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Царски град
и јавни тоалет

Шта ће нама гости,
да не кажем
туристи, који неће
ни за кафу да
потроше, него да
им још и јавни
ве-це правимо и да
се трошимо без
везе? Мислим, кад
смо већ могли да
бирамо, разумно је
што смо изабрали
стазу за трчање

М

итровчани су од 27. новембра до 1. децембра имали сем „у кулоарима“ није помињао годинама. Још од време
прилику да гласају за један од три понуђена пројек на када је један овдашњи бизнисмен узео некадашњи јав
та у оквиру партиципативног буџетирања. И одлучи ни ве-це „под свој ајер“ па на њему назидао кафану на
ли су да се у буџету за 2018. годину уврсти пројекат рубу градског парка. После и бизнисмен мало пропао (или
можда није, него се притајио) и кафана затворена, (па ско
„Постављање тартан стазе на кеју уз обалу реке Саве“.
У, да тако кажем, понуди су били и изградња игралишта ро отворена под дугим именом), ал од јавног тоалета није
за псе, који се Митровчанима апсолутно није „дојмио“, остало ништа, заправо постао је складиште у коме су сме
затим ту је био и предлог пројекта санације домова култу штене празне гајбе пива.
ре по селима, али, као што рекосмо, убедљиву победу је
а, то су биле неке луде, транзиционе године, било не
однела тартан стаза, од Риболовца до теретног моста, као
поновило се. Сад су наступила нова времена, тран
апсолутан приор
 итет града на Сави. По гласовима Митров
спарентна и демократска. На гласање, да се пребро
чана. Све у свему, 227 људи је одлучи
јимо и да видимо како стоје ствари. И
ло да се следеће године гради тартан
тако, сад смо изгласали да нам треба
стаза.
стаза за трчање, а не треба нам игра
Испада да керови
Веома занимљиво је то што се у
лиште за керове. Шта тек рећи о сео
деле
судбину људи,
кутији за гласање нашло и 90 листића
ским домовима културе? И о сеоској
на којима је дописан четврти пројекат,
култури? А не треба нам ни јавни ве-це.
у смислу класне при
изградња јавног тоалета.
Оно јест Митровчанима и не треба, они
падности. Зна се ко
Игралиште за псе? Право да вам
су ионако код своје куће, па не морају
којем социјалном, па
кажем кад сам чула да је такав предлог
да обијају градске кафиће кад их при
био у оптицају, мислила сам да се то
тера. А што се тиче гостију, да не кажем
самим тим и керећем
неко шали. Еј, игралиште за псе! То
туриста, и ту је рачуница јасна. Изеш
слоју припада, па у
ваљда за ове педигриране кучиће, шта
туристу ако неће у Митровици бар кафу
складу са тим иде и
ја знам... Нешто као ми смо Њујорк,
да попије, па успут у том кафићу може
Лондон, ваљда, па да имају сироте
и да обави неодложно. Шта ће нама
друштвена брига
куце зелену површину да се поиграју, а
гости, да не кажем туристи, који неће
њихове газдарице да размене иску
ни за кафу да потроше, него да им још
ства, шта ли...? Испада да керови
и јавни ве-це правимо и да се трошимо
деле судбину људи, у смислу класне припадности. Зна се без везе? Мислим, кад смо већ могли да бирамо, разумно
ко којем социјалном, па самим тим и керећем слоју припа је што смо изабрали стазу за трчање. Па да трчкарамо од
да, па у складу са тим иде и друштвена брига. Има ли Риболовца до теретног моста и назад, до миле воље. Коме
већег цинизма од идеје игралишта за псе? Поред таквог је до трчања, а коме није нек добро обрати пажњу на то кад
предлога није ни чудо што је прошла тартан стаза, као ће догодине бити гласање. Мада, овде је већи проблем у
готово једнако цинична идеја.
предлагању пројеката, него у њиховом одабиру. Догодине
Међутим, јавни тоалет је већ нешто друго. Њега нико, лако може да нам се деси игралиште за псе.

Д
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ИГОР МИРОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ ВОЈВОДИНЕ У РУМИ

Пут Нови Сад – Рума је пројекат
од националног значаја

Игор Мировић у Руми

Б

оравак у Руми – полагање камена
темељца за нови објекат фабрике
Хелткер Јуроп покрајински преми
јер Игор Мировић је искористио и за
разговоре са руководством румске
општине.
Разговарало се о започетим пројек
тима, које подржава Покрајина, као што
је опремање радне зоне Румска петља,
затим пројектима у областима путне
инфраструктуре и у области образова
ња и здравства.
- Драго ми је што је локална админи
страција већ припремила нове пројекте
са којима ће конкурисати на наше кон
курсе наредне године. Обавештен сам

о плановима да се конкурише за сред
ства којим ће се реконструисати Главна
улица у Руми и реализовати друга
фаза вртића „Коцкица“ – рекао је пре
мијер Мировић.
Када је реч о покрајинском буџету за
наредну годину, Мировић је најавио да
ће бити усвојен у законском року и да
се, у једном делу, наставља са субвен
цијама, са циљем да се и мањим фир
мама у мање развијеним срединама
помогне да отворе нове фабрике и
уводе савременију технологију.
– Радићемо и велике јавне објекте, а
морамо да одржимо тренд политичке
стабилности и великих директних инве

стиција, да нам субвенције буду ком
плементарне. ИПАРД фондови ће омо
гућити инвестирање, пре свега, у опре
му за пољопривреду, крећемо се
добрим темпом и надам се да ћемо за
три године имати број незапослених
испод десет процената и раст БДП у
континуит ету, од преко три процента
годишње, раст извоза, санирање црних
рупа у економији – рекао је Игор Миро
вић, уз констатацију да има основа за
оптимизам, а да је Рума на добром
путу да постане једна од најразвијени
јих општина и то не само у Војводини.
Посету Игора Мировића смо искори
стили и да му поставимо питање веза
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Изглед будућег пута

но за пут Нови Сад – Рума, са тунелом
кроз Фрушку гору, о којем се доста гово
ри у последњих неколико година, а
министарк а Зорана Михајловић је
недавно изјавила да би његова градња
требало да почне у 2018. години.
На наше питање Мировић каже да је
пројек ат потпуно спреман, односно
потребна пројектна документација.
– Био је то тежак посао који сам лич
но започео крајем 2013. године и тицао
се пре свега, студије изводљивости,
генералног пројекта, геолошких студи
ја, урбанизма на траси кроз три општи
не – Нови Сад, Ириг и Руму, као и изра
де идејних пројеката. Ми смо цео тај
посао, који некада траје и дуже него
само извођење пројекта, спровели до
краја ове године, то је готово. У току је
израда плана парцелације, треба озна
чити парцеле које ће се откупљивати, а
Влада Србије је обезбедила средства
за откуп парцела на једном делу трасе
и тај посао сукцесивно креће од ове
године – каже Игор Мировић.
Он је додао да је формиран технички
тим заједно са партнерима из кинеске
ЦРБЦ компаније, подсећам пре нешто
више од месец дана Влада Србије је
потписала меморандум са кинеском
компанијом у том послу.
– Све даље зависи од припреме
комерцијалног уговора и од извора
финансирања. Тај део је у надлежно
сти Републичке владе и Министарства,
не могу да лицитирам када ће до тога
дођи јер се ствари дешавају по изве

Драго ми је што
је локална
администрација већ
припремила нове
пројекте са којима ће
конкурисати на наше
конкурсе наредне
године. Обавештен
сам о плановима да
се конкурише за
средства којим ће се
реконструисати
Главна улица у Руми
и реализовати друга
фаза вртића
„Коцкица“ рекао је
Игор Мировић, уз
констатацију да има
основа за оптимизам,
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најразвијенијих
општина и то не само
у Војводини
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сном плану. Видели сте да је потписан
комерцијални уговор на делу Коридора
11 у дужини од 30 километара, ми смо
на самом прагу да тај последњи корак,
извор финансирања и комерцијални
уговор потпишемо. Када ће се то тачно
десити ја не могу да кажем, да ли ће
бити следеће године – надамо се,
ствар је у рукама Владе Србије. За нас
је то велики пројекат, румска општина
практично добија нову индустријску
зону која ће омогућити да се практично
елиминише незапосленост у Руми,
Ириг добија растерећење саобраћаја и
једну малу индустријску зону, а Нови
Сад огромну зону у комплексу приоб
 а
ља у Петроварадину, као и једно
огромно растерећење саобраћаја, јер
је Нови Сад саобраћајно загушен по
свим параметрима. Најважније је да је
то економски исплатив пројекат у одно
су густину саобраћаја која постоји на
овој траси. По званичним подацима
Путева Србије, имате око 12.000 вози
ла дневно од тога око 800 камион
 а.
Све је дакле припремљено и на потезу
је Влада Србије у директним комерци
јалним преговорима са компанијом
ЦРБЦ – што је до нас све је учињено
како би се овај пројекат уврстио у
наредни приоритет – одговорио је
Покрајински премијер Игор Мировић.
На интернету се може пронаћи симу
лација путовања од Руме до Новог
Сада која траје преко девет минута
овим, још непостојећим, путем.

Смиља Џакула
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КРАЈ ФАРСЕ У „БАЈИЋЕВОЈ“ ШКОЛИ

Тужилаштво у Митровици
одбацило кривичну пријаву
против учитеља Матеа Жарка
Због истеривања личног каприца
директорке школе Анкице Јевтић, Град
Сремска Митровица треба учитељу да по
пресуди исплати за до сада изгубљене судске
спорове више од милион динара

Т

ужилаштво у Сремској
Митровици одбацило је пријаву
против учитеља Матеа Жарка,
сматрајући да нема елемената
кривичног дела, везаног за догађај од
10. јуна, када је водио ученике на
једнодневну екскурзију. Анкица Јевтић
директорка ОШ „Слободан Бајић
Паја“, која је пријавила полицији
учитеља због физичког, психичког
насиља и дискриминације ученика,
одмах је суспендовала Матеа који 23.
децембра, после шест месеци очекује
коначан исход. Да ли ће добити отказ
или бити враћен на посао.
Сукоб на релацији директорка
школе и учитељ који траје више од
две године, сви су изгледи да још
неће добити коначан епилог. Иако је
одлуком Апелационог суда Мате
Жарко враћен на посао 1. јуна, јер
није прекршио Закон о основама
образовања и васпитања, због чега је
први пут 2015. године био
суспендован, Мате и даље чека да се
врати за учитељску катедру. Није само
што чека повратак на посао, већ и
исплату на конту заосталих зарада, са
припадајућим порезима и
доприносима.

- Представници града су ми
обећали да ће у току ове недеље
исплатити тај износ који је више од
милион динара. Мој адвокат је
блокирао рачуне школи, али скинуто
је само око 58.000 динара. Тада ми
је начињена велика неправда, као и
сада, али како кажу правда је спора,
али достижна - каже учитељ који са
нестрпљењем очекује 23. децембар.
Вест да је Мате децу у аутобусу
малтретирао, тукао, вређао,

Још један
случај
Одлуку Апелационог суда ових
дана очекује и Софија Лазар, која је
у овој школи радила као
спремачица, а добила отказ од
директорке Анкице 2.12.2016.
године. Одлуком од 29. 06. 2017
године, Основни суд у Сремској
Митровици наложио је да се Софија
врати на посао у року од осам дана,
али се Школа жалила Апелационом
суду.

Мате Жарко

одјекнула је прво на једном градском
порталу против којег је учитељ како
каже поднео пријаву.
- Све је кренуло одатле, када се на
том порталу појавила та
информација. Па да је било тако
ваљда би моје колеге које су биле са
мном у аутобусу одмах позвале
директорку, а она полицију, која је
требала да ме сачека и одведе на
саслушање - запитан је Мате, који не
крије задовољство што је и овај пут
доказао да није крив, већ да је како
сматра, жртва.
Поводом свих дешавања везаних за
директорку и њега, Мате је обавестио
Министарство просвете, Заштитника
грађана, Мисију ОЕБС у Србији, али
је послао дописе на још неколико
адреса, све у намери да би га
заштитили од својевоље директорке,
која га, како тврди, психички
узнемирава.
С. Костић

Штеточинско понашање
директорке школе
С обзиром на то да је Тужилаштво
повукло пријаву коју је директорка
школе Анкица Јевтић поднела против
учитеља Матеа Жарка, губи смисао
и само вођење дисциплинског
поступка по истом случају. То значи
да Школу чекају нови трошкови на
име исплате штете учитељу који за
време суспензије не добија плату.
Требају ли Граду овакви руководиоци
који се понашају толико штеточински

по градски буџет. Што се саме
Анкице Јевтић тиче, тешко је
поверовати да би се сама тако
понашала да није имала подршку
некога из Градске управе. Зато би
било занимљиво преиспитати каква
је у свему била улога начелнице за
образовање Мирјане Пјевац,
инспекцијских служби и осталих у
том ланцу бахатости без покрића у
закону.

Анкица Јевтић

6. DECEMBAR 2017.
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Смена на челу Апотеке

Према речима нове директорке
Гордане Ћуић Цвијановић, Апотека
пролази кроз тежак период. Функ
ционишу само два објекта, то је
апотека у болници и централна апо
тека, а затворено је 10 апотека

Н

а седници Скупшти
не града Сремска
Митровица која је одр
жана у среду, 29. новембра,
усвојен је предлог одлуке
о висини стопе пореза на
имовину на територији гра
да Сремска Митровица за
физичка и правна лица, као
и одлука о утврђивању цене
квадратног метра некретни
на на територији Града.
Усвајање одлука о
дефинисању пореза на
имовину је предуслов за
планирање буџета за 2018.
годину. Стопа пореза на
имовину стамбених једини
ца се у суштини не мења,
једино смо спојили прву и
екстра зону, јер у екстра
зони нисмо имали проме
та некретнина. У првој зони
се десио највећи промет
некретнина у 2017. години.
Порез на имовину за следе
ћу годину у другим зонама
ће бити нешто нижи него у
2017. години, али имамо

доста нових стамбених једи
ница тако да ће се та разли
ка надокнадити. Оно што је
још битно јесте да је Град
смањио порез на пољопри
вредно земљиште. Имали
смо сушну годину тако да
је Град због тога изашао
у сусрет пољопривредни
цима и смањио порез. Ми
смо се одрекли 17 милиона
динара у корист пољопри
вредника, који ће имати за
30 одсто мањи порез, који
важи само за 2018. годину
– рекао је градоначелник
Санадер.
На седници је усвоје
на измена пословања ЈКП
„Водовод“ Сремска Митро
вица.
Према речима градона
челника Санадера у пита
њу је изнуђена промена
пословања, јер се десила
хаварија на бунару у Диво
шу. Почеле су јавне набав
ке како би се отпочело са
бушењем новог бунара, за

Владимир Санадер

шта ће се издвојити четири
милиона динара.
Једна од тачака дневног
реда била је и разрешење
Драгана Божића са функ
ције директора Апотекарске
установе у Сремској Митро
вици. За новог директора
апотеке именована је Гор
дана Ћуић Цвијановић.
Према
речима
нове
директорке Гордане Ћуић
Цвијановић, Апотека прола
зи кроз тежак период.
- Функцион
 ишу само два
објекта, то је апотека у бол
ници и централна апотека,
а затворено је 10 апотека.
Тренутно има 16 запосле
них и план је да се тај број
не смањује него да се пове
ћа, а то ће бити могуће уз
помоћ локалне самоуправе.
Што се тиче набавке леко
ва она је отежана али се
надам да ћемо успети да

Гордана Ћуић Цвијановић

се договоримо са снабдева
чима о бољем снабдевању
лековима. У тренутно ста
ње апотеке сам упућена још
раније јер сам пре ове функ
ције била начелница дежур
не апотеке – рекла је Горда
на Ћуић Цвијановић.
На прошлонедељној сед
ници усвојена је измена
одлуке о радном време
ну Дома здравља Сремска
Митровица, где ће амбулан
та опште медицине радити у
просторијама Службе хитне
медицинске помоћи, сва
ког дана од 20 часова до 24
часа.
Одборници су дали зеле
но светло на измене пла
нова и програма рада уста
нова чији је оснивач Град
из области културе, спорта,
социјалне заштите, пољо
привреде, здравства и тури
зма.
С. Котаранин
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ПУШТЕНА У РАД ТРАФОСТАНИОЦА НА ШУЉАМАЧКОЈ ГЛАВИЦИ

Струја за наводњавање
Г
радоначелник Сремске
Митровице
Владимир
Санадер је у среду 29.
новембра пустио у рад тра
фостаницу на Шуљамач
кој главици. Ово је једна од
три стубне трансформатор
ске станице свака снаге 400
киловата. Кроз атаре је поло
жено шест километара висо
конапонских каблова, како
би се трансформаторске
станице повезале на дистри
бутивни електроенергетски
систем. Станице омогућава
ју прикључивање пумпи за
наводњавање. Постављање
трафо станица финансирао
је ЕПС, а укупна вредност
инвестиције је 36 милиона
динара.
- Наша идеја као локалне
самоуправе јесте да у обла
сти пољопривреде развија
мо оне културе које су рад
но интензивне и које доносе
већи приход по хектару. Све
сни смо да морамо довести
и инфраструктуру до ових
поља, воћњака и винограда,
јер је најјефтиније наводња
вање на струју. Циљ нам је да
овом инвестицијом подстак
немо подизање винограда и
воћњака, што ће обезбеди
ти већи приход и друштве
ни бруто производ – рекао је
Санадер.
Пуштању станице у рад
присуствовао је министар

Ђорђе Фаор и Владимир Санадер

пољопривреде, шумарства
и водопривреде Бранислав
Недимовић.
- Мени је драго што су
ови људи препознали зна
чај електрификације поља
и што су сви учествовали у
подухвату који ће омогућити
рад заливних система за 210
хектара воћњака и виногра
да. Трафостаница ће омогу
ћити прикључивање пумпи за
наводњавање у пречнику од
1000 метара. Министарство
пољопривреде, шумарства
и водопривреде ће из буџе
та, наредне године за елек
трификацију поља издвојити
неколико стотина милиона

динара. Циљ министарства
је да се повећају обрадиве
површине којима је електрич
на енергија доступна и тако
смање трошкови производ
ње. Овде је на делу политика
снижавања трошкова произ
водње у пољопривреди пре
ко електрификације, односно
преко система за наводњава
ње – рекао је министар Неди
мовић.
Како министар Недимовић
додаје први пројекат елек
трификације поља био је у
Лесковцу, тамо је струја из
система коришћена за навод
њавање и трошкови произ
водње су били пет пута нижи

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Спремни за снег

П

рошлог четврта, 30.
новембра, у машинској
бази предузећа Хидро
грађ ев ин ар
у
Сремс кој
Митровици одржана је смо
тра механизације за зимско
одржавање путева. Том при
ликом је констатовано да је
сва механизација у исправ
ном стању и да су обезбеђе
не довољне количине соли и
ризле.
Заменица градоначелника
Светлана Миловановић при
суствовала је смотри након
које је констатовала да је
Митровица спремна за пред
стојеће снежне падавине.
Заједно са заменицом гра
доначелника смотру је оби
шао и директор „Сирмијум
пута“ Мирослав Кесер.
- Град Сремска Митровица
је одржавање путева током
зиме поверио предуз ећу

Хидрограђевинар. Од потреб
не механизације за зимско
одржавање саобраћајница
они располажу са осам ками
она, од којих је шест са ноже
вима, два са распршивачем
соли, једним булдожером и
четири путарска возила. Што
се тиче соли тренутно имамо
око 150 тона а ризле око 60
тона. Задатак зимске службе
је да одржава локалне путеве
и градске саобраћајнице на
територији Града Сремска
Митровица у укупној дужини
од 200 километара. За оба
вљање овог посла Хидрогра
ђевинар је добио средства у
износу од 11,5 милиона дина
ра – рекао је Кесер.
Зимска сезона званично је
почела 15. новембра, а рад
зимских служби се прилаго
ђава временским условима.
С. Котаранин

Смотра зимске механизације

Бранислав Недимовић

у односу на то кад се кори
стило дизел гориво за навод
њавање.
Ову трафостаницу ће моћи
да користи око 20 воћара
и виноградара са укупном
површином од 170 хектара.
Како каже један од будућих
корисника Милорад Мило
шевић, ова трафостаница ће
обезбедити велику уштеду, а
то представља велики допри
нос.
Ово је почетак електри
фикације поља у Сремској
Митровици, ускоро ће у рад
бити пуштене још две трафо
станице.
С. Котаранин
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Смањење пореза
за пољопривреднике
З
бог последица овогоди
шње суше, митровачка
локална самоуп
 рава је
донела одлуку о смањењу
пореза на пољопривредно
земљиште за 2018. годину.
Директор агенције за рурал
ни развој Петар Самарџић је
истакао важност предложе
них мера.
– Помоћ кроз умањење
пореза ће на неки начин
колико толико помоћи пољо
привредницима да ублаже
губитке које им је суша нане
ла. Када је у питању накнада
штете ми смо предложили још
једну меру која се тиче накна
де штете пољопривредни
цима проузроковане лошим
временским условима. Ову
меру ћемо спровести до кра
ја године односно почетком
следеће године. У септембру
и октобру смо имали доста
пријављених штета које су
узроковане олујом, штете су
имали повртари који поседују
пластенике. Нешто мање од
милион динара смо издвоји
ли за доделу бесповратних
средстава односно за накна
ду дела штете – рекао је
Самарџић.

Петар Самарџић, Душко Шарошковић и Ненад Андрић

На који начин ће се надок
надити умањење пореза
образложио је начелник за
буџет и локални и економски
развој Душко Шарошковић.
– Град себи може да приу
шти умањење пореске стопе
на ову категорију пореских
обвезника. Умањење пореза
ће бити негде око 30 посто
пореза на имовину, то је
порез на поседовање пољо
привредног земљишта. Ово

умањење ћемо покрити тако
што ћемо наплатити старе
дугове. Још увек је на сна
зи мера за савесне платише
којима се порез умањује за 10
посто што је на крају кад се
све сабере 40 посто умање
ња – истакао је Шарошковић.
Према речима пољопри
вредника
из
Мартинаца
Ненада Андрића умањење
пореза ће пуно значити.
– Ја обрађујем 70 хекта

ра земље, 2017. година је
била веома тешка за пољо
привреднике а 2018. година
ће бити још тежа због суше
и малих приноса. Свој допри
нос помоћи даће и Асоција
ција сточара Срема и Мачве
која ће посредовати у нату
ралној размени кукуруза из
робних резерви, тако да ће
се помоћи сточарима који не
буду имали довољно кукуру
за.
С. Котаранин

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

За бољи положај Рома

У

четвртак, 30. новембра
у сремскомитровачкој
Градској кући органи
зована је конференција на
тему „Могућности и препре
ке за социјално укључивање
Рома и Ромкиња у Сремској
Митровици“.
Организатор
конференције је Центар за
економско унапређење Рома
Сремска Митровица, а кон
ференција је организована
са циљем да се укаже на про
блеме са којима се суочавају
припадници ромске нацио
налне заједнице као једне од
најсиромашнијих друштвених
групација у Србији.
Војислав Мирнић, начелник
Градске управе за социјалну и
здравствену заштиту рекао је
да ова конференција отвара
низ актуелних питања, а која
се тичу проблема припадника

ромске националне заједнице
из области становања, здрав
ства и образовања.
- Покушаћемо да припадни
цима ромске националне ма
њине помогнемо у решавању
проблема. Градска управа за
здравствену и социјалну за
штиту је поводом побољша
ња живота Рома израдила ло

Са конференције

калне акционе планове чија
се реализација очекује током
идуће године. Они се одно
се на повећање доступности
здравствене заштите, побољ
шавање услова становања и
образовања. Имамо потписан
и Меморандум о сарадњи са
Хелпом који ће допринети
лакшем запошљавању или

покретању сопственог бизни
са припадницика ромске за
једнице – рекао је начелник
Војислав Мирнић.
Слађана Теодоровић, ди
ректорка Центра за економ
ско унапређење Рома Срем
ска Митровица додала је да
ће одређени закључци који
су изнети у раду који је пред
стављен током ове конфе
ренције „Насиље на маргина
ма друштва, ревитализације
ромског насеља Рупе у Ру
ми“, бити од користи институ
цијама и организацијама које
желе да раде на решавању
стамбеног питања ромске за
једнице.
Овај пројекат је подржао
Покрајински
секретар
за
управу, прописе и национ
 ал
не заједнице – националне
мањине. 
С. С.

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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СМРТ ЗБОГ ЛЕКАРСКИХ ГРЕШАКА

ТАМНЕ МРЉЕ НА БЕЛИМ
Имају ли лекари дозволу
Док их њихови успеси
хвале нас сав глас,
њихове неуспехе
покрива трава...
Слична је ситуација
и у случају покојног
Драгутина Бањца из
Шида, који је умро у
митровачкој Болници
2015. године због
неадекватног лечења.
Тако су утврдили
вештаци са
Медицинског
факултета у Београду

И

мају ли лекари дозволу за убија
ње? Док их њихови успеси хва
ле нас сав глас, њихове неуспе
хе покрива трава... Слична је ситуаци
ја и у случају покојног Драгутина Бањ
ца из Шида, који је умро у митровачкој
Болници 2015. године због неадекват
ног лечења. Тако су утврдили вешта
ци са Медицинског факултета у Бео
граду, института за судску медицину.
Судско медицинско вештачење
Медицинског факултета у Београду,
потврдило је да је Драгутин Бањац,
који је 3. априла 2015. године умро у
митровачкој Општој болници, јер је
неадекватно лечен, пошто су уочени
пропусти ординирајућих лекара. То се
види из извештаја који потписују лека
ри вештаци проф. др Ђорђе Алемпи
јевић и доц. др Михаило Илие, у изве
штају који је достављен Основном
суду у Сремској Митровици, где се
води судски спор за накнаду штете.
Ћерк а покојног Драгутина Бањца,
тужиља Александра Трбојевић не
одустаје од људске потребе да се
правда задовољи и да се кривци за
смрт њеног оца адекватно казне.
Међутим и тужени се из све снаге тру
де да „рузмарин, снегови и шаш“ зау
век прекрију лекарске брљотине.
Почетк ом деведесетих прошлог

века, бежећи од ужаса рата, у Шид се
са својом породицом доселио из Оси
јека, Драгутин Бањац. Ако је спасао
главу од рата, није је спасао у митро
вачкој Болници, где је преминуо 3.
априла 2015. године. Његова ћерка
Александра Трбојевић, приватна
предуз етница из Сремске Митровице,
тврди да је њен отац умро услед неа
декватног лечења и због тога је, зајед
но са братом Рајком и мајком Надом
Бањац, тужила митровачку Општу
болницу, где се још увек води судски
спор.
Како стоји у тужби, Драгутин Бањац
је почетком фебруара, приметио рани
цу на нози, изнад aхилове тетиве,
пречника једног центиметра. Као дија
бетичар одмах се јавио лекару специ
јалисти, али пошто су га доктори
завлачили, болест је кренула на горе,
па је у болницу примљен 15. марта
претпрошле године, на хируршко оде
љење, као пацијент др Владимира
Филиповића. Међутим, лекари и даље
отежу са предузимањем одговарају
ћих мера. Доктор Филиповић га пита
где је био до сада и каже да није сигу
ран да ли ће успети да му спасе ногу,
од ћерке Александре тражи да купи
апарат PICO (нека врста хипербарич

Др ЖИВКО ВРЦЕЉ, директор Опште Болнице Сремска Митровица

Тражићу да несавесни лекари
сносе трошкове судског поступка
У изјави коју је дао за М новине,
директор Болнице др Живко Врцељ
каже:
– Против Опште болнице у Сремској
Митровици због учињене лекарске гре
шке у последњих пет година вођено је
укупно 15 судских спорова. Седам је
окончано и у свих седам случајева Бол
ница је изгубила, док је осам судских
поступка и даље у току. На основу ових
седам судских пресуда, Општа болница
у Сремској Митровици је породицама
оштећених исплатила укупно 12.150.000
динара. Најнижа сума која је исплаћена
износи 500.000 динара, а највиша 2,5
милион
 а динара. Укупна потраживања
по тужбеним захтевима за ових 15 суд
ских поступак а износе 17 милиона
динара - рекао је др Врцељ.
То значи да се новцем пореских обве
зника Срема плаћају грешке лекара.

На питање шта ће он као директор
Опште болнице у Сремској Митровице
преуз ети поводом лекара који су ради
ли на штету пацијената, др Врцељ
одговара:
- Општа болница у Сремској Митро
вици има 155 лекара, а неколицина
њих је до сада направила по неколико
лекарских грешака.
Болница док има средстава да плати
те судске трошкове, ће плаћати. Уко
лико се доведе у питање ликвидност
болнице, тј. финансијско функциони
сање болнице, ми ћемо тражити
рефундирање од лекара који су напра
вили лекарску грешку. По закону има
мо право да тражимо да они партици
пирају у исплати судских пресуда.
Било би довољно да 30 одсто суме
плате – наглашава др Живко Врцељ,
директор Болнице.
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МАНТИЛИМА:
за убијање?!
не коморе), чија је цена 30.000 динара
по комаду. Тачније, два таква апарата,
с обзиром да је век трајања једног
недељу дана. Уз те апарате, ћерка
Александра купује и припадајућу
опрему, али стање њеног оца не иде
на боље.
- Уместо да му буде боље, мом оцу
се стање погоршава, а шећер му ска
че на вредност 24. Када сам видела у
каквом је стању мој отац, да му је нога
помодрела, отекла и да трпи несносне
болове, тражила сам да мусе тај апа
рат скине са ноге. Доктор Филиповић
у том моменту није у болници, отишао
је са посла након дежурства, а нико од
лекара не зна да рукује тим апаратом.
Уз помоћ доктора Ђорђа Теодорови
ћа, начелника хирургије, који му скида
апарат са ноге, прикључују га на
инфузију. Ја тражим да лечење наста
ви др Горан Ивић, а 24. марта мог оца
оперишу, уз напомену да ће остати
без ноге. Уместо без ноге, остао је без
главе. Умро је 3. априла у пола десет
увече, од сепсе, у 67. години – прича
за М новине ћерка покојног Драгутина
Бањца, Александра Трбојевић.
Драгутин Бањац побегао је из Оси
јека у Шид, како би од страхота рата

АЛЕКСАНДРА ТРБОЈЕВИЋ, тужиља:

А шта је са Хипократовом заклетвом?
Поводом изјаве др Живка Врцеља,
реаговала је тужиља Александра Трбо
јевић, ћерка покојног Драгутина Бањ
ца:
– Нама су потребни лекари по Хипо
кратовој заклетви. Као грађани који
имамо обавезу да плаћамо здравстве
но осигурање и као грађани који имамо
веру у наше лекаре, у овим случајеви
ма као што је и случај мог оца и многих
других пацијената, реч је о пропустима
у лечењу од стране појединих лекара и
њиховом непоступању са пажњом
доброг човека и у складу са праксом
доброг стручњака.
На моје примедбе да се мој отац не
лечи онако како би требало и на интер
венцију код начелника хируршког оде
леља, добила сам одговор, да он,
начелник, не може да се меша у рад
ординирајућег лекара, јер овај наводно
„има више школе од њега“. Па нисам ја
мог оца довела у митровачку болницу

да слушам лекарско надмудривање ко
је „школованији“ за шта, већ да се
лечи! Због неадекватног лечења мој
отац је умро у Вашој болници.
Поштовани др Врцељ, врло добро
знате да су судски спорови дуготрајни,
а у моменту отпочињања спора, ти
исти лекари даље раде и ништа се не
предузима у вези њихове одговорно
сти. Да ли је у оваквим случајевима
битно ко има мандат или је имао када
су у питању људски животи. Од 155
лекара у нашој болници, како сте Ви
изјавили, неколицина њих је направи
ла неколико грешака. Шта се предузе
ло и ста ће се предузети да би се спре
чиле грешке у будућности? Да ли је
довољна ликвидност болнице и буџет,
чији је извор здравствено осигурање
које ми грађани плаћамо, да се спрече
грешке лекара чији исход је смрт паци
јената – наводи у свом реаговању
Александра Трбојевић.
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ДОНАЦИЈА ИЗ ЈУЖНОГ ВЕЛСА
ЗА МИТРОВАЧКУ БОЛНИЦУ

Стигли кревети
и колица
Захваљујући доброј сарадњи које
Удружење ватрогасаца из Јужног
Велса има са митровачком локал
ном самоуправом, Општа болница
у Сремској Митровици је на поклон
добила 45 кревета и девет колица.
Делегација из Јужног Велса је тим
поводом прошле среде, 29. новем
бра обишла Одељење хирургије
митровачке болнице.

спасао своју породицу. Смрт је нашао
у митровачкој Болници, како тврди
његова породица, због неадекватног
лечења, с обзиром на то да је боловао
од шећерне болести. Због тога, њего
ва породица је Основном суду у Срем
ској Митровици поднела тужбу против
Опште болнице.
У међувремену, вештаци Медицин
ског факултета у Београду утврдили
су да је Драгутин Бањац умро због
неадекватног лечења. Како ће се
завршити ова суданија, показаће
окончање судског поступка. Тужиља
Александра Трбојевић каже да се
неће задовољити само новчаном
одштетом. Њој је важно да они који су
криви за смрт њеног оца прихвате
одговорност и сносе последице свог
нестручног рада.
Како ће се овај случај завршити,
остаје да се види. Након извештаја о
вештачењу, који је митровачк ом
Основном суду доставио Институт за
судску медицину Медицинског факул
тета у Београду, рочиште је заказано
за 14. децембар ове године. У међу
времену Суду су поднети поднесци,
како тужене (Општа болница у Срем
ској Митровици), тако и тужиље (поро
дица Бањац) у којима свака страна
заступа своје гледиште. Да ли ће Суд
уважити нешто од тога, тешко је рећи,
с обзиром на то да је вештачење врло
јасно и врло стручно; у питању је
Медицински факултет, дакле место на

коме се школују будући лекари, од
којих се очекује да се држе правила
своје струке. Тако да ће Суду вероват
но бити тешко да прихвати део из под
неска који му је упутила Болница, а у
коме се као изговор наводи да им није
радио компјутерски систем. То делује
прилично смешно, јер по томе би се
свако нормалан могао питати како се
у болницама радило док није било
компјутера. Да ли ће извештаји о току
лечења бити писани уз помоћ компју
тера или зашиљене оловке, сасвим је
свеједно. Плус тога у поднеску Болни
це се каже отприлике да је покојни
Драгутин Бањац био „шећераш“(!?)
Шта то значи? Па зашто болестан
човек иде у болницу? Да се лечи!
Своје мишљење су изнели и вешта
ци са Медицинског факултета, који
показује неслагање са оним што у
свом поднеску наводи Болница. У
свом допису Суду они изричито наво
де чињеницу да је вештачење оба
вљено на основу документације коју је
Болница доставила и ту некакви ква
рови у компјутерском систему (које
наводи тужена) делују као инфантил
на лаж клинца који је ухваћен у крађи.
Тешко да ће неко из митровачке
Болнице моћи да обори вештачење
Медицинског факултета. Али, сачекај
мо да пресуда постане коначна. Јер,
како се поред немарних лекара могу
осећати пацијенти који иду под њихов
хируршки нож? Зар као стока која
одлази на клање?
Владимир Ћосић

Према речима ватрогасца Сти
ва Логана, сарадња са Сремском
Митровицом успостављење је још
2005. године, након сусрета са изви
ђачима из главног града Срема.
Затим је су се повезали са митро
вачким ватрогасцима и делегаци
ја из Јужног Велса је 2007. године
дошла први пут у Србију и Сремску
Митровицу.
– За ових десет година смо 24
пута били у Сремској Митровици,
вашим ватрогасцима смо поклони
ли неколико возила, драго нам је
што се и кревети и колица наме
њени Општој болници користе, а ми
ћемо током наше посете заједно са
Црвеним крстом поделити и нового
дишње пакетиће за најмлађе – изја
вио је Логан.
Др Живко Врцељ, директор Опште
болнице у Сремској Митровици
наводи да је донација добијена на
иницијативу локалне самоуправе.
- Добили смо од наших пријатеља
из Јужног Велса 45 лежећих кре
вета за пацијенте и девет колица.
Кревети су смештени на одељења
хирургије и ортопедије, а колица су
додељења болничком пријему, јер
њима највише требају – рекао је др
Врцељ.
Заменица градоначелника Све
тлана Миловановић захвалила се
такође на вредној донацији и иста
кла да се нада да ће се сарадња
са ватрогасцима из Јужног Велса
наставити и у наредном периоду.
Б. С.
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УВОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА „ХОРИС“

Помоћ коњарству
и коњичком спорту

Са хиподрома КПЗ Сремска Митровица

П

ројекат „Хорис – Коњичке руте
Срем“ имао је уводну конферен
цију 28. новембра у румском Кул
турном центру. Реч је о пројекту који се
финансира кроз програм прекогранич
не сарадње Интеррег ИПА Хрватска
– Србија 2014.  2020. Подсетимо, про
јекат је званично почео 1. септембра
потписивањем уговора о додели бес
повратних средстава између општи
не Нијемци (Хрватска) која је носилац
пројекта и Агенције за регионални раз
вој Хрватске, а потом и потписивањем
партнерских споразума, 11. септембра
између представника свих партнера
на пројекту.
Пројекат реализују и суфинансира
ју, партнери општине Нијемци и Рума,
Коњогојско удружење „Вранац“, Пољо
привредна школа „Стеван Петровић
Бриле“ Рума и Удружење Коњички
клуб „Срем“ из Сремске Митровице.
Општи циљ пројекта је развој обједи
њене туристичке понуде и боље упра
вљање културним наслеђем у региону.
Стеван Ковачевић, председник СО
Рума је истакао да је пројекат „Хорис“
значајан за регион, јер Срем има бога
ту традицију коњарства и коњичког
спорта.
– Овде се увек неговала љубав пре
ма коњима. Нажалост, сада је то дру
гачије јер је и радних и парадних коња
све мање, али љубав према овој пле
менитој животињи постоји, као и тра
диција узгоја. Ово може бити један
подстицај да се оживи интересова
ње како за коњарство као привредну
делатност, тако и за побољшање тури
стичке понуде ове две општине када је
у питању коњички спорт – сматра Сте
ван Ковачевић.
– Тражили смо дуже време партнера
за овај пројекат и имали смо срећу да
остваримо сарадњу са Румом. Веома

смо задовољни том сарадњом, имамо
обостране интересе да реализујемо
пројекат што боље, јер је реч о про
јекту вредном око 1,5 милиона евра.
Средства су намењена за коњичку
опрему, унапређење инфраструкту
ре, али и едукацију. Очекујемо и еко
номске бенефите, подизање туризма
у нашим општинама, али и снажан
допринос очувању традиције по којој је
Срем некада био чувен – истиче Вјеко
слав Белајевић.
Владимир Вукотић, председник КК
„Срем“ из Сремске Митровице сматра
да ће се реализацијом пројекта „Хорис“
популаризовати коњички спорт.
Он подсећа да су прошле године
покренули школу јахања, али су до
сада, услови за рад постојали само од
пролећа до јесени.
– Захваљујући средствима из овог
пројекта планирамо изградњу мање
жа за зимски рад са коњима, што ће
нам омогућити константан рад. Наш
клуб је од 2015. године, када га је
основао КД Дома Сремска Митровица,
узео учешће у бројним промотивним
активностима, а бољи инфраструктур
ни услови помоћиће нам да још више
афирмишемо лепоту коњичког спорта
и пропратних рекреативних садржаја –
каже Владимир Вукотић.
„Хорис“ ће трајати 24 месеца, уз
укупни буџет од око 1,5 милиона евра.
Од ове суме 212.644 евра је суфинан
сирање партнера на пројекту.
Посебна вредност пројекта је успо
стављање хипотерапије која је дело
творна за особе са функционалним
ограничењима, неуромоторним и сен
зорним дисфункцијама, те су зато овој
уводној конференцији присуствовали
и представници више удружења поме
нутих лица.
С. Џ.
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ССШ „БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ“ РУМА

Усавршавање
у Португалији

ССШ „Бранко Радичевић“ из Руме кон
курисала је прошле године са пројектом
Усвајамо знање за школу и живот у окви
ру програма ЕУ Еразмус+ и његова реа
лизација је у току. Професори ове шко
ле, Зорица Жујић (текстилство) и Ивана
Станковић (ИТ), као и директор Мирко
Зрнић провели су недељу дана у Порту
галији, у Барселосу. Наставници су
посматрали наставу у школском центру
домаћина, обилазили фабрике које су
уско повезане са струком наставника,
присуствовали радионицама формалног
и неформалног учења и обилазили кул
турноисторијске вредности поменутог
краја. Посебно су се упознали са обра
зовним системом на свим нивоима у
Португалији као и са могућностима
повезивања више сектора, као што су
школа, општина, удружења, клубови у
циљу бољег функционисања самих шко
ла и могућности размена и бољег умре
жавања на европском нивоу. Школски
центар у којем су наставници пратили
рад својих колега је велика институција
са много образовних профила, смерова
и курсева.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Удружење олимпијаца

У Сремској Митровици, у суботу, 2.
децембра, основано је Удружење олим
пијаца Сремске Митровице, у коме су
окупљени спортисти који су наступали
на Олимпијским играма. Циљ и програм
овог удружења јесте ширење олимпизма
и олимпијских принципа. Оснивачи удру
жења су Данило Кртинић, Драгана Тома
шевић, Ива Охмут, Огњен Филиповић и
Миодраг Ковачевић, дизач тегова. Један
од циљева Клуба олимпијаца јесте тач
на евиденција и окупљање свих Митров
чана учесника Олимпијских игара.
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Рад на терену
Са циљем да се становници општине
Стара Пазова што боље упознају са прави
ма у области социјалне заштите и начину
остваривања истих, старопазовачки Центар
за социјални рад у сарадњи са Месним
заједницама спроводи пилот пројек ат
„Инфоримисање грађана о правима из
области социјалне заштите“. У пројекат су
укључени становници
насеља у осам
општина. Прилику, да питају шта су њихова
права када је у питању социјална заштита,
како их остварити, којим надлежним инсти
туцијама се обратити и која документа при
купити становници осам месних заједница у
општини Стара Пазова имају једном месеч
но у сусретима са стручним радницима Цен
тра за социјални рад. Поред тога имају и
могућност да предложе идеју, консултују се
или реше своју недоумицу, а све у складу са
својим потребама. У просеку се десетак ста
новника јави приликом сусрета са стручним
радницима старопазовачког Центра за
социјални рад који им практично долазе на
ноге, а све са циљем да им потпуно бес
платно пруже адекватне информације у
месту у коме живе како не би имали додатне
трошкове превоза.

ДОМ ЗДРАВЉА

Дан установе
Здравствени радници пазовачког дома
здравља, који од 1976. године носи назив Др
Јован Јовановић Змај, традиционално су
обележили Дан установе, који се сваке годи
не организује око дана Змајевог рођења.
Дом здравља у Старој Пазови формиран је
1958.године, иако су прве амбуланте биле
основане још крајем 18-ог века. Готово
након шест деценија постојања пазовачки
дом здравља се сврстава у уређеније домо
ве здравља у Војводини и Србији, без гужви
на ходницима и дужих чекања. Дан установе
су прослави у присуству запослених, пензи
онера и гостију, Дом здравља „Др Јован
Јовановић Змај“ Стара Пазова прославио је
Дан установе, а то је била и прилика да се
запосленима уруче јубиларне захвалнице
за 10, 20, 30 и 35 година рада.

ПРОМОЦИЈА

Приручник о бебама
Недоумице, изазови, страхови, питање
одгајају ли своје дете правилно, са свим тим
се сусрећу готово сви родитељи по рођењу
детета. Одговоре могу пронаћи у „Приручни
ку за негу новорођенчета“, Милеве Мике
Арбутине, који је промовисан у Галерији
Културно пословног центра у Новој Пазови,
у организацији Народне библиотеке „Доси
теј Обрадовић“ из Старе Пазове, огранка
„Петар Петровић Његош“ у Новој Пазови. У
жељи да помогне родитељима и свима који
учествују у одгајању у што бољем разумева
њу жеља и потреба бебе, ова патронажна
сестра у пензији, преточила је све своје зна
ње и искуства која је стегла у дугогодишњем
раду у овај приручник, који јесте стручна
књига, али без неразумљивих стручних тер
мина. Приручник за негу новорођенчета иза
шао је у јуну ове године, садржи све неоп
ходне информације и објашњења како
поступити у одређеној ситуацији од првог
дана рођења бебе.

ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА

6. DECEMBAR 2017.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Иницијатива за
добијање статуса града

Ђорђе Радиновић на скупштинском заседању

О

дборници Скупштине општине
Стара Пазова усвојили су иници
јативу председника општине, да
Стара Пазова добије статус града. То
је највиши ниво у локалној самоуправи,
који подразумева и веће надлежности,
а за који су у овој средини створени сви
услови.
Ова историјски значајна одлука за ста
ропазовачку општину усвојена је на сед
ници локалног парламента која је одржа
на у петак 1. децембра. Одборницима се
тада обратио председник Општине Ђор
ђе Радиновић образлажући овај предлог
за који се лично залаже више од 10 годи
на.
- Статус града подразумева веће над
лежности и пре свега пунији буџет, наро
чито када су у питању трансферна сред
ства из републичког буџета, односно
средства која се враћају локалним само
управама. А то у старту значи и бољи
живот и виши стандард наших грађана.
Виши статус добиле би и многе институ
ције које сада делују на територији старо
пазовачке општине, а основале би се још
неке, које су за сада резервисане само за
места са статусом града, истакао је Ради
новић и додао:
- Када говоримо о тзв. републичким
институцијама као што су, на пример,
ПИО фонд или Пореска управа, они би
се у овом случају са нивоа одељења
подигле на статус филијале. То се одно
си на низ других државних органа. Ево,
статус полиције се по већ готовом плану
Министарства унутрашњих послова, на
овом нашем путу ка добијању статуса
града подиже на виши ниво, тако да су
изједначени Сремска Митровица и Стара
Пазова. То ће бити прва категорија ста
туса полиције што отвара могућност да
имамо три полицијске станице и то у Ста
рој и Новој Пазови и у Подунављу. Што
ће омогућити грађанима да све оно што
обављају у полицији сада заврше у свом

месту, без путовања до Старе Пазове.
Статус града би омогућио и могућност
отварања Привредног суда.
- Сада су створени сви услови за покре
тање овог предлога и локални одборни
ци као представници грађана, подржали
су ову иницијативу. Овим решењем ће
још две урбане јединице добити статус
градских општина, тако да ћемо у окви
ру Пазова града имати градске општине
Стара Пазова, Нова Пазова и градску
општину Подунавље, каже за М новине
одборник др Мишо Филип.
Одборница из Нове Пазове Лозана
Лазић посебно истиче значај децентра
лизације тренутне општинске админи
страције, јер ће сада и становници вели
ких урбаних насеља као што су Нова
Пазова или Нови Бановци администра
тивне послове завршавати без непотреб
них путовања.
- Са градским општинама, све оне инге
ренције које тренутно припадају општини
Стара Пазова прећи ће на њих. Грађани
су због бирократских ствари доста вре
мена потрошили на путовање ван свог
места. Овере упута, издавање докумена
та, регистрација возила, све то ће моћи
да остваре готово у месту становања,
рекла је Лазићева.
акон усвајања следи упућивање
иницијативе поткрепљене потреб
ним аргументима, републичкој
влади и парламенту. Зато је седници је
присуствовала и републичка посланица
Љибушка Лакатош, која сматра да грађа
ни Старе Пазове заслужују овај статус и
да је посланичка већина у Народној скуп
штини Републике Србије истог мишљења.
У наредном периоду поред Старе
Пазове, статус града ће добити и општи
не Бор и Прокупље. Уколико све прође
онако како у општини Стара Пазова при
жељкују, то ће бити други град у Срему и
девета локална самоуправа са овим ста
тусом у Војводини.
Зденка Кожик

Н

M NOVINE

6. DECEMBAR 2017.

СТАРИ БАНОВЦИ

Кружни ток

културе ангажовани у београдској опери и
филхармонији. Трећи у низи концерт кла
сичне музике одржаће се 14. децембра
када ће у холу позоришне сале у Старој
Пазови наступити квартет Рошер са дели
ма класике, популарних минијатура, џез и
евергрин музике.

ји. Након Италије, Немачке и Грчке где је
живео и радио, Бошко Јовановић је дошао
у Старе Бановце и наставио са уметничким
радом. Његових руку дело су и витражи на
прозорима Римокатоличке цркве у Новим
Бановцима и у библиотеци Патријаршије
Српске православне цркве у Београду.

ВОДОВОД

СУРДУК

Утужење дужника

У циљу потпуног опремања путне инфра
структуре, руководство Општине Стара
Пазова вредно ради на реализацији зна
чајних инфраструктурних пројеката. Поред
изградње новопазовачке петље на ауто
- путу Е-75, међу битнијим инфраструктур
ним инвестицијама су изградња две кружне
раскрснице на поменутом путном правцу.
Половином јуна ове године започели су
радови на изградњи кружног тока на углу
улица Подунавског партизанског одреда и
Вука Караџића. У августу су привремено
обустављени како би се изашло у сусрет
појединим грађанима који су изразили неза
довољство. Једна од њих, кружна раскр
снице Бановачке улице и почетка крака за
излаз на ауто - пут Е-75 у правцу Београда,
је завршена, док радови на изградњи дру
ге раскрснице која се налази на излазу из
Старе Пазове према Старим Бановцима и
даље трају због измене пројектне докумен
тације након које су изнова добијене дозво
ле за наставак извођења радова. Радови
на изградњи поменуте раскрснице приводе
се крају и према речима надлежних завр
шетак истих очекује за двадесетак дана, па
ће тако још један кружни ток на територи
ји општине светлост дана угледати крајем
јесени.

ВОЈКА

Концерт
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Дани глуме

Јавно комунално предузеће „Водовод
и канализација“ Стара Пазова почело је
са утуживањем дужника по новом систе
му. Без обзира на дуг, са водоводне мреже
биће искључени сви који имају три непла
ћена рачуна. Водовод и даље даје могућ
ност репрограма дуга, за измирење дуга

у целости отписује камату до 80 одсто, за
измирење половине дуга до 50 одсто. Про
блем је наплата дуговања домаћинстава,
чији су власници преминули, а наследници
нису извршили пренос власништва. Ових
дана екипе Водовода су на терену и прове
равају те податке, а како би грађани избе
гли додатни трошак, апелују да заштите
водомере, да не би дошло до оштећења и
пуцања услед ниских температура. Редов
ну замену водомера, која је за све кори
снике бесплатна, Водовод врши сваких пет
година, а у случају оштећења или пуцања,
трошкове замене сносе сами корисници.
Цена новог водомера се креће од пет и по
хиљада динара до 50 хиљада динара за
индустријске прикључке.

Други по реду Фестивал „Дани глуме“ у
Сурдуку одржан је у организацији Аматер
ског позоришта „Пепо Крсто“ и под покро
витељством Месне заједнице и Општине
Стара Пазова и ове године трајао је чети
ри дана. Прве фестивалске вечери насту
пили су чланови новопазовачког Аматер
ског позоришта „Мирко Таталовић Ћира“ са
позоришном представом „Браћо и сестре“,
а током фестивала представили су се ама
тери из Беочина и Банатског Карађорђева.
Завршне вечери фестивала, у недељу, 3.
децембра домаћини су премијерно извели
представу „Хероине великог рата“ по сцена
рију и у режији Душана Радојичића.

ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

Нов намештај

НОВА ПАЗОВА

Изложба икона
Уметничко удружење Нова Пазова иза
брало је за новембарску изложбу у Галери
ји Културно просветног центра најзначајни
је благо српске и духовне културе – иконе,
које излаже Бошко Јовановић, академски
сликар из Старих Бановаца. Изложбу је
отворио протонамесник Ђорђе Ковљен,
парох цркве у Белегишу, на којој је на ула
Са циљем популаризације класичне
музике, како међу старијом популацијом,
тако и међу најмлађима, Центар за културу
и Музичка школа Љубинка Лазића из Војке
једном месечно организују концерте који по
свему судећи изазивају велико интересова
ње посетилаца. После гитаристе Милоша
Јањића који је отворио нови циклус конце
рата у овој сезони, пред Старопазовчанима
су наступили ученици Музичке школе маги
стра Љубинка Лазића из Војке. Љубитељи
класичне музике имали су прилику да осе
те мелодију виолине, тамбурице, флауте,
контрабаса, гитаре и клавира на којима се
представило преко двадесеторо ученика
поменуте школе. Музичка школа Љубинка
Лазића у Војки броји 46 ученика у пет класа
са којима раде врсни познаваоц
 и музичке

зним вратима управо овај уметник оставио
траг за незаборав. Бошко Јовановић је свој
изузетан таленат усавршавао на Вишој
педагошкој школи - ликовни одсек, где је
дипломирао и на Високој школи лепих
уметности, одсек фузија стакла у Итали

Међу 98 корисника, који су ове године
добили средства прикупљена по основу
одлагања кривичног гоњења – опортуни
тета, је и Економско - трговинска школа
„Вук Караџић“ у Старој Пазови. Од 351 и по
милиона динара, колико је Министарство
правде доделило здравственим, просвет
ним, социјалним и културним установа
ма, пазовачка школа је добила милион и
380 хиљада динара и захваљујући томе
обновила комплетан намештај у свим учи
оницама и кабинетима, који је периодично
мењан, али већ дотрајао. На реновирању
и опремању школе ради се сваке године,
како би се обезбедили што бољи услови за
рад, а у складу са могућностима школа се
прилагођава и новим технолошким трендо
вима. С обзиром на то да су ученици Еко
номско - трговинске школе веома активни у
ваннаставним активностима, за то им недо
стаје простор, а овај проблем би се могао
решити реновирањем подрумског дела
зграда, што је један од будућих планова,
као и изолација школске зграде, како би се
унапредила енергетска ефикасност.
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ОСВАЈАЊЕ СЛОБОДЕ: КАКО ЈЕ 6. ДЕЦЕМБРА 1944. ОСЛОБОЂЕН ШИД

Кад су мали били велики

Гаврило Винчић

Борба је била тешка и неизвесна, јер је уследио противудар непријатеља који нас је
потисну из центра. Грађани Шида су бежали, наступио је општи метеж.
У помоћ стижу и Руси и ново наоружање, популарне каћуше. Креће се у одлучујућу
борбу у којој су Немци истерани из Шида. Наступило је велико славље Шиђана у цен
тру града, играло се, певало се, нашле су се ту и вруће крофне, нешто пића. Сви су
изашли да се радују слободи тог 6. децембра 1944. године- сећа се Гаврило Винчић

С

едамдесет и три године су про
шле од ослобођења Шида у Дру
гом светском рату. Многе су при
че испричане о херојствима људи који
су учествовали у борбама, али увек
кад је то могуће треба их понављати и
сећати се знаних и незнаних јунака, јер
нажалост остало их је тако мало.
Гаврило Винчић, учесник Народно
ослободилачког рата, рођен је 1926.
године, а са седамнаест година се
прикључио партизанима. Човек који и
у десетој деценији живота вози ауто
мобил, чита вести на интернету, прису
ствује свим догађајима који су посве
ћени неговању традиција покрета коме
је припадао, са нескривеним жаром
прича о војевању за слободу.
- Нас тринаест кренуло је из Моло
вина за Лисник који се налази између
Вишњићева, Јамене и Сремске Раче,
где је дубоко у шуми била команда
Босутског одреда. Командант тог одре
да био је Жика Стојшић из Манђелоса
- почиње причу стари ратник.
И тако креће путовање кроз ратне
године са посебним освртом на пери
од ослобођења Београда до ослобо
ђења Шида.

- Марко Перичин Камењар је по
ослобођењу Београда у Батајници
окупио борце и одржао им говор у
коме је истакао да је дошло време да
се ослободи и Срем. И тако смо кре
нули од Старе Пазове, Инђије, Руме,
Сремске Митровице све до Шида. Све
јединце су биле под командом Пеке
Дапчевића. Направљен је план где
која јединица иде и распоред тенко
ва, па смо кренули из Бачинаца. До
Шида је требало истерати Немце и
из Гибарца који је сав био у ровови
ма. Пета личка је прва ушла у Шид, на
простор који је био познат као Стара
циглана. Снајперисти су вребали са
свих страна. Моја јединица је изме
ђу Гибарца и Шида провела три дана
и две ноћи. Посебну улогу су имали
бомбаши који су на улазу у Шид уни
штили два бункера. И кроз баште, бор
ци су ушли у град. У центру града их је
дочела минирана православна црква,
а у порти седам немачких војника са
аутоматима. Вођена је тешка борба из
које су млади војници Народно осло
бодилачке војске изашли као побед
ници. Међутим, до центра се није
могло тако лако доћи. Наиме, ту је био

постављен противтенковски митра
љез. Дошло је до застоја, а и Немци
су нас померили неколико стотина
метара. Следи наредба да се крене
у напад и коначно истера непријатељ
из Шида. У великом налету Немци су
потиснути све до вашаришта где им је
била и команда.
Борба је била тешка и неизвесна,
јер је уследио противудар непријате
ља који нас је потисну из центра. Гра
ђани Шида су бежали, општи метеж је
наступио.
помоћ стижу и Руси и ново нао
ружање, популарне каћуше. Кре
ће се у одлучујућу борбу у којој
су Немци истерани из Шида. Наступа
велико славље Шиђана у центру гра
да, игра се, пева, нашле су се и вруће
крофне, нешто пића. Сви су изашли
да се радују слободи тог 6. децембра
1944. године- сећа се Гаврило Винчић.
И ове године са пијететом ћемо се
сетити младости која је свој живот
оставила на путу освајања слободе
која је често измицала и увек се морао
учинити један корак више. Захваљују
ћи њима имамо прилику да живимо!
Драгана Попов

У
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ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА

Фикрет Абдић у Инђији
Д

елегација
општине
Велика Кладуша, пред
вођена
председником
Фикретом Абдићем посетила
је инђијску општину у среду,
29. новембра. Ова међуоп
штинска сарадња уговорена
је крајем прошле године, када
је Владимир Гак, председ
ник Општине Инђија био гост.
Том приликом су постављени
темељи интензивне сарадње
на привредном, културном и
спортском нивоу. Руководство
општине Велика Кладуша
посебно интересује искуство
Инђије у погледу изградње
индустријских зона и привла
чења инвеститора. Посебан
сегмент сарадње ће бити и
остварени резултати у орга
низацији и ефикасном функ
ционисању општинске управе,
комуникацији са грађанима и
координацији и управљању
општинским јавним предузе
ћима.

Делегација општине Велика Кладуша у посети Инђији

Председник Фикрет Абдић
захвалио се на гостопримству
домаћинима из Инђије и иска
зао уверење да ће две општи
не у наредном периоду оства
рити блиску сарадњу, као и
да Велика Кладуша има мно

ДОМ ЗДРАВЉА ИНЂИЈА

Ново радно
време сеоских
амбуланти
На последњој седници Скупштине
општине Инђија одржаној у понеде
љак, 27. новембра, донета је Одлука
о радном времену Дома здравља
„Др Милорад Мика Павловић“. Њом
је утврђен недељни распоред рада,
почетак и завршетак радног време
на, који је за разлику од досада
шњег продужен, те ће одређене
службе и сеоске амбуланте сада
радити продужено суботом, али и
недељом, што до сада није био слу
чај.
Према новој Одлуци, Служба за
здравствену заштиту одраслог ста
новништва радиће од понедељка до
петка од 7 до 20 часова, суботом од
7 до 19 часова и недељом од 8 до
12 часова. Сеоске амбуланте у
Бешки, Крчедину, Новом Сланкаме
ну и Новим Карловцима радиће од 7
до 19:30 часова, док ће амбуланте у
Марадику, Љукову и Чортановцима
радити од 7 до 13:30 часова, одре
ђеним данима у недељии до 19:30
часова. Новом Одлуком измењено
је радно време и осталим службама
инђијског Дома здравља а суштина
је, како су истакли представници те
установе, да се пацијентима омогу
ћи квалитетнија и приступачнија
здравствена заштита. Инђијски Дом
здравља је у обавези да усклади
своју организацију и рад са одред
бама одлуке у року од 30 дана од
дана њеног ступања на снагу.
М. Ђ.

го тога да научи од Инђије. У
склопу посете општини Инђија
разговарано је и о конкретним
корацима у циљу привредне
сарадње која се очекује изме
ђу привредника из две општи
не. Такође, чланови делегаци

је из Велике Кладуше имали
су прилику током два дана
боравка, да разговарају са
неколико инђијских и привред
ника са територије општине
Стара Пазова.

М. Ђ.

ЕКО КЕСЕ ЗА ЧИСТИЈУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Марадичке виле подижу
еколошку свест

Ч

ланице Удружења жена „Вилин
салаш“ из Марадика у уто
рак, 28. новембра окончале
су тромесечни пројекат „Екологија
и заштита животне средине“, који је
финансирала Општина Инђија. Реч
је о пројекту који је за циљ имао
подизање свести о очувању животне
средине. Вредне марадичке „Виле“
заједно са ученицима од првог до
четвртвог разреда сеоске основне
школе „Бранко Радичевић“ изради
ле су и осликале такозване еко кесе.
Њих су, бесплатно, делиле станов
ницима Инђије у једном трговинском
објекту.
-Све смо припремили у нашим
Марадичке „Виле“ Инђијцима делиле еко кесе
просторијама како би становници
ма Инђије поделили еко кесе које
су израђене од еколошке тканине. Торбе су чио нам се много већи број ученика. До сада
одличне за куповину, димензија 40x38 центи смо сашили око 300 еко кеса и у Инђији смо
метара, модерне и њихова употреба је дуго поделили око 60. Такође, еко кесе смо при
трајнија. Основни циљ овог пројекта је да премили и за представнике институција које
идемо у том правцу да развијамо еколошку су нам у претходна три месеца помогле у
свест код наших суграђана и да што више реализацији пројекта - истиче Лихварчек.
Председница Удружења „Вилин салаш“
употребљавамо платнене кесе објашњава
Бранка Лихварчек, председница Удружења најављује да ће еко кесе у наредних неколи
ко дана добити и становници Марадика.
жена „Вилин салаш“.
-Радимо на томе да се пројекат настави и
Председница Удружења „Вилин салаш“
подсећа да је у пројекат укључено око 90 уче да нам се што више жена придружи, како би
научиле да шију. Трговинским објектима ћемо
ника из сеоске основне школе.
- Када смо писали пројекат предвидели понудити ове наше торбе и указати им колико
смо да ће учешће узети око 30-оро деце, али су оне боље од ПВЦ - каже Бранка Лихвар
М. Ђ.
због изузетног одјека код најмлађих, прикљу чек.
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Безбедност
саобраћаја

Одборници Скупштине општине Инђија
на последњој седници одржаној у поне
дељак, 27. новембра донели су Акциони
план безбедности саобраћаја на путевима
за период од 2017. до 2022. године. Пре
само месец дана усвојена је Стратегија о
безбедности у саобраћају, а Акциони план
је најбитнији сегмент поменуте стратегије
коју су обавезне све локалне самоуправе
благовремено да израде, а све у складу
са Законом о безбедности у саобраћају на
путевима Републике Србије.
- Акционим планом до детаља смо
разрадили мере активности и најзначај
није субјекте који ће у периоду од 2017.
до 2022. године предузимати одређене
кораке како би безбедност саобраћаја на
територији наше општине била на најви
шем могућем нивоу. Акциони план нам је
идеја водиља за даље кораке које ћемо
предузимати. Оно што је најбитније, све
што се у њему налази морају да прате
струка и доносиоци одлука, који ће зајед
нички координирати спровођењем раз
личитих активности - истакао је Ђорђе
Врањеш, заменик председника Савета за
безбедност општине Инђија и додао да је
основни циљ да се смањи број лица која
страдају у саобраћајним несрећама.
Врањеш истиче да општина Инђија
може да се сврста у ред локалних самоу
права у којима је безбедност у саобраћају
на веома задовољавајућем нивоу.
- Из године у годину ситуац
 ија се
побољшава. Међутим, константни рад
и превентивно деловање требало би
да допринесу још бољим резултатима
и ситуацији на терену – рекао је Ђорђе
Врањеш.
М. Ђ.
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ИНЂИЈА: СИСТЕМ 48

Спремни за зиму

П

свим насељима - каже
редставници Јав
Зоран Милићевић.
ног
предузећа
Директор ЈП Инђија
„Инђија пут“ пот
пут осврнуо се и на тре
писали су анекс уго
нутне радове на поста
вора којим су омогу
вљању новогодишње
ћени даљи кораци ка
расвете у централним
коначној реализацији
градским улицама.
пројекта
асфалтира
-Завршили смо киће
ња свих неасфалтира
ње пешачке зоне и трга
них улица на терито
код Поште, остало нам
рији општине Инђија.
је да украсимо Ново
Како је на последњем
садску и улицу Краља
састанку Система 48
Петра. Одређени број
истакао Зоран Мили
украса налази се на
ћевић, директор Јавног
репарацији, а у наред
предузећа Инђија пут
ним данима стижу и
у наредних десет дана
нови, тако да ће Инђија
очекују да ће бити у
Зоран Милићевић
бити у новогодишњем
потпуности завршена
руху на радост свих
пројектна документаци
ја, после чега ће бити расписана јавна становника, поготово најмлађих - каже
набавка за јавно-приватно партнерство. Милићевић и додаје да је све спремно
-Велики је успех посао који смо до сада за први снег, те да су набављене довољ
обавили с обзиром на то да смо у прет не количине свих агрегата.
Он је нагласио да је завршено поста
ходним месецима имали мноштво про
блема. Суочили смо се са низом несла вљање зимске вертикалне сигнализа
гања када је питање стање у катастру и ције, као и да су именована лица која
на терену. После потписивања анекса ће контролисати рад зимске службе ЈП
уговора настављамо даље кораке ка „Комуналац“, са којим општина има уго
коначној реализацији пројекта асфалти вор.
- До сада је набављено 150 тона
рања свих неасфалтираних улица, којих
у нашој општини има око 60. У питању соли, очекујемо да ће пристићи још 50,
је веома обиман пројекат, можемо рећи а ускладиштено је и 40 тона мешавине
и историјски, за нашу општину који ће соли и ризле, као и 200 тона ризле –
М. Ђ.
значајно побољшати квалитет живота у рекао је Зоран Милићевић.

ПРИЧА О ПРИНЦЕЗИ ИЗ 21. ВЕКА

Одрасла у дворц
у
грофа Пејачевића

С

тари дворци у Војводини су
украс равнице и сведоци неких
давних времена. Архитектура је
специфична, а легенде о њима уме
ју да заинтересују баш свакога. Један
такав налази се надомак Инђије, у
Јарковцима и припадао је грофу Мар
ку Пејачевићу. Ову грађевину гроф је
подигао по жељи болесне ћерке. Пре
ма легенди коцкајући се 1870. године
Пејачевић је изгубио дворац, али га је
истим путем и вратио. Касније, у пери
оду између два светска рата у овом
дворцу боравиле слепе девојке, да
би касније то место постало расадник
знања. Ова грађевина која потиче још
од половине 19. века, делом је оспо
собљена као стамбена зграда, а део
као основна школа у коју иду ученици
од првог до четвртог разреда Основне
школе „Петар Кочић“.

У скоријем периоду, у стамбеном
делу зграде, живеле су учитељица и
њена ћерка, данас професорица био
логије Драгана Зорић Мазињанин.
Њој се остварио сан свих девојчица.
Детињство и девојаштво провела је
у дворцу, чекајући на балкону свог
„принца на белом коњу“ као у Гримо
вим бајкама.
- Неки момци су били више, неки
мање романтични и нису то што сам
живела у дворцу посматрали као
нешто несвакидашње - каже Драга
на, „јарковачка принцеза“ и додаје да
свако ко је икада дошао у то инђијско
село није остао равнодушан када је
угледао ту грађевину.
Драганина мајка Милица, досе
лила се 1966. године у Јарковце
како би подучавала сеоску децу. Ту
је упознала свог супруга Душана и

Драгана Зорић Мазињанин,
„јарковачка принцеза“

након пар година, родила се Драга
на која је живот провела у дворцу.
Како каже, и након пресељења из
тог објекта, он је остао упамћен као
нешто посебно.
- Знала сам да много волим ову
зграду и због живота у њој сам се осе
ћала посебном, а принцеза сам сва
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Изградња гасне и оптичке мреже
Када се већ ради гасификација, треба уједно да се уради и оптичка мрежа. За сада,
оптички кабл имају само Ириг, Ривица и Врдник. На овај начин ће и сва наша села
имати како гасификацију, тако и оптички кабл, рекао је Стеван Казимировић

Н

а ванредној седници
Скупштине општине
Ириг, која је одржана у
утор ак,
28.
новемб ра,
одборници су једногласно
усвојили допуну програма
гас иф ик ац ије
нас ељ а
општине Ириг са Летенком
– оптичке мреже и оптичких
чворишта насеља општине
Ириг. Наим
 е, реч је о томе
да се уз изградњу гасифика
ције целе општине, ради и
оптичка мрежа у свих 12
насељених места на тери
торији општине Ириг.
ЈП Србијагас ће са стра
тешким партнером, изабра
ним од стране Општине
Ириг, преузети улогу инве
ститора и тиме ослободити
Општину Ириг учешћа у
фин анс ир ању изг радње.
Изградња оптичке мреже ће
омогућити пре свега побољ
шање стандарда и услова
живљења грађана, али и
стварање услова за развој
привреде.
- Када се већ ради гаси

Стеван Казимировић

фикација и копа за провла
чење гасне линије, треба
уједно да се уради и оптич
ка мрежа. За сада, оптички
кабл имају само Ириг, Риви
ца и Врдник. На овај начин
ће и сва наша села имати
како гасификацију, тако и
оптички кабл, јер сви грађа
ни на територији општине
треба да имају једнаке усло
ве за живот. Инвеститор је

Радојица Јекнић

Србијагас, а вредност инве
стиције је преко пет милио
на евра. Радови би требало
да почну у марту, ако вре
менски услови дозволе, а
рок за извођење радова је
две године – рекао је Сте
ван Казимировић, председ
ник Општине Ириг.
Так ође, одборници су
усвојили и одлуку о плану
детаљне регулације парце

ле преко пута ресторана
Лугарница. Доношење одлу
ке било је неопходно да би
се за изградњу на предмет
ној парцели могла добити
грађевинска дозвола и упо
требна дозвола за изградњу
туристичко - рекреативног
комплекса. Како се пред
метна парцела налази у
зони Националног парк а
Фрушка гора било је потреб
но прибавити и сагласност
на исти од Покрајинског
секретаријата за урбанизам
и заштиту животне средине.
Радојица Јекнић, шеф
Службе за имовинско –
правне послове и урбани
зам, појаснио је да Општина
Ириг у овом случају није
финансијер, већ инвести
тор, а да су финансијери
трећа лица.
Поред ове две тачке днев
ног реда, усвојен је и запи
сник са претходне седнице
Скупштине општине Ириг, а
одборничких питања и ини
цијатива није било.

ИРИГ

Награђени најбољи
студенти

Дворац грофа Пејачевића у Јарковцима

како била, јер сам ћерка јединица.
Дворац има своје дражи као и про
стор који је око њега - каже Драгана
Зорић Мазињанин.
За дворац у Јарковцима није веза
на само ова професорица биологи
је, већ и много брачних парова са
територије општине Инђија и шире.

Дворац грофа Марка Пејачевића
омиљено је место за оне који су
изговорили судбоносно ДА! из само
једног разлога, а то су фотографи
је настале на овом месту, као мате
ријални доказ најсрећнијег дана у
животу брачних другова.

М. Ђ.

Општинско веће Општине Ириг на
седници одржаној 28. новембра доне
ло је одлуку о избору најбољих студе
ната
Опш тин е
Ириг
школс ке
2017/2018. године.
Шесторо студената добило је награ
ду у новчаном износу од по 20.000
динара, а средства су издвојена из
буџета Општине Ириг.
Награђени студенти: Јелена Маринковић из Врдника, студент Природноматематичког факултета у Новом
Саду, просек 9,83, Лука Јовановић из
Ирига, студент Академије уметности у
Новом Саду, просек 9,44, Душанка
Мијатовић из Ирига, студент Филозофског факултета у Новом Саду, просек 8,79, Ања Бурсаћ из Врдника, студент Филозофског факултета у Новом
Саду, просек 8,51, Катарина Лазић из
Врдника, студент Факултета техничких
наука у Новом Саду, просек 8,40 и
Милош Марковић из Ирига, студент
Факултета техничких наука у Новом
Саду, просек 7,44.
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Лекарски станови изузети из откупа

Н

а седници Општин
ског већа Општине
Шид која је одржа
на у петак 1. децембра,
чланови Већа су између
осталих тачака дневног
реда, усвојили и предлоге
да овогодишњи добитни
ци Децембарске награде
буду, Станислав Ступавски
новинар, писац и спортски
радник из Шида и Радован
Грчић уметнички руководи
лац фолклорног ансамбла
српског културно - уметнич
ког друштва „Свети Сава“.
Како је након седнице на
конференцији за новинаре
истакао председник Општи
не Шид Предраг Вуковић,
једна од важних тачака
дневног реда односила
се и на одлуку о изузима
њу од откупа станова који
су подигнути средствима
датим или сакупљеним за
добротворне и друге дру
штвено корисне сврхе.
- Ради се о станови
ма које користе лекари на
територији шидске општи
не. С обзиром на то да је
Дом здравља у Шиду дола
зио у непријатне ситуаци
је због пристиглих захтева
за откуп тих станова, ми
смо их изузели од откупа.
Ти станови неће бити отку
пљени, јер ако нама лекар
оде из Шида због откупа

Предраг Вуковић

стана, ми за другог лекара
немамо решења. Зато смо
се одлучили да те станове
изузмемо од откупа и сма
трамо да је то врло важна
одлука - истакао је Вуковић.
Чланови Већа донели су
и решење о признавања
права на накнаду трошкова
за вантелесну оплодњу. За
ову надокнаду која по брач
ном пару износи 250.000
динара за четврти покушај
вантелесне оплодње, до
сада се у шидској општи
ни пријавило пет брачних
парова.
На седници Већа усвојен
је и правилник о органи
зацији и систематизацији
радних места у Општинској
управи, Општинском пра

СОТ

Ромко Папуга

вобранилаштву и стручним
службама Општине Шид.
- Општинска управа је као
једна од организацион
 их
облика на територији шид
ске општине, добила зада
так од Скупштине општине
Шид да смањи број запосле
них на неодређено време
у одељењима Општинске
управе. Правилником које
доноси Општинско веће,
морало се приступити сма
њењу броја запослених,
односно смањењу поједи
них извршилаца у односу
на ранији број. Према пре
ђашњој одлуци предвиђе
но је 101 запослено лице, а
према новој тај број је сма
њен на 93. Зато смо мора
ли поједина радна места

да укинемо односно дошло
је до спајања појединих
послова на неким радним
местима. Било је неопх од
но прибавити и мишљење
репрезентативног
синди
ката, а у овом случају то
је Асоцијација независних
синдиката која се упознала
са нацртом овог правилни
ка и дала своје позитивно
мишљење - рекао је начел
ник Општинске управе Ром
ко Папуга.
Чланови Већа такође су
усвојили захтев Основне
школе „Сремски фронт“ у
Шиду, за одобрење средста
ва на име покрића дуга за
утрошену електричну енер
гију. Председник Општине
Шид, овом приликом инфор
мисао је јавност о скором
завршетку радова на споме
нутој школи.
- Што се тиче дуговања за
струју, ми не можемо дозво
лити да наша деца остану
без електричне енергије.
Без обзира што смо огра
ничени
са
средствима,
изнашли смо могућност
да помогнемо школи како
бисмо решили проблем који
имају. Према информација
ма којима располажем, за
двадесетак радних дана,
можемо очекивати крај свих
радова у школи - изјавио је
Вуковић.
М. Н.

Обележена годишњица ослобођења

У

сали Дома културе у Соту, у субо
ту 2. децембра свечаном приред
бом обележена је 73. годишњица
ослобођења села од фашистичког окупа
тора. Том приликом председник Привре
меног тела Месне заједнице Сот Милан
Панић, уручио је захвалнице председнику
Општине Шид Предрагу Вуковићу и заме
нику председника Општине Зорану Семе
новића, за изузетан допринос у развоју
месне заједнице и доприносу у стварању
бољих услова живота мештана тог села.
Уз помоћ Покрајинске владе и Покрајин
ског секретаријата за привреду, водо
привреду и шумарство, Општина Шид је
изградила водоводну мрежу у Соту. Обе
лежавање годишњице ослобођења села,
била је пригода да се мештани представ
ницима локалне самоуправе на симбо
личан начин захвале јер ће због њиховог
труда и залагања ускоро свако домаћин
ство у Соту имати воду.
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Н

а излетишту Липовача
код Шида, почела је
прва фаза радова на
изградњи Стазе здравља.
Укупна вредност пројекта
износи 17 милиона динара.
Овај пројекат Туристичке
организације Шид, подржа
ло је Министарство тргови
не, туризма и телекомуника
ција са износом од три
милиона динара издвојених
за прву фазу радова, док је
700.000 динара обезбеђено
из општинског буџета. Стаза
је дуга 3,5 километра, а
широка је 2,5 метара. Радо
ви ће се изводити фазно, а

Стаза здравља на Липовачи

за ову годину је планирано
да се уради око 600 метара
стазе.
 Наш основни циљ је био
да дамо јасан сигнал при
ватном сектору, и да их
мотивишемо на адаптацију
постојећег објекта рестора
на на Липовачи који је при
лично запуштен, али такође
и адаптацију и другог посто
јећег објекта који би могао
да прими око 25 туриста на
ноћење. Наша жеља је да
Липовачи као излетишту
дамо изглед какав и заслу
жује. Ми се надамо да ће уз
ово наше улагање у инфра
структуру која је потребна
за привлачење туриста и

приватни сектор препознати
наше напоре и да ће се
ресторан који је некада био
веома посећен, поново
отворити. То је основни
услов за даљи развој тури
зма на територији наше
општине. Војна установа
Моровић је доста посећена
и осим ње ми немамо друго
уређено место где би посла
ли групе туриста а посебно
ученике, којима је потребно
адекватно место за играње.
Зато је овај пројекат од
великог значаја за туристич
ку понуду наше општине.
Завршетком свих радова,
излетиште Липовача биће
једно од атрак тивнијих

Кристина Радосављевић

дестинација наше општине
за туристе  истиче дирек
торка Туристичке организа
ције Шид Кристина Радоса
вљевић.
На првом делу стазе у
дужини од 100 метара биће
постављен бехатон док ће
остатак стазе бити прекри
вен декоративни малчом од
борове коре. Поред стазе
пројектом је предвиђено и
постављање мобилијара у
виду клупа за одмор, као и
канти за отпатке.
Цео пројекат стазе здра
вља, урађен је у складу са
условима које прописује
Покрајински завод за зашти
ту природе.

ПОКЛОН ЗА СЛУЖБУ ХИТНЕ ПОМОЋИ У ШИДУ

Нове униформе

Н

емач ка
невла ди на
организација АСБ у
сарадњи са удруже
њем Иницијатива за сарад
њу и развој, уручила је про
шле недеље шидском Дому
здравља 30 комплета зим
ских и летњих униформи
намењених запосленима у
Хитној медицинској служби.
Успешна сарадња Иниција
тиве за сарадњу и развој са
шидским Домом здравља,
траје од почетка мигрантске
кризе. Успешна и дуга сарад
ња, била је разлог да Шид
буде једини град којем ће
бити уручена оваква врста
помоћи.
 Овај број зимских и лет

њих униформи, биће дово
љан за све запослене. Како
смо сазнали од самог произ
вођача униформи, према
квалитету, слу жба хитне
помоћи у Шиду ће бити најо
премљенија у Србији  иста
као је извршни директор
Иницијативе за сарадњу и
развој Миодраг Недељковић.
Немачка невладина орга
низација АСБ Баварија из
Келна, већ десетак година
ради и помаже у региону.
 Иако је ово тек мала
помоћ у односу на оне што
смо радили у региону, надам
се да ће запосленима доста
значити  рекла је менаџер
пројекта Кристин Менхерт.

Захвалност за нове уни
форме исказали су запосле
ни у Дому здравља у Шиду.
 Наше досадашње уни
форме су биле доста старе.
Овом приликом бих се захва
лио испред колектива Дома
здравља Шид на овој вред

ној донацији. Униформе ће
нам много помоћи с обзиром
на то да нам долазе хладни
зимски дани и омогући ће
нам боље услове за рад 
рекао је директор шидског
Дома здравља др Крсто
Куреш.
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У СРЕМУ РАСТЕ БРОЈ КРИВИЧНИХ ДЕЛА НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

Жене трпе насиље јер
су економски зависне
Насиље у породици
није појединачан,
издвојен догађај,
оно се догађа
континуирано,
понавља се
месецима, некад и
годинама, док
жртва не скупи
храбрости да се
супротстави
насилнику и
пријави га

З

а 11 месеци ове године,
на подручју Полицијске
управе у Сремс кој
Митровици је регистровано
266 кривичних дела насиља
у породици. Више од полови
не ових кривичних дела је
регистровано након почетка
примене Закона о спречава
њу насиља у породици, 1.
јуна ове године. Од почетка
ове године, није регистрова
но ниједно кривично дело
насиља у породици са смрт
ном последицом или са
тешким телесним повреда
ма.
За исти период прошле
године, у Срему су регистро
вана 192 кривична дела
насиља у породици, а на
подручју Града Сремска
Митровица 68 кривичних
дела. Ни прошле године
ниједна жена у Срему није
убијена у кривичном делу
насиља у породици. Ово су
подаци које је за М новине
изнела портпаролка Полициј
ске управе у Сремској Митро
вици Жељк а Аврић. Она
наводи да насиље у породи
ци није појединачан, издво
јен догађај, оно се догађа
континуирано, понавља се
месецима, некад и годинама,
док жртва не скупи храбро
сти да се супротстави насил
нику и пријави га.
- Један од разлога повећа
њу броја кривичног дела
насиља у породици је сигур
но и чињеница да су жртве
насиља охрабреније да га
пријаве. Велики допринос

Нада Јанковић

имају надлежне државне и
друш твен е
инстит уц ије
доношењем и применом
законске регулативе, оштри
јом казненом политиком и
путем организованих кампа
ња и трибина. О насиљу се
говори отворено, према
њему нема и неће бити толе
ранције, због чега се жртве
осећају снажније и заштиће
није. У спречавању и санкци
онисању насиља у породи
ци, полиција ће одговорно,
професионално и доследно
примењивати своја законска

Љубинка Познановић

овлашћења – наглашава
Аврић.
Од 1. јуна ове године, поче
ла је примена Закона о спре
чавању насиља у породици.
Законом је предвиђено изри
цање хитних мера: мера при
временог удаљења учиниоца
из стана и мера привремене
забране учиниоцу да контак
тира жртву насиља и да јој
прилази. Хитне мере се изри
чу у случајевима када надле
жни полицијски службеник
процени да постоји ризик,
односно, непосредна опа

Имала сам случај мужа који је вршио
насиље над својом женом, која је касније
преминула и над сином, који је особа са
посебним потребама. Имамо тешких
предмета, али имамо и предмета где муж
каже жени да је курва и она поднесе кри
вичну пријаву, напомиње судија Нада
Јанковић

16 дана активизма
У Србији се тренутно спро
води глобална кампања „16
дана активизма против наси
ља над женама“. Кампања је
почела 25. новембра на
Међународни дан борбе про
тив насиља над женама и
завршава се 10. децембра
на Дан људских права.
С тим у вези Завод за рав
ноправност полова Војводи
не је током протекле недеље

у неколико сремских локал
них самоуправа одржао три
бине које за циљ имају
информисање јавности о
препознавању, превенцији и
поступању у случајевима
насиља у породици и родно
заснованог насиља. Трибине
под називом „Кроз живот без
насиља“ одржане су у Срем
ској Митровици, Руми, Ста
рој Пазови, Иригу, Инђији.

Жељка Аврић

сност да се може догодити
кривично дело насиље у
породици. Хитне мере које
изриче надлежни полицијски
службеник трају 48 часова од
уручивања наређења учини
оцу, док се судским решењем
хитне мере могу продужити
за још 30 дана.
- Од 1. јуна ове године, над
лежни полицијски службени
ци су на подручју Полицијске
управе у Сремској Митрови
ци донели 114 хитних мера, а
на подручју Града Сремска
Митровица 37 хитних мера –
каже Жељка Аврић.
Од укупно 42 осуђених за
насиље у породици у Основ
ном суду у Сремској Митро
вици током 2016. године, њих
25 је добило условне казне, а
15 затворске. Новчана казна
изречена је по једном пред
мету, док је у једном предме
ту опозвана условна осуда и
изречена казна затвора. У
овој години до 30. новембра
примљено је 74 предмета и
сви су решени. 59 особа је
осуђено за насиље у породи
ци, од тога је 32 добило
условну осуду, а 27 казну
затвора.
Судија за грађанско правне
послове Основног суда у
Сремској Митровици Љубин
ка Познановић наводи да се
заштита од насиља у породи
ци врши у оквиру грађанско
правне и кривично правне
материје. Према новом Зако
ну о спречавању насиља, све
се ради по хитном поступку.
- Ми тада поступамо у ситу
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ацији када још нема правог
насиља, већ постоје индиције
да може дође до насиља. За
ових неколико месеци имала
сам и жену која је вршила
насиље над свекрвом и којој
сам изрекла меру. Мада
углавном су мушкарци ти који
врше насиље. Дешава се да
и бивши брачни партнери
након развода настављају да
прогањају своје бивше супру
жнике, обично супруге. Дола
зе на радно место, место ста
новања, прете. Често жене
ускрате исказ или на сведо
чењу кажу да није дошло до
насиља. Мислим да је то јед
ним делом из страха да ће
насилник отићи у затвор па
се брину шта ће се десити са
домаћинством, јер су они ти
који су запослени и који доно
се зараду и ако им се изрекне
мера затвора дужа од шест
месеци њима престаје радни
однос. Можда се жртве боје
да би био још већи насилник
када се врати из затвора, а
треће има ту и емотивног
разлога. У моменту када се
врши насиље оно се пријави,
а онда се заборави шта је
било, повуче се исказ и онда
је то проблем судијама кри
вичарима, јер не знају како
да пресуде – каже судија
Познановић.
Она додаје да нису само
мужеви насилници, него да је
све већи број случајева када
деца врше насиље над роди
тељима, мајкама најчешће.
- Углавном су то алкохоли
чари и наркомани који очекују
новац од родитеља, ради се
о људима преко 40 година
који нису навикнути да раде.
Прошлог месеца сам имала
три случаја где су родитељи
били жртве насиља. Живимо
у друштву где нико никог
више не поштује – напомиње
судија Љубинка Познановић.
О казнама које Основни
суд изриче насилницима за
наше новине је говорила
председница Кривичног оде
љења Основног суда у Срем
ској Митровици, кривични
судија Нада Јанковић. Она
наглашава да Суд јако ретко
одређује притвор насилнику
по службеној дужности, већ
на предлог Основног јавног
тужилаштва. Пре тога окри
вљени буде саслушан у
Основном јавном тужила
штву и Тужилаштво процењу
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Сва плава рекла је да она
њега воли и да нема где
Према речима директора
Центра за социјални рад
„Сава“ у Сремској Митрови
ци Бранислава Вукмира,
оно што Центар може да
понуди жртвама насиља је
збрињавање у Сигурној кући
или у хранитељској породи
ци.
- Можемо да им помогне
мо тако што ћемо им испла
тити једнократну новчану
помоћ. Тренутно је најтеже
жртвама насиља наћи запо
слење, али ми сарађујемо
са Националном службом
за запошљавање како би
жене жртве насиља прошле
неке од бесплатних обука
које се нуде. Међутим, да би
прошле обуку, жртве наси
ља морају добити потврду
да су претрпеле насиље. Ту
настаје проблем, јер добар
део тих жена не дође по
потврду – наводи Вукмир.
У Сигурној кући у Срем
ској Митровици се тренутно

Бранислав Вукмир

налазе три жене са децом, а
од отварања Сигурне куће
прошле године кроз њу је
прошло 63 корисник а, од
чега је 28 жена, а 35 деце.
- Од ступања на снагу
новог Закона 1. јуна ове
године па до краја октобра у
митровачк ом Центру за

социјални рад у Сремској
Митровици је заведено 115
пријава насиља над жена
ма. Од почетка године па до
1. јуна имали смо 110 прија
ва насиља – каже Вукмир.
Директор каже да се рад
ници Центра сусрећу са раз
личитим животним причама.
- Имали смо жену која је
дошла са лицем изобличе
ним од батина, ми смо је
збринули у Сигурној кући,
одвели код лекара, а насил
ник је за то време био у при
твору. Питали смо је да ли
има негде код родбине или
пријатеља да се склони, а
она је нама онако сва плава
рекла да она њега воли и да
нема где. Буде и ситуација
да жене повуку пријаву, оду
стану од кривичног гоњења
јер кажу да нема ко да им
ради њиву и да им храни
стоку осим мужа. И тако се
насилник враћа кући – каже
Бранислав Вукмир.

Буде и ситуација да жене повуку пријаву, одустану од кривич
ног гоњења јер кажу да нема ко да ради њиву и да храни стоку
осим мужа, каже Бранислав Вукмир
је да ли постоје притворски
разлози. Разлози за одређи
вање притвора су да ли због
утицаја на сведоке или зато
што постоје особите околно
сти које указују на то да ће он
у кратком временском перио
ду поновити кривично дело.
- Приликом одређивања
притвора ја се руководим
изводом из казнене евиден
ције, погледам извештаје
Центра за социјални рад, да
ли се ради о лицу које је
алкох ол ич ар,
нарк ом ан.
Казне затвора могу бити од
три месеца до три године за
вербално насиље и ударце
руком, од шест месеци до пет
година када су нанете лаке
телесне повреде и од пет до
10 година за тешке телесне
повреде или ако је у питању
малолетно лице. Уколико је
наступила смрт услед наси
ља, казна је од три до 15
година и такви предмети су
надлежност Вишег суда. Нај
чешће се изричу казне затво

ра од три месеца до три годи
не, нема новчаних казни, ни
извршење затворске казне у
кућним условима – напоми
ње судија Јанковић.
На констатацију да је јав
ност мишљења да је Суд
благ према насилницима,
судија Јанковић каже да је то
субјективни осећај грађан
ства.
- Мислим да Суд није пре
благ и да казне које изричемо
нису преблаге – сматра Нада
Јанковић.
У својој дугогодишњој прак
си Нада Јанковић се сусрела
са различитим предметима.
- Имала сам случај мужа
који је вршио насиље над
својом женом, која је касније
преминула и над сином, који
је особа са посебним потре
бама. То је тако сурово наси
ље, он је био у притвору,
пресудила сам, добио је
годину дана затвора. Имамо
тешких предмета, али имамо
и предмета где муж каже

Прошлог месеца сам имала три случаја где су родитељи били
жртве насиља. Углавном су то алкохоличари и наркомани који
очекују новац од родитеља, ради се о људима преко 40 година
који нису навикнути да раде, каже судија Љубинка Познановић

жени да је курва и она подне
се кривичну пријаву. Сада
имам предмет, човек је био у
притвору, није пре био осуђи
ван и добио је условну осуду.
Та пресуда је била правосна
жна у априлу ове године. У
међувремену, од априла до
августа, он је поново вршио
насиље над истом особом,
закључио је споразум о при
знању кривичног дела и
добио је опет условну осуду
са роком провере на четири
године и изречена му је мера
обавезног лечења од алкохо
лизма. Да би он сада поново
починио кривично дело наси
ља у породици, признао
чињеничне наводе оптужбе и
Тужилаштво је предложило
да му се продужи притвор.
Продужен му је притвор 30
дана, али супруга и отац су
ускратили сведочење – гово
ри за наше новине судија
Нада Јанковић.
Она на крају женама жртва
ма насиља поручује:
- Поручујем жртвама да ако
су поднеле кривичну пријаву
за насиље у породицу, да
остану доследне, јер не могу
оне помоћи некоме ко треба
да се лечи.
Биљана Селаковић
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Први снег

Први снег у Руми почео је
да пада 2. децембра у попо
дневним сатима, али није
изазвао веће проблеме ни
учесницима саобраћаја ни
грађанима.
Зимске службе су право
времено реаговале, а дежур
не екипе су ту ноћ провеле на
терену где је успешно са
путева уклоњен снег. Из над
лежних служби поручују да су
сви путни правци у румској
општини проходни, као и да
је на путеве првог приор
 итета
посута со.
Наравно, упућен је и апел
свим учесницима у саобраћа
ју да брзину возила прилаго
де условима на путу. У случа
ју нових падавина надлежне
службе су спремне за нову
интервенцију.

ВОГАЊ

Сремски
свињокољ
Манифестација „Сремски
свињокољ“ одржана је ове
године по 25. пут у Вогњу, 2.
децембра.
Учествовало је шест екипа
– једна је била из Словеније
– које су показале традицио
налан начин обраде свињског
меса.
Овој манифестацији је при
суствовао помоћник мини
стра за пољопривреду Ненад
Катанић који је истакао да се
„Сремски свињок ољ“ већ
годинама успешно организује
и да Министарство новчано
помаже удружења која орга
низују овакве и сличне мани
фестације које показују тра
дицион
 алан начин обраде
свињског меса, али су и при
лика за дружење или купови
ну свињских прерађевина.
Овогодишњи свињокољ је
отворио Стеван Ковачевић,
председник СО Рума који је
подсетио да је Вогањ година
ма важио за место које је
имало добар узгој свиња и
да постоји могућност, захва
љујући делом и оваквим
манифестацијама, да се
такво место поново задобије.
С. Џ.
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ДОМ ЗДРАВЉА РУМА ДОМАЋИН ОДБОРУ ЗА МЕДИЦИНСКУ ЕТИКУ

Расправа о канабису

Седница Одбора за медицинску етику

Р

умски Дом здравља био
је домаћин члановима
Одбора за медицин
ску етику Регионалне лекар
ске коморе Војводине који
су своју седницу одржали 1.
децембра.
На почетку седнице, чла
нове Одбора је поздравила
директорка Дома здравља
Јелена Стојанац Мрачевић
и указала да је задатак свих
релевантних чинилаца да
инсистирају на унапређењу
здравствене заштите, јер то
утиче на квалитет живота
свих грађана.
Др Смиља Лончар, која је
чланица овог Одбора, али
и дугогодишња здравстве
на радница у румском Дому
здравља је истакла да је
ово добро место за размену
искустава и идеја о темама
важним за здравство.
У име локалне самоуправе
чланове Одбора је поздра
вила заменица председника
Општине Марија Стојчевић.

На овој седници тема је
била употреба канабиса у
медицинске сврхе.
Када је реч о употреби
канабиса, др Слађана Јова
новић, председница Одбора
је подсетила да су основна
начела медицинске етике
помоћи пацијенту и не нау
дити му, информисати паци
јента о његовој болести и о
најбољим методама лечења.
- Уколико је лечење кана
бисом показало добре резул
тате у Европи и свету, уколи
ко су га земље у окружењу
усвојиле и увеле у свакоднев
ну праксу и лечење тешких
пацијената, чак и деце, о
трошку Фонда, моје мишље
ње је да то треба да уђе и
у скупштинску процедуру и
да се и код нас, на законски
начин, легализује лек који
може да олакша тегобе најте
жим болесницима, а великом
броју пацијентима донесе и
излечење - истакла је др
Слађана Јовановић.

Вакцина је највеће
научно откриће
Оно што је у последње вре
ме веома актуелно, а тиче се
појаве неких раније
заборављених болести, као
што су мале богиње, због
невакцинације деце, др Слађа
на Јовановић, која је педијатар
каже да не постоји бољи лек
нити веће научно откриће од
вакцина.
– Ниједан антибиотик није
спасао толико живота као што
су учиниле вакцине. То је нај
безбеднији начин заштите
деце и становништва од зара
зних болести. Није у реду да о

вакцинама дискутују људи који
нису стручни. Оправданост
вакцинације стоји и није тачно
да вакцине проузрокују неке
болести, то је струка доказала.
Битно је да се деца вакцинишу
и није добро да у Србији у 21.
веку харају болести које су
искорењене у свету, а могу
имати смртни исход. Зато је
направљен пут за повратак
болести које су давно искоре
њене и зато кажем да је битно
да се деца вакцинишу – апело
вала је др Слађана Јовано
вић.

Она је подсетила да се
Одбор за медицинску ети
ку бавио и проблемом све
чешћих напада на лекаре
истакавши да је битно пове
ћати и степен поштовања
ове професије.
- Лекаре треба ставити
на место које им припада,
то је професија од угледа,
која треба да се поштује.
Није добро то што се догађа,
није увек крив лекар, нити су
увек криви пацијенти. Упра
во ускраћеност неких метода
лечења или лекова доводи
до незадовољства пацијена
та, зато смо изложени напа
дима. По закону, они који
учине насиље над здрав
ственим радником, могу
добити већу казну, али треба
ставити лекаре на место које
им припада, а то је да је ово
професија која треба да се
поштује, а када се то деси,
неће бити насиља – сматра
др Јовановић.
Одбор за медицинску ети
ку је на једној од својих сед
ница разговарао и на тему
примања поклона – а др
Слађана Јовановић истиче
да је то законски регулисан
износ који је дозвољен да се
прими, а то је половина про
сечне плате, то се сматра
поклоном, све преко тога је
мито.
– Не треба никакав поклон
лекару, наш закључак је био
да лекари нису адекватно
награђени за свој рад и да
је то отворило пут за коруп
цију. Дакле, само је потреб
но поштовање и адекватна
награда, односно зарада за
рад лекара – каже др Јова
новић.
С. Џ.
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ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“ РУМА

Безбедно на друштвеним мрежама

У

оквиру пројекта Основи безбед
ности деце, полицијски службе
ници Полицијске станице у Руми
Душан Петровић и Лидија Радуловић
су ученицима шестог разреда градске
Основне школе „Вељко Дугошевић“
одржали предавање на тему – Безбед
но коришћење интернета и друштве
них мрежа.
На предавању је било речи које све
опасности децу вребају са интернета,
о злоупотребама друштвених мрежа,
како се деца могу заштитити и коме
могу да се обрате за случај да им
затреба помоћ.
Пројекат Основи безбедности деце
заједно, од почетка ове школске годи
не, реализују надлежни полицијски слу
жбеници Полицијске управе у Сремској
Митровици у свим основним школама
и подручним одељењима на подручју
Срема, у сарадњи са представницима
школских управа. Пројекат је наишао
на велико интересовање деце, која
активно учествују на часовима, али и
код њихових родитеља и одељенских
старешина.
Директорица ОШ „Вељко Дугошевић“
Јасмина Вукановић је истакла да шко
ла има одличну сарадњу са Полициј
ском станицом у Руми чији полицијски
службеници већ годинама едукују уче
нике о безбедности саобраћаја, злоу
потребама дроге и алкохола, заштити
од разних облика насиља, пре свега,
вршњачког и електронског.

Предавање у „Вељковој“ школи

Начелник Полицијске станице у
Руми, Влатко Тадић је истакао да је
циљ ових предавања упознавање уче
ника са безбедносним ризицима који
постоје у данашњем друштву и начини
ма заштите деце од њих.
- Деца добро познају наше полициј
ске службенике који долазе у њихове
школе, имају добру комуникацију са
њима и знају да им се увек могу обра
тити за савет и помоћ. Овакви контак
ти јачају поверење деце у полицију као
институцију чија је основна дужност да
их заштити, пружи неопходну помоћ и
покаже начине како да избегну неже
љене и трауматичне ситуације и ризи
ке – каже Тадић.

На интернету, као и на улици, треба
избегавати непознате особе, посебно
ако траже да им дете открива личне
податке, где живи, с ким се дружи, као
и да им доставља непримерене садр
жаје и фотографије. Најважније од све
га је да, ако такве особе траже од дете
та контакт и сусрет у стварности, на
неком непознатом и усамљеном месту,
дете то обавезно каже родитељу,
наставнику, старијој особи од повере
ња или да пријави школском полицајцу
или у полицијској станици. То је једини
начин да се дете заштити од злоуп
 о
требе друштвених мрежа, да се пред
упреде нежељене ситуације и спречи
евентуално теже кривично дело.

РУМСКА ГИМНАЗИЈА

Замењена столарија

У

румској
Гимназији
„Стеван Пузић“ при
ведени су крају сви
радови планирани у овој
години са циљем да се
побољшају услови за уче
ње и рад.
Последњи су били, део
радова, којим се окончава
трећа фаза замене стола
рије.
– Локална самоуправа
у последње четири године
улаже доста у све школске
објекте на територији наше
општине – а реч је о 11
основних, четири средње и
Музичкој школи, као и пред
школској установи „Полета
рац“, дакле имамо велики
број објеката за одржава
ње. Само у овој години уло
жили смо за реконструк
цију и одржавање скоро
29 милиона динара. Наша
стратегија је да сваке годи

Душан Љубишић, Софија Благојевић и Војислав Миоковић

не улажемо помало, а ево у
Гимназији смо са заменом
столарије започели 2015.
години. Уложили смо укуп
но око 5,3 милиона динара

и сада тај посао и заврша
вамо. Ми слушамо шта је то
што је школама потребно и
за то се средства у буџету и
користе - рекао је начелник

Општинске управе Душан
Љубишић приликом посете
Гимназији.
Директорка школе Софи
ја Благојевић је подсетила
да је било радова и током
лета који су били везани за
кречење и фарбање про
стора.
– Задовољни смо што је
приведена крају та трећа
и последња фаза замене
столарије. Она је значај
на због енергетске ефика
сности и уштеде енергије
за грејање, али и естетски
наша школа ће бити леп
ша. За следећу годину пла
нирамо сређивање тоале
та, исто у три фазе, и ми
смо то већ предложили да
уђе у општински буџет за
наредну годину – изјавила
је директорка Софија Бла
гојевић.

С. Џ.
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ИЗЛОЖБА СЛИКА И ЦРТЕЖА ЛАЗАРА ВОЗАРЕВИЋА У МИТРОВАЧКОЈ ГАЛЕРИЈИ

Возаревић поново
пред Митровчанима
Стручњаци из Централног института за конзервацију су од 2012. рестаурирали 21
цртеж и 56 слика. За рестаурацију је у претходних пет година утрошено око пет мили
она динара по пројекту Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама и Министарства културе и информисања

С

лике и цртежи Лазара
Возаревића, након
рестаурације која је
трајала пет година, поново
су пред Митровчанима.
Изложба 60 радова наста
лих у периоду од 1950. до
1968. године овог митровач
ког сликара отворена је
прошле среде, 29. новем
бра у Галерији „Лазар Воза
ревић“ у Сремској Митрови
ци.
– Након пет година срећ
ни смо да можемо отворити
и јавности показати слике и
цртеже Лазара Возаревића.
Након реконструкције енте
ријера и крова Галерије и
након опсежне рестаураци
је слика, имамо част да се
покажемо публици. У зграду
је уложено преко 35 милио
на динара и радове је
финан си ра ла
локал на
самоуправа, а у рестаура
цију и опремање слика пет
милиона динара. Ово није
крај, настављамо са радо
вима следеће године. Ради
ће се фасада зграде и опре
мићемо кровни простор од
500 метара квадратних.
Желимо да створимо један
мултимедијални простор,
јер Галерија није замишље

на као статично језгро, она
је простор који живи. У њој
организујемо ликовне ради
онице, концерте, поетске
вечери – изјавио је дирек
тор митровачке Галерије
Милан Маринковић.
Отварању изложбе прису
ствовали су представници
локал не
само у пра ве,
Покрајинског секретаријата
за културу, ћерка Лазара
Возаревића Ивана Стојано
вић и бројни љубитељи
сликарства.
Како је изјавио градона
челник Сремске Митровице
Владимир Санадер, митро

Милан Маринковић

вачка Галерија је основана
као меморијална галерија
Лазара Возаревића, слика
ра који је не само познат у
Србији већ у целом свету.
 Сремска Митровица је
почаствована што у својој
Галерији има слике једног
оваквог сликара, и што
Галерија носи његово име
– рекао је Санадер.
Милан Мицић, помоћник
покрајинског секретара за
културно наслеђе рекао је
да Галерија „Лазар Возаре
вић“ није само значајна на
културној мапи Сремске
Митровице, него целе Срби

Владимир Санадер

је и да је Покрајински секре
таријат за културу, јавно
инфорисање и односе с
верским заједницама са
задо вољ ством
пома гао
обнову фундуса слика
Лазара Возаревића које се
налазе у митровачкој Гале
рији.
Ивана Стојановић, ћерка
Лазара Возаревића била је
присутна на отварању изло
жбе. Она се захвалила
руководству Галерије које је
допринело да се митровач
ка Галерија опорави и да
изгледа онако како заслу
жује.

Милан Мицић
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Ко је био Лазар Возаревић
Лазар Возаревић био је српски сликар
и ликовни педагог, који је на ликовну сце
ну Србије ступио 1951. године на зајед
ничкој изложби Једанаесторице радови
ма који су настали под утицајем Сезано
вог реализма и Пикасове плаве фазе.
Рођен је у Сремској Митровици 15. јула
1925. године. Школу за примењене умет
ности у Београду уписао је 1941. године,
а 1943. године Академију за ликовне
уметности, коју је завршио 1948. године у
класи професора Мила Милуновића. Био
је члан Једанаесторице и Децембарске
групе.
Поред уљаног сликарства бавио се
мозаиком и илустрацијама. И поред крат
ке животне и уметничке биографије,
Возаревић се афирмисао као уметник од
изузетног значаја за тадашња важна и
чак преломна збивања, али и за читаву
српску уметност друге половине 20. века.
Доцент на Академији за ликовне умет
ности у Београду постао је 1960. године.
У току свога рада прошао је кроз фазе
кубизма, енформела и постенформела.
У тражењу сопственог стваралачког
идентитета, у младалачкој фази, Лазару
Возаревићу узор су били Сазан и Пика
со. Одређеност својих уметничких циље
ва Возаревић је јасно изразио на својој
првој самосталној изложби (55 слика у
Галерији УЛУС, 1952), за коју је у предго
вору свог каталога написао:
Данас се уметност све више прибли
жава једној великој истини - истини нау
ке, изражава се средствима ликовне
уметности а као наука решава...и онај

- Ми као породица смо
увек функционисали зајед
но, да ли смо путовали или
су моји родитељи радили у
атељеу, ја сам била присут
на. Јако је волео и пошто
вао породицу, то је била
једна од његових великих,
позитивних особина, изме
ђу осталих – изјавила је у
документаном филм у о
Лазару Возаревићу његова
ћерка Ивана Стојановић.
Подс ет им о,
Галер ија
„Лазар Возаревић“ у Срем
ској Митровици је основана
и почела са радом 1973.
године изложбом слика и

Ћерка Лазара Возаревића
Ивана Стојановић

сложени однос подсвесног и свесног.
Многи хвале наше фреске, а у исто вре
ме придржавају се ригорозно конзерва
тивног сликарског израза не схватајући
да је блискост савременог сликарства
и фресака баш у језику.
Своје сликарско умеће Возаревић је
усавршавао током дужих и краћих бора
вака у Паризу, а поред сликарства, бавио
се илустрацијом књига, сценографијом и
мозаиком (хотел Метропол у Београду
(1956/57), Војнотехнички институт у Бео
граду (1958) и Дом омладине у Београду
(1964)).
Умро је 29. марта 1968. године у Бео
граду, од тровања крви изазваног испа
рењима хемијских средстава помоћу
којих је желео како је говорио да на сво
јим слика дочара Византију...или уз
помоћ ових средстава открије матери
ју из времена божанске креативности.
Сахрањен је у Алеји заслужних грађа
на на Новом гробљу у Београду.
Лазар Возаревић је остварио сликар
ске домете који су данас део наше исто
рије и укупне културне баштине. О томе
најбоље сведочи збирка његових дела у
Галерији „Лазар Возаревић“, која је непо
средно након уметникове смрт, устано
вљена у уметниковој родној Митровици.
У тој збирци се налазе слике, цртежи и
колажи који на репрезентативан начин
презенују уметников опус, а о којој је сво
јевремено, француски критичар и теоре
тичар уметности Емил Лангуи с одуше
вљењем написао: Возаревићева умет
ност је у свим етапама дионизијска и

цртежа Лазара Возаревића
који су 1970. године отку
пљени од његове супруге и
ћерк е
средс твим а
из
општинског буџета.
После 44 године, након
опсежне грађевинске рекон
струкције зграде која је тра
јала од 2013. до 2015. годи
не, једна од најзначајнијих
задужбинских збирки у Вој
водини и Србији је поново
пред публиком.
Дела Лазара Возаревића,
која представљају најком
плетнији омаж овог истакну
тог српског уметник а, су
претрпела озбиљна оште
ћења, како због неадекват
ног простора где су склади
штена, тако и због старости.
Стручњаци из Централног
института за конзервацију
су од 2012. рестаурирали
21 цртеж и 56 слика. За
рестаурацију је у претход
них пет година утрошено
око пет милиона динара по
пројект у
Покрајинс ког
секретаријата за културу,
јавно информисање и одно
се с верским заједницама и
Министарства култ уре и
информисања.
Б. Селаковић
Фото: В. Цуцанић

Лазар Возаревић
аполонска истовремено, не као супрот
стављање опречности, већ као стапа
ње допуњујућих чињеница, светлости и
сенке, традиције и авантуре, духа и
материје, математике и снова.
Његова дела се налазе и у Музеју
савремене уметности у Београду, Музеју
града Београда, Уметничкој галерији на
Цетињу, Умјетничкој галерији у Сарајеву,
Галерији Матице српске у Новом Саду,
Галерији поклон-збирке Рајка Мамузића
у Новом Саду као и у приватним збирка
ма у Америци, Италији, Француској, Бра
зилу.

Човек са лобањом, 1954. цртеж, 110x70
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БАЗАР ЗДРАВЉА

Контроле без
заказивања

Становници пећиначке општине у суботу
2. децембра били су у прилици да у својим
месним амбулантама бесплатно и без
здравствене књижице прек онтролишу
здравствено стање. Наиме, као и сваке
године, Дом здравља „Др Драган Фундук“ у
сарадњи са пећиначком локалном самоу
правом организује два пута годишње Базар
здравља, током којег су становници општи
не Пећинци у прилици да преконтролишу
ниво шећера у крви, ураде ЕКГ, БМИ, као и
да добију корисне савете од лекара.
Базаре здравља у свих 15 насеља
општине су обишле Дубравка Цветковић
Мићић, директорица пећиначког Дома
здравља са сарадницима и Дубравка Кова
чевић Суботички, председница Привреме
ног органа Општине Пећинци, која је том
приликом истакла значај оваквих прегледа.
Према речима директорке пећиначког
Дома здравља, одзив грађана на овој јесе
њој акцији превентивних прегледа био је
изнад очекиваног, с обзиром на то да је
током три сата прегледано 225 пацијената,
а како су нам рекли сами пацијенти, овакви
прегледи су им веома значајни.
- Мени доста значи јер не морам да
чекам. Иако редовно идем на заказане кон
троле, није на одмет додатно се преконтро
лисати. Сваки пут, и у пролеће и у јесен, ја
долазим на Базар здравља овде у Пећин
цима – рекао нам је Радован Гмизић из
Сибача.

АШАЊА

Уклања се депонија

Нелегална депонија у Ашањи, у близини
Улице Иве Лоле Рибара према Доброво
љачкој, годинама прави проблем мештани
ма околних улица, те су на захтев Савета
месне заједнице овог насеља радници Јав
но комуналног предузећа „Сава“ започели
санирање дивље депоније, а радови ће се
одвијати у складу са временским условима.
У оквиру акције уређења Ашање, ових
дана насипа се и један део атарских путева
у овом насељу који је уништен током јесе
њих пољопривредних радова.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
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ПОПИНЦИ

Ромима стиже вода

Р

адове на изградњи
водоводне мреже у
ромском насељу у
Попинцима 30. новем
бра је обишла председ
ница Привременог орга
на Општине Пећинци
Дубравк а
Ковач ев ић
Суботички са сарадни
цима.
Проблем недостатк а
воде у овом насељу траје
већ деценијама, а како је
рекла
предс едн иц а
Дубравк а
Ковач ев ић
Суботички ово није само
прилика да се овај део
Попин ац а урбан изује,
него пре свега прилика
да се становницима ромског насеља
обезбеде елементарни услови за
живот.
- Нама је на првом месту брига о
сваком грађанину наше општине и
трудимо се да свима обезбедимо
основне услове за живот и зато се
претежно базирамо на инфраструк
турне радове. Наравно, ми на овоме
нећемо стати, јер желимо да решимо
проблем водоводне мреже и у оста
лим насељима наше општине, где
постоје овакви типови насеља – рекла
је Ковачевић Суботички.
Продужетком водоводне мреже у
попиначком ромском насељу биће
изграђено 500 метара мреже, којом ће
вода бити доведена у сваку кућу у
овом насељу, а по речима Драгољуба
Војкића, директора Јавно комуналног
предузећа „Водовод и канализација“

које изводи ове радове, капацитет
мреже је такав да постоји могућност
проширења у случају даљег ширења
насеља.
Колико ће водоводна мрежа значити
становницима улица попиначког ром
ског насеља, рекао нам је Негослав
Јовановић, председник Удружења
„Ромски пут“, које већ неколико година
успешно функционише у општини
Пећинци.
- Скоро 30 година ови људи чекају
воду и сада захваљујући доброј
сарадњи са Општином Пећинци, која
нам увек излази у сусрет, вода стиже и
у њихове домове. Морам рећи да
Роми никада нису имали овакав ста
тус као сада и да ромска насеља
постају све уреднија. Нисмо више гра
ђани другог реда – истакао је Јовано
вић.

ПЕЋИНЦИ

Нова пијаца

У

Пећинцима је 27. новембра
почела са радом новоизграђе
на зелена пијаца. Како је рекла
Дубравка Ковачевић Суботички током
изградње нове пећиначке пијаце
водило се рачуна да се постигне опти
мална комунална инфраструктура,
а да се при томе не умањи простор
намењен пијачним продавцима.
- Обећали смо Пећинчанима нову
пијацу и то обећање смо испунили.
Новом пијацом обезбедили смо нов,
уређен хигијенски простор за обавља
ње пијачне делатности, а уједно смо
уклонили тезге са тротоара испред
месног храма. Такође, свесни смо да
сви ови људи стоје напољу по разним
временским условима, тако да је у
плану да се комплетан простор пија
це покрије, а планом је предвиђена и
изградња неколико локала како бисмо
омогућили и продају намирница попут

меса и млечних производа – истакла
је Ковачевић Суботички.
Нова пијаца у Улици Јове Негуше
вића првенствено ће доста значити
продавцима, што су нам они и потвр
дили.
- Ово је за нашу добробит, а све
што је ново и што се ради, добро је.
Лепо изгледа, прегледно је и чисто, а
добили смо и тоалете само за нас и
близу наших тезги. Нама продавцима
пуно значи и што не морамо да пла
ћамо првих пет месеци, јер велики је
динар у данашње време – рекао је
Јасмин Беговић, продавац.
- Лепо изгледа, уредно је и преглед
но, што ми пуно значи – казала је Ива
на Бановачки.
Радно време пијаце у Пећинцима је
сваког радног дана од 7 до 14 часова
током зимског периода, а од 7 до 16
часова током летњег периода.
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Путовање у Шид
Н
ајбољи ученици све три основ
не школе са територије општине
Пећинци – ђаци генерације, вуков
ци и ученици који су постигли запажене
резултате на општинским и републич
ким такмичењима током прошле школске
године, 29. новембра су обишли Шид и
околину у оквиру наградног путовања, које
је организовала Општина Пећинци.
Тридесет осам најуспешнијих ђака на
наградно путовање испратили су пред
ставници пећиначке локалне самоупра
ве на челу са председницом Привреме
ног органа општине Пећинци Дубравком
Ковачевић Суботички, која је том прили
ком истакла значај оваквих награда за
њихов марљив труд и рад током протекле
године.
 Пећиначка локална самоуправа пружа
подршку деци од самог рођења до завр
шетка школовања и запослења. Недавно
смо новчано наградили вуковце и ђаке
генерације, а желели смо и додатно да
их наградимо овом екскурзијом. Трудимо
се да нашој деци обезбедимо што боље
услове школовања и да наградама нај
успешнијим ђацима подстакнемо буду
ће генерације на постизање што бољих
резултата, као и да схвате да се сваки
труд и рад на крају исплати – истакла је
Ковачевић Суботички.

До сада је пећиначка локална самоу
права ђаке генерације и вуковце, поред
новчаних награда награђивала и књигом
наших знаменитих аутора, а ово је прва
година да је књига замењена путовањем
које им може пружити нова искуства.
– Свиђа ми се идеја наградне екскур
зије, јер смо у прилици да видимо нешто
ново, нешто о чему смо само учили. Ово је
и прилика да се упознамо са нашом исто
ријом и културом, и веома сам срећан због
тога  рекао је Милош Бјелић из Пећинаца,
ђак генерације прошле године, а сада уче
ник прве године Земунске гимназије.
Туристичка
организација
Општине
Пећинци, осмислила је програм обиласка
знаменитости Шида и околине, а ученици,
њихови наставници и директори школа
били су у прилици да, заједно са Љуби
цом Бошковић, в. д. директором ТО, обиђу
Спомен обележје „Сремски фронт“, као и
центар Шида где су посетили Галерију сли
ка „Сава Шумановић“, Музеј наивне умет
ности „Илијанум“, храм Преноса моштију
Светог оца Николаја и црквену ризницу
српског архијерејског намесништва шид
ског. Након Шида, ученици су посетили и
манастир Привина Глава. Током путовања
ученицима су обезбеђене улазнице за све
локалитете, ланч пакет за доручак, као и
ручак у ресторану.
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Доградња
ловачког дома

Захваљујући средствима пећиначке
локалне самоуправе пролетос је ренови
ран Ловачки дом у Карловчићу, а руковод
ство Ловачког друштва Карловчић на челу
са Миланом Степановићем потрудило се
да ловачки дом оспособе за прву руку, како
би ловци једног од већих друштава у
општини Пећинци имали простор за оку
пљање.
Ових дана започела је прва фаза ком
плетне реконструкције објекта у оквиру које
ће објекат бити и проширен, чиме ће Ловач
ки дом у Карловчићу добити функцију којој
је намењен, а како нам је рекао Милан
Степановић, председник овог удружења,
биће дограђене сала за седење, тоалет и
остава.
 Овом доградњом добијамо санитарни
чвор, једну оставу и већу салу за седење,
што је веома битно и због наших суграђана,
који у овом објекту могу да организују раз
личита славља. Такође, с обзиром на то да
је наше ловачко друштво једно од већих у
општини, да поседујемо изузетно богато
ловиште и да нас посећују ловци из читаве
Војводине, биће нам веома драго да може
мо да их угостимо у уређеном ловачком
дому – каже Степановић и додаје да без
подршке пећиначке локалне самоуправе и
Ловачког удружења „Обедска бара“ из
Пећинаца ови радови не би били могући,
као и да захваљујући тој подршци ловци из
Карловчића добијају своје место за ловачке
приче.

ЈКП КОМУНАЛИЈЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Мој еко – вртић

У

оквиру пројекта „Мој
ековртић“, који реа
ли зу је
Екопро јект
тим и ЈКП „Комуналије“
Сремска Митровица, а који
је финансиран од стране
Мини стар ства
зашти те
животне средине, свим
предшколским установама
у граду Сремска Митровица
додељени су компостери.
Циљ пројекта јесте унапре
ђење система примарне
сепарације отпада кроз еду
кацију најмлађих генераци
ја о начину функционисања
исте, као и мотивисање гра
ђана за учешће у овом сло
женом систему, а све у

циљу стварања друштва
без отпада.
У оквиру пројекта одржа
не су и едукативне радио
нице које су имале за циљ
да допринесу стварању
исправних навика код деце
и развију свест о заштити
човекове околине, о значају
правилног разврставања
отпада, као и да покажу да
није сав отпад смеће. Еду
кација у најранијем узрасту
је веома значајна и може да
да много боље резултате,
да створи заједницу која у
све већој мери рециклира и
иде у смеру смањивања
количине отпада. Очекива

ни резултати су повећана
свест становника Сремске
Митровице и већа количина
рециклажног отпада, а
смањена количина отпада
који се одвози на депонију.

Укупан број едуковане деце
је 348, док је индиректно
150 запослених у пред
школским установама укљу
чено у процес компостира
ња и рециклаже.
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БЕРКАСОВО

Село са Савиних слика

Б

еркасово је живописно
сремско село, смеште
но у близини излети
шта Липовача и броји око
1.400 становника. Да млади
остају да живе у селу допри
носи и то што је ово село
близу Шида, тако да млади
у селу живе, а у граду раде.
Мештани воле своје село,
желе напредак, а спремни
су и сами да помогну и
допринесу својим радом.
Жене окупља Удру жење
жена, а младе Фудбалски
клуб „Сремац“.
У центру села смештена
је зграда месне заједнице,
вртић, месна канцеларија,
амбуланта, пошта и библио
тека, као и Основна школа
„Сремски фронт“ и црква
посвећена Светом Петру и
Павлу.
 У односу на остала села,
имамо предност, јер смо
готово спојени са Шидом и
то је један од разлога зашто
наша омладина нема потре
бе да изнајмљује стан и
одлази да живи у град, као
што је случај са другим
селима. У Беркасову живи
око 1.400 људи. Доста њих
је запослено у Шиду, а они
који нису запослени, углав
ном се баве ратарством,
мада је у последње време

кренуло да се развија и
воћарство. Нарочито се
формирају засади јабука,
али има доста људи који
имају и брескве. Овај крај је
идеалан за воћарство и
виноградарство, тако да
имамо и 20 винара у селу.
Управо због развоја винар
ства и виноградарства, већ
22 године организујемо
„Винијаду“, како бисмо оку
пили све винаре. Она се
одржава сваке године у
фебруару. Са 10 учесника

Зоран Видовић

Гордана Балашћак

дошли смо до преко 80, и
сваке године је све већи и
већи број. Манифестацију
организује и финансира
Туристичка организација

општине Шид са којом има
мо добру сарадњу – каже
члан Савета месне заједни
це Зоран Видовић.
Месна заједница Беркасо

да Љиљана Вучковић,
ради у овој школи две
године. У њеном разреду
има деветоро ученика, док

их је прошле године било
осморо. Она нам је рекла
да су деца добра и да су
добри ђаци.

Уређење
школе
Основна школа у Берка
сову је четворогодишња и
подручно је одељење
Основне школе „Сремски
фронт“ из Шида. Тренутно,
школу похађа око 65 ђака у
сва четири разреда, а своје
образовање настављају у
основној школи у Шиду.
Услови за рад у школи за
сада нису задовољавајући,
али ће се реконструкцијом
која предстоји, добити
услови какве деца и учите
љи заслужују.
Учитељица првог разре
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ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Снег

И

во има своје приоритете
када су у питању инфра
структурна улагања.
 Имамо много планова.
Један од њих је и комплетна
рекон струк ци ја
основ не
школе, како бисмо побољ
шали деци и учитељима
услове за рад. Такође, има
мо планове да започнемо
изградњу капеле и ограде
на православном гробљу,
али и да оградимо русинско
гробље. У плану је асфал
тирање стаза око зграде
месне заједнице, замена
столарије, увођење цен
тралног грејања... Планира
мо све да завршимо у току
идуће године, тако да може
мо рећи да је наредна годи
на, година капиталних инве
стиција у селу. Поред тога
што имамо самодопринос,
који износи око милион
динара годишње, ништа не
бисмо могли без помоћи
Општине Шид – истиче
Видовић.
Он напомиње да у селу
нема већих проблема, јер је
у плану и изградња фекал
не канализације, што је
годи на ма пред ста вља ло
горући проблем.
Део бриге о селу и свима
којима је помоћ потребна
огледа се и у активностима

Удружења жена „Извор” које
су врло често хуманитарног
карактера.
 Удружење постоји десет
година и тренутно имамо 18
чланица. Лети се више дру
жимо, зими мање, јер има
мање манифестација, али
орга ни зу је мо
састан ке
једанпут или двапут месеч
но. Учествујемо на свакој
манифестацији где нас
позову и представљамо руч
не радове, штрудле, колаче,
а све са циљем очувања
традиције. Наша сад већ
препознатљива манифеста
ција је „Нај торта“ која је
хуманитарног карак тера.
Наиме, посетиоци имају
прилику да купе парче тор
те, а прикупљена средства
од продаје смо ове године
определили за Црвени крст,
односно за децу са посеб
ним потребама – истакла је
Гордана Балашћак, пред
седница Удружења жена
„Извор“.
Лепоту предела око Бер
касова овековечио је Сава
Шумановић. Радо је сликао
пејзаже око манастира Све
та Петка, јер је у близини
био виноград породице
Шумановић.
С. Станетић
Фото: В. Цуцанић

тако дочекасмо и
први снег. Ништа
необично за децем
бар. Или бар тако изгледа.
Снегу смо се радовали и
раније, наравно свако на
свој начин. Ове године које
проводимо у свету феј
сбука, инстаграма и твито
ва, снег постаје сензација.
Слике типа „пао први снег“,
„моја улица под снегом“,
„овај пада као луд“, испу
ниле су друштвене мреже,
Као да кад их није било
нисмо ни знали да је пао
снег. Времена су се про
менила. Или је то за мене
само оправдање за ностал
гична сећања?
Било је то давно у некој
земљи која више не постоји
и у којој је снег био нормал
на атмосферска појава.
Санке су спремне чека
ле прве пахуље негде на
тавану и то је био рекви
зит без кога се зима није
могла замислити. А тек

Пише: Драгана Попов

како та слика у снегу заи
ста и личи на тебе, помага
ли другима да се усликају
што боље тако што смо их
обарали у снег и нисмо раз
мишљали како ће те слике
за који дан нестати, важно
је било оставити траг.
Санкање је трајало док
ти руке не поцрвене и
поред вунених рукавица и
нос почне да цури, а мара
мицу немаш. Онда као изја
виш да мораш да идеш да
учиш, а размишљаш како
ћеш да се што пре ува
лиш у кревет. Нису то биле
зиме типа „незабележена
хладноћа“, упаљени жути,
наранџасти или црвени
аларми. Била је једностав
но  зима. И тако смо је и
доживљавали.
Обично,
као и свако друго годишње
доба. Па, зар нисмо учили
да живимо у подручју са
континенталном
климом
коју карактеришу четири
годишња доба? Чему сад

Нису то биле зиме типа „незабе
лежена хладноћа“, упаљени жути,
наранџасти или црвени аларми. Била
је једноставно  зима. И тако смо је
и доживљавали. Обично, као и свако
друго годишње доба
зимска фенси гардероба.
Капа и рукавице су ручно
рађене (како то лепо зву
чи), мислим штрикале су
нам маме и бабе од неког
опараног старог џемпе
ра, панталоне шивене (од
сомота) и на ногама гуме
не чизме у које смо угурали
ноге са два пара дебелих
чарапа. И онда акција, али
не „викенд акција“, већ трк
на одговарајућа места за
санкање како би се заузе
ла што боља позиција. У
мом крају има један парк
који је за такве ствари био
идеалан. Скупили би се
сви клинци који у станују у
близини, али и маме које су
све то надгледале и разме
нињивале најновије абро
ве. И санкаш се, падаш,
устајеш и све испочетка. И
нема зиме, све је нормал
но. Селфије смо правили
у снегу. Дивили се заједно

сва та бука око ледених
дана, великог минуса?
едне просте војвођан
ске зиме (волим З.
Чолића), поток поред
моје куће се заледио и ето
изазова. Санкати се и кли
зати по залеђеном потоку.
Не знам чија је то идеја
била, али сам је одмах са
одушевљењем прихвати
ла. Спуштали смо се до
изнемоглости, вукли после
санке на врх и све тако док
ми нога није пропала кроз
лед. Није то било пријатно
искуствао, другари су ми
некако извукли ногу, а ја
тужна отишла кући где сам
кријући се решила проблем
мокрих чарапа. И смењу
ју се зиме и свака донесе
нешто ново у реалном, али
и у виртуелном свету.
Да ли су зиме исте као и
пре? Јесу, само смо се ми
променили!

J
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ПРЕДАВАЊЕ О ДИНОСАУРУСИМА АЛЕКСЕ ТЕОДОРОВИЋА У МУЗЕЈУ СРЕМА

Будући палеонтолог и
најмлађи музејски водич

А

лекса Теодоровић, ученик шестог
разреда Основне школе „Свети
Сава“ у Сремској Митровици у
оквиру Новембарских дана 27. новем
бра за своје другаре и мало старију
публику одржао је предавање на тему
„Алексин чудесан свет диносауруса“ у
Музеју Срема.
Млади Теодоровић каже да је још као
мали заволео диносаурусе и научио
доста о њима. O диносаурусима зна
скоро све, али и даље чита све што се
на њих односи и будно преко интернета
прати најновија ископавања и пронала
ске њихових скелета.
- Као мали сам се играо са диноса
урусима, слагао слагалице, а касније
сам почео и да читам књиге о диноса
урусима и тако се родила љубав. Оми
љени диносаурус ми je биљојед тери
зиносаурус, застрашујуће огроман са
канџама од једног метра. Фосили овог
диносауруса су пронађени у Монголи
ји. Не зна се тачно чему су му служи
ле тако огромне канџе, претпоставља
се да је са њима сакупљо лишће за
одбрану од предатора или једноставно
за шармирање женки – каже Алекса и
додаје да он није баш толики шармер
како се прича.

Алекса Теодоровић

Међутим, овога пута смо морали да
му противречимо, јер смо се лично уве
рили да је омиљен код другарица из
разреда, док су дечаци, чини нам се
помало љубоморни.
Алекса је најмлађи музејски водич у

Србији, те су тако туристи који посете
Сремску Митровицу и Музеј Срема у
прилици да од овог будућег палеонто
лога чују причу о диносаурусима, али и
о историји Сирмијума. После 70 годи
на постојања, Музеј је кажу уз Алек

ПРОМОЦИЈА СПОМЕНИЦЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СРЕМ

Часопис препознатљив
у научној јавности

Н

ајновији, 16. број Споменице
Историјског архива Срем промо
висан је у уторак, 28. новембра у
сремскомитровачкој Библиотеци „Гли
горије Возаровић“. Присутне је поздра
вио директор Архива Дејан Уметић,
који је изразио наду да ће читаоц
 и ужи
вати у текстовима новог броја Споме
нице.
Нови главни уредник Споменице,
доктор историјских наука Ненад Нин
ковић, професор на Филозофском
факултету у Новом Саду, иначе Лаћа
рац, истакао је да је захваљујућу прет
ходном уреднику, професору Ђорђу
Ђурићу овај часопис постао препозна
тљив како у научној, тако и у широј јав
ности.
- У овом броју Споменице објављен
је завидан број радова, а оно што га
издваја је прилично обиман рад докто
ранта Дејане Васин о историји Митро
вице у средњем веку. Тај период је нај

мање проуч
 аван, јер су извори врло
оскудни. Дејана Васин се у свом раду
бави трговином у Митровици у 14. веку,
што мислим да ће да освежи наше зна
ње о Митровици у ранијим периодима.
Објављено је и више радова који се
баве историјом Срема у 19. и 20. веку,
а ту су и радови који излазе из оквира
Срема, баве се историјом Југославије,
као и критике превода неких историј
ских дела. То је оно што чини окосницу
овог броја Споменице – наводи Нинко
вић.
Један од аутора 16. броја Спомени
це је и историчар Милан Мицић, помоћ
ник покрајинског секретара за културно
наслеђе, чији рад носи назив „Српски
оптанти из Мађарске у колонизацији
Срема (1920-1941)“.
- Мој прилог у Споменици се односи
на српске оптанте из Maђарској. Укупно
је било 24 колонистичка насеља у Сре
му, а српски оптанти из Мађарске су

Промоција Споменице
у митровачкој библиотеци

населили три таква колонистичка насе
ља у околини Вуковара. Рад прати ову
популацију, овде их није било много,
свега 116 породица, а њихова животна
позиција се илуструје кроз овај рад –
појаснио је Мицић.
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Глад за знањем
У свет музеја Алексу је увела
Јасмина Давидовић, археолог Музеја
Срема пре две године, након што је
на једној од радионица грнчарије
приметила Алексину глад за знањем.
Када су видели са којим знањем
Алекса барата, предложили су му да
заједно са искусним кустосима про
води посетиоце кроз поставку из
леденог доба, а Алекса се врло
добро сналази и међу експонатима
из римског периода.
су постао млад. О зубима мамута или
римском сунчаном сату, гости из ино
страства од Алексе све могу да сазнају
и на енглеском.
План је да упише Гимназију, а после
тога Рударско геолошки факултет, како
би постао палеонтолог, јер жели да тра
жи фосиле праис торијских животиња.
Напомиње да би волео да пронађе и у
Србији скелете диносауруса, јер веру
је да их има. Родитељи су му вели
ка подршка у свему што ради, али и
додаједа млађа сестра није љубитељ
диносауруса.
Каже да воли да држи предавања,
драго му је што га слуша пуно људи.
Иако док прича има малу трему, нај
драже му је када на крају предавања
добије велики аплауз и похвале. То му
је подстрек за следећи наступ. План
му је, да ако не успе као палеонтолог,
постане стендап комичар. Звезда је
рођена, у сваком случају.
Б. С.

На промоцији је говорио и један од
аутора Горан Васин, професор истори
је на Филозофском факултету у Новом
Саду. Сви присутни су на поклон доби
ли нови број Споменице Историјског
архива Срем.
Б. С.
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Коцерт хора
Сирмијум канторум

организатори овог догађаја били су Цен
тар за културу „Сирмијумарт“ и Установа за
неговање културе „Срем“. 
Б. С.

ШОСО „Радивој Поповић“
Митровачки хор Сирмијум канторум про
шлог четвртка, 30. новембра одржао је свој
концерт пред многобројном публиком у
Библиотеци „Глигорије Возаровић“ у Срем
ској Митровици. Концерт је организован у
оквиру Новембарских дана, а хором је и
овога пута дириговао Војислав Бугарски.
Подсетимо, Сирмијум канторум, који има
богату историју, некадашњи првак Европе,
после вишегодишње паузе, однедавно је
почео са радом под окриљем Библиотеке
„Глигорије Возаровић“.

Изложба радова
Продајна изложба радова корисник а
Дневног боравка Школе за основно и сред
ње образовање „Радивој Поповић“ у Срем
ској Митровици организована је поводом
Међународног дана особа са инвалидите
том у понедељак, 4. децембра у холу
митровачке Градске куће.

БИБЛИОТЕКА

Промоција књиге

У Библиотеци „Глигорије Возаровић“ у
Сремској Митровици одржана је промоција
књиге „Културно памћење тршћанских
Срба“ ауторке др Миле Михајловић. Књига
је, иначе, докторска дисертације таленто
ване Банаћанке која већ 32 године живи у
Риму.

Корисници су представили своје радове
који настају у Дневног центра, а присутни
су могли да по повољним ценама купе зим
ницу, новогодишње украсе, зачинско биље
и цвеће.
Војислав Мирнић, начелник Градске
управе за социјалну и здравствену заштиту
рекао је да Град издваја значајна средства
за Школу „Радивој Поповић“ и Дневни бора
вак, па је локална самоуправа на себе пре
узела финансирање стручних радника у
Дневном боравку и материјалних трошко
ва.
Б. С.

ПЕРФОРМАНС

ТО РУМА

Моћне жене

Радионица

Премијера перформанса и промоција
књиге „Моћне жене љубављу зборе“ аутор
ке Мирјане Марковић одржана је прошле
среде, 29. новембра у цркви Светог првому
ченика и архиђакона Стефана у Сремској
Митровици.
Сценским наступом, речју и музиком,
учесници перформанса су, по тексту аутор
ке, представили портрете појединих жена
које су својим постојањем, делима и зна
чајем, обележиле српску историју, културу,
уметност. То су Јелена Анжујска, Симонида
Немањић, Милица Хребељановић, Јеле
на Мрњавчевић, Оливера Хребељановић,
Ангелина Бранковић, Милица Стојадино
вић Српкиња, Мина Караџић Вукомано
вић, Ленка Дунђерски, Надежда Петровић,
Милена Павловић Барили и Десанка Мак
симовић.
Перформанс су режирали Војислав
Билановић Бил и Мирјана Марковић, а

Туристичка организација општине Рума
у сарадњи са Туристичком организацијом
Војводине организовала је едукативну
радионицу „Израда и управљање пројекти
ма Европске уније“ која је део пројекта
Туристичке организације Војводине. Едука
ција је била намењена локалним тури
стичким организацијама, удружењима гра
ђана које имају жељу да аплицирају на ЕУ
фондове, локалној самоуп
 рави за реали
зацију различитих пројектних активности
које су комплементарне са позивима из ЕУ
фондова, као и другим заинтересованим
лицима. Мирјана Вујасиновић, директорка
Туристичке организације Рума каже да је
тема радионице могућност финансирања
из ЕУ фондова, а циљ да се јавност више
упозна са тим могућностима финансира
ња, као и фондовима који су Србији
доступни.

С. Џ.
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Засадио Милорад
и родио виноград
Милорад Милошевић из Великих Радинаца био је 34
година директор у Словенији, вратио се у село, купио
200 хектара земље, подигао винарију и ове јесени про
извео првих 12.000 литара вина од 200.000 планираних

П

онекад и смела замисао једног
дечак а који је тек завршио
осмогодишњу школу, може дати
пример остварења сна да буде успе
шан и пример другима. Реч је о Мило
раду Милошевићу (60) из Великих
Радинаца који је са 14 година, без
знања родитеља, упутио молбу
Искриној школи из Крања да га бес
платно школује, јер су му родитељи
слабог имовног стања, како би научио
електричарски занат. Одговор је сти
гао у кућу Милошевића брже него што
се Милорад надао. Отишао је у Крањ
и завршио занат и научио словеначки
језик и ту није стао.
- Био сам пресрећан кад су ме
позвали да о њиховом трошку дођем
у Крањ, будем у интернату и идем у
школу. Имао сам и неку ђачку плати
цу, која је мени била довољна. По
завршетку заната одмах сам добио
посао у Искри. Мој сан као ђака
основне школе је био да научим
нешто знати да поправим људима кад
се поквари. Одабрао сам електрику.
Затим сам упознао како велик а
фабрика ради, па сам пожелео да јед
ног дана управљам и ја фабриком.
Одважио сам се и ванредно сам у
року дипломирао на Правном факул
тету у Љубљани. После 10 година у
Словенији постао сам директор и упо
знао супругу Тању, економисту и с

Храм вина у изградњи

њом имам ћерке Уршку од које има
мдва унука и Мају, која са мном ради
на изградњи винарије у Великим
Радинцима - у једном даху нам рече
Милорад.
Породица Милошевић сад живи и у
Словенији и Србији. Њима ништа није
далек о. Мало општинско место
Коменда, надомак Љубљане и село
Велики Радинци тик уз Сремску
Митровицу су подједнако важна места
њиховог живота. Милорад је отишао у
пензију после 34 година директорова
ња већим фабрик ама словеначке
привреде као што су Фабрика обуће
Искра из Крања у којој је научио занат
и Фабрика обуће Планика у Крању,
али и управљањем више од 14 година
хотелско туристичким комплексом
Цинтинера у Пули, који је био власни
штво државе Словеније.
- У Пули сам деведесетих година
као директор словеначког комплекса
хотела имао проблем са хрватским
властима због презимена, јер су у јав
ности пласирали да сам у сродству са
бившим председником Србије Слобо
даном Милошевићем, са којим немам
никакве родбинске везе нити сам
човека кад видео у животу осим на
телевизији. Позадина је била да се
Словенији отму ти хотели, али ја сам
успео да Словенији сачувам тај хотел
ско туристички комплекс на шта сам

Милорад Милошевић

поносан и сад у пензији – износи
Милорад.
Након одласка у пензију и продаје
сопственог хотела надомак Марибора,
Милорад Милошевић у родном селу
подиже нову породичну кућу и купује
земљу на падинама Фрушке горе.
- Прво сам пре десетак година купио
око пола хектара земље изнад мога
села у атару суседног Шуљма и то је
био почетак испуњења мог сна да
подигнем велики виноград и винарију.
Указала се прилика да купим више
него што сам планирао земља и тако
сам догурао до 200 хектара. Виноград
сам засађивао постепено како сам
имао прилику да купим погодну земљу
на јужним падинама Фрушке горе.
Имам сад 30 хектара под виновом
лозом. Ове јесени сам први пут од
мог грожђа добио 12 хиљада литара
вина. Планирам да са тог винограда
имам око 200 хиљада литара вина
годишње. За тако нешто у току је пот
пуни завршетак винарије у Великим
Радинцима на две хиљаде квадрата вели Милорад.
У самом центру винограда Мило
рад је подигао храм вина са 1.200
квадратних метара на три нивоа и
великом куполом, па све личи истин
ски на необично црквено здање, који
ће већ идућег лета бити велика тури
стичка атракција на Фрушкој гори,
окружена виноградима и воћњацима.
- Све ово што стварам у родном
крају има и велику подршку у локал
ној самоуправи Граду Сремској
Митровици и од недавно и у Електро
привреди Србије преко Електроди
стрибуције у Сремској Митровици.
Зато се надам и даљој сарадњи, а
прво је што следи изградња асфалт
ног пута до јединственог туристичкопривредног објекта храм вина – завр
шио је Милорад.
Миомир Филиповић
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Крзнени капути онлајн

П

ре стотинак година бити занатли
ја у Србији значило је бити цењен
и имати частан извор прихода
који је омогућавао тежак, али поштен
живот. Занатска производња се реали
зовала у занатским радњама, а посао
су водили мајстори. Занат се учио годи
нама. Већина тих заната данас је или
потпуно ишчезла или за њих зна јако
мали број људи, пре свега породица
које се њима баве већ генерацијама.
Једна од малобројних породичних ра
дионица, која има програм заокружене
производње, почев од сирове коже до
готовог производа јесте породица Со
роћко из Беркасова.
Мирослав Сороћко бави се овим по
слом преко 20 година, а научио га је од
оца.
- После војске и тражења посла у ра
зним фирмама, решио сам да се посве
тим породичном послу. Крзнарством се
бавим већ преко 20 година. Научио сам
занат хтео – не хтео, пошто се мој отац
цео живот бави тиме. Он је изучио занат
са својих 15 година. Оно што ми у сво
јој радионици израђујемо јесу прслуци,
капути, шубаре... Не радимо са племе
нитим крзном. Ово крзно се ставља до
тела, са унутрашње стране а кожа са
спољашње. Најбољи пример за то је
Мек Лауд јакна која је некада била врло
популарна – прича Мирослав.
Раније је било другачије. Било је ви
ше новаца, а мање конкуренције. Поја
вом интернета и кинеске робе смањила
се продаја, али и куповина.
- Памтим ранија, лепша времена. Та
та је одлазио на сајмове у Нови Сад,
Београд и Сарајево где је излагао и
продавао своју робу. Другачије је то
време било, било је више новаца, више
продаје. Е, од рата се тржиште почело
смањивати, опала је продаја, а и произ

Мирослав Сороћко у радионици

водња. Онда се појавила и продаја пу
тем интернета. Сада и ми највећи део
робе продамо на тај начин. Имамо ин
тернет сајт на којем су приказани моде
ли и цене, тако да је омогућено људима
широм света да купују од нас и плаћају
пеј палом. Пре некако смо имали по
руџбину из Америке. Људи ипак имају
поверења, јер као продавац преко ин
тернета, имам доста позитивних оце
на. То је нека гаранција купцу да није
у питању превара – прича о продаји и
маркетингу крзнар Мирослав Сороћко.
За израду једног одевног предмета,
Мирославу је потребно од три до пет
дана. Каже, најгори и најтежи део по
сла представља прерада сирове коже.
- Најгори део посла је прерада. To je
најтеже и најпрљавије. Док не дођете
до готове коже има доста посла, није ни
лагано. Сировину набављамо у откуп
ним станицама у Сремској Митровици,

Шапцу, продају сељаци, али и месари.
Сваки посао има нешто што је лагано и
тешко, лепих и мање лепих ствари. Мо
рате да волите то што радите, али и да
имате и неке користи од тога. Боље је
кад радите за себе, него за другог, с тим
да кад радите за себе, не можете да
радите само осам сати, jeр морате да
размишљате о продаји, куповини, сиро
вини, поправкама... – истиче Сороћко.
Он додаје да од овог, као и од сва
ког посла може да се живи, али зависи
колико се ради. У корист му иде, како
каже, то што нема много оваквих зана
тлија. Када је већа конкуренција, онда
је теже.
Од средине 20. века са развојем ин
дустријске производње овај занат пола
ко почиње да се гаси и сврстава међу
ретке и заборављене.
С. Станетић
В. Цуцанић
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6. децембар
1877. Амерички проналач
Томас Едисон у Вест Оринџу у
Њу Џерсију демонстрирао
први звучни снимак, песму
“Марy Хад а Литтле Ламб”.
1921. Велика Британија потпи
сала мировни споразум са
Ирском. Успостављена Ирска
Слободна Држава као чланица
Британског комонвелта.
7. децембар
1941. Јапански авион
 и напали
америчку поморску базу у
Перл Харбуру на Хавајима и
уништили велики број авиона и
бродова, што је убрзало одлу
ку САД да се укључе у Други
светски рат.
1988. Совјетски председник
Михаил Горбачов у Уједиње
ним нацијама објавио унилате
рално смањење совјетских
трупа, тенкова, борбених авио
на и артиљерије.
8. децембар
1925. Објављена је књига
Адолф а
Хитлер а
“Мајн
Кампф”, у којој је изложена
концепција “Новог поретка” и
расне супремације Немаца.
1980. У Њујорку је убијен бив
ши члан “Битлса” Џон Ленон.
Убио га је ментално поремеће
ни обожавалац Марк Дејвид
Чепмен, који је касније осуђен
на доживотни затвор.
9. децембар
2000. СР Југославија и бивша
југословенска република Сло
венија успоставиле су дипло
матске односе.
2002. Америчка авионска ком
панија “Јунајтед Ерлајнс” под
нела је захтев за банкрот, што
је највећи случај банкротства у
историји авио-индустрије.
10. децембар
1936. Абдицирао је британски
краљ Едвард VIII, јер није
желео да се одрекне женидбе
са Американком Волис Симп
сон, како је то од њега тражио
премијер Стенли Болдвин.
После абдик ације добио је
титулу војводе од Виндзора.
Наследио га је Џорџ VI.
11. децембар
1858. Светоандрејска скупшти
на извршила је смену династи
је у Србији, збацивши кнеза
Александра Карађорђевића.
На престо је враћен Милош
Обреновић, а за његовог
наследнка проглашен је његов
син Михаило.
1941. Немачка и Италија су
објавиле рат САД, а Конгрес
САД је истог дана објавио рат
тим двема земљама.
12. децембар
1873. У Србији уведен динар
као новчана јединица, чиме су
отклоњени монетарни хаос и
употреба више од 40 врста
туђег металног новца.
1915. Полетео први авион
начињен у потпуности од мета
ла. Конструисао га Немац Хуго
Јункерс.

6. DECEMBAR 2017.

HOROSKOP
ОВАН: Околина подр
жава ваше идеје и
углавном наилазите
на врло позитивне
коментаре од стране оних који су
довољно компетентни да дају
своју оцену. Од вас се очекује да
учините више или боље од других
у разним областима, тако да вам
следе бројне активности. Љубав
ни догађаји које наслућујете за
вас имају неку необичну драж и
уносе слатки немир у однос са
партнером.

ВАГА: Осећате додат
ни прилив креативне
енергије и спремни сте
да убрзате неке актив
ности које сте започели. У догово
ру са сарадницима за релативно
кратко време можете врло ефика
сно да решите низ питања из раз
личитих домена. Важно је да на
крају сви око вас буду довољно
срећни и задовољни. Љубавни
однос који осећате вас наводи на
слободно изражавање или пона
шање.

БИК: Заинтересовани
сте за нове идеје и
очекујете да вас неко
од сарадника подржи
прилик ом пословног уговора.
Сада је прави тренутак да употре
бите и адуте са којима распола
жете. Важно је да имате добру
концентрацију у разним сусрети
ма како бисте деловали што убе
дљивије. У односу са партнером
осећате таласе позитивних емо
ција и спремни сте на низ компро
миса зарад заједничке среће.

ШКОРПИЈА: Налази
те се у креативној
фази али мораћете да
покажете више слуха и
за идеје које имају ваши сарадни
ци или претпостављени. Немојте
заборавити да вештина прилаго
ђавања у одређеним ситуацијама
доноси најбољи ефекат. Потребно
је да се оријентишете ка дугороч
нијим интересима, али и да при
хватите савременији тренд изра
жавања.

БЛИЗАНЦИ: Спремно
одговарате на разна
питања и испуњавате
све што се од вас оче
кује вас низ похвала које ће на
вас деловати врло стимулативно
приликом склапања нових дого
вора. Нема разлога да се двоуми
те у вези нечије понуде која обе
ћава додатни приход. Партнер
углавном препушта вама да креи
рате разне садржаје из заједнич
ког живота.

СТРЕЛАЦ: У складу са
постављеним приори
тетима правите плано
ве и инсистирате да
вас неко подржи. Имате своју
визију и не желите да прихватите
компромисну понуду на коју вас
убеђују блиску сарадници. Време
ће показати да сте поступили
исправно и да вас очекују добри
резултати. Љубавни партнер уме
да вас збуни са неким својим
поступцима, тако да сада имате
нове дилеме.

Crkveni
kalendar
Среда, 6. децембар
(23. новембар)
Св. Амфил охије Иконијски;
Св.Григорије; Св. Александар
Невски
Четвртак, 7. децембар
(24. новембар)
Света великомученица Екатери
на
Петак, 8. децембар
(25. новембар)
Свети свештеномученик Кли
мент (Оданије Ваведења)
Субота, 9. децембар
(26. новембар)
Преподобни Алимпије Столпник
Недеља, 10. децембар
(27. новембар)
Свети мученик Јаков Персија
нац; Свети Јаков Ростовски
Понедељак, 11. децембар
(28. новембар)
Св. преподобномученик Стефан;
Свети мученик Христо
Уторак, 12. децембар
(29. новембар)
Св. муч. Парамон и Филумен;
Св. Мардарије, еп. америчко канадски

Лиснате
кифлице

РАК: Налазите се пре
дилемама и потребно
је да донесете озбиљ
ну одлуку. Обратите
пажњу на информације које могу
да вам олакшају реализацију пла
нова које сте поставили, улога и
ангажовање једне млађе особе за
вас ће се показати као драгоцена.
Кад год се налазите у прилици
можете да комбинујете практичне
интересе и лично задовољство.

ЈАРАЦ: Потрудите се
да испуните основне
крит ер ијум е
које
постав љају
ваши
сарадници, уместо да провоцира
те нову расправу или да се суко
бљавате због различитих послов
них интереса. Добро је да потисне
те своју професионалну сујету.
Осећате инспирацију или велики
емотивни занос, али често имате
утисак како вам недостаје добра
прилика да изразите своје намере.

Састојци: брашно 600 г, квасац
30 г, млака вода 1 дл, кашичица
шећера, кисело млеко, 5 јаја, марга
рин 125 г, качкаваљ 100 г, кашичица
соли, сусам.

ЛАВ: Потребно је да
поново дефинишете
листу
прио р ит ет а
како бисте у одређе
ном моменту били спремни да
одговорите на нечију изненадну
понуду. Најбоље је да удружите
своје интересе са особама за које
вас везује позитивна искуства.
Партнер од вас очекује да испу
ните обећања, стога немојте сми
шљати нове изговоре или оправ
дања.

ВОДОЛИЈА: Налазите
се у фази креативног
успона и стало вам је
да проширите контак
те и да унапредите свој пословни
положај. Због променљивих окол
ности које вас прате делује да
имате велик е амбиције или
нескромна очекивања. Ипак неко
ће вас подржати у одлучујућем
моменту. Осмислите низ нових
ситуација у којима можете да
оставите бољи утисак.

ДЕВИЦ А: Делујете
одлучно у својим
намерама и са вели
ким успехом спрово
дите све своје пословне планове.
Нова сазнања позитивно утичу на
вашу оријентацију. Обратите
пажњу на нечију понуду и могућ
ност партнерског удруживања у
дужем временском периоду.
Љубавни догађаји које наслућује
те имају неку необичну драж и
испуњавају вас позитивним рас
положењем.

РИБЕ: Радују вас
нове
информ ац ије
које најављују боље
усове. Сада можете
да започнете и једну акцију коју
сте више пута одлагали. Од вели
ке користи ће вам бити нечија
асистенција и набоље резултате
можете да остварите кроз разне
облике удруживања. Прижељкује
те занимљива дешавања у
љубавном животу, али сувише
препуштате свом партнеру да
иницира нове догађаје.

Припрема: Размутити квасац у
млакој води са шећером и мало
брашна. Кад надође, замесити
тесто са брашном, киселим млеком,
три јаја, два жуманца и кашичицом
соли. Оставити да нарасте, а затим
тесто поделити на осам делова и
сваки развити у круг. Премазати
умућеним омекшалим маргарином
и ређати један на други. Задњи не
премазивати. Све развити оклаги
јом и сећи на троуг лиће. На сваки
ставити по комадић качкаваља и
увијати кифлице. Ређати их у плех и
оставити да нарасту. Премазати
беланцима, посути сусамом и пећи
у рерни на 200 степени.

• Толика је слобода гово
ра да ме је срамота да
слушам.
• Кад год нам је требала
мудра одлука, нисмо
имали кворум.

