње време на
гинеколошком одељењу се деша
вају чудне ствари. Два лекара, бив
ши шеф одељења др Драган Мало
бабић и гинеколог др Славко Арба
нас, поднела су захтев за раскид
радног односа. Да ли у овом њихо
вом отказном захтеву има и елеме
ната који би се могли довести у
везу са нестанком медицинске
документације?
В. Ћосић
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РАДОВИ У НАСЕЉУ КП ДОМ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Нова топловодна мрежа
за квалитетније грејање

У

Насељу КП Дом у Сремској
Митровици тренутно се врше
радови на реконструкцији топло
вода, а замена постојећих топло
водних цеви допринеће енергетској
ефикасности целог насеља. Радове
су првог августовског дана обишли
градоначелник Сремске Митровице
Владимир Санадер и директор ЈКП
„Топлификације“ Славко Сладојевић.
- Ради се на замени постојећих
топловодних цеви с обзиром на то да
је топловод имао доста губитака на
мрежи. Реконструкцијом ће власни
ци објеката, који су прикључени на
топловод, у наредној сезони имати
много боље грејање него што су до
сада имали. Јавно предузеће ће имати
много мање губитке на мрежи и мањи
трошак енергије, што је и наш циљ да имамо енергетски ефикасна и пред
узећа и домаћинства. Све се то ради
да би једног дана дошло до наплате
по потрошњи, тако да грађани не би
имали неке додатне трошкове када се
пређе на такву врсту наплате – рекао
је приликом обиласка радова градона
челник Владимир Санадер.
У овом насељу се, на овај начин,
греје око 18.000 квадрата. А, из Јавног
комуналног предузећа „Топлификаци

Обилазак радова

је“ поручују да ће се ове године заме
нити око три километра топловода,
док су планови да се комплетна рекон
струкција заврши за две до три године.
- Још 2008. године смо почели да
радимо на замени топловода у Насе
љу КП Дом. Од 2008. до 2015. године
направљен је застој, али 2015. смо
појачали активности тако да, почевши
од те, сваке године улажемо значајна

средства на замени топловода. Ове
године заменићемо око 800 метара
цеви, односно 400 метара топловода
и вредност инвестиције је 7,5 милио
на динара. Почели смо да радимо пре
око две недеље и надамо се да ћемо у
наредних месец дана завршити радо
ве – додао је директор овог предузећа
Славко Сладојевић.
С. С.

СРЕМСКА МИТРОВ
 ИЦА

Изградња кружног тока
код Електровојводине

У

петак,
4.
августа
почели су радови на
изградњи кружне рас
крснице код Електровојво
дине у Сремској Митровици.
Раскрсница улица Планин
ска, Фрушкогорска и Др
Милана Костића је затворе
на, а саобраћај је преусме
рен на пролазак кроз Ауто
мото савез. Теретни саобра
ћај такође је преусмерен, уз
помоћ саобраћајне полици
је.
Из Града Сремска Митро
вица моле грађане да буду
стрпљиви и да имају разу
мевања, како би се радови
завршили у најкраћем року.
Б. С.

Припреме за изградњу кружног тока

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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ИРИГ

РРАС РУМА

Куће за избеглице

Обука за
бизнис пројекте

Потписивање и уручење уговора

У

оквиру Регионалног стамбеног про
грама Комесаријата за избеглице и
миграције Републике Србије, у Иригу
су прошле среде, 2. августа, стамбено збри
нуте три избегличке породице. Кључеве од
монтажних кућа уручили су им представни
ци Комесаријата за избеглице и миграције
и заменик председника Општине Миодраг
Бебић. Куће су добили Дејан и Дарко Поло
вина и Милутин Савановић.
У изградњи су још четири куће и ускоро
ће четири породице такође бити збринуте
на овај начин и тако решити егзистенцијал
но питање.
- Општина Ириг је у току ове године поде
лила и 15 пакета грађевинског материјала.
Поред тога, за социјално угрожена лица
градиће се зграда са 12 станова, односно
стамбених јединица. Пројекат је у току, а
Општина је определила локације. Треба
напоменути да је Општина Ириг прва која
је кренула са пилот пројектом изградње
стамбених јединица. Мислим да ћемо нај
већи број људи на нашој територији стам
бено збринути, но сигурно још потреба има.
Општина Ириг увек понуди инфраструктуру
и локацију, а сваки пројекат за који Општина
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конкурише, учешће локалне самоуправе је
од пет до 10 одсто на средства која се одо
бре – рекао је Милорад Влаховић, коорди
натор Комесаријата за избеглице у Иригу.
Заменик председника Општине Ириг Мио
драг Бебић захвалио се свима који су уче
ствовали у овом пројекту. Истакао је да је
Општина показала спремност да помогне
људима којима је то најпотребније и поже
лео породицама које су добиле своје куће
срећан и удобан боравак.
Радмило Дедовић, испред Комесарија
та за избеглице и миграције додао је да је
задовољан сарадњом са Општином Ириг.
Он је истакао да ће Комесаријат наставити
овакве акције све док се не реше сва стам
бена питања, а како је он рекао, на тери
торији општине Ириг има још око стотинак
незбринутих.
Милутин Савановић је један од тројице
избеглица који је захваљујући добијеној
монтажној кући решио своје стамбено пита
ње. Он се, приликом потписивања уговора,
захвалио свима који су учествовали у овом
пројекту. Каже да му много значи нова кућа
у Иригу у којој је већ почео да живи.
С. С.

Развојна агенција Србије је
расписала јавни позив за физич
ка лица и оне који су регистро
вани мање од две године у
моменту аплицирања који је
намењен за куповину машина и
алата, за адаптацију пословног
простора, а висина средстава је,
по пројекту, до милион динара.
Јавни позив се одвија по
фазама - прва је била аплицира
ње где су они који испуњавају
услове, приказали начин плани
раног пословања. Од њих су
одабрани ушли у другу фазу
која подразумева да прође обу
ку РРАС у Руми у трајању од
четири дана. Обука, која је одр
жана од 1. до 4. августа, подра
зумева да се полазници уче
како се започиње бизнис и како
се пише бизнис план који ће
бранити пред комисијом РАС од
које ће зависи да ли ће им се
одобрити средства. Та средства
су, у односу на тражену суму,
када је реч о средствима за про
изводњу, 70 одсто бесповратна,
а 30 процената се приказује кроз
С. Џ.
сопствено учешће. 

MАРТИНЦИ

Крофнијада

У Мартинцима, се 5. августа,
у дворишту Основне школе „Јо
ван Јовановић Змај“ одржала
четврта по реду „Крофнијада“.
Организатор манифестације је
Омладински клуб Мартинци уз
подршку Града Сремска Митро
вица. Поред укусних крофни,
организатори су припремили и
богат културно - уметнички про
грам.

СРЕМ ФОЛК ФЕСТ ОД 11. ДО 14. АВГУСТА

Сремска Митровица престоница фолклора

П

од покровитељством Града Срем
ска Митровица и у организацији
Центра за културу „Сирмиумарт“, у
Сремској Митровици ће од 11. до 14. авгу
ста 2017. године, на Житном тргу, бити
одржан Међународни фестивал фолкло
ра Срем фолк фест.
Ове године Фестивал се одржава четр
наести пут и окупља, до сада, највећи
број учесника. Део своје фолклорне тра
диције, песмом, игром и аутентичним
костимима, представиће преко шестсто
извођача - чланова фолклорних група из

чак тринаест земаља, а то су: Босна и
Херцеговина, Бугарска, Чешка, Чиле, Грч
ка, Хрватска, Македонија, Перу, Румунија,
Словачка, Словенија, Турска и Србија.
Домаћин Фестивала је Фолк лорни
ансамбл „Бранко Радичевић“ из Сремске
Митровице.
Фестивалски концерти почињу у 20:30,
а претходиће им дефилеи свих учесника
централним улицама Сремске Митрови
це, са почетком у 19:30.
Као и претходних година, посетиоц
 и ће
имати прилику да уживају и у разноврсној

понуди гурманских специјалитета и слат
киша и моћи ће да купе неки од оригинал
них сувенира и производа домаће ради
ности.
Уторак, 15. август, резервисан је за
Тамбурашко вече „Од бегеша до прима“,
са почетком у 20:30, такође на Житном
тргу. Љубитељи тамбурице уживаће у
музици неколико тамбурашких састава:
„Добра банда“ Кикинда, „Ладан шприцер“
Нови Сад, „Сремска банда“ Сремска
Митровица и Женски тамбурашки састав
„Ла Банда“ Нови Сад.
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ОПШТИНСКО ВЕЋE

ЈП „Гас – Рума“
позитивно пословао

Н

а седници Општинског
већа, која је одржа
на 3. августа, дата је
сагласност на измену пла
на јавних набавки Општин
ске управе у Руми за текућу
годину. Разлог за поменуту
измену је прилив средста
ва из Покрајине у износу од
46,3 милион
 а за реконструк
цију улица у Буђановцима и
800.000 динара за суфинан
сирање израде плана гене
ралне регулације тог села.
Веће је одобрило и новча
ну помоћ од 50.000 динара
Месној заједници Добринци
за организацију традицио
налне Бостанијаде.
Дата је сагласност и на
начин расподеле добити

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Румљанима
стижу
уплатнице
Одељење за локалне јавне
приходе Општинске управе
обавештава грађане и прав
на лица из општине Рума да
аконтација за трећи квартал
по основу обавеза за порез
на имовину и накнаде за
заштиту и унапређење живот
не средине за текућу годину
доспева 14. и 15. августа.
Зато ће у наредном перио
ду свим обвезницима на кућ
ну адресу бити достављене
уплатнице са укупним ста
њем дуга по основу пореза на
имовину и других локалних
јавних прихода.
Обвезници ће благовреме
ним измиривањем обавеза по
основу локалних јавних при
хода избећи плаћање камате
и покретање поступка при
нудне наплате. Неблаговре
мено плаћање пореских оба
веза представља прекршај за
који су предвиђене новчане
казне у минималном износу
од 5.000 динара - обавешта
вају из овог Одељења.
За све потребне информа
ције обвезници се могу обра
тити Одељењу за локалне
јавне приходе, које врше при
јем странака сваког радног
дана од 7 до 13 часова у згра
ди Општинске управе, у Глав
ној улици бр. 107.

Рада Маравић

два јавна предузећа - ЈУП
„План“ чија је добит 268.358
динара, као и ЈП „Гас - Рума“
чија је нето добит 7.374.581
динар. Према одлуци, осни
вачу, односно локалној само
управи се уплаћује 70 одсто
од остварене нето добити,
док преосталих 30 процена
та остаје јавним предузећи
ма.
Тако ће преосталих нешто
изнад 2,2 милиона динара
бити искоришћено за пове
ћање основног капитала ЈП
„Гас - Рума“.
ЈП „Гас – Рума“ и ове годи
не бележи раст броја потро
шача, а за ову годину плани
рају и већу добит.
- Прошла година је била

задовољавајућа, а добит би
била и већа да нисмо има
ли неких ванредних расхода
на које нисмо могли да ути
чемо, али и једно повећање
цене гаса које нисмо импла
ментирали. Што се тиче
инвестиција, ми смо највећи
посао већ завршили у мину
ле три године. План су за
ову годину текућа одржава
ња и проширење мреже, као
и даљинско очитавање бро
јила за велике потрошаче. У
последње три године ми смо
комплетно урадили „Румску
петљу“ - значи дистрибутив
ни гасовод и челични развод
ни гасовод. Исто важи и за
све остале радне зоне, као и
села румске општине. У том

ДОБРОТВОРНИ ФОНД СПЦ „ЧОВЕКОЉУБЉЕ“

Помоћ за сиромашне
у храни и одећи
Сваког
месеца,
уз помоћ
грађана Руме,
прикупи се
довољно
гардеробе
да се помогне
између 20 и
40 породица

Д

обротворни
фонд
СПЦ
„Човекољу
бље“ је наставио и
током лета рад са мар
гинализованим
групама
као и социјално угроже
ним становништвом у
румској општини. Један
од водећих пројеката ове
фондације је прикупља
ње и подела хране. Тако
је током јула сакупљено
285 килограма хране која
је подељена међу 30 нају

Подела помоћи
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смислу сада немамо потре
бе за новим инвестицијама.
Гасна мрежа која сада посто
ји може да подмири, тако је и
предвиђено, и нове инвести
торе који се најављују - каже
Рада Маравић, директор ЈП
„Гас - Рума“.
Он је истакао и да ово јав
но предузеће трећу годину
заредом спроводи репро
грам који је ове године и про
дужен, на чак пет месеци.
Директор Маравић је указао
и да се, поред досадашњег
повећања броја прикључака
и потрошње гаса, очекује још
значајнија потрошња гаса за
грејање имајући у виду да се
локална самоуп
 рава опреде
лила за изградњу три нове
котларнице на гас у оквиру
ЈП „Стамбено“.
- Ми смо за то спремни и
сигуран сам да ћемо наста
вити са успешним послова
њем. Од тога користи имају и
наши потрошачи, јер управо
репрограм финансирамо из
сопствених средстава - каже
Рада Маравић.
С. Џ.

гроженијих породица.
„Човекољубље“ такође,
прикупља и гардеробу коју
потом дели најуг оржени
јим породицама. Сваког
месеца, уз помоћ грађана
Рума, прикупи се довољно
гардеробе да се помогне
између 20 и 40 маргинали
зованих породица.
- Овог пролећа и лета
смо помогли око 100 поро
дица. Сва прикупљена
гардероба се пере, пегла
и сортира према полу и
потребама пре дељења
да би се што боље одгово
рило потребама социјално
угроженог становништва.
Гардероба је поред Руме,
подељена у Хртковци
ма, Вогњу, Добринцима,
Буђановцима, Путинцима,
Доњим Петровцима и у
Жарковцу. Током августа
се планира подела у Гра
бовцима,
Витојевцима,
Никинцима и Кленку. Овим
путем још једном позива
мо све грађане заинтере
соване да учествују у овом
пројекту прикупљања гар
деробе да нам се јаве
- каже протопрезвитер
Сретен Лазаревић, архи
јерејски намесник румски.
Грађани могу донети
одећу која им више није
потребна сваког радног
дана од 16 до 18 часова у
Парохијски дом, у Главној
улици 159а.
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Монтажне куће
за шест породица

Славко Тополић потписује уговор

У

говори и кључеви за
шест монтажних кућа
уручени су 2. августа у
Градској кући у Руми.
Реч је о монтажним кућама
које су саграђена на сопстве
ним плацевима корисника, а
које су добијене у оквиру дру
гог таласа Регионалног стам
беног пројекта збрињавања
избеглица у Србији које је
реализовао Републички коме
саријат за избеглице и мигра
ције.
Површина стамбеног про
стора зависила је од броја
чланова домаћинства.
Славко Тополић живи са
мајком и оцем и добио је мон
тажну кућу од 41,5 квадратних
метара стамбене површине у
Улици Алексе Шантића у Руми.

- Ми смо у Руму дошли 1995.
године из Санског Моста. Ције
ло време смо живели у Руми,
као подстанари. Плаћали смо
кирију 100 евра. Ово нам заи
ста пуно значи, после више од
20 година смо поново под соп
ственим кровом - рекао нам је
Славко.
Драгана Обрадовић је по
уговор дошла са своја два
сина.
- Ми добијамо монтажну
кућу од 59 квадратних метара
у Кудошкој улици. Супруг, ја и
два сина сада коначно доби
јамо свој кров над главом. До
сада смо живели у изнајмље
ној кући у Путинцима. Једва
чекамо да се уселимо, биће
нам боље и због посла, а и
деци због школе. Оне новце

Драгана са синовима Матејом и Луком

које смо давали за изнајмљи
вање, од тога сада можемо
опремати нашу кућу - каже
Драгана.
Старији син Лука каже да
се пуно радује што су добили
кућу.
- Следећу школску годи
ну крећем у Основну школу
„Душан Јерковић“ у Руми, у
шести разред. До сада сам
био одличан ђак - каже Лука.
Млађи брат Матеја завршио
је први разред, а и он ће у дру
ги кренути са братом у нову
школу.
- И ја се јако радујем што
сада имамо нашу кућу - рекао
нам је Матеја.
Уручењу уговора у Градској
кући присуствовао је Стеван
Ковачевић, председник Скуп
штине општине Рума.
- Током ратних збива
ња велики број избеглица је
нашао своје уточиште у рум
ској општини. Многи су, у међу
времену и отишли, а они који
су остали су се интегрисали у
нашу средину. Остао је, међу
тим, значајан број њих који
ниси на трајан начин реши
ли свој стамбени проблем.
Ми водимо активну политику
решавања стамбених пробле
ма избеглица и учествујемо,
као партнери, са многим вла
диним или невладиним орга
низацијама у пројектима који
ма се овај проблем решава.
Драго нам је што су ови људи
данас решили своје стамбе
но питање, а на томе ће се и
даље радити - изјавио је Сте
ван Ковачевић.
С. Џакула
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Нове инвестиције

Седница СО Рума

На овој седници је прихваћен и нацрт елабората о оправданости отуђења грађе
винског земљишта без накнаде фирми „АМЦ - Афродит мод колекшн“, произвођачу
женске и мушке конфекције, која већ послује у Руми, али жели проширење својих
погона и упошљавање нових радника

О

извршењу одлуке о општинском
буџету за прво полугође текуће
године расправљало се на десетој
седници Скупштине општине Рума која је
одржана 7. августа.
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 реал
 изација
одлуке о буџету за 40,82 процената. Исто
времено, укупни расходи и издаци су били
729 милиона динара и они су реализовани
са 33 одсто од планираних расхода.
- Ово је доста добро пуњење буџета, а у
наредном периоду очекујемо још бољи
прилив. Ту рачунамо и на трансферна
средства са виших нивоа власти - Управе
за капитална улагања, за пројекте које
спроводи Одељење за локални економски
развој. Када је реч о издацима у буџету, на
другом месту по реализацији су она веза
на за социјалну заштиту - рекла је Биљана
Дамљановић.
Стеван Ковачевић, председник СО Рума
је изразио задовољство што се наставља
тренд јачања јавних финансија.
- Посебно је значајно што се бележи
раст прихода од пореза на добит, зараде и
имовину, јер то указује на здраве изворе
буџета и на то да се повећава како број
запослених, тако и инвестиција. Ја се
надам, јер у другој половини године увек
буде боље пуњење буџета, да ћемо ове
године достићи ону магичну цифру за нас
од две милијарде динара прихода у буџету
- рекао је Стеван Ковачевић.
Добро је да су јавне финансије стабилне

и да постоји солвентност - сматра Ненад
Боровић, председник одборничке групе
ДС, али је и на овој седници указао да би
требало да буде више капиталних расхо
да, односно улагања у румској општини из
буџета, будући да средстава за то има.
На овој седници је прихваћен и нацрт
елабората о оправданости отуђења грађе
винског земљишта без накнаде фирми
„АМЦ - Афродит мод колекшн“, произвођа
чу женске и мушке конфекције, 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 обје
кат 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 годи
не се очекује пријем 35 нових радника, а
потом по 15 годишње, тако да би 2021.
године било преко 80 запослених радника.
Од овог броја радника највише би било
шивача - 66.
Вредност ове инвестиције је око 1,1
милион евра, 700.000 је улагање у изград
њу хале, око 226.000 евра у обртна сред
ства, а 50.000 евра у изградњу прилаза и
саобраћајница.
Вредност 50 ари грађевинског земљи
шта у радној зони „Запад“, које се уступа
поменутој фирми, износи нешто преко три
милион
 а динара. Истовремено, у времен
ском 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 економ
ски оправданим.
- Управо ови показатељи указују да смо
били у праву што смо донели овакву одлу
ку, али и да се на исти начин односимо и
према домаћим и страним инвеститорима
- рекао је Стеван Ковачевић и изразио
задовољство што је и део опозиције гла
сао за овакву одлуку.
На десетој седници су одборници доне
ли одлуку о одређивању оспособљених
правних лица за заштиту и спасавање у
ванредним ситуацијама за територију рум
ске општине, а донета је и одлука о дава
њу сагласности на отпис и конверзију
потраживања општине Рума према ГП
„Мостоградња“ а.д. из Београда у трајни
улог у капитал ГП „Мостоградња“ а.д.
начајна је и одлука која је донета а
тиче се измена одлуке о социјалној
заштити у румској општини. Ове
измене иду у циљу проширења права у
области социјалне заштите, пре свега уче
ника за бесплатне уџбенике, бесплатне
ужине и места у дневним боравцима у
школама. Сада ће поменута права бити
проширена и на, сем за децу из породица
које су примаоци новчане социјалне помо
ћи, социјално угрожене породице, породи
це које имају треће и четврто дете, као и
децу из вишеплодне трудноће - двојке или
тројке, или децу са сметњама у развоју.
Одборници су дали и сагласност на рас
поделу добити јавних предуз ећа „Комуна
лац“, „Водовод“, „План“ и „Гас - Рума“.
Смиља Џакула
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ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА

ПРОСЛАВА ДАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРА ПАЗОВА

Свети Илија од следеће
године Дан Општине
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ЦРВЕНИ КРСТ

Едукација најмлађих
Поводом Светског дана трговине људи
ма Црвени крст Општине Стара Пазова и
Канцеларија за младе у Старој Пазови
организовали су акцију у којој су поделили
едукативне материјале о томе шта је трго
вина људима, како је препознати и реаго
вати. Представници ЦК су посетили Пред
школску установу „Полетарац“ у Старој
Пазови и у ПУ „Радост“ у Новим Бановци
ма, и на ову тему разговарали са васпита
чима и децом, а волонтери Канцеларије за
младе су делили летке о трафикингу грађа
нима испред зграде Општине.

МУЗИЧКА ШКОЛА

Успешни
хармоникаши

Прослава Дана Месне заједнице Стара Пазова

Б

ранко Ковачевић, привредник из
Старе Пазове добитник је призна
ња Месне заједнице Стара Пазова
„Плакета са повељом” за 2017. годину за
помагање друштвеним организацијама и
удружењима грађана. У области културе
признање Месне заједнице ове године је
припало Златку Руману и Дајани Костић,
дугогодишњим кореографима, а специ
јално признање за показану изузетну
хуманост припало је др Игору Симанићу.
Уочи славе Светог Илије Месна зајед
ница је већ традиционално наградила
новчано и најбоље ученике старопа
зовачких основних школа: Валентину
Хуђец из школе „Јанко Чмелик“, Мило
ша Момчиловића из ОШ „Бошко Палко
вљевић Пинки“, Дениса Балеја из шко
ле „Симеон Араницки“ и Саву Лазића,
најбољег ученика у Школи за основно
и средње образовање „Антон Скала“.
Награде су добитницима уручили Борис
Бабик, председник Савета МЗ Стара
Пазова и Драгослав Бонђи, председник
ИО Савета МЗ Стара Пазова.
Свечаности су присуствовали број
ни пријатељи Месне заједнице, гости
из Словачке, Пољске и Хрватске, пред

ставници локалне самоуп
 раве на челу
са председником Ђорђем Радиновићем,
који је честитајући славу Старопазовча
нима најавио, да ће од следеће године
Дан Светог Илије обележавати као Дан
Општине Стара Пазова.
У посети Старој Пазови неколико дана
боравили су делегације појединих гра
дова из Словачке и Пољске. Позвани
да буди гости на прослави Дана Месне
заједнице Стара Пазова, и да обиђу
знаменитости старопазовачке општине.
У згради Општине, уприличен је зва
нични пријем, где је госте из ове две
земље поздравио председник Општине
Стара Пазова Ђорђе Радиновић. Он је
том приликом изразио задовољство што
Стара Пазова може да буде домаћин
гостима из западноевропских земаља
које су чланице Европске уније, као и да
је ово сјајна прилика за успостављање
нове сарадње између појединих градо
ва и Општине Стара Пазова. На сусре
ту могло се чути и да поједини делегати
нису први пут у Старој Пазови, а нису
крили одушевљење што имају прилику
поново да бораве у овом месту, у којем
се осећају као код куће.

ФУДБАЛ

Сремска лига стартује 20. августа
У Путинцима је одржана конференција
удружења клубова Сремске лиге на којој
је донета одлука да ново првенство у
овом рангу такмичења почне 20. августа,
а јесењи део заврши 26. новембра. Утак
мице ће се играти само викендом, што
значи да неће бити ванредних кола,
односно играња средом. Новина у про
позицијама је да ће и екипа која освоји
треће место у лиги играти бараж за ула
зак у виши ранг, а не као до сада само

другопласирани. Такође у баражу за
опстанак у лиги играће две, а не као до
сада једна екипа. Обављен је и жреб за
ново првенство. Јадран из Голубинаца,
једини представник старопазовачк е
општине у Сремској лиги, у првом колу
ће играти против Првог Маја у Руми.
Комесар за такмичење је као и прошле
сезоне Драган Деспотовић, комесар за
суђење Бранислав Ћаћић, а дисциплин
ски судија Сава Стојчевић.

Кажу да се љубав према хармоници
рађа. Све што је потребно јесте музикал
ност с једне стране, али и жеља, воља и
труд које треба уложити како би постали
успешни виртуози на овом инструменту. Ту
могућност деци основношколског узраста
пружа Основна музичк а школа „Теодор
Тоша Андрејевић“ из Старе Пазове, са
седиштем у Руми. И поред тога што је
школска година завршена и што су високе
температуре, неколико ученика током рас
пуста вредно вежба и до четири пута днев
но. Да се ради о талентованим ученицима
говоре и награде које су у претходној школ
ској години освајали на међународним так
мичењима. Њима се може похвалити и
дванаестогодишњи Стефан Чортановачки
из Војке.
У претходној школској години знање на
хармоници стекло је свега четворо тален
тованих ђака који предстојеће школске
године уписују други, односи трећи разред.
Сви неоткривени талентовани виртуози на
хармоници у авантуру упознавања с једним
од најпопуларнијих инструмената могу кре
нути већ од септембра. Поред хармонике,
деца са територије старопазовачке општи
не имају могућност да у свом месту у про
сторијама Основне школе „Бошко Палко
вљевић Пинки“ похађају Музичку школу и
тиме употпуне своје детињство уз звуке
клавира или флауте.

ТУРНИР У ШАХУ

Победник Милош
Рогановић
Велемајстор Милош Рогановић освојио
је прво место на једанаестом Опен турниру
у шаху који је организован у Старој Пазови
поводом Светог Илије, славе Месне зајед
нице. Рогановић је у седам кола освојио 5,5
поена колико и другопласирани Зоран
Арсовић и трећи Небојша Рогановић коме
је припала и титула првака Војводине у
убрзаном шаху. На турниру је учествовало
38 шахиста, играо се швајцарски систем,
седам кола, а организатор, Шах клуба „Ста
ра Пазова“ обезбедио је новчане награде
за осам најбоље пласираних шахиста. И
ове године турнир је помогла Општина
Стара Пазова и бројни спонзори.

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

Редовно одржавање
саобраћајница
Ј
авно предузеће „Инђија пут“ интен
зивно ради на редовном одржава
њу саобраћајница на територији
општине Инђија. У претходне две неде
ље асфалтиран је пут дужине од око
900 метара у Улици Петра Кочића у
Љукову. Такође, асфалтиран је и део
Занатлијске улице у Инђији у дужини од
300 метара. У потпуности су саниране и
ударне рупе од такозване „Бугарове
кривине“ до насељеног места Јарковци.
Како је истакао Зоран Милићевић,
директор ЈП „Инђија пут“, на име редов
ног одржавања путева до сада је из
буџета тог предузећа утрошено укупно
шест милиона динара.
 Настављамо даље са радовима, и у
наредним данима биће закрпљене све
ударне рупе почев од Сланкаменачких
Винограда до Инђије. Сви радови се
изводе у оквиру нашег плана редовног
одржавања саобраћајница на територи
ји општине Инђија за шта смо, у овој
години, определили укупно 25 милиона
динара – каже Милићевић и додаје да
ће до краја августа, поред већ утроше
них шест милиона, бити још толико
издвојено за одржавање саобраћајни
ца.
 Битно је да на тај начин периодичног
одржавања издвајамо све више сред
става. Мислим да ћемо до краја године,
ребалансом успети да издвојимо још за
овај начин одржавања путева, на задо
вољство свих становника општине
Инђија.

Асфалтирана Улица Петра Кочића у Љукову

Са асфалтирањем улица подигнут је
и ниво безбедности на инђијским сао
браћајницама те је Министарство уну
трашњих послова, тој сремској општини
одобрило полагање возачких испита.
Како каже директор ЈП „Инђија пут“, они
су добили решење на период од пет
година, а многим локалним самоупра
вама је дата дозвола на два месеца или
им је сугерисано да подигну безбедност
на виши ниво.
 Општина Инђија је добила све
похвале за ниво безбедности и стање у
саобраћају, као и за одржавање посто
јеће хоризонталне и вертикалне сигна
лизације. По речима Комисије ресорног
министарства, стање код нас је и више
него боље него у осталим сремским

општинама – наводи Милићевић.
Дугорочном и средњорочном страте
гијом ЈП „Инђија пут“ предвиђено је
асфалтирање свих неасфалтираних
улица на територији поменуте сремске
општине за шта су неопходна велика
средства, осврнуо се Милићевић и
додао:
 Пројекат асфалтирања свих неас
фалтираних улица иде својим током и
врло брзо ће бити завршен. После тога
следи процедура која, између осталог,
подразумева и обезбеђивање неопход
них средстава за његову реализацију.
Тежња локалне самоуправе је да се тај
посао реализује кроз јавно  приватно
партнерство  каже директор „Инђија
пута“.
М. Ђ.

АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Средства за вештачко
осемењавање
У
Агенцији за рурални
развој општине Инђија,
у четвртак, 2. августа
потписана су 42 уговора у
оквиру првог пресека доде
ле бесповратних средстава
намењених за вештачко осе
мењавање. За ову намену,
локална самоуправа у 2017.
години определила је укупно
три милиона динара, док је у
првом пресеку предвиђено
око 750 хиљада динара.
Милорад Новаковић, сто
чар из Нових Карловаца већ
другу годину користи подсти

цаје за вештачко осемења
вање који се одобрају преко
ресорне општинске Агенције.
 Та средства су нам зна
чајна, поготово у летњем
периоду када је вештачко
осемењавање битно за нас
који држимо стоку. Ја имам
37 грла, углавном краве и
јунице и бавим се сточар
ством више од 10 година 
каже Новаковић.
Средства
одобрена
у
првом пресеку односе се на
захтеве поднете у периоду
од 1. новембра 2016. до 31.

Потписана 42 уговора за вештачко осемењавање
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РЕНОВИРАН ДЕО ОБЈЕКТА ВРТИЋА „НЕВЕН“ У ИНЂИЈИ

Кад се родитељи сложе

Нова реновирана просторија у објекту „Невен“

З

ахваљујући залагањима родитеља
и такозваном „родитељском динару“
реновирана је неусловна просторија у
вртићу „Невен“ у Инђији. Поменути простор,
у којем су боравила деца старости од три до
четири године, проширен је након рушења
једног зида и спајањем дела ходника. Након
изведених радова, добијен је простор од 50
квадрата, довољно велик да се створе усло
ви за упис десеторо деце која се налазе на
листи чекања.
- Ово је пример како свако од нас, без
обзира шта и где ради, својим личним анга
жовањем може допринети да се ураде лепе
и корисне ствари за цео град и побољша
ју услови за свакодневни живот. Ангажова
њем родитеља успели смо да упишемо још
10 нових малишана и мало смањимо листу
чекања - рекао је Владимир Гак, председник
Општине Инђија и додао да је једино реше
априла 2017. године, док ће
други пресек, у оквиру којег
ће бити на располагању сто
чарима преосталих 2,2 мили
она динара бити извршен
крајем године.
- У питању су 100 одсто
бесповратна средства и за
ову меру влада велико инте
ресовање. Тако је било и
прошле године када смо,
такође, издвојили значајна
средства за вештачко осе
мењавање - каже Ивана
Пејовић Шеврт, директорка
Агенције за рурални развој
општине Инђија.
Како истичу представници
Општине Инђија, укупно 24
милион
 а динара ове годи
не је издвојено из локалног
буџета на име подстицајних
мера које се, поред вештач

ње за упис све деце изградња новог вртића.
- У току је израда пројекта за изградњу
вртића са којим бисмо решили проблем упи
са деце која се налазе на листама чекања
у објектима Предшколске установе „Бошко
Буха“.
Јелена Кресоја, в. д. директора ПУ
„Бошко Буха“ истакла је да је локална само
управа издвојила милион динара за радове
у објекту „Невен“ који, између осталог, под
разумевају кречење просторија, поставља
ње додатних клима уређаја и венецијанера.
- Поред тога што сређујемо објекте пред
нову школску годину, морам истаћи да ће
од 1. септембра званично бити у функцији и
надограђени део централног објекта „Сун
це“. Крајем августа стиже нови мобилијар за
двориште тако да ће вртић спремно дочека
ти нове малишане – каже за крај Кресоја.
М. Ђ.

Ивана Пејовић Шеврт,
директорка АРРИ

ког осемењавања односе и
на подстицај за улагање у
физичка средства, између
осталог, на повраћај до 50
одсто средстава искоришће
них за набавку прикључне

механизације и опреме за
пчеларство. Локална самоу
права посредством Агенције
за рурални развој, ове године
увела је, по први пут, и меру
која се односи на суфинанси
рање камате до 80 одсто за
краткорочне кредите наме
њене
пољопривредници
ма. Како је истакао Марко
Гашић, помоћник председни
ка Општине Инђија ускоро ће
бити упућен јавни позив свим
заинтересованим банкама.
Он је додао и да општина
Инђија тренутно има један
од највећих аграрних буџе
та у Срему, додајући да ће
та локална самоуправа кроз
различите мере и наредне
године подстицати пољопри
вредну производњу.
М. Ђ.
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Летњи
програм
читања
Седму годину заредом
инђијска библиотека орга
низује „Лењи програм
читања“ који је почео 5.
јула и трајаће до почетка
нове школске године. Кре
ативне радион
 ице органи
зују се сваке среде у парку
испред библиотек е са
почетком у 17:30 часова и
право учешћа имају сва
деца старости од пет до 14
година.
Бранислава Танасић, в.
д. директора Библиотеке и
библиотек арк а
Андреа
Живковић Мушкиња, и ове
године су креативни води
тељи радион
 ица које су у
пуном јеку. До сада је одр
жано неколико радионица
међу којима су: „Ово сам
ја/ово смо ми“, „Хероји мог
детињства“, „Није тешко
бити...“ и остале.
- Циљ „Летњег програма
читања“ јесте да мотиви
шемо децу да читају и
током школског распуста.
Желимо, уједно, да створи
мо пријатно, креативно и
инспиративно окружење у
којем ће провести слобод
но време. Реч је о радиони
цама које организујемо
сваке среде, до краја лет
њег распуста и у којима
могу да учествује деца од
предшколског узраста до
14 година старости - каже
Бранислава Танасић, в.д.
директора Библиотеке.
Према њеним речима,
сваку од радионица посети
у просеку од 20 до 30
малишана.
- Наредна радионица
предвиђена је за 9. август
са темом „Мали библиоте
кари“, а идеја је да се деца
упознају са професијом
библиотекара и погледају
наш књижни фонд. Следе
ћа је заказана за 16. август
и тада ће се деца упознати
са једним писцем, али је
његово име, за сада, изне
нађење. За сам крај, 23.
августа имаћемо излет
када ће сви наши ученици,
учесници у радионицама
имати прилику да се упо
знају са знаменитостима
нашег града - каже Тана
сић. 
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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Гарави сокак поново пред румском публиком

ГРАДСКИ ТРГ РУМА

Шарени и весели „Румфест“

T

радиционална манифестација
„Румфест“, у организацији Тури
стичке организације Рума, а под
покровитељством локалне самоуправе
одржана је 2. и 3. августа по седми пут.
Иако је ово једна препознатљива и
самостална привредно - туристичка
манифестација и њени садржаји се
прикључују дешавањима у оквиру
румског Културног лета. Ова манифе
стација пружа могућност румској
општини да представи своју културну
баштину, традицион
 алне занате, оби
чаје и локалне производе, нарочито
вина и месне прерађевине.
- Задовољство ми је што је Винска
улица већ отворена и сви заинтересо
вани могу да дођу и виде шта то она
нуди, наравно и купе оно што им се
свиди. Што се тиче излагача, њих је
сваке године више, а ове године своје
производе - вино, мед, месне прерађе
вине и рукотворине - излаже преко 20
учесника из Србије, али највише из
Војводине. Они нас и сами контактира
ју и интересују се за ову манифестаци
ју. Понуда је разноврсна, како што се
тиче произвођача, тако и културно уметничког програма, али морам да
нагласим да без подршке локалне
самоуправе ово не би могли организо
вати - каже Мирјана Вујасиновић, која
је од почетка манифестације на Град
ском тргу како би се уверила да све
тече по плану.
А међу излагачима је и Снежана
Јокић, на штанду „Тами“ козметике.
- Ми редовно долазимо овде. Има
интересовања и на штанду, а наручују
Румљанке и путем поште. Увече буде

некако највише интересовања. Нуди
мо производе који су природни, биљ
ног порекла и органски. Све је ручно
радимо, већ 29 година тако и једна
смо од првих козметичких кућа у Срби
ји, а још трајемо, што је свакако вели
ка сатисфакција и признање - каже
Снежана.
Ксенија Буквић је из Гргуреваца, а на
овогодишњем „Румфесту“ на њеном
штанду посетиоци могли су купити
велики избор зачинског биља - нана,
босиљак, смиље, божије дрвце, ори
гано, мајчину душицу, влашац - да
поменемо само неке.
- Ова производња је моје основно
занимање. Имам пластеник, видим да

Продаја козметике

иде. Сада је стевија интересантна,
али ипак је лаванда најактуелнија и
највише се тражи. У задње време иде
и нар, то је мало егзотично, мада успе
ва у нашем поднебљу, чак неки кажу
да даје и плодове. Сада је и сезона
ових љутих украсних паприка. Најви
ше посла имамо у пролеће, сада
мање. Прошле године сам исто била,
није било лоше, видећемо како ће
сада бити - рекла је за наше новине
Ксенија.
Посебно значајно је ове године обе
лежавање једног великог јубилеја 270 година постојања надалеко чуве
ног Румског вашара којем се, у оквиру
овогодишњег „Румфеста“, посветила и
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Концерт Јелене Томашевић

посебна изложба фотографија са
мотивима вашара.
Подсетимо на неке податке о којима
смо и ми писали у претходним броје
вима. Давне 1747. године царица
Марија Терезија је, кроз посебну при
вилегију, установила четири датума за
одржавање вашара. Од прошлости
према садашњости вашар је проши
рио датуме одржавања и данас се
одржава сваког 2. и 3. у месецу и пред
ставља својеврстан бренд румске
општине.
Туристичк а организација општине
Рума је зато одлучила да овогодишњи
„Румфест“ посвети вековном симболу
Руме, преклапајући датуме и органи
зујући догађаје који ће вашар предста
вити на најбољи начин.
Од 3. до 5. августа у холу Kултурног
центра у Руми, посетиоци су имали
прилику да погледају изложбу фото
графија инспирисаних вашаром, а
забележених оком фотографа амате
ра из Руме.

Конференција винских витезова

На изложби су презентоване и фото
графије настале за време одржавања
„43. Борковачке колоније“ - одржане
2015. године - у организацији Завичај
ног музеја са темама вашар, фијаке
ријада и пејзажи Руме и околине, све
приказано кроз уметничку фотографи
ју.
Kао и претходних година и на ового
дишњем „Румфесту“ су присуствова
ли представници неколико удружења
винских витезова, који су своју четврту
Kонференцију одржали у Културном
центру „Брана Црнчевић“. Пре конфе
ренције о туристичким потенцијалима
Руме је говорила Мирјана Јешић из
Туристичке организације, а о историја
ту Руме и вашара Александра Ћирић,
историчарка у Завичајном музеју.
За завршетак оба дана манифеста
ције организатор је обезбедио богат
културно – уметнички програм, 2. авгу
ста је свој концерт одржала позната
певачица Јелена Томашевић и НС Биг
Бенд.

Мирјана Вујасиновић,
директорка ТО Рума

Велики број грађана је у топлој авгу
стовској вечери готово пуна два сата
уживало у Јеленином наступу. Позна
тој певачици је у једном тренутку кон
церта приређено и једно пријатно
изненађење - на бини се нашла и са
Јеленом поздравила позната и најмла
ђа „пинкова звездица“ Јелена Радонић
чија најближа родбина живи у Руми.
Она је на бини, уз помоћ Јелене, отпе
вала део познате „Смакове“ песме
„Даире“.
Ваља истаћи да је те вечери град
био препун - што на концерту или по
баштама кафића, а била је и велика
гужва на Брегу, где се одржава вашар.
Својим концертом, такође добро
посећеним, следеће вечери „Гарави
сокак“ је затворио овогодишњи, 7.
„Румфест“.
Занимљиво је да новим технологија
ма и друштвеним мрежама нису одо
леле ни естрадне звезде - тако су се и
Јелена и „Гарави сокак“ на крају кон
церта сликали са румском публиком,
а те фотографије су одмах нашле
место на инстаграму и фејсбуку.
Смиља Џакула
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ИЗ ЈКП „САВА“ ПОРУЧУЈУ

Грађани општине
Пећинци не плаћају
закуп парцеле
Јавно комунално предуз еће „Сава“,
које је управља месним гробљима у
општини Пећинци, недавно је у Шима
новцима и Брестачу у оквиру уређења
месних гробаља у овим насељима при
премило и одређен број у потпуности
опремљених гробних места на којима је
изливен опсег и стаза, што је у овим
насељима изазвало одређене полеми
ке међу грађанима у вези са ценом
гробних места.
Како нам је објаснио директор ЈКП
„Сава“ Жељко Милићевић, ово преду
зеће грађанима пећиначке општине не
наплаћује гробна места, као ни трошко
ве сахрањивања.

КУЛТУРНО ЛЕТО

Змај Огњени Вук поново
међу Купинцима

К
- Једина обавеза коју грађани општи
не Пећинци имају према ЈКП „Сава“ је
110 динара месечно по домаћинству
за одржавање месног гробља, а том
ценом је покривено и гробно место и
трошкови укопа, што је далеко најнижа
цена услуга у околини. До забуне је
дошло због одређеног броја у потпуно
сти опремљених гробних места на
којима је већ изливен опсег и чија цена
је 250 евра у динарској противредно
сти, али грађани имају право да одлу
че да ли ће узети једно од опремљених
гробних места или ће изабрати бес
платну парцелу на којој ће касније
сами излити опсег. Још једном нагла
шавам да је једина обавеза коју грађа
ни имају према ЈКП „Сава“ 110 динара
месечно по домаћинству за одржава
ње месних гробаља – категоричан је
Милићевић.
Закуп гробног места се наплаћује
само онима који нису грађани пећинач
ке општине. Цена закупа за оне који
нису становници општине Пећинци,
али имају чланове породице или прет
ке у општини Пећинци је 20.000 дина
ра, а за оне који нису становници пећи
начке општине и немају никакве поро
дичне везе у пећиначкој општини цена
закупа је 50.000 динара. Како наводе у
ЈКП „Сава“, на ову меру су били при
морани како не би пружили прилику
неодговорним појединцима из околних
градова да у жељи да избегну знатно
више цене погребних услуга, своје
покојнике сахрањују на пећиначким
месним гробљима.
Све ближе информације о услугама
ЈКП „Сава“ грађани могу добити путем
телефона 022/436-510.
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упинци су 30. јула испунили двориште
Етно куће, а повод је била пројекци
ја документарно - играног филма о
легендарном јунаку Змају Огњеном Вуку
- српском деспоту из друге половине 15.
столећа Вуку Гргуревићу, који је столовао у
Купинику и чије име је нераскидиво везано
за Купиново.
Филм за који је сценарио и режију пот
писао Гордан Матић приказан је у оквиру
програма Пећиначког културног лета, а
сниман је управо у Купинову, на локалитету
средњовековне тврђаве Купиник и на лока
цијама у Специјалном резервату природе
Обедска бара. Један од стручних консулта
ната на снимању био је археолог Перица
Одобашић, иначе мештанин Купинова.
- Купинци су свакако заслужили да међу

првима погледају овај филм и драго ми је
што су се вечерас масовно одазвали, јер
то показује да схватају значај културно историјског наслеђа које носе у генима.
Ова пројекција има посебну тежину, јер је
организована на само стотинак метара од
Купиника, седишта последње престони
це српске деспотовине, тврђаве из које је
Змај Огњени Вук полазио у војне походе у
одбрану последњих остатака српске сред
њовековне државе – рекао нам је Одоба
шић.
И као што Вука Гргуревића није уплаши
ла ратна олуја коју је у ове крајеве доне
ло Османско царство, ни Купинце није ни
уплашило ни омело невреме које је у јед
ном тренутку запретило да прекине пројек
цију филма.

Улица добрих вибрација

О

вогодишњи програм Пећиначког
културног лета завршава се управо
тамо где је и почео – у Пећинцима.
Као круну завршетка организатор, пећи
начки Културни центар, припремио је дво
дневну манифестацију 18. и 19. августа
на шеталишту под називом „Улица добрих
вибрација“. Богат програм осмишљен је
тако да свако може пронаћи неки садржај
који ће га интересовати – од најмлађих до
најстаријих посетилаца.
У петак 18. августа, најмлађи посетиоци
манифестације „Улица добрих вибрација“
биће у прилици да се на шеталишту при
кључе дечјој радионици „Акварел добрих
вибрација“ коју води Драгана Кнежевић,
као и да одгледају награђивану дечју
представу „Краљевски фестивал“ коју
изводе млади глумци чланови драмске
секције Културног центра или уживају у
ритмичкој игри „Пријатељство“ коју изво
де полазници Предшколске установе
„Влада Обрадовић Камени“ Пећинци.
Мало старија публика биће у прилици да
учествује у радионици пустовања вуне
коју води Јасмина Поповић, а осмишљена
је у циљу очувања народне традиције,
као и да ужива у предивним гласовима
младих музичких талената са територије
наше општине: Бојане Радивојевић, Тео

доре Радосављевић, Ирине Арсенијевић
и Дуње Радосављевић.
Вечерњи сати резервисани су за стари
ју публику, која ће бити у прилици да
одгледа кабаре „Чујеш секо“ у извођењу
Позоришта младих аматера Пећинци, а
за сам крај вечери организатор се потру
дио да пећиначку публику забави „Гарави
сокак“.
Шеталиште у Пећинцима у петак ће
бити, поред централних садржаја, испу
њено и штандовима медара и винара са
територије наше општине, који ће се
представити својим слатким и укусним
производима.
Субота 19. август резервисана је за све
љубитеље народне традиције – од изло
жбе традиционалних сремачких посла
стица удружења жена под називом „Кола
чи наших бака“, преко дефилеа улицама
Пећинаца фолклорних друштава из целе
Србије али и из иностранства до концерта
народних песама и игара у вечерњим
сатима. На самом крају ове дводневне
манифестације публику ће забављати
бенд „Колосеум“. Такође, удружења лова
ца са територије пећиначке општине
потрудиће се да за све посетиоце мани
фестације припреме неизбежни сремачки
паприкаш.
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РЕГАТА МАЈКЕ АНГЛЕЛИНЕ ПО ОСМИ ПУТ ОДРЖАНА У КУПИНОВУ

Промоција природних лепота

Овогодишњи учесници Регате

В

рело августовско сун
це измамило је про
шле суботе, 5. августа
бројне регаташе на реку
Саву у Купинову, на пло
видбу по ободу Специјалног
резервата природе Обедска
бара. Педесетак пловила
испловило је са Пландишта
на 25 километара дуго путо
вање Савом на осмој Регати
Мајке Ангелине у организа
цији Туристичке организаци
је општине Пећинци, а под
покровитељством пећинач
ке локалне самоуправе.
Овогодишњу
Регату
свечано је отворио заме
ник председнице Општи
не Пећинци Зоран Војкић,
који је том приликом рекао
да су река Сава и Обедска
бара најлепши део општине
Пећинци.
- Специјални резерват

Молитва за добру пловидбу

природе „Обедска бара“ и
река Сава су нешто што нам
је подарила природа и на
нама је да то чувамо али и
промовишемо на најбољи
могући начин. Један од тих
начина свакако је и мани
фестација попут Регате Мај
ке Ангелине, а пећиначка
локална самоуправа наста
виће да је подржава упра
во због промоције култур
но-историјских и природних
вредности али и промоције
туризма у нашој општини –
истакао је Војкић.
Молитву за добру пло
видбу очитао је купински
месни парох јереј Предраг
Михајловић, који је том при
ликом нагласио да ового
дишња Регата има посебан
значај јер је ово прва регата
од када је честица моштију
Мајке Ангелине у цркви Све

тог Луке у Купинову - најста
ријем православном храму
у Војводини.
Природне лепоте општи
не Пећинци - река Сава и
њено приобаље као и Обед
ска бара били су регаташи
ма на дохват руке. Учеснике
регате, након вишечасовне
пловидбе, на циљу је доче
као традицион
 ални сремски
паприкаш, које је организа
тор припремио за све уче
снике, као и чланице удру
жења жена са територије
пећиначке општине - „Весе
лице“ из Деча, „Огарчанке“
из Огара и „Сунчев цвет“
из Доњег Товарника, као
и гошће из Старе Пазове
„Јагодица“, које су регаташе
почастиле врхунским посла
стицама припремљеним по
традиционалним сремачким
рецептима. Добром распо

ложењу регаташа доприне
ли су и тамбураши, који су
живом свирком само употпу
нили већ позитивну атмос
феру.
рема речима Љубице
Бошковић, в.д. дирек
тора Туристичке Орга
низације општине Пећинци,
која је била организатор
Регате, овогодишња Рега
та протекла је у најбољем
реду, а било је и за очекива
ти, с обзиром на то да су се
организатори потрудили да
сагледају све аспекте веза
не за безбедност – анга
жовани су професионални
спасиоци, две екипе хитне
помоћи и осигурање за сва
ког регаташа. Како даље
истиче Бошковић, Регата
посвећена Мајци Ангели
ни једна је од најзначајни
јих манифестација управо
због прилике да се и на овај
начин промовишу природне
лепоте пећиначке општине.
- Манифестациони тури
зам у последње време је
изузетно значајан, а ово је
једина манифестација тог
типа на територији општи
не Пећинци. За осам годи
на постала је најзначајнија
и најинтересантнија мани
фестација јер наша општи
на има свега четрдесетак
километара тока реке Саве,
а негде је још увек то прио
баље неискоришћено, тако
да је наш мото ове године
„Сви на Саву“ – истакла је
Бошковић.

П
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Небојша Циле Илић пред Митровчанима

Летаргија са улице се
пребацила и у позориште
Г

Данас се летаргија
са улице пребацила
и у позориште, иако
се оно отима због
виталности које
је дубоко у корену
позоришта и онда
имамо заправо
боље позориште
него што смо

лумац Небојша Илић Циле у окви
ру Позоришног лета „Трагови“ про
шле среде, 2. августа у Лапидари
јуму Музеја Срема у Сремској Митрови
ци одржао је поетско вече названо
„Глумци – песници“. Митровачкој публи
ци Илић је говорио поезију Љубише
Бачића, који је објавио у 63. години
књигу поезије „Стена гологлава“, затим
Павла Вуисића који је песме писао на
салветама, папирићима, и Зорана Рад
миловића. О томе колико је тешко било
сакупити песме, новим представама,
ситуацији у култури и положају глумаца
говорио је за М новине.

: Откуд идеја за једно
MМNOVINE
НОВИНЕ:
необично поетско вече, на којој гово
рите поезију ваших колега глумаца?
НЕБОЈША ИЛИЋ: Као млад глумац
сам се први пут сусрео са песмама
Љубише Баје Бачића. Иако сам га
познавао нисам знао да пише поезију, а
када сам погледао ту његову књигу пое
зије, био сам потпуно фасциниран.
Прошло је затим дуго време, да бих
онда наишао на неколико песама Зора
на Радмиловића. То ми се чинило као
занимљив феномен да глумци који
говоре туђе речи, туђе мисле, пишу, да
имају потребу да проговоре лично,
интимно. Затим сам наишао и на поези
ју Павла Вујисића и решио сам да се

озбиљније озбиљније позабавим тим
феноменом. Сетио сам се и да су и
Молијер и Шекспир били глумци, тако
сам дуго о томе мислио, у међувремену
радио друге ствари, и на крају се усу
дио да све скупим на једну гомилу.
Међутим, дуго ми је времена требало
да се усудим да почнем да јавно гово
рим ту поезију. Никада нисам радио
овакве вечери, никада нисам говорио
поезију, има глумаца који много боље
говоре поезију од мене.
У Сремској Митровици сте недав
но гостовали са представом „Ноћ
богова“, сада сте гост Позоришног
лета. Како Вам се чини идеја театра
на отвореном?
Мени се јако допада и драго ми је да
дођем где год се дешава некакав кул
турни догађај, јер је то доказ витално
сти места које то организује. Можете то
да видите не само у овом чаробном
простору Лапидаријума, него и на ули
ци. То се увек прелива на људе, на
град. Знам нека места која немају кул
турних догађаја и то се осећа. Овде се
осећа да постоји потреба за културом,
да ће се људи одазвати позиву да виде,
чују и заједно поделе нешто што има
везе са културом или уметношћу. То је
доказ виталности, да нас упркос сиро
маштву тај дух не напушта.
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Члан сте Атељеа 212. Позоришна
сезона је завршена, али има ли
нових представа у најави, с обзиром
на то да је пара за култ уру све
мање?
Неуништиво је позориште. Чудна је
ствар са позориштем, јер оно траје
неколико хиљада година у оваквом
облику, да људи купе неку улазницу,
уђу у салу, седну, угасе се светла и
нешто почне, неки други људи нешто
друго раде. Та конвенција траје јако
дуго, многи су покушавали да то уни
ште, али очигледно та потреба која је
дубоко у човеку опстаје. И поред овог
сиромаштва у Атељеу 212 у задње три
године било је око 20 премијера. Про
сто невероватно. Радило се са мало
пара и са много жеље. Сада би треба
ла да се ради представа „Урнебесна
трагедија“ Душка Ковачевића коју би
требао да режира Марко Манојловић.
И ту би требало нешто да играм.
Током поетске вечери сте у више
наврата говорили о глумцима, поло
жају глумаца. Изјавили сте пре неко
лико година да је ситуација у позо
ришту била много боља 90-их, него
данас.
Било је то бурније време, али је било
више новца за културу. Ти догађаји
90-их су били страшни и бурни, па је
онда и одговор позоришта био бурнији.
Данас се летаргија са улице пребацила
и у позориште, иако се оно отима због
виталности које је дубоко у корену
позоришта и онда имамо заправо боље
позориште него што смо. Појављују се
нови млади људи, ужасно заинтересо
вани да раде. У Атељеу је режирало 15
младих редитеља који имају своје
сараднике, опет младе људе, костимо
графи, сценографи, композитори, глум
ци. Пуно нових људи циркулише кроз
Атеље и опет се прави нови талас. Не
знам како ће позориште изгледати
надаље. Мислим да чињеница да позо
риште само кошта не треба да се гледа
као нешто што је лоше обавезно, него
да позориште и треба само да кошта
ову државу. Позориште треба постоји у
разним својим облицима, да буде и
комерцијално, али неке институције
треба сачувати и оне треба само да
коштају и да имају право на грешку, на
експеримент, право на промашај, да би
једанпут погодили. Ми у позоришту не
треба да се опуштамо, треба да буде
мо што одговорнији према ситуацији у
којој се налазимо, али ми се чини да
када Београд не би имао у Југословен
ском драмском позоришту „Хамлета“ и
„Отела“, када у Атељеу 212 не би имао
неколико савремених домаћих писаца,
када Народно позориште не би играло
Стерију и Нушића, да би Београд био
један шопинг мол у који дођеш да
купиш патике, а не више озбиљан град.
Зато мислим да је потребно да људи
који о томе одлучују разумеју да је то
истински важно. Али да би то разумели
требало би да они имају ту потребу, а
не виђамо их у позоришту.
Б. Селаковић
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Слава у Малој Босни

С

авет месне заједнице „Слободан
Бајић – Паја“ и Храм Светих Сир
мијских мученик а у Насељу
Мала Босна у Сремској Митровици
организовали су прошлог викенда про
славу храмовне славе. У оквиру про
славе, организатори су припремили
два дана занимљивог програма. На
дан славе, у недељу, након литургије,
коју је одржао владика сремски Васи

лије, уследио је пригодан културни про
грам.
Обележавању храмовне славе при
суствовали су и представници Града
Сремска Митровица, предвођени гра
доначелником Владимиром Санаде
ром. Протојерер ставрофор Душко
Марјановић уручио је захвалнице гра
ђанима који су помогли обнову Храма
Светих Сирмијских мученика.

МУЗЕЈ СРЕМА

Изложба реплика
римских амфора

У

Лапидаријуму Музеја Срема у
Сремској Митровици прошлог пет
ка, 4. августа отворена је изложба
„Реплике римских амфора“ Драгослава
Маркова, Митровчанина који тренутно
живи на Флориди. Аутор изложбе је
Јасмина Давидовић, археолог виши
кустос Музеја Срема.
- Кроз амфоре је занимљиво пратити
које вино су пили становници Сирмијума,
како су се хранили. Знамо да су на почет
ку доносили маслиново уље из Истре, а
у трећем веку из Шпаније. Многе ствари
се могу пратити, исхрана локалног ста
новништва, досељеника, војске, јер је
целокупно снабдевање ишло амфорама
– рекла је ауторка.
Велика љубав је основа овог пројекта,
љубав Драгослава Маркова према амфо
рама, њиховом облику, величини и знача

ју у римском животу. Ангажовање тима
лончара који су предано израђивали
амфоре по жељи Маркова је један веома
значајан део процеса експерименталне
археологије којом се Марков несвесно
бавио овим поступком.
- На ову идеју сам дошао зато што
мало живим на мору, а мало овде. Често
сам у мрежама хватао делове амфоре и
тако се родила замисао о репликама
амфора. Да бих ово направио удружило
се мајсторство, са академским уметни
ком. Овде смо донели 59 реплика амфо
ра разних величина и облика. Оне су
овде прављене у радион
 ици у Обренов
цу па су и ти мајстори дошли на отвара
ње изложбе јер смо их правили са много
ентузијазма - рекао је Драгослав Марков.
Изложба реплик а римских амфора
биће отворена до 31. августа.
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VREMEPLOV
9. август
1817. На улицама немачког
града Карлсруеа појавио се
Јозеф Дранс, на возилу са два
дрвена точка. Био је то први
бицикл, конструисан без седла
и педала. Касније је педале
конструисао Немац Морис
Фишер, а 1885. године Енглез
Данлоп конструисао је и гуме
не точкове.
10. август
1675. По налогу краља Чарлса
II, положен је камен темељац
Краљевске опсерваторије у
јужном лондонском предграђу
Гринич. Задатак опсерваторије
био је да изучавањем положаја
звезда помаже навигацији.
Први краљевски астроном био
је Џон Флемстид.
11. август
1919. Умро амерички инду
стријалац шкотског порекла
Ендру Карнеги. Велико богат
ство уложио у добротворне
сврхе, најчешће у оснивање
јавних библиотек а у САД и
Великој Британији. Карнегије
ва задужбина 1926. приложила
100.000 долара за изградњу
Универзитетске библиотеке у
Београду.
1999. Потпуно помрачење Сун
ца захватило делове Европе,
Блиског истока и Азије, а било
видљиво и у Југославији.
12. август
1914. Почела Церска битк а,
завршена 20. августа победом
српске над аустроугарском вој
ском. То је била прва српска и
прва савезничк а победа у
Првом светском рату.
2000. У Баренцовом мору
потонула руска нуклеарна под
морница „Курск“, после две
експлозије узроковане кваром.
Погинуло свих 118 чланова
посаде.
13. август
1961. Почела изградња Бер
линског зида.
1998. Швајцарске банк е и
јеврејске групе постигли спора
зум којим је предвиђена сума
од милијарду и 250 милиона
долара компензације за жртве
холокауста у Другом светском
рату.
14. август
1457. Гутенбергова штампари
ја у Мајнцу издала је прву
штампану књигу у боји. „Мајн
цишки псалтир“ био је штам
пан у црвеној и црној боји.
1945. Јапан је прихватио саве
зничке захтеве за безусловну
капитулацију, чиме је окончан
Други светски рат. Капитулаци
ја је потписана 2. септембра на
амер ичк ом бојн ом брод у
„Мисури“ у Токијском заливу.
15. август
1994. У Судану ухапшен и
изручен Француској један од
најпознатијих светских терори
ста Иљич Рамирес Санчес,
познат као „Карлос Шакал“.

9. AVGUST 2017.

HOROSKOP
ОВАН: Почетни неу
спех треба да вас
мотивише на додатну
упорност или на
жељу за превазилажењем раз
личитих компликација. Важно је
да направите листу приоритета
или да прихватите користан
савет у даљој пословној оријен
тацији. Нема разлога да се пре
више узбуђујете око неких прола
зних догађаја и ситница.
БИК: Покушајте да се
дистанцирате према
особи која понавља
погрешну причу. Све
што чините са позитивном тен
денцијом, оставља добар утисак
на сараднике и потврђује вашу
афирмативну улогу у заједнич
ком договору. Будите довољно
маштовити, планирајте неку нову
или узбудљиву забаву удвоје.
Важно је да примењујете опроба
не рецепте, као подстицај за
добро расположење.
БЛИЗ АНЦ И: Нем а
потребе да се поводи
те за лажним утисци
ма о новим послов
ним приликама. Добро проверите
различите информације и нечију
улогу у пословној сарадњи. Поне
кад комплетну ситуацију треба
поступно анализирати на више
начина. Потрудите се да са више
емоција привучете нечију пажњу.
Пријаће вам шетња или нек а
спортска активност.
РАК: Уколик о вам
нед ос таје
доб ра
воља или концентра
ција, препустите сво
јим сарадницима да се баве ком
пликованим задацима који изи
скују већи напор. Морате имати
добру процену, ко може да вас
замени у одговарајућем тренут
ку. Немојте дозволити свом парт
неру претерану дозу самовоље
или да занемари неки заједнички
договор који имате.
ЛАВ:
Избегавајте
претерано експони
рањ е у друш тву
сарадника и немојте
причати о стварима које предста
вљају потенцијалну опасност за
ваше пословно – финансијске
интересе. Уосталом, увек постоји
фактор промене и изненађења.
Нема потребе да наивно потце
њујете партнерове могућности
или да се сувише заносите за
субјективним проценама.
ДЕВИЦА: Иск уство
вас опомиње да не
треба веровати осо
би, која има необичну
репутацију или за коју ваши
сарадници говоре у неком нега
тивном контексту. Одл ожите
нове финансијске калкулације
или неки вид удруживања под
сумњивим околностима. Имате
утисак како вам љубав и лично
задовољство непобитно измичу.

ВАГА: Упорно поку
шавате да импресио
нирате своју околину
или једну утицајну
особу, коју сте недавно упознали.
Ипак, све што чините више под
сећа на преувеличавање или на
претерано експонирање. До
успеха се не стиже на лак и јед
ноставан начин. Уместо да
интензивно размишљате о нечи
јим манама, боље је да озбиљ
није анализирате своје понаша
ње и пропусте које чините.
ШКОРПИЈА: Имате
добру процен у о
новим пословно –
финансијским прили
кама. Умете да наметнете своје
мишљење пред сарадницима и
добијете похвале са различитих
страна. Међутим, не желите да
се зауставите на садашњој пози
цији. Осећате се као да вам неко
ускраћује могућност новог избо
ра или емотивног задовољства.
СТРЕЛАЦ: Потребно
је да одложите неке
пословне договоре.
Повремено постоје
ствари које захтевају креативно
размишљање или фазу ствара
лачке инкубације. За сада имате
више питања него задовољавају
ћих одговора, стрпљиво сачекај
те на бољу пословну прилику. Не
можете да се ослободите емо
тивног утиска о једној особи.
ЈАРАЦ: Стало вам је
да се направи пра
вилна деоба послов
них или материјалних
интереса. Потребно је да преу
змете иницијативу, јер већина
сарадника заговара лична мери
ла или услове које најбоље
познаје. Нема разлога да прикри
вате део приче, који побуђује
нову сумњу или осећаје несигур
ности код вољене особе.
ВОДОЛИЈА: Уколико
вас привлаче неке
тајанствене или нео
бичн е
сит уа ц ије,
морате да прихватите и одређе
ни степен пословног ризик а.
Нема разлога да преувеличавате
своје могућности или да кршите
основна правила у пословању.
Изненадни сусрет са једном осо
бом за вас представља емотив
ни врхунац, али на жалост то
одушевљење брже пролази него
што бисте то желели.
РИБЕ: Не успевате
најбоље да предви
дите нечији одговор
на задату тему или
да успоставите добар однос у
комуникацији са сарадницима.
Не будите превише разметљи
ви, већ на време затражите
нечију моралну или материјалну
подршку. Вољена особа игнори
ше ваше идеје и покушава да
вас наведе на своје планове.
Пријаће вам витаминска исхра
на.

Crkveni
kalendar
Среда, 9. август (27. јул)
Св. великомучемик Пантелеј
мон; Св. Климент Охридски
Четвртак, 10. август (28. јул)
Св. апостоли и ђакони Никанор,
Прохор, Тимон и Пармен
Петак, 11. август (29. јул)
Свети мученик Калиник; Света
мученица Серафима
Субота, 12. август (30. јул)
Преподобна мати Ангелина
Српска
Недеља, 13. август (31. јул)
Св. мученик Евдоким; Св. муче
ница Јулита (Госпојинске покла
де)
Понедељак, 14. (1) август
Изношење Часног Крста – Св.
муч. Макавеји (Поч. поста)
Уторак, 15. (2) август
Пренос моштију првомученика
и архиђакона Стефана

Ледени десерт
Састојци: вода 300 мл, шећер
5 кашика, пудинг од малина, кисе
ла павлака, јогурт 150 мл, слатка
павлака 200 мл, малине 150 г.
Припрема: Пудинг и 50 мл
хладне воде сједините. Остатак

воде ставите са шећером да про
кључа, па додајте умућени пудинг
и скувајте. Када је готово склони
те са рингле, покријте растегљи
вом фолијом и оставите да се
охлади. У охлађени пудинг додај
те киселу павлаку и јогурт. Миксе
ром изједначите смесу, затим
додајте слатку павлаку и на сред
њој брзини мутите још један
минут. На крају додајте малине и
лагано промешајте. Сипајте у
одговарајуће калупе и охладите у
замрзивачу.

• Да би један живео веко
вима, многи морају од
данас до сутра.
• Живот је јефтин. Скупо
му је одржавање.
• Идеал
 исти су се сна
шли материјално, мате
ријалисти идеално.
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ШИД

Персонални асистенти
помажу инвалиде
Међу главним проблемима особа са
инвалидитетом, посебно се истичу и нео
дговарајући услови живота, висока стопа
незапослености, сиромаштво, социјална
невидљивост и изолација, неприступач
ност како органа државне управе, тако и
културних и здравствених институција
социјалне заштите, јавног превоза инфор
мација и информационих технологија

П

роблеми са којима се
особе са инвалидитетом
најчешће суочавају огле
дају се у физичким и друштве
ним баријерама. Подаци говоре
да данас у Србији живи више
од 800.000 инвалида. Предра
суде и стереотипи према њима,
најчешће их доводе до дискри
минације. Посебно жене. Најве
ћи број примедаба који стиже
до поверенице за заштиту рав
ноправности Бранкице Јанко
вић, углавном се односи на
општу неприступачност и на
дискриминацију инвалидних
лица приликом запошљавања,
који и јесте један од основних
услова за њихово пуно укључи

вање у друштво. Међу главним
проблемима особа са инвали
дитетом, посебно се истичу и
неодговарајући услови живота,
висока стопа незапослености,
сиромаштво, социјална неви
дљивост и изолација, непристу
пачност како органа државне
управе, тако и културних и
здравствених институција соци
јалне заштите, јавног превоза
информација и информацио
них технологија.
Посредством прекограничног
пројекта са Републиком Хрват
ском, који је недавно реализо
ван у шидској општини, Центар
за социјални рад у Шиду добио
је средства у висини од 29.780

Невидљиви
чланови друштва
Бранислави Петровић из
Гибарца до сада је установље
но осам хроничних дијагноза.
Њена инвалидност је данас
стопроцентна и како каже, 34
године колико је болесна,
редовно се суочава са пробле
мима које према њеном
мишљењу, муче и остале осо
бе са инвалидитетом.
- Немам право на 80 одсто
потребних лекова без којих не
могу. Већина их се не може
набавити на рецепт, него их
морам купити о свом трошку, а
социјална примања су мала да
би их из тог износа могла при
уштити. Немам право ни на
контроле и прегледе на Војно
медицинској академији у Бео
граду, на упут о трошку Репу
бличког фонда за здравствено
осигурање, тако да и то морам
сама да платим. Такође, као ни
остала инвалидна лица, не
могу преко РФЗО да добијем
адекватна ортопедска помага

ла. Истакла бих и бројне архи
тектонске баријере у нашој
заједници и држави, које ми
инвалиди тешко можемо пре
вазићи - каже Бранислава.
Као једну од отежавајућих
околности она наводи низак
ниво свести људи о особама
са инвалидитетом.
- У великој мери су присутне
предрасуде и стереотипи о
нама, како на нивоу државних
институција тако и код људи,
што нама инвалидима прилич
но отежава живот. Не могу да
кажем да држава последњих
година није напредовала у
смислу спровођења одредби
Закона о спречавању дискри
минације особа са инвалиди
тетом и правилника који се
односи на те особе. Међутим,
некад се дешава да одређене
институције закажу у свом
раду приликом спровођења
одређених одредби - истиче
она.

Бранислава Петровић

евра. Реч је о пројекту „Границе
без ограничења, побољшање
квалитета маргинализованих
група кроз приступ људи људима“. Овај пројекат подржа
ва Европска унија, а суфинан
сира Покрајинска влада. У про
јекат су поред Центра за соци
јални рад Шид, укључени Црве
ни крст Сремска Митровица и
удружење особа са инвалиди
тетом „Бубамара“ из Винкова
ца.
- За време катастрофалних
мајских поплава које су задеси
ле у великој мери и нашу
општину, увидели смо да је био
највећи проблем са инвалид
ним лицима која се у тим трену
цима нису могла одвојити од
својих инвалидних колица.
Овим прекограничним пројек
том Центар за социјални рад у
Шиду у наредном периоду ће
добити специјализовано комби
возило са рампом, чамац са
рампом, са којима ћемо моћи у
таквим непредвиђеним ситуа
цијама благовремено да реагу
јемо и помогнемо инвалидним
лицима - истиче в.д. директора
Центра за социјални рад Шид
Дејан Логарушић.
Већ у наредном периоду,
биће сачињена евиденција
лица са инвалидитетом са под
ручја шидске општине, како би
се између Центра за социјални

Дејан Логарушић

рад и њих могла одвијати
редовна комуникације и пружи
ти помоћ на време.
- Један од планова је и
лиценц ир ањ е
перс он алн их
асистената који би им помага
ли. Планирамо да позовемо све
особе са инвалидитетом, како
бисмо разговарали са њима и
сазнали које су њихове највеће
потребе. У плану нам је да и у
наредном периоду учествујемо
на још неколико конкурса за
средства, јер желимо да помог
немо тим људима и омогућимо
им лакши живот - наводи Лога
рушић.
Прекогранични пројек ат у
који је укључен Центар за соци
јални рад Шид, биће реализо
ван до фебруара 2018. године.
М. Н.
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Немци задовољни
сремским краставцима

Н

а четири и по хектара
земљишта преко пута
Хотела Срем, које је у
власништву Казнено поправ
ног завода Сремска Митрови
ца, у току је берба корнишона.
На овом послу ангажовано
је 70 осуђених лица. Берба
је почела у другој половини
јуна, а посла има до средине
септембра.
Како
наводи
управник
КПЗ Александар Алимпић,
почетком године митровачки
затвор је склопио уговор са
немачком компанијом која се
бави прерадом повртарских
производа.
- Они су дошли код нас
са намером да развију про
изводњу корнишона. Моја
жеља је да се наредних
година преоријентишемо на
повртарство, јер један хек
тар повртарске производње
мења најмање десет хек

Дневно се на корнишонима заради 1.500 евра

тара ратарске производње.
Производња корнишона је
веома профитабилна, днев
но у просеку зарадимо око
1.500 евра. Тренутно имамо
4,5 хектара под корнишони
ма, од тога је четири хектара
хоризонтална производња,
а пола хектара је шпалирни
тип, односно вертикална про
изводња. Заједно са фирмом
од које смо добили фолију и
семена смо направили про
јекат у оквиру којег едукујемо
осуђена лица за производњу
корнишона. Након издржа
не казне имају могућност да
аплицирају преко Невлади
не организације „Хелп“ за
опрему вредну 2.500 евра.
Те тако четворочлана поро
дица уколико на 20 ари ради
вертикалну производњу кор
нишона може у просеку да
заради 400 евра месечно.
Нудимо одличну алтернативу
осуђеним лицима и видим да
је заинтересованост добра.
Има оних који су пред исте
ком казне и аплицирали су
за ова средства – каже Алим
пић.
План за идућу годину је да
имају 12 хектара под повр
тарским културама, од тога
осам под корнишонима, а
остатак би била паприка или
нека друга култура.

Управник
митровачког
затвора најављује и Изложбу
домаће пољомеханизације,
која ће се одржати у недељу
27. и понедељак 28. августа
на простору преко пута Хипо
дрома. Улаз за посетиоце је
бесплатан, а сви заинтере
совани ће моћи да пазаре
домаћу пољомеханизацију по
сајамским ценама. Приколица
од пет тона која се производи
у митровачком затвору на сај
му ће коштати 4.666 евра, док
ће цена приколице од 10 тона
са церадом бити 8.129 евра.
У понуди су приколице и од
осам тона. Најскупља дрља
ча, од седам поља коштаће
3.125 евра, а у понуди ће бити
и дрљаче од шест и пет поља.
Цене су без ПДВ-а.
Како наводи Алимпић сви
они који се одлуче да купе
капедомске дрљаче или при
колице на изложби потреб
но је да уплате аванс од 10
одсто од вредности сајамске
цене, а механизацију могу
да преузму и за шест месеци
и тако оставе себи простор
за плаћање. Након сајма, у
оквиру сталне поставке капе
домске механизације свако ко
буде желео да купи неку од
пољомашина моћи ће и да је
испроба.
Б. Селаковић
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ЖРК „СЛОВЕН“ РУМА

Почеле
припреме

Рукометашице, чланице
ЖРК „Словен“ Рума започеле
су 1. августа припреме за
предс тојећ у
такм ич ар с
 ку
сезону.
Први део припрема девој
ке ће одрадити у Руми, а
потом иду на Гоч где су у пла
ну и прве контролне утакми
це.
- Остајемо са истим играч
ким кадром као и лане. Уз
повратак две искусније игра
чице које ће свакако, допри
нети стабилизацији младог
тима. Сматрам да смо ове
године сазрели за највиши
пласман - каже тренер Дра
ган Видовић.
Председница клуба Ката
рина Радовић каже да су
ЖРК „Словен“ нудили наступ
у вишем рангу такмичења
уколико би платили улазак.
- Међутим, ми желимо да
покажемо да смо најбољи у
овом рангу и да као прваци
одемо у супер лигу - истиче
Катарина.
Клуб ове године има вели
ке амбиције и у такмичењима
млађих категорија које су,
такође, кренуле са тренинзи
ма.

ЏУДО

Зубовић други
у Солуну

Последњег викенда у јулу
одржано је у Солуну Првен
ство Балкана за старије пио
нире. Такмичар Џудо клуба
„Словен“ из Руме Стефан
Зубовић постигао је одличан
резултат и освојио сребрну
медаљу на Првенству Балка
на. Стефанов тренер је Бра
нислав Бјелић.
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КАЈАК

Такмичарке Вала
на Олимпијади младих

Анастазија Бајук и Оливера Михајловић

Н

а Европском олимпијском фестивалу
младих, одржаном у мађарском граду
Ђеру од 23. до 29. јула, учествовале
су и кајакашице „Вала“ из Сремске Митро
вице Оливера Михајловић и Анастазија
Бајук.
Оливера Михајловић је у трци на 500
метара освојила шесто, а Анастазија Бајук
у трци на 200 метара осмо место. У двоседу

ове две кајакашице су биле седме у тркама
на 200 и 500 метара. У мешовитом четверцу
су веслале заједно са Димитријем Новако
вићем и Војином Рудовићем. У полуфина
лу у трци на 200 метара четверац је заузео
четврту позицију, док су у квалификацијама
на 500 метара такође били четврти.
Такмичење је окупило кајакаше из целе
Европе узраста до 16 година.
Б. З.

ПЛИВАЧКИ МАРАТОН ЈАРАК – ШАБАЦ

Победник Тамаш Фаркаш из Србије

П

обедник 48. Међународног пливачког
маратона „Јарак – Шабац“ је Тамаш
Фаркаш из Србије са пролазним
временом од два сата 48 минута и 54
секунде. У женској категорији прво место
освојила је Ленка Стербова из Чешке са
временом 2 сата 59 минута и 31 секунда.
Пливачки маратон одржан је у недељу, 6.
августа. Старт трке био је у Јарку, одакле је
18 такмичара из Србије, Италије, Чешке и
Босне и Херцеговине запливало до Шапца,
стазу дугу 19 километара. Температуре воде
износила је 28 степени, а напољу је било
преко 35 степени Целзијусових.
Седам жена и 11 мушкараца надметало

Пливачи пред старт трке

се за наградни фонд од 4.200 евра, а нај
млађи пливач Алекса Дудуковић из Сомбо
ра имао је 12 година. Пливаче и окупљене
грађане у Јарку поздравио је градоначелник
Сремске Митровице Владимир Санадер,
који је такмичарима пожелео пуно среће.
Подршку организацији Маратона пружила је
и митровачка локална самоуправа и Месна
заједница Јарак.
Маратон „Јарак – Шабац“ је познат и као
„Трка мира“, а посвећен је страдалим Мачва
нима у трагичном догађају крајем септем
бра 1941. године, када је више од пет хиља
да Шапчана било протерано са својих огњи
шта и стрпано у логор у Јарку. 
Б. С.
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Спортска
недеља

Учесници регате били су смештени у Специјалној болници

УЧЕСНИЦИ 62. МЕЂУНАРОДНЕ ДУНАВСКЕ РЕГАТЕ БОРАВИЛИ
У СТАРОМ СЛАНКАМЕНУ

Кајацима кроз Срем
С
тари Сланкамен био је један од 12
места у нашој земљи у којем су уче
сници 62. Међународне дунавске
регате направили мали предах. Они су
у ово подунавско село стигли у уторак 1.
августа и задржали се до среде, 2. августа,
када су наставили пут ка крајњем одреди
шту, месту Свети Ђорђе у Румунији.
Најстарија, најдужа и највећа, 62. међу
народна, спортско - рекреативна тури
стичка кану, кајак и веслачка регата на
свету кренула је 24. јуна из немачког гра
да Инголштат и траје 75 дана. Око 110
кајакаша кренуло је на пут дуг преко 2.500
километара, а светски кајакаши кампова
ће укупно у 61. месту дуж Дунава у осам
земаља.
У Србију, односно у Апатин, 26. јула
упловило је 130 кајакаша из Немачке,
Аустрије, Словачке, Мађарске, Хрватске,
Бугарске, Румуније, Холандије, Швајцар
ске, Француске и Србије.
Организатори истичу да ове године на
регати учествује завидан број младих
људи из различитих земаља жељних дока
зивања, који желе да упознају нове преде
ле, културе, обичаје, традицију и људе. Ту
су и они који су већ годинама, па и деце
нијама редовни учесници, попут Питера
Милера који је стигао из Немачке до Ста
рог Сланкамена.
- Неколико пута сам до сада боравио у
Старом Сланкамену и могу вам рећи да
се изнова одушевим пределима који су
несвакидашњи. Пут кроз Србију је најлеп
ши део руте - истиче Милер.
Учеснике Дунавске регате у дворишту
Специјалне болнице „Др Боривоје Гњатић“
у Старом Сланкамену дочекали су пред

ставници локалне самоуправе и Туристич
ке организације општине Инђија.
- Задовољство нам је што смо једна од
12 етапних станица у Србији и то у месту
за које уназад годинама учесници Регате
имају само речи хвале. Туристичка органи
зација, Општина Инђија и Специјална бол
ница „Др Боривоје Гњатић“ припремили су,
као и претходних година, простор за кам
повање - смештај, излет и вечеру и при
годан програм којим се презентује локал
на култура и традиција – истакла је Маја
Бошњак, директорка Туристичке организа
ције општине Инђија.
У просторијама Специјалне болнице
организована је и традиционална добро
дошлица учесницима Регате, када су им
уручени симболични поклони и промотив
ни материјал општине Инђија.
- Ми смо задовољни, јер су и учесници
регате задовољни. Чули смо коментаре да
су услови које смо им обезбедили у сарад
њи са Специјалном болницом и више него
што очекују током 75-дневног пута. С обзи
ром на то да су учесници стигли из више
земаља, то је уједно прилика да им пока
жемо чиме наша општина располаже, као
и да смо добри домаћини - истакао је Мар
ко Гашић, помоћник председника Општине
Инђија.
После 588 километара и 18 дана учесни
ци регате ће 12. августа напустити Срби
ју, упловити у Бугарску и наставити пут ка
Црном мору где стижу 9. септембра. Орга
низатор ТИД регате кроз Србију је Одбор
за туризам Кајакашког савеза Србије уз
помоћ домаћина Туристичких организаци
ја, општина и градова кроз које пролазе.
М. Ђ.

Спортска недеља на
пећиначким базенима тра
јала је од 31. јула до 4.
августа. Организовали су
је Спортски савез „Развој
спортова“ и Базени Пећин
ци, а најразличитијим садр
жајима и спортским дисци
плинама, организатори су
се и ове године потрудили
да обогате летњу сезону,
не само основцима, него и
свим посетиоцима базена.
Отварању
Спортске
недеље присуствовали су
директор Јавне установе
„Спортски центар“ Томи
слав Ћирковић и председ
ник пећиначког Спортског
савеза Синиша Ђокић, који
је том приликом истакао
значај бављења спортом.
- Трудимо се да децу
анимирамо и током рас
пуста, јер спортске актив
ности треба да постану
њихова свакодневна нави
ка, која ће им помоћи да се
правилно развијају. Наш
примарни циљ управо је
промоција здравог начи
на живота, као и да децу
доведемо на спортске
терене, а на овај начин се
трудимо да им кроз забаву
и различита спортска над
метања приближимо свет
спорта и све предности
које он доноси – нагласио
је Ђокић.
Спортска недеља поче
ла је трком у џаковима, а
током пет такмичарских
дана посетиоц
 и базена су
имали прилику да се окуша
ју у најразличитијим спорт
ским дисциплинама од тур
нира у одбојци на песку,
шаху и стоном фудбалу,
преко пимпловања лоп
том, најсмешнијих скокова
у воду и вежбања са клов
новима Тозом и Божом, до
Игара без граница у води,
а у оквиру спортске неде
ље на базенима је одржано
и Општинско такмичење у
пливању за ученике узра
ста од 5. до 8. разреда.
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Враћају се роде у
Сремску Митровицу

Пише: Oливера Делић

Вековима роде
са човеком
имају неке
чудне везе.
Оне једноставно
воле да су
близу њега,
у насељима,
ако нису на
димњаку оне
пребивају на
неком крову,
далеководу,
бандерама...
Фотографија рода Весне Белић

К

орисници друштвене мреже фејсбук једноставно воле да су близу њега, у
последњих месеци имали су прилику насељима, ако нису на димњаку оне пре
да уживају гледајући снимке рода у бивају на неком крову, далеководу, банде
гнезду које постоји у Сремској Митровици рама... Али, у случају да рода облеће
вероватно један век ако не и више. Весну вашу кућу или закуца на врата, онда се
Белић (59), економисту у пензији, заљу можете надати принови, јер по старом
бљеника у природу и митровачко окруже веровању, које су људи маштовито испле
ње, често срећемо са фото - апаратом у ли поводом њихове блиске појаве, роде
рукама како тражи занимљиве призоре да доносе бебе.
би их сачувала за нека нова будућа вре
У митологији роде се појављују као пра
мена. Документариста савременог
доба, фотограф аматер, Весна Белић,
из љубави према свом хобију и знати
жеље, поклонила нам је несебично
прелепе снимке и видео записе о нее
видентираним становницима нашег
града, птицама селицама – родама.
Сремска Митровица има необичан и
леп незваничан природни симбол
места – гнездо птица рода у које сваке
године долазе познате дуговрате и
дугоноге лепотице - птице селице, пре
летевши пут од неког непознатог стани
шта у Јужној Африци до нашег града,
вероватно и око 15.000 километара.
Генерације суграђана посматрале су то
гнездо, а деца се радовала појави црно
– белих пилота на небу када круже
изнад кровова и димњака. То су мама и
тата малих клепетана који истурених
кљунова неуморно вире из гомиле
уплетених гранчица и трица, те зјачу за
неком раскреченом жабом, увијеном
змијом или ином барском живуљком,
које су донели брижни родитељи њихо
вим младунцима незајажљивог апети
та. Роде се стално враћају на димњак
куће у Пиварској улици, код породице
Молнар сигурно један век.
Иначе, чини ми се да вековима роде
Весна Белић
са човеком имају неке чудне везе. Оне

стари симбол рађања и обнове живота у
свим великим и старим светским цивили
зацијама, од Египћана до Римљана, али и
у митологији Истока и северних европских
народа. У словенској митологији оне сим
болишу нови живот пошто долећу с про
лећа када се буди сва природа. Гнездо се
поистовећује са домом или породицом, а
неки тумаче да наговештава изградњу и
добитак. Човеку није промакла ни љубав
међу птичијим паровима, али и роди
тељска брига према младима, тако да
су маме роде са жабцем у кљуну изнад
гнезда пуног птића честа илустрација у
дечијој литератури.
оде селице, односно повратнице
и њихово гнездо, повезале су осо
бе истих опажања, наше сугра
ђанке, које су свака на свој начин забе
лежиле време кроз митски симбол
живота: рађања и трајања – наше роде.
Занимљиво, поред интересовања за
ово вековно необично обележје места
– гнездо у Пиварској улици, ове две
особе повезује још један детаљ: стам
бени простор у Паробродској улици.
Некад давно ту је живела архитекта
Ирина Непокојчицки, од времена избе
глиштва из Русије до 1948. године, а
данас ту обитава Весна Белић. Архи
текта Непокојчицки је иначе пројекто
вала наш Камени цвет – фонтану у
парку. Цртеж гнезда са родама архи
текте Ирине, који је настао 1926. годи
не вероватно је и најстарији визуелни
документ о постојању овог гнезда у
Сремској Митровици. А, фото и видео
записи Весне Белић су савремено све
дочанство о сремском амбијенту са
занимљивим инспиративним декором
– птице роде.
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