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Правда је спора,
али (не)достижна

априлу 2017. године Апелациони суд поништио је
првостепену пресуду Основног суда у Врању лека
рима Д.Ц. и С.К. којом су осуђени на по три године
затвора за несавесно лечење петогодишње Дијане
Маринковић и наложио ново суђење. Дете је 2011. годи
не примљено у врањски дом здравља због упале грла.
После погоршања здравственог стања, девојчица је пре
бачена на дечје одељење болнице, где је и преминула.
Јелица Панић, девојка из Параћина, требало је да буде
подвргнута рутинској операцији ласерског уклањања
ранице на грлицу материце. Стање јој се, међутим, нагло
погоршало. Пребачена је на ВМА где је после осам дана
дубоке коме преминула, у јуну 2010. Судски поступак је у
току, а крајем 2015. године промењен је и судија у овом
предмету, па је то додатно успорило поступак.
Породица преминуле трогодишње Ање, која је након
операције катаракте преминула, после десет година
дочекала је правоснажну пресуду. Лекари, одговорни за
смрт детета, добили су затворске казне.
Породица Јелице Радовић (19), која је преминула у
септембру 2006. године након рутинске операције чукље
ва обављене на једној приватној клиници, није дочекала
правду. Ослобађајућа пресуда донесена је упркос томе
што је суд оценио да су лекари „уопште очигледно неса
весно поступали“, с обзиром на то да је оптужница про
тив њих застарела.
Ово је кратак преглед неких, у медијима пропраћених
(Политика, Новости, Блиц) случајева у којим су за смрт
пацијената оптужени лекари. Ти судски поступци трају
годинама, а неки богами и застаре.
Следећи премер је другачији и односи се на процес
против једног новинара. Елем, новинар из Бора Љубиша
Маринковић је тужен зато што је објавио серију текстова
о раду локалне самоуправе у том граду. Против њега су
приватне тужбе поднели челници општине Бор. Три
тужбе су му уручене 7. марта ове године и, пази сад ефи
касности правосуђа, рочишта су заказана већ за 8. март,
и то прво рочиште у 14 сати, друго у 14:15, а треће у
14:30.
Овде уопште није потребан никакав коментар. Право
суђе у Србији још како уме да буде ефикасно. И све
мислим да ће тужени Љубиша чекати десет година на
исход процеса, као горепоменути лекари.
Међутим, није овде ствар само у ефикасности судова
и застаревању предмета. Ствар је и у томе да се, што
време више одмиче, заборављају патње оштећених:
родитеља, браће, сестара, деце преминули. Преминуле
увелико не греје сунце, а њихови најближи остају са сво
јим болом и надом у неку правду. А шта је за мајку која је
изгубила дете од три године правда? И каква је то прав
да на коју се чека десет година? Спора, али достижна,
кажу.
Наравно, нисмо дивљаци и пресуда не треба да буде
одмазда, проблем је у општој атмосфери у којој са проте
ком времена жртве нису толико важне, колико је важно
да не повредимо људска и остала права живих, оних

Наравно, нисмо дивљаци и пресуда не
треба да буде одмазда, проблем је у
општој атмосфери у којој са протеком
времена жртве нису толико важне, коли
ко је важно да не повредимо људска и
остала права живих, оних којима треба
судити? И ко уопште размишља о томе да
би нека девојчица која је 2007. преминула
због непажње лекара данас имала 13
година. Ко мисли о томе какав би радост
она била својим родитељима да је оста
ла жива? И кога, сем њих, боли то што за
починиоце нема примерене казне?
којима треба судити? За мртве, сем њихових најближих,
нико више не пита. Жртве се иначе овде лако забора
вљају. И ко уопште размишља о томе да би нека девојчи
ца која је 2007. преминула због непажње лекара данас
имала 13 година. Ко мисли о томе какав би радост она
била својим родитељима да је остала жива? И кога, сем
њих, боли то што за починиоц
 е нема примерене казне?
Да, звучи патетично. Међутим, од патетике још нико
није умро.
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ДР МИРОСЛАВА ШЕВО, В.Д. ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Дому здравља фале лекари

Како бити
задовољан
радом Дома
здравља
ако нема лекара
да раде, који су
носиоци
делатности.
Иначе Дом
здравља
Сремска
Митровица нема
сам довољно
сопствених
средстава да
финансира
запошљавање
лекара и то јесте
горући проблем
који ћемо
настојати да
решимо

Др Мирослава Шево

Н

акон што је др Владимир Лукић
поднео оставку на место вршио
ца дужности директора Дома
здравља Сремска Митровица, на сед
ници Скупштине Града Сремска
Митровица 29. септембра за новог
вршиоца дужности директора ове
здравствене установе именована је др
Мирослава Шево, лекар специјалиста
опште медицине. Са новом директор

ком смо разговарали о пословању
Дома здравља, плановима за наредну
годину, као и о специјализацији лекара
и новим начелницима служби.
: Колико сте били задо
MMNOVINE
НОВИНЕ:
вољни пословањем Дома здравља
када сте, пре скоро три месеца, сту
пили на дужност директора ове
здравствене установе?

ДР МИРОСЛАВА ШЕВО: Наравно
да нисам била задовољна радом Дома
здравља Сремска Митровица од када
сам ступила на дужност директора и
да је потребно побољшање рада уста
нове у сваком погледу. Најпре, велики
проблем је недовољан број запосле
них лекара у нашој установи. Кадров
ским планом, који је Дом здравља
Сремска Митровица добио од Мини
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старства здравља, предвиђено је 77
лекара које финансира РФЗО, а све
што Дом здравља запосли преко тог
броја мора да финансира из сопстве
них средстава. Обраћали смо се
Министарству здравља са примедбом
на наведени кадровски план и до сада
никакав одговор није добијен. Тај про
блем је привремено решен тако што је
Град Сремска Митровица, као наш
оснивач, издвојио одређена средства,
па су уговорима о привременим и
повременим пословима ангажовани
лекари и техничари, који у оквиру Слу
жбе опште медицине обављају своју
делатност углавном по сеоским амбу
лантама. Уговор о привременим и
повременим пословима није радни
однос, већ уговор привременог карак
тера и већ од нове године, тј. 3. јануа
ра 2018. године, они неће више радити
јер им уговор истиче. Дакле проблем
је суштинске природе, како бити задо
вољан радом Дома здравља Сремска
Митровица ако нема лекара да раде,
који су носиоци делатности. Иначе
Дом здравља Сремска Митровица
нема сам довољно сопствених сред
става да финансира запошљавање
лекара и то јесте горући проблем који
ћемо настојати да решимо.
Према нашим сазнањима, дошло
је до промена руководиоца поједи
них служби. Ко су нови начелници и
због чега сте се одлучили за ове
промене?
Што се тиче промена руководиоца
појединих служби, те промене су заи
ста биле неопх одне. Једни те исти
људи су на истим функцијама били
већ више од 10 година. Нико од запо
слених тим променама које сам извр
шила није оштећен, нити премештен
на радно место које не одговара њего
вој стручној спреми и коефицијенту
који му припада. Нови директор има
право да бира нове сараднике и да
поставља неке друге људе као руково
диоце, наравно поштујући критеријуме
предвиђене Актом о систематизацији
радних места. Начелник или шеф слу
жбе је први међу једнакима, он има
своје радно место и плус обавља своју
функцију у служби у којој ради.
Који су то приоритети Дома здра
вља у следећој години? Очекује се
да почне реконструкција амбуланте
у Великим Радинцима. Да ли ће се
још нека сеоска амбуланта ренови
рати у следећој години?
План рада и пословања Дома здра
вља Сремска Митровица се усваја до
краја јануара 2018. године. Очекујемо
да ће сви радови у вези амбуланте у
Великим Радинцима бити реализова
ни у следећој години, а за то је потреб
но да Град Сремска Митровица издво
ји потребна средства. Иначе сви радо
ви на објектима где су смештене амбу
ланте односно здравствене станице
Дома здравља, који подразумевају
реконструкцију и адаптацију истих, се

спроводе на основу средстава локал
не самоуправе. Према томе све горе
наведено зависи од буџета Града
Сремска Митровица. Као што сам већ
напомињала, Дом здравља Сремска
Митровица нема довољно сопствених
средстава за реализацију наведених
радова. Што се тиче других сеоских
амбуланти, радови су итекако потреб
ни на многим амбулантама, како у
Срему тако и у појединим амбуланта
ма у Мачви које припадају нашој
општини, јер услови за рад нису аде
кватни.

Проблем Дома
здравља Сремска
Митровица је велика
разуђеност. Постоје
„мале“ амбуланте
које су нерентабилне,
јер је све то тешко
финансирати, те
треба на другачији
начин организовати
рад  у смислу
спајања појединих
амбуланти, као и
сачинити листу
приоритета које од
објеката реновирати

Оно са чиме се Ваш претходних
др Владимир Лукић сусрео у овој
години је проблем специјализације
лекара и мањак лекара по селима.
Како Ви гледате на све то? Да ли ће
у следећој години Дом здравља
слати лекаре на специјализацију? И
да ли има смисла реновирати сео
ске амбуланте, ако у њима нема ко
да ради?
Дом здравља Сремска Митровица
ће упутити, у складу са могућностима,
одређен број лекара на специјализа
цију 2018. године и у складу са Пла
ном стручног усавршавања за 2018.
годину. Одговор на ово питање је у
директној вези са главним проблемом
Дома здравља Сремска Митровица, а
то је недовољан број лекара. Наиме,
није дозвољено запошљавање лекара
ради замене лекара којег упутимо на
специјализацију. То је велики проблем
са којим се сусрећемо и то мора да се
промени. Немамо довољан број лека
ра специјалиста одговарајуће гране
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медицине, а сопствених средстава
немамо довољно да финансирамо
замене за лекаре које упутимо на спе
цијализацију. И то стање траје још од
2014. године, од када па све до ове
године Дом здравља Сремска Митро
вица ниједног лекара није послао на
специјализацију, што је алармантно
стање.
Што се тиче питања смисла ренови
рања сеоских амбуланти, у којима
нема ко да ради како наводите, сма
трам да има смисла и да треба рено
вирати амбуланте по селима, јер људи
живе и у селу, а не само у граду, а
здравствена заштита треба да свима
буде доступна под једнаким условима.
Проблем Дома здравља Сремска
Митровица је велика разуђеност, јер
се наша делатност, а то је делатност
примарне здравствене заштите, про
стире од Сремске Раче до Раденкови
ћа. Постоје „мале“ амбуланте које су
нерентабилне, јер је све то тешко
финансирати, те треба на другачији
начин организовати рад у смислу спа
јања појединих амбуланти, као и сачи
нити листу приор
 итета које од објеката
реновирати. Неодрживо је да на сва
ких четири, пет километара удаљено
сти постоји амбуланта.
Пружање примарне здравствене
заштите је итекако неопх одно и у сео
ској средини, јер би се тиме растере
тио притисак на градске амбуланте и
уопште на секундарни ниво здравстве
не заштите, а то су болнице. Лекар
опште праксе је прва и основна стани
ца од које се полази у лечењу пацијен
та и којем се пацијент прво обраћа. У
том циљу треба појачати превенцију, а
како то унапредити ако се не спроводи
квалитетна примарна здравствена
заштита коју пружају домови здравља,
укључујући и Дом здравља Сремска
Митровица.
Последњих недеља пишемо о
судским поступцима који се воде
против лекара Опште болнице због
начињене лекарске грешке. Да ли се
и против лекара Дома здравља
воде судски поступци? Колико
често се туже лекари из примарне
здравствене заштите?
Ако ме питате у вези одштетних зах
тева на основу тужби против лекара
због тзв. лекарске грешке, Дом здра
вља Сремска Митровица, за сада већ
дуже време није био тужен од стране
пацијената, нити је исплаћивао накна
де штете истима, по основу тужби. То
је јасан показатељ да лекари за сада
добро раде свој посао, с обзиром на
број запослених лекара и на услове
рада и надајмо се да ће тај тренд бити
настављен и убудуће. Наравно, увек
постоји незадовољство пацијената јер
су велике гужве и дуго се чека, али као
што сам већ претходно објаснила то је
све из разлога недовољног броја лека
ра у Дому здравља Сремска Митрови
ца.
Е. М. Н.
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ПОСЕТА СТОЧАРА ИЗ ХРВАТСКЕ ФАРМИ СВИЊА У ЗАСАВИЦИ I

У Србији скупља земља,
а цене свиња сличне

Посетахрватских сточара Засавици I

Хектар државне земље
плаћам 215 евра.
Проблем нам је што се
земља, због процеса
реституције, даје у
закуп на годину дана,
што је мали временски
период. Митросу
продајем свиње,
плаћали су ми 195
динара за килограм
полутке – напомиње
Милован Иванковић

Тренутна цена за
килограм товљеника у
Хрватској је око 11
куна (1,5 евра) плус
пдв, а код нас је пдв
25 одсто. Прасад се
тренутно продају за 16
до 18 куна (од 2,1 до
2,3 евра) по килограму
плус пдв – прича
Маријан Лучић

О

дгајивачи свиња из Бродско –
посавске жупаније у Хрватској,
њих тридесетак, посетили су
прошлог четвртка, 14. децембра фар
му свиња Милована Иванковића у
Засавици I.
Посета фарми овог домаћина била
је прилика да се хрватски сточари
упознају са пољопривредном, а
посебно са модерном свињогојском
производњом у овом делу Срема и
Мачве. Током посете гости из Хрват
ске су видели савремен компјутери
зован систем праћења и контроле
исхране и квалитета сировина које се
користе као компоненте за припрему
смеше. У такозваној „кухињи“, компју
тер припрема и дозира храну за сви
ње, омогућујући мање рада, као и
краћи тов. Аустријска технологија

Милован Иванковић

омогућава приказ колико је који бокс
појео хране, који бокс није јео, за сва
ки килограм се зна где одлази, тако
да нема расхода, и исхрана је обро
чена на три сата. Уз видео надзор
константно се прати понашање сви
ња, а вентилатори аутоматски прове
травају просторије.
Милован Иванковић је власник
савременог објекта за узгој 2.400
товљеника и један је од најпознатијих
товљача свиња у Србији. Иванковићу
је то породични посао којим се бави
заједно са женом и троје деце. При
мер је успешног пољопривредника,
који је своје дугогодишње знање,
искуство и породичну традицију
наставио и унапредио.
На свом поседу Иванковић заврша
ва изградњу још једног објекта, још

Маријан Лучић
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модернијег и ефикаснијег, у складу са
прописима Европске уније, али и
далеко изнад тих стандарда.
- Имам 2.400 комада свиња у тур
нусу, а завршетком нове фарме има
ћу могућност да држим 3.600 комада
свиња. Субвенције по комаду свиње
износе 1.000 динара и за ову годину
су исплаћене. Радим око 40 хектара
своје земље и по праву пречег закупа
ове године сам добио 117 хектара
државне земље. Хектар државне
земље плаћам 215 евра. Проблем
нам је што се земља, због процеса
реституције, даје у закуп на годину
дана, што је мали временски период.
Митросу продајем свиње, плаћали су
ми 195 динара за килограм полутке
– напомиње Иванковић.
На територији Града Сремска
Митровица има око 200 озбиљнијих
фармера, од тога се две трећина њих
бави свињарством. Цена аренде за
приватну земљу се креће између 250
и 300 евра по јутру.
Како смо сазнали од Маријана
Лучића, председник удружења сви
њара Бродско – посавске жупаније,
њихово удружење броји 60 чланова,
који годишње произведу 1.500 крмача
и 20.000 товљеника. Чланови удру
жења годишње држе од десетак до
350 крмача, што имају највећи фар
мери.
Што се конкретно Лучића тиче, на
свом домаћинству годишње произве
де између 75 и 90 крмача, данске
генетике.
- Производим прасад и нешто
товљеника и углавном сву прасад
пласирам на познато место за угово
рену цену. Товљеници за јесен остају
на слободном тржишту, а код нас је
ситуац
 ија таква да се у јесен јако тра
же товљеници и није их проблем про
дати. Тренутна цена за килограм
товљеника је око 11 куна (1,5 евра)
плус пдв, а код нас је пдв 25 одсто.
Прасад се тренутно продају за 16 до
18 куна (од 2,1 до 2,3 евра) по кило
граму плус пдв – прича Лучић.
Маријан Лучић наводи и да у Храв

Уласком у ЕУ хрватски сточари
без субвенција за товљенике
Председник удружења свињара
Бродско – посавске жупаније Маријан
Лучић на питање колико у Хрватској
износе субвенције за сточаре одгова
ра:
- Имали смо далеко веће субвенци
је и по крмачи и по товљенику. Ула
ском у Европску унију, Европа нам то
не дозвољава, те су субвенције по
товљенику укинуте. Добијали смо око
150 куна (19,8 евра) по товљенику
субвенција, било је то доста пара и са
укидањем ове врсте подстицаја, доста
сточара је одустало од производње.
Остале су нам још увек субвенције на
крмаче, на расплодни материјал. То
су национална средства, а субвенције
сткој нема довољно земље у односу
на потребе.
- Сви произвођачи су и ратари.
Држава је криво поступила у једном
периоду па је делила земљу и рата
рима и сточарима. Сада се покушава
то исправити, да се да више сточари
ма, јер су они у дефициту са земљом
у односу на број стоке. Тако да део
хране морамо куповати од ратара, а
сви знамо да је далеко јефтиније про
извести сам храну него је купити на
тржишту. Ја имам 100 јутара своје
земље и 80 у закупу од старачких
домаћинстава. Цене закупа код нас
иду и до 150 евра по јутру годишње
за приватну земљу - каже овај сточар
из Гундинаца.
Занимљиво је да у Бродско – посав
ској жупанији ниједан фармер нема
модеран систем за мокру исхрану, те
су се на лицу места упознали како тај
систем функционише на Иванковиће
вој фарми.
Још један сточар који је посетио
фарму Милована Иванковића је и
Јозо Марић из Биља у Барањи. Он на
својој фарми држи 60 еколошких сви

Треба младе да
научимо да раде,
а не да седе и чекају
да умре деда, отац, па
да продају имање и
уживају још мало, иако
ништа нису ни до тад
радили, сматра Јозо
Марић, из Биља у
Барањи
Јозо Марић
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се крећу од 500 (66,2 евра) до 1.000
куна (132,4 евра) годишње по једној
расплодној крмачи.
ња расе фајферица, од којих произ
води еколошки кулен, кобасицу и
сланину.
– Прошле године сам освојио на
такмичењу у Хрватској шампионско
место за кулен. Сво месо од фајфе
рице заврши у кулен и кобасице. Про
дајемо наше еколошке производе
углавном изван Хрватске. Еколошка
сланина је напољу преко 30 евра,
еколошки кулен је преко 50 евра за
килограм, али фајферицу од 150
килограма треба хранити две године
– каже нам Јозо Марић.
Домаћинство Марић има 150 јутара
властите земље и 80 јутара узимају у
аренду. Кажу да пуно раде, али и
имају.
- Мој син од 14 година ради са
нама, тера комбајн и прави куленове.
Треба младе да научимо да раде, а
не да седе и чекају да умре деда,
отац, па да продају имање и уживају
још мало, иако ништа нису ни до тад
радили. Ако нема богатог сељака,
нема богатих села, па нема ни богате
државе – сматра Јозо Марић.
Стручно путовање хрватских фар
мера у Србију подржало је Управно
одељење за пољопривреду Бродско
- посавске жупаније, те је са тридесе
так одгајивача свиња ову мачванску
фарму посетио и Жељко Буразовић,
начелник Управног одељења, као и
Петар Марковић, из компаније САНО
која се бави савременом исхраном
стоке. Иванковићеву фарму посетили
су и Марина Максимовић из Агенције
за рурални развој Града Сремска
Митровица и Владимир Настовић,
начелник Градске управе за пољо
привреду, који су искористили прили
ку да са хрватским колегама разгова
рају о потенцијалној прекограничној
сарадњи у домену руралног развоја и
унапређења пољопривреде.
- Желимо да ојачамо наша газдин
ства и локалну администрацију –
поручио је Настовић.
Биљана Селаковић
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ДУШАН ЉУБИШИЋ, НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РУМА

Међу најбољим општинским
управама у Војводини

Душан Љубишић, начелник Општинске управе

П

ри крају 2017. године извршена
је и друга рационализација бро
ја стално запослених у јавном
сектору у румској општини, па самим
тим и у Општинској управи. Разговор
са Душаном Љубишићем, начелником
Општинске управе зато и започињемо
питањем да ли постоји значајнија раз
лика између броја запослених и оног
што је одређено поменутом одлуком.
- Урађен је други круг и рационали
зација је прошла без већих пробле
ма. Важно је рећи како за Општинску
управу, тако и цео јавни сектор, да су
сви смањивали број запослених на
неодређено време почевши од 9.
децембра 2013. године када је уред
ба ступила на снагу.
Нико није приман за стално, пошто
вали смо број запослених на одређе
но време – а то је до десет процената
од броја запослених на неодређено
време. Ми смо радили анализу и
утврдили смо да имамо 161 лице
мање запослених од те прве рацион
 а
лизације, сада је тај број нешто и
већи јер су још неки отишли у пензију.
Сви су кренули у усаглашавање сво
јих систематизација у складу са новом
одлуком о броју стално запослених у
овој години – рок за то је 60 дана.
Руководили смо се тиме да буде што
мање отпуштања, а тамо где га има,
имали смо најаве за пензије – ту
мислим на Општинску управу, Водо

вод, Полетарац… То све иде доста
безболно, јер су та лица и сагласна
да буду проглашена за технолошки
вишак. Захваљујући овој цифри и
смањењу од преко 160 лица, ми смо
у буџету уштедели око 100 милион
а
динара које бисмо исплатили на име
зарада. Успели смо оно што је стра
тегија у целој држави – да се смањи
број запослених у јавном, а повећа
број запослених у реалном сектору.
Значи ми према новој одлуци треба
да имамо 693 стално запослена, фак
тичко стање је 698 запослених, али је
сигурно да ћемо до краја јануара
наредне године имати тај потребан
број, каже Љубишић.
Једна од Ваших жеља коју сте
помињали и прошле године је нова
зграда Општинске управе у којој би
била обједињена сва одељења.
Док се то не уради, ових дана је
реновирана и стара општинска
зграда у Главној улици.
- Реновирање је било нужно због
самог изгледа фасаде, али и безбед
ност грађана који су туда пролазили.
Зато смо били принуђени да то ура
димо, али то не значи да смо од ове
идеје заједничке зграде одустали.
Стално то разматрамо и тражимо нај
бољи модус како би се та изградња
финансирала. Вероватно ћемо рас
писати позив за идејно решење згра

де у склопу околног простора Главне
107 и сигуран сам да ћемо у наредних
три – четири године и успети да је
саградимо. Не само зато што је то
наш хир, већ је то потреба свих слу
жби да буду на једном месту, не само
Општинска управа, него и јавна пред
узећа која немају потребе да имају
сопствени простор, као што су ЈУП
План, Паркинг и инфраструктура,
Стамбено, Туристичка организација,
републички инспектори… Све то да
буде на једном месту. Тиме би се
ослободило и доста простора у који
ма су сада они, а имамо идеју и шта
бисмо са њим радили.
Од 1. децембра ступио је на снагу
и кодекс понашања службеника у
јавним службама, каква је ситуаци
ја у Општинској управи?
- Ми смо отишли корак напред, јер
смо 2015. године увели стандард
ИСО 9001 и то је нешто што општин
ске управе треба да имају ради ква
литетнијег рада па смо тада донели и
правилник о понашању службеника.
Трудимо се да све те стандарде које
намеће и европска регулатива испу
нимо и будемо управа која ће радити
по најмодернијим стандардима.
Каква су искуства, да ли се
побољшао квалитет рада службе
ника и  има ли притужби?
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- Притужби нема пуно, а оне које се
појаве гледамо да што пре решимо,
можда имамо једну до две притужбе
месечно, да се неко пожали. Томе
свакако доприноси и наша реоргани
зација, од четири одељења направи
ли смо сада делотворнију управу са
мањим бројем запослених, електрон
ску комуникацију, увели стандарде а
за све то смо добили и награде – ове
године награду за информатор о раду
Општинске управе, да је то најбољи
информатор на нивоу локалних само
управа и био је пример како треба да
се ради. Добили смо и награду за
локални економски развој, да смо
међу најбољима у Војводини када је
локални економски развој у питању, а
лане и награду за ефикасност у изда
вању грађевинских дозвола. Да смо
ефик асни потврђује и велики број
изграђених фабрика на територији
наше општине, јер такву експанзију
мора да прати брза и ефикасна адми
нистрација.
Реогранизација која је била прошле
године повећала је број одељења са
четири на седам и организациону
јединицу Кабинет председника, увели
смо интерног ревизора пре две годи
не, буџетског инспектора, то није
ништа било, сада се показало да је то
све добро. Тако смо кључне ствари
везане за рад Општинске управе и
самоконтролу увели, и то се, за сада,
показало као добро.
Ради се и на увођењу стандарда
везаних за заштиту животне среди
не.
- Хоћемо да дамо пример јавним
предузећима и установама како треба
да се ради – од баналних ствари као
што је одлагање тонера и старог
папира на еколошки прихватљив
начин па до сепарације отпада –
папир, пластика, посебних посуда за
одлагање и то је стандард који ће сви
морати да имају пре него што уђемо у
ЕУ. Ми се трудимо да све оно што
знамо да нас чека, а можемо то да
урадимо, сада и урадимо. Очекујемо
да ће надзорна провера за ову серти
фикацију бити у фебруару или марту
наредне године и да ћемо од марта
поседовати и овај сертификат.
Какве су Вам жеље за наредну
годину када су грађани у питању,
али и Општинска управа?
- Што се тиче тога, ја увек свима
пожелим добро здравље, здрав човек
је срећан, ако имаш здравље можеш
све – пуно породичне и личне среће.
Што се тиче Општинске управе и
локалне самоуп
 раве, ми имамо вели
ке планове, трудимо се да све горуће
проблеме решавамо, а било их је
доста. Моја жеља везана за Општин
ску управу је да све проблеме који се
појаве решимо на најбржи могући
начин, а у интересу грађана Руме.
Смиља Џакула

СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

Усвојен предлог
буџета за 2018. годину

С

едница Општинског већа Рума,
која је одржана 13. децембра,
имала је рекордних 43 тачке
дневног реда, од којих је већина у
функцији припрема за седницу СО
Рума која се одржава 20. децембра.
Свакако да је најважнија била
одлука о општинском буџету за 2018.
годину, али је прихваћена и одлука
о трећем ребалансу овогодишњег
буџета.
Како је појаснила Биљана Дамља
новић, шефица Одељења за финан
сије, привреду и пољопривреду
трећим ребалансом се приходи и
расходи буџета усклађују на нижем
нивоу и то за 95,4 милиона динара
мање у односу на претходну одлуку.
Приходи и расходи из додатних изво
ра се такође смањују и то за 263.250
динара. Разлог за ребаланс је допис
Министарства финансија на основу
којег је потребно умањити дозвоље
ну масу средстава за плате запосле
них који нису преузети из раније ЈП
Дирекција за изградњу Руме за око
7,9 милиона динара и масу средста
ва за плате у Туристичкој организа
цији за око 2,9 милиона динара.
– Један од главних разлога за
ребаланс је усклађивање остваре
ња прихода и расхода са њиховим
плановима, а исказана је и потреба
појединих корисника да се у структу
ри расхода изврше измене појединих
апропријација како би се обезбедило
несметано функционисање Општине
– објаснила је Биљана Дамљановић.
Када је реч о општинском буџету за
наредну годину планирани су укупни
приходи и примања од 2.086.419.797
динара.
По структури, највише се плани
рају приливи од пореза на доходак,
добит и капиталне добитке који су
нешто изнад 39 процената укупног
буџета, док се од пореза на зараде
планирају приходи од 620 милио
на динара. Као и ранијих година, на
трећем месту је порез на имовину са
планираним приходима од преко 366
милиона динара.
Слађан Манчић, председник рум
ске општине је истакао да је буџет
добро планиран, да има и развојну
компоненту, а што се тиче социјал
них давања она су задржана на ово
годишњем нивоу.
– Могу да кажем да је ово реа
лан буџет, свакако развојни, јер се у
овој години приводе крају процеду
ре око тендера чија је вредност око
300 милиона динара. Ту мислим на
асфалтирање улица у Буђановцима

од 56 милиона динара, пречистач
у радној зони „Румен“ чија је вред
ност 100 милиона динара, расвета
на Румској петљи је око 45 милиона,
а ту је и реконструкција Главне ули
це чија је вредност око 50 милион
а
динара. Значи, можемо рећи да ће
Рума и следеће године бити јед
но велико градилиште, као што је и
сад. Трудили смо се да буде и соци
јални, давања су као и ове године, а
важно је истаћи да смо многима који
су били без посла омогућили да се
запосле отварањем бројних пого
на, значи ко год хоће да ради може
да нађе посао. Kaда је реч о јавним
предузећима, циљ нам је да се тру
де да сами зараде новац, нема више
тога да мисле да све могу добити из
буџета – истакао је Слађан Манчић.
По први пут у наредној години, а
средства у буџету за 2018. годину су
обезбеђена – за сву децу у румској
општини ће боравак у вртићу бити
потпуно бесплатан. Према подаци
ма, ради се о 1.140 малишана чији
родитељи више неће морати да пла
ћају вртић.
– Стабилна нам је ситуација у
буџету и зато то можемо да радимо.
Мислим да ће то људима доста да
значи, поготово онима са нижим при
мањима или онима који имају више
деце. Одлуком прецизирамо које су
и обавезе вртића, да се врши кон
трола да ли сва деца долазе у вртић,
као и контрола трошкова. Дакле, ову
одлуку доносимо без жеље да стек
немо неке изборне поене, желимо
да грађанима изађемо у сусрет и
мислим да ће то многима доста да
значи – рекао је први човек румске
општине и најавио изградњу друге
фазе вртића „Коцкица“ којим би се
решио проблем деце која нису има
ла места у вртићу приликом ового
дишњег уписа, а реч је о стотинак
малишана.
– Имамо договор са Покрајинском
владом и ми ћемо се јавити на кон
курс у јануару за суфинансирање
радова у Главној улици и друге фазе
вртића. Тиме би решили проблем
деце на листи чекања и ако све буде
по плану можда тај проблем и реши
мо у наредној години – истакао је
Манчић.
На овој седници су усвојени и про
грами рада јавних предузећа чији
је оснивач румска општина, као и
УПВО „Полетарац“, Спортског цен
тра, Савеза спортова и Туристичке
организације.
С. Џ.
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МИЛОРАД ПАНТИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ОДБОРА СНС У ПЕЋИНЦИМА

Оствариви планови
уместо празних прича

Милорад Пантић

Л

окални избори ће 24. децембра
бити одржани у пет општина у
Србији међу којима је и општи
на Пећинци, у којој ће се на децем
барским изборима за 30 одборничких
места у Скупштини општине надме
тати шест изборних листа, а под бро
јем један на гласачком листићу биће
коалициона листа Српске напредне
странке АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРП
СКА НАПРЕДНА СТРАНКА - СОЦИЈА
ЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ - ИВИ
ЦА ДАЧИЋ. О предстојећим изборима
разговарали смо са првим човеком
пећиначких напредњака Милорадом
Пантићем.

Српска напредна странка је у про
текле четири године вршила власт у
општини Пећинци. Како очекујете да
ће на предстојећим изборима грађа
ни оценити ваш досадашњи рад?
- Грађани су већ неколико пута у
протекле четири године имали при
лику да оцењују рад Српске напред
не странке и кроз све те изборе било
је видљиво да поверење грађана у
СНС расте. У великој мери то је заслу
га и нашег председника Александра

Вучића чија реформска политика има
огромну подршку грађана, али свака
ко да на расположење гласача утиче и
рад на локалу, како општинских функ
ционера из редова СНС, тако и самог
општинског одбора странке и странач
ких функционера. Мислим да смо на
оба поља направили видљиву разли
ку између нас и наших претходника.
Након доласка на власт ми се нисмо
одвојили од народа и почели да се
понашамо као елита, већ смо настави
ли да радимо са грађанима и за грађа
не. Наши функционери су стално међу
грађанима, слушамо шта нам говоре,
знамо који их проблеми највише тиште
и трудимо се да помогнемо колико год
можемо. То није увек лако, јер смо
након 12 година власти Демократске
странке у општинском буџету затекли
мањак од 500 милиона динара, али
ми успевамо да одржимо стабилност
општинског буџета и да обезбедимо
средства за реализацију инвестици
ја које унапређују квалитет живота
наших суграђана. У томе смо имали
драгоцену подршку Владе Републике
Србије, а од 2016. године и Покрајин
ске владе. Захваљујући овој подршци

успели смо да реализујемо неколико
великих инфраструктурних пројеката
– да изградимо канализацион
 и пречи
стач и фабрику воде у Шимановцима,
спортску халу у Доњем Товарнику, пут
Шимановци Сремски Михаљевци, да
у потпуности реконструишемо сао
браћајницу у северној радној зони и
Крњешевачку улицу у Шимановци
ма. У Пећинцима смо у потпуности
обновили Културни центар у који није
озбиљније улагано од када је изграђен
и изградили нову пијацу која је ових
дана почела са радом, а реализовали
смо и бројне мање инвестиције у свим
насељима наше општине. Имали смо
и подршку привредника и донатора,
а део средстава смо обезбедили код
домаћих и страних фондова квали
тетним пројектима, које припрема наш
пројектни тим.
Колико сте задовољни оним што
је урађено и да ли сте испунили обе
ћања која сте грађанима дали пре
четири године?
- Не знам да ли сам задовољан.
Ја некако увек мислим да је могло и
боље, али реално у условима у који
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Реновиране школе у девет насеља

ма смо радили не могу да будем ни
незадовољан оним што је урађено.
Када су у питању предизборна обећа
ња, ми никада грађанима нисмо обе
ћавали куле и градове, а увек смо се
трудили да урадимо и више него што
смо обећали. Након четири године
неиспуњено је само једно обећање –
нисмо успели да изградимо нову згра
ду предшколске установе у Шиманов
цима, јер је реч о великој инвестицији
за коју нисмо имали средстава, али на
пролеће почиње градња новог објекта
предшколске установе у овом насељу.

За нас је ова инвестиција изузетно зна
чајна не само због испуњавања пред
изборних обећања, већ због тога што
у Шимановцима због великог броја
запослених постоји реална потреба за
новим објектом који ће имати довољно
капацитета да прими сву пријављену
децу и да тој деци обезбеди адекват
не услове за боравак, игру и учење. С
друге стране, реализовали смо бројне
инвестиције које нису биле део пред
изборних обећања, али су се просто
наметнуле као потреба. Ту пре свега
говорим о школама, јер смо школске

Асфалтирање Крњешевачке улице у Шимановцима

објекте затекли у невероватно лошем
стању. Иако су се после двехиљадите
године у општински буџет слила огром
на средства од продаје грађевинског
земљишта у школе из мени непозна
тих разлога није улагано. Затекли
смо школске зграде које прокишња
вају, затекли смо чучавце у тоалети
ма, неадекватно грејање и неусловне
фискултурне сале. Од доласка Српске
напредне странке на чело пећинач
ке локалне самоуправе сваке године
смо значајна средства улагали у обно
ву школских објеката. За ове четири
године реновирано је девет школа и
пет објеката предшколске установе.
Данас је ситуац
 ија знатно боља него
пре четири године, али у образовање
ћемо наставити да улажемо док нашој
деци на обезбедимо одличне услове
за боравак и рад у свим насељима. У
току је доградња новог крила техничке
школе, а до краја године биће реали
зоване инвестиције у седам школа и
у шест објеката предшколске устано
ве. Нешто бољу, али ни близу добру
ситуацију затекли смо у здравству.
За протекле четири године изгради
ли смо две нове месне амбуланте и
реновирали неколико постојећих, а
током лета је завршена и реконструк
ција пећиначког Дома здравља. Током
децембра крећемо са реновирањем
амбуланти у девет насеља и када ови
радови буду завршени наши грађани
ће добити знатно квалитетнију здрав
ствену услугу. Неке од ових инвести
ција смо од почетка планирали, а неке
су настале из потребе да се решавају
горући проблеми у насељима.
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Отварање новог крила школе у Обрежу

Кампања се заоштрава. Ових
дана поједини медији објављу
ју бројне оптужбе на рачун Српске
напредне странке. Како реагујете на
ове оптужбе?
- Трудимо се да не реагујемо. Те
оптужбе преко њима наклоњених
медија пласирају наши политички про
тивници, који очигледно осим опту
жби и увреда немају шта да понуде
грађанима, па неоснованим оптужба
ма на рачун Српске напредне стран
ке покушавају да се довуку некако до
цензуса. Већина њих неће успети, јер
је очигледно да је грађанима доста
такве политике. Поједине странке до
те мере воде прљаву кампању да их
њихови сопствени кандидати напу
штају, јер више не желе да учествују

Реновирани вртићи у пет насеља

у томе. Ми се трудимо да не одгова
рамо, мада је понекад тешко отрпе
ти увреде које нам упућују. Српска
напредна странка је пред грађане иза
шла са резултатима четворогодишњег
рада и са јасним и остваривим пла
новима за наредни четворогодишњи
период, јер сматрамо да је све остало
празна прича. Већ смо покренули нови
инвестициони циклус у оквиру којег је
током децембра започето 34 инве
стиције у свих 15 насеља пећиначке
општине. Од великих инфраструк
турних пројеката, за које ће требати
нешто више времена, али који су већ
припремљени за реализацију, издваја
се изградња нове зграде предшколске
установе у Шимановцима која почиње
на пролеће, комплетна реконструкција
основних школа у Купинову и Карлов
чићу и замена комплетне водоводне

мреже у Купинову. У плану је и изград
ња приступног пута у дужини од једног
километра, у индустријској зони Сибач
која се простире на преко 100 хектара,
потпуна реконструкција Голубиначке
улице у Шимановцима и Улице Посав
ског одреда у Пећинцима, а у току је
експропријација земљишта за изград
њу саобраћајнице која ће повезива
ти улице Браће Видаковић и Посав
ског одреда у Пећинцима, на којој ће
бити изграђена и пролазна аутобуска
станица. Припремају се измене Пла
на генералне регулације Пећинаца,
којима ће бити предвиђена изградња
новог ловачког дома и нове зграде
ватрогасне станице на вашаришту, а у
току је израда пројекта уређења пла
тоа око храма у Пећинцима. Нудимо
оствариве планове уместо празних
прича. Грађани су тога свесни и зато
подршка Српској напредној странци
расте.
Какав резултат очекујете 24.
децембра?
- Српска напредна странка је и на
локалним изборима освојила апсолут
ну већину у пећиначкој Скупштини, а
од тада је подршка грађана у сталном
порасту. На изборима за Републич
ки парламент 2016. године СНС је у
општини Пећинци освојила 66 одсто
гласова, а наш председник Алексан
дар Вучић ове године на изборима за
председника Србије освојио 69 одсто
гласова грађана наше општине. Тако
ђе, на изборима за савете месних
заједница у 11 насеља наше општи
не, одржаним у јуну ове године, иза
бран је 81 нови члан савета и свих 81
су били кандидати Српске напредне
странке, што јасно показује располо
жење грађана. У кампањи се обраћа
мо искључиво грађанима, а грађани
су једини које слушамо и зато ћемо
заједно победити на овим изборима.

20. DECEMBAR 2017.
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СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕИРИГ

ПрвиуСремуусвојилибуџет

Заседањеиришкогпарламента

Н

а седници Скупштине Општи
не Ириг одржане 15. децембра,
одборници су, између осталих
тачака дневног реда, усвојили буџет
за наредну годину и донели одлуку о
четвртом ребалансу буџета за 2017.
годину.
Како је известио Илија Јоцић, шеф
Службе за финансије, утврђивање
и наплату јавних прихода, тренутно
извршење буџета износи 67,52 одсто,
а до краја године се очекује реализа
ција и преко 70 одсто. Према његовим
речима, разлог четвртог ребаланса је
усклађивање са буџетским апроприја
цима, односно примљеним средстви
ма из Републике и Покрајине.
 Средства у општински буџет сли
ла су се од других органа власти
– Покрајине и Републике за радове
који су реализовани или тек треба
да почне њихова реализација. Јед
на од важнијих инвестиција је ком
плетна реконструкција амбуланте у
Крушедол Селу и санација основне
школе у Иригу, а средства су доби
јена од Канцеларије за управљање
јавним улагањима. Они финансирају
комплетну инвестицију, а издвојена
средства се директно дају извођачу. У
раду Општинске управе извршене су
незнатне корекције, док је ЈП „Кому
налац“ добио средства за опремање
мобилијара од Покрајинског секрета
ријата за пољопривреду у износу од
1,7 милиона динара – рекао је Јоцић.
Што се тиче буџета за наредну годи
ну, он је планиран у укупном износу од
око 716 милиона динара и у питању је
развојни буџет.
 Укупан буџет износи 715.278.500
динара и може се рећи да је буџет
развојни, а за планиране инвестици

ИлијаЈоцић

је ће Општина добијати трансферна
средства. Очекивани тромесечни при
ход за последњи квартал ове годи
не увећан је за 6,4 одсто. Исто тако,
биће повећана основица код поре
за на зараде, јер је порез на зараде
нама значајан приход, и остварен је
већи приход ове године, него претход
не, што је показатељ да се више људи
запошљава са територије општине
Ириг – додао је Јоцић.
Неке од инвестиција планираних за
наредну годину су изградња бунара
за воду у Нерадину, Врднику и Иригу
и санација црпне станице, а Општина
ће финансирати надзор радова. Тако
ђе, планирана је изградња 12 стам
бених јединица за избеглице у згради
која је у власништву Општине. Пла
нирана је адаптација фасаде зграде
Рајковац у Иригу, као и реконструкција
крова. За културно – уметничка дру
штва из буџета општине за наредну

годину биће опредељено 2,5 милио
на, а око 28 милиона биће на распо
лагању месним заједницама. Оно што
је ново у буџету у односу на претход
ну годину јесу субвенције намењене
приватним предузетницима, док је за
отплату главнице и камате планирано
укупно 27 милиона. Расходи и издаци
су планирани према износима који су
потребни за функционисање Општин
ске управе, Општинског већа, рада
Скупштине. Локалној власти дозво
љено је да се запосленима у органи
зацијама и службама општине за пет
одсто повећа плата.
Поред ових тачака усвојен је и ка
дровски план Општинске управе Оп
штине Ириг и Општинског правобра
нилаштва Општине Ириг, јер када
се мења буџет, мења се и кадровски
план.
 Планирамо да због повећаног оби
ма посла, број запослених повећамо
за пет  известила је начелница Оп
штинске управе Оливера Филиповић
Протић.
Такође, дато је зелено светло за
измену програма пословања за те
кућу годину ЈП „Комуналац“ Ириг и
сагласност за програм пословања за
наредну годину. Одборници су усвоји
ли и измене и допуне које се односе
на локалне комуналне таксе. На сед
ници је именована Ана Богдановић,
правница из Сремске Митровице за
председника Комисије за спровође
ње комасације у Јаску, а дужности
разрешена Јелена Илић.
Скупштини је поднета иницијатива
за утврђивање назива улице у Круше
дол Селу и предложено је да се ули
ца зове Марадичка, што је и усвојено.
С.Станетић

14

ХРОНИКА

M NOVINE

20. DECEMBAR 2017.

ПОЧЕТАК КРАЈА ЛАЋАРАЧКОГ КЛАНА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ:

ПОНОЋНА КРВАВА ТУЧА

Тужилаштво: Тешко

Рањени
полицајац у
тучи из Сремске
Митровице,
Владимир
Недељковић
опоравља се од
нанетих повреда

Седморица лаћарач
ких „шибаџија“ је
упало у Царску пала
ту да се после поно
ћи обрачунава из
неког приватног
разлога, са полицај
цем који није на
дужности и његовим
пријатељем који
ради на Ка-пе-дому.
Ти који су то учини
ли, из неког разлога
„полажу право“ на
изазивање нереда у
центру града, али
још увек нико није
објаснио ко им је то
„право“ дао?

У

пуцњави која се догодила у поне
дељак 11. децембра, један сат
иза поноћи у угоститељском
објекту смештеном у Царској палати у
Сремској Митровици, тешке телесне
повреде задобиле су две мушке особе,
од којих је један полицајац који те вече
ри није био на дужности, док су од
рикошета лакше повређене две девој
ке. Како је саопштила Полицијска упра
ва у Сремској Митровици, они раде на
расветљавању свих околности овог
случаја и идентификацији особа које су
нанеле тешке телесне повреде оштеће
нима.
До инцидента је дошло када је у уго
ститељском објекту, више особа напало
полицајца и његовог пријатеља задав
ши им више удараца рукама, столица
ма и флашама, након чега су из два
различита пиштоља испалили два про
јектила у њиховом правцу, од чијег је
рикошета повређен полицијски службе
ник, али и две девојке које су биле у
угоститељском објекту. Како незванич
но сазнајемо, нападачи су из криминал
ног миљеа, који су од раније познати
полицији због разних кривичних дела.
- Девојка са повредом ноге након
дијагностике и интервенције, пуштена
је на кућно лечење као и друга, док су
два мушкарца, због повреда главе,
рамена и екстремитета, задржани у
одељењу опште хирургије и јединици

интензивне неге - каже Биљана Срем
чић, портпарол Опште болнице у Срем
ској Митровици.
Рањени полицајац Владимир Недељ
ковић из Сремске Митровице, којем су
нанете и тешке телесне повреде у тучи
у угоститељском локалу „Палата“, ста
билног је здравственог стања, кажу у
сремскомитровачкој Општој болници.
Други повређени Мирослав Мањош,
како је речено од стране његових коле
га из КПЗ-а, и он је поред тешких теле
сних повреда у свесном стању. Припад
ници Полицијске управе у Сремској
Митровици, ухапсили су једног од осум
њиченог овог кривичног дела, док се за
осталима и даље трага.
Како је дошло до крваве туче која се
догодила у ноћи недеље на понедељак,
нико не жели да прича, а о мотивима
не може ни да се нагађа. Оно што је
познато, да је више особа (њих седмо
рица, прецизније) напало полицајца и
чувара Казнено поправног завода у
Сремској Митровици, задавши им уда
раце рукама, столицама и флашама,
након чега су из два различита пишто
ља испаљена два пројектила у њихо
вом правцу. Од рикошета повређени су
Владимир и још две девојке, које су
након указане лекарске помоћи пуште
не на кућно лечење.
- Полицајац је задобио тешке посеко
тине по лицу, рукама, као и затворски
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После пуцњаве у угоститељском објекту у Сремској Митровици

У ЦАРСКОЈ ПАЛАТИ

убиство у покушају!

Владимир Недељковић

чувар, којем је и уво осакаћено. Њих
двојица иако поседују на послу оружје,
те вечери их нису имали, већ су се
бранили рукама - каже наш извор из
истраге.
За Мирослава колеге са посла имају
само речи хвале, кажу да је фин мла
дић, добар, породичан, није кавкаџија,
те мисле да је он испао колатерална
штета у овој тучи.
Како наш лист сазнаје, група осумњи
чена за овај немили догађај је из кри
миногене средине, познати су полицији
по разним кривичним делима, односно
као неко ко прави „страх“ и „трепет“ у
граду на Сави.
Шта је то што толико привлачи пери
феријске банде да за своје убилачке
тулуме изаберу баш кафану на самом
центру града? Да ли је у питању ствар
криминогеног престижа? Слање одре
ђених порука о томе да ли градом вла
дају „балвани“, „тојаге“ или неки други
„диреци“ и „батине“? Зашто се овакви и
слични нереди, који су већ прешли
сваку границу, дешавају баш у најатрак
тивнијем градском објекту, и културнои
сторијском споменику? Да ли овакви
објекти не могу да се заштите? Питамо
о томе Љубишу Шулају, директора
Завода за заштиту споменика, у чијем
се долокругу рада налази објекат Цар
ска палата:
– Кафанска туча је могла да се дого

Шта је то што
толико привлачи
периферијске банде
да за своје убилачке
тулуме изаберу баш
кафану на самом
центру града? Да
ли је у питању
ствар криминоге
ног престижа? Сла
ње одређених пору
ка о томе да ли гра
дом владају „балва
ни“, „тојаге“ или
неки други „диреци“
и „батине“?
ди у било ком угоститељском објекту,
тако да је ствар била тотално непред
видљива. Друга је ствар да ли ми треба
да издајемо простор приватним кафе
џијама, и да тако покривамо трошкове,
или Град треба да одржава Палату из
буџетским средстава. На такав начин
се ради и у свету – каже Љубиша
Шулаја за М новине.
Могуће да се тако ради у свету,
уосталом треба и посетиоци да имају
место где ће попити кафу или сок, али
не знамо никог ко посећује античке
споменике у један сат после поноћи. То
је већ ствар органа реда у овом граду,
инспекција, комуналне полиције, или
чега већ што се финансира из средста
ва пореских обвезника.
Седморица лаћарачких „шибаџија“ је
упало у Царску палату да се после
поноћи обрачунава из неког приватног
разлога, са полицајцем који није на
дужности и његовим пријатељем који
ради на Ка-пе-дому. Ти који су то учини
ли, из неког разлога „полажу право“ на
изазивање нереда у центру града, али
још увек нико није објаснио ко им је то
„право“ дао? Ако су њихови покровите
љи неки појединци из света „локалне
политике“, онда су вероватно схватили
да су њихови „миљеници“ мало „прете
рали у доживљају“, па су морали да
дигну руке од својих „пулена“? У сваком
случају, познаваоци митровачког „под

Љубиша Шулаја

– Кафанска туча је
могла да се догоди у
било ком угоститељ
ском објекту, тако да
је ствар била тотал
но непредвидљива.
Друга је ствар да ли
ми треба да издајемо
простор приватним
кафеџијама, и да
тако покривамо тро
шкове, или Град тре
ба да одржава Пала
ту из буџетским
средстава - каже
Љубиша Шулаја.
земља“ кажу да ће ова туча предста
вљати дефинитиван крај тзв. „лаћарач
ке групе“, јер ће се виновници овог
немилог догађаја свакако наћи иза
брава, на дуже време свакако.
Тужилаштво је овај догађај оквали
фиковало као тешко убиство у покуша
ју.
Како незванично чујемо из полициј
ских редова, очекивања су да ће се ова
криминална група, која је још увек у
бекству, убрзо предати полицији и наћи
на оптуженичкој клупи.
Владимир Ћосић
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Четврочлана
породица заражена
трихинелозом
Трихинелоза у Војводини је међу воде
ћим болестима које се преносе за животи
ња на људе и то најчешће конзумирањем
термички необрађеног меса и месних пре
рађевина у којима се налазе живе ларве,
такозване трихинеле. Током 2017. године у
Срему је регистровано шест особа зараже
них трихинелозом, док је на територији
општине Стара Пазова пријављена једна
породична епидемија, најновији су подаци
Института за јавно здравље Војводине.
Четворочлана породица из Нове Пазове
током ове године заражена је трихинелом,
а међу њима има и деце, потврђено нам је
у Одељењу за епидемиологију старопазо
вачког Дома здравља. Претпоставља се да

ПРОЈЕКАТ „ОСЛОНАЦ“ УСПЕШНО ПРИВЕДЕН КРАЈУ

Ослонац за децу са
посебним потребама

У
су конзумирали сушено свињско месо и
кобасице донето из Босне и Херцеговине.
Димљено и термички необрађено месо
епидемиолошки гледано најризичније су
намирнице, а као главни узрок породичних
епидемија трихинелозе наводи се то што
се у сеоским домаћинствима широм Војво
дине месо и месне прерађевине обезбеђују
из властитог узгоја и клања свиња, при
чему се једна количина конзервира сушњем
или користи за прављење кобасица. Поред
ове четири особе у старопазовачкој општи
ни, у Срему је током ове године трихине
лом заражено још две особе, подаци су
Института за јавно здравље Војводине.
Овакви случајеви опомињу нас да када
одемо преко границе у госте код својих не
доносимо у Србију дарове попут димљене
шунке или сланине.

Старој Пазови је одржана завршна
конференција поводом завршетка
пројекта изградње Холистичко –
рехабилитацион
 ог центра „Ослонац“ у
Старој Пазови. „Ослонац“ је резултат
заједничког пројекта Општине Стара
Пазова и Делегације Европске уније у
Србији и намењен је деци са сметњама у
развоју.
Овај јединствени центар у Србији отво
рен у октобру ове године у Старој Пазови,
који је смештен у дворишту Школе за
основно и средње образовање „Антон
Скала“. Укупна вредност пројекта износи
232.800 евра, од чега Делегација ЕУ
финансира 85 одсто, а Општина Стара
Пазова 15 одсто средстава.
Заменик председника Општине Стара
Пазова Милан Беара је овом приликом
уручио меморандуме директним учесни
цима пројекта. Поред Општине Стара
Пазова и ШОСО „ Антон Скала“, ту су још
Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“
и Центар за социјални рад у Старој Пазо
ви и ШОСО „Милан Петровић“ из Новог
Сада. Меморандумом су дефинисани
услови даље подршке у раду Холистичко

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ШИД

Усвојен предлог буџета

Н

а седници Општин
ског већа Општине
Шид, која је одржана у
понедељак 18. децембра,
усвојен је извештај о извр
шењу буџета општине Шид
за период од 1. јануара до
30. септембра текуће годи
не, затим предлог измене
одлуке о буџету за 2017.
годину, као и предлог одлу
ке о буџету за 2018. годину.
Према речима руководиоца
Одељења за финансије
Јадранке Недић, планирано
је да буџет у 2018. години

20. DECEMBAR 2017.

буде развојног карактера,
иако ће доћи до његовог
умањења за 5,9 одсто у
односу на буџет у овој годи
ни. Чланови Већа усвојили
су и измену одлуке о макси
малном броју запослених
на неодређено време у
организационим јединица
ма Општине Шид за 2017.
годину, као и предл ог
кадровског плана Општин
ске управе, Општинског
правобранилаштва и струч
них служби Општине Шид
за 2018. годину.

Јадранка Недић

– рехабилитационог центра Ослонац.
Око стотину педесеторо родитеља уче
ника најмлађе основне школе на терито
рији општине Стара Пазова одазвало се
трибини на тему „Превеција насиља,
посебни ризици и мере заштите, као и
реаговање када се насиље деси“ која је
организована на њихову иницијативу, с
обзиром да су их у протеклом периоду
мучила бројна питања када је у питању
ова тема. Прво питање родитеља чије је
дете жртва насиља је шта је школа учини
ла да се насиље не деси, а да оваквих
питања не би било Тим за заштиту деце
од насиља Основне школе „Симеон Ара
ницки“ састаје се једном месечно, по
потреби и чешће, како би превентивно
деловао у случајевима када се насиље
деси. Трибине о спречавању вршњачког
насиља у последње време често се при
ређују деци. Међутим, у поменутој школи
трибина је била намењена родитељима
који су одговоре на питања добили од
представника Школске управе Нови Сад,
саме школе, али и представника МУП-а,
Дома здравља, Центра за социјални рад
и Суда.

M NOVINE
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У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ПРЕДСТАВЉЕНЕ НОВЕ МЕРЕ
МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ

Домаћи кулен на
рафу по пропису
-  Постоји потреба тржишта за домаћим
производима, купци желе да купе домоћи
кулен, кобасицу, сир, али се понекад
питају да ли су ти производи безбедни за
употребу. Од сада ће ситни пољопри
вредници и произвођачи моћи свој кулен,
сир или млеко да продају у складу са  
правилима која ће омогућити безбедност
хране, а држава ће стати из тога, каже
министар Бранислав Недимовић

У

понед ељ ак,
18.
новембра у Градској
кући
у
Сремс кој
Митровици одржана је пре
зентац ија
нацио н алн их
мера флексибилности која
се односи на мале произво
ђаче хране животињског
порекла.
Презентацији је поред
предс тавн ик а европс ких
институција, присуствовао
министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Бранислав Недимовић који
је рекао да се Правилником
о флексибилности решава
питање како да традицио
нални производи од млека
и меса могу легално да иза
ђу на тржиште.
- Постоји потреба тржи
шта за домаћим производи
ма, купци желе да купе
домоћи кулен, кобасицу,
сир, али се понекад питају
да ли су ти производи без
бедни за употребу. Од сада

ће ситни пољопривредници
и произвођачи моћи свој
кулен, сир или млеко да
продају у складу са прави
лима која ће омогућити без
бедност хране, и држава ће
стати из тога. За разлику од
компанија које имају знатно
строжије услове ови мали
произвођачи задовољаваће
све квалитете који се тичу
безбедности хране, али
ћемо заштитним мерама те
произвођаче на неки начин
заштитити. Они ће моћи
своје производе да продају
на кућном прагу, а све то ће
бити омогућено онима који
уђу у регистар. Држава ће
финансијски помоћи око
регистрације, а помоћи
ћемо и око опреме, објекта
и маркетинга, рекао је Бра
нислав Недимовић.
По угледу на прописе
Европске уније Министар
ство пољопривреде, водо
привреде и шумарства и

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Бранислав Недимовић

Управа за ветерину, доносе
пропис којим се од 1. јануа
ра 2018. године олакшава
пословање малим произво
ђачима. Смањују се финан
сијска оптерећења и адми
нистративне препреке кроз
одступ ањ а
у
поглед у
изградње, уређења и опре
мања објеката, омогућава
коришћење традиционал
них алата, материјала и
поступак а за производњу
гастрономских производа,
подстиче се економија на
селу – валоризује повеза
ност сопствене производње
и прераде на газдинству и

продаја малих количина
производа директно потро
шачу.
Након презентације мера
у митровачкој Градској кући,
присутни су обишли газдин
ство Слободана Јованови
ћа у Лаћарку, који на тради
ционалан начин производи
кулен, кобасицу и остале
производе од меса. Јовано
вић је том приликом рекао
да ће ове мере министар
ства пољопривреде њему,
али и сви осталим малим
произвођачима омогућити
да лакше послују.
С. Котаранин

Митрос помаже сиромашне

К

омпанија Митрос у понедељак, 18. децембра за
15 социјално угрожених породица из Сремске и
Мачванске Митровице обезбедила је пакете хра
не, који садрже 10 килограма сухомеснатих производа.
Породице су обишли директор компаније Митрос Флај
шварен Рамо Адровић и начелник Градске управе за
социјалну и здравствену заштиту Војислав Мирнић.
Како се могло чути од Адровића, Митрос ће, као дру
штвено одговорна компанија, и у наредном периоду
наставити да помаже социјално угрожене породице са
територије Града.
Један од оних који је добио помоћ у храни је и Ђурађ
Коцић из Сремске Митровице. Он се захвалио на помо
ћи и истакао да пошто тешко живе, свака помоћ им
добро дође.
Б. С.
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ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА СРБИЈЕ И БиХ

Опрема за ванредне ситуације

О

пштини Шид је у уто
рак 12. децембра
представник делега
ције Европске уније у Срби
ји Штефан Худолин уручио
возила која су набављена
у циљу повећања спремно
сти цивилне заштите и спа
силачких јединица у случају
поплава. Возила су донира
на у оквиру програма пре
кограничне сарадње Србије
и Босне и Херцеговине који
финансира Европска унија.
Председнику
Општи
не Шид Предрагу Вукови
ћу, том приликом уручена
је цистерна за пијаћу воду,
два багера - комбиноване
машине и багер утоваривач,
а представљена је и опре
ма за повећање капацитета
јединица цивилне заштите у
угроженом подручју.
- Ово је један пројекат из
програма
прекограничне
сарадње који је имплемен
тирала Европска унија. За
њега је издвојено укупно
милион евра. Један вели
ки део тог уговора су биле
набавке ових возила. Драго
ми је што могу да учествујем
у испоруци ове сјајне опре
ме која ће бити од велике
користи овој општини. Ово је
други део донације. У рани
јем периоду испоручили смо
два теренска возила, а испо
ручена је и пратећа опрема
како би се ова општина и
особље боље припремили

Томислав Јанковић, Штефан Худолин и Предраг Вуковић

за евентуалне временске
непогоде - истакао је Ште
фан Худолин, представник
делегације Европске уније у
Србији.
Пројекат траје до 1. марта
2018. године, а његова укуп
на вредност са српске стра
не износи преко пола мили
она евра. Уручивањем ове
опреме, завршено је преко
80 одсто пројекта.
- Ова возила припадају
сектору за ванредне ситу
ације, а биће дата на упо
требу јавним предуз ећима
Стандард и Водовод. Нама
ће ова опрема много значи
ти, а ми ћемо се потруди
ти да оправдамо поверење
Европске уније и надамо се

да ћемо и у будућности има
ти оваквих и сличних проје
ката и донација од стране
Европске уније - изјавио је
Предраг Вуковић.
Циљ пројекта је и јача
ње сарадње и координације
између општина у сливу реке
Саве, као и јачање капаци
тета у смислу адекватног
опремања и усавршавања
јединица за заштиту и спа
савање.
- Ово је велика вредност
опреме али и велика функци
онална употреба. Драго ми је
што је општина Шид добила
овакву опрему, а и када се
десе ванредне ситуације, ту
смо једни другима да помог
немо. Искуства из 2014. годи

ЈКП СТАНДАРД ШИД

Донација за рециклажу

Ј

авном
комуналном
предузећу
Стандард
из Шида, прошле неде
ље уручена је још једна
вредна донација. У пита
њу је преса за балирање
амбалажног отпада укупне
вредности 15.000 евра, коју
је овом јавном предузећу
донирала компанија Екви
по Балкан из Пољске. Ова
вредна донација резултат
је започете успешне сарад
ње након недавног борав
ка представника Општине
Шид и ЈКП Стандард у Вар
шави.
- Ова донација биће од
велике користи за наше јав

но предузеће, екологију и
цео град. Пожелео бих овом
јавном предузећу да и убу
дуће настави овако добро
да ради, у циљу проспери
тета нашег града и целог
нашег друштва - истакао је
председник Општине Шид
Предраг Вуковић.
Уручењу донације при
суствовао је и директор
компаније Еквипо Балкан,
која има велико искуство у
свом досадашњем раду и
има жељу да помогне гра
довима у Србији у процесу
рециклаже отпада.
- Ово је наш скромни
допринос општини Шид за

први ниво рециклаже при
ликом прикупљања отпада.
Најважније је да се отпад
одвоји на почетку, да се
разврста, да не буде више
једна канта него више њих.
Спремни смо да са овим
јавним предузећем поде
лимо искуства и едукујемо
људе. Преса за балирање
служи за први ниво реци
клаже и помаже у лакшем
преношењу отпада. Она
комплетно
балира
пет,
папир и алуминијум, након
чега се он преноси на пре
раду - истакао је директор
компаније из Пољске Срби
слав Петковић.

не су нам довољно ставила
до знања да немамо довољ
но капацитета ни људи, али
пре свега опреме. Само кроз
умрежавање и прекогранич
ну сарадњу, можемо обез
бедити овакву опрему. Град
Сремска Митровица добио
је једно возило, дрон, опре
му за људе који ће радити у
таквим ситуац
 ијама, чамац,
као и све оно што је неоп
ходно како би могли адекват
но да делујемо у ванредним
ситуац
 ијама и како би избе
гли људске жртве, велика
материјална разарања и
економску штету - изјавио
је председник Скупштине
Града Сремска Митровица
Томислав Јанковић.
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РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Истекао рок
Д
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Вече Милунке Савић

о 12. децембра
био је рок за реги
страцију стамбених
заједница у складу са
Законом о становању и
одржавању зграда.
Од
Тање
Дробац,
шефице Одељења за
урбанизам и грађење
Општинске управе у Руми
сазнајемо да је, у послед
њих неколико дана пред
истек поменутог рока,
било двадесетак пријава
за регистрацију.
– И даље апелујемо
да се стамбене заједни
це пријављују како не
би дошли у ситуац
 ију да
Тања Дробац
им локална самоуправа
У складу са одредбама поме
поставља принудног управника.
Све до сада регистроване стам нутог закона, на 44. седници
бене заједнице, сем једне, име Општинског већа, одржана 13.
новале су управнике из редова децембра, донета је одлука
станара а једна стамбена зајед о кућном реду у стамбеним и
ница је именовала професио стамбено пословним зградама
налног управника из Старе Пазо којом се регулише кућни ред у
ве. У Руми нема још ниједног свим зградама.
- То је прва одлука коју смо
лиценцираног лица које је поло
жило испит за професионалног донели а везана је за Закон о
управника. У наредном периоду становању и одржавању згра
постоји надлежност инспекциј да. Ниједна стамбена зграда
ских служби да обилазе стам не може утврдити другачији кућ
бене заједнице и да им наложе ни ред, са мањим обавезама
да у року од 30 дана образују од оних у овој одлуци. Следи
стамбене заједнице. По исте ће и одлука о одређивању цене
ку тог рока локалне самоуправе за одржавање, а у наредном
би требале да поставе прину периоду ће се донети све зако
дне управнике тамо где они нису ном потребне одлуке - каже
изабрани, видећемо како ће то Тања Дробац, шефица Одеље
ићи - каже за наше новине Тања ња за урбанизам и грађење.
С. Џ.
Дробац.

У петак, 15. децембра, у препуној сали парохијског дома
у Сремској Митровици, одржано је вече посвећено српској
хероини Милунки Савић. Том приликом промовисана је
књига Милана Богојевића „Милунка Савић – ордење и
ожиљци“.
У програму су учествовали: књижевник Милан Богоје
вић, глумац Александар Крстајић који је говорио песму о
Милунки Савић ауторке Јасне Арбанас, др Димитрије
Стојшић који је говорио своју монодраму о Милунки, затим
хор Удружења српско-грчког пријатељства „Ирида“ који је
извео неколико нумера, телевизијски новинар Бранко
Станковић, аутор ТВ емисије „Квадратура круга“ и филма
о Милунки Савић који је том приликом приказан, новинар
Михаило Меденица и књижевник Микица Илић.
Милунка Савић је рођена у селу Копривници код Јоша
ничке Бање, а почетком балканских ратова 1912. године
она се, прерушена у мушкарца, као добровољац Милун
Савић, пријавила у Дринску дивизију. Тек после извесног
времена је откривено да је жена.
Почетком јануара 1916. године, у време повлачења срп
ске војске преко Албаније, била је тешко рањена, па је
потом упућена у Бизерту на опоравак.

Када је рат завршен, Милунка се 1927. запослила у
Хипотекарној банци, и то као чистачица. Живела је у вели
ком сиромаштву и беди. Одгајила је једну своју ћерку и три
усвојенице: заборављено дете са железничке станице у
Сталаћу, сестру од остарелих ујака и ујне и једну сироту
девојку из Далмације. Осим тога, као хранитељка, школо
вала је преко тридесеторо сиромашне деце.
Милунка Савић је четири пута рањавана у борбама за
слободу отаџбине и постала је најодликованија жена
Великог рата. Носилац је седам одликовања међу којима
су војничка златна Карађорђева звезда са мачевима,
Златна медаља за храброст „Милош Обилић“, два ордена
француске Легије части…
Микица Илић

ИЗГРАДЊА БУНАРА У ДИВОШУ

Ускоро стиже вода за пиће

У

Дивошу су почетком
прошле недеље поче
ли радови на изградњи
новог бунара за воду. С обзи
ром на то да није било могуће
санирати хаварију на посто
јећем бунару, одлуком Скуп
штине Града Сремска Митро
вица, дато је зелено светло за
изградњу новог.
Средства за ову намену
издвојена су из буџета ЈКП
„Водовод“ у износу од око че
тири милиона динара. Према
речима директора Борислава
Бабића радови би требало да
се заврше почетком следећег
месеца, а самим тим ће Диво
шани добити пијаћу воду.
Подсетимо, мештани Диво
ша, због хаварије која се де

Ради се током целог дана

сила са бунаром, без пијаће
воде су око месец дана. До
коначног решавања пробле
ма Дивошани могу да користе
техничку воду из водоводне
мреже за све намене, осим

за пиће и кување. У међувре
мену, цистерне са пијаћом
водом и даље су у селу и на
располагању су мештанима
током целог дана. 

С. С.
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Д

ом здравља Ириг је од
јануара ове године и
званично ушао у круг
акредитованих домова здра
вља. Сертификат је додељен
на три године. С обзиром на
то да је поступак спроведен
први пут, у Дому здравља су
више него задовољни. Ка
ко је истакла директорка др
Биљана Милошевић, добија
њем сертификата потврђено
је да Дом здравља поседује
квалитет за пружање услуга
пацијентима. Када се каже
квалитет, мисли се на ефи

Општинафинансира
платезадвалекара

касну, квалитетну, надасве
безбедну здравствену услу
гу, како за пацијенте тако и
за запослене.
 Почетком наредне годи
не очекује нас прва посете
комисије за акредитацију.
Морамо да наставимо да се
трудимо и радимо још боље,
да унапређујемо процедуре,
јер нам у децембру 2019. по
ново долазе оцењивачи за
акредитацију, с обзиром на
то да је установа акредито
вана на три године. Оно што
отежава рад Дома здравља
јесте што је кадровским пла
ном Министарства здравља
Републике Србије дошло до
смањења броја лекара. На
ма је смањен број лекара за
три што нам отежава функ
ционисање, нарочито сео
ских амбуланти и ноћни рад,
јер ми смо Дом здравља који
пружа здравствену заштиту
24 часа. Ту нам је локална
самоуправа изашла у сусрет
и сада Општина сноси тро
шкове за два лекара како
бисмо могли адекватно да
пружимо услуге и испунимо
нормативе – каже директо
рица Дома здравља др Би
љана Милошевић.
Др Биљана Милошевић,
на челу је Дома здравља пет
година. За то време, оства
рен је низ добрих резулта
та, а који се односе на по
бољшање услова за рад ове
установе, како у Иригу, тако
и у насељеним местима на
територији општине.
 Ове године је склопљен
уговор између Канцеларије

за управљање јавним ула
гањима и Општине за проје
кат „адаптација и енергетска
санација здравствене амбу
ланте у Крушедол Селу“,
а вредност пројекта је око
шест и по милиона дина
ра. Међутим, радови нису

завршени у предвиђеном
року нити је квалитет радо
ва задовољавајући и нажа
лост, та амбуланта још увек
не функционише. Лекар и
даље обавља свој посао и
два пута недељно је досту
пан мештанима. Такође, оно

ДрБиљанаМилошевић,директорица

Кадровскаструктура
Тренутно је укупан број
запослених у Дому здра
вља који обављају потребе
оба везног здравстве ног
оси гу ра ња
при мар не
здравствене заштите 53.
 Новим кадровским пла
ном Министарства здра
вља Репу блике Србије
дозвољено је 14 доктора
медицине, а по кадровском
плану из 2014. године има
ли смо 17. Имамо запосле

ног фармацеута – биохеми
чара, 22 здравствена рад
ника са средњом и високом
стручном спремом, три
административна радника
 правника, економисту и
информатичара. Такође, у
радном односу су и два
стоматолога, као и две сто
матолошке сестре, а тех
ничких помоћних радника
је деветоро – додаје др
Биљана Милошевић.

што је новина у Дому здра
вља јесте Школа за труд
нице и Школа родитељства
у оквиру којих смо укључи
ли гинеколога, педијатра и
психолога. У виду публика
ција, израдили смо и водич
за родитеље, у склопу којих
се налази и цд. Средства за
ову намену су обезбеђена
преко конкурса у износу од
800.000 динара, а учешће
Општине је 120.000 динара.
Значајан пројекат који нас
очекује је и пројекат кори
шћења соларне енергије за
припрему топле потрошне
воде, а за чије смо суфи
нансирање конкурисали код
Покрајинског секретаријата
за енергетику, грађевинар
ство и саобраћај. Вредност
је око два милиона динара,
а рок за завршетак извође
ња радова је 1. април 2018.
године, мада сматрам да
ће се то и раније завршити.
Набављена је и нова пећ на
чврсто гориво за здравстве
ну станицу у Врднику, а це
локупна средства обезбеди
ла је Општина. Аплицирали
смо за израду елабората
за енергетску ефикасност
спољног омотача и крова за
здравствену станицу Врдник
и за пећ на биомасу, где би
поново један део средстава
био издвојен из буџета Оп
штине – говори о реализо
ваним пројектима директо
рица Милошевић и додаје
да су приоритети за следећу
годину набавка ултразвуч
ног апарата и санитетског
возила. 
С.С.
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ВИЗИЈА РАЗВОЈА ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“:

Проширење капацитета
и повећање обухвата деце

З

ахваљујући локалној самоупра
ви, у Дечијој установи „Дечија ра
дост“ у Иригу оформљена је нова
група за децу узраста од три године.
У овом иришком вртићу не постоји ли
ста чекања, сва деца су уписана, чиме
су захтеви родитеља испуњени. Про
стор је опремљен новим намештајем и
играчкама који ће боравак овим мали
шанима учинити што пријатнијим.
- Дечија установа „Дечија радост“
Ириг има укупно 15 васпитно – обра
зовних група, од тога, седам група
целодневног боравка и осам група
полудневног боравка. Седиште Дечи
је установе је у Иригу, у објекту „Чаро
лија“ у ком има укупно шест васпитно
– образовних група. У овој школској
години је локална самоуправа одо
брила формирање још једне васпит
но – образовне групе и финансирање
два васпитача. Група је формирана уз
сагласност Скупштине Општине Ириг
и на тај начин смо изашли у сусрет по
требама родитеља и нису се створиле
листе чекања. Поред тога што је гру
па формирана, она је и опремљена
потребним намештајем и средствима
која су неопходна за васпитно обра
зовни рад. Објекат „Вила“ у Врднику
има четири васпитно – образовне гру
пе и имамо пет подручних одељења у
којима се реал
 изује припремни пред
школски програм. Због специфичности
места у којима се налазе и због малог
броја деце за припремни предшколски
програм, подручна одељења обухва
тају и децу млађег узраста, односно
узраста од три до пет и по година, тако
да су групе у подручним одељењима
мешовите и у њима васпитно – обра
зовни рад реал
 изују васпитачи са пуно
љубави, ентузијазма и креативности –
каже директорица Дечије установе Је
лена Видановић.
Оно што је специфично за Дечију
установу су додатни специјализовани

Број деце
Објекат „Чаролија“ у Иригу има
шест васпитно - образовних група, и
то: група мешовитог јасленог узра
ста, обданишне групе - млађа, сред
ња и старија и две припремне пред
школске групе. Укупан број деце у
овом објекту је 135.
У објекту „Вила“ постоји јаслена
мешовита група, средња и старија
мешовита обданишна група и једна
припремна предшколска група, а уку
пан број деце је 95, док је укупан број
деце у подручним одељењима 65.

Малишани у објекту „Чаролија“ у Иригу

програми који се реализују у објекту
„Чаролија“ у Иригу, као и објекту „Ви
ла“ у Врднику.
- Додатне и специјализоване програ
ме реализујемо у току, али и ван рад
ног времена вртића, а у циљу повећа
ња обухвата деце, укључивања деце
у систем предшколског васпитања и
образовања, деце која нису корисни
ци наших услуга и деце из социјално
осетљивих група. У претходним годи
нама се знатно повећао број уписане
деце, што због повећања запослено
сти родитеља, што због промовиса
ња значаја предшколског васпитања
и образовања – додаје директорица
Видановић.
Дечија установа „Дечија радост“, од
носно васпитачи и запослени су актив
ни на многим манифестацијама и уче
сници на истим, не само на локалу.
– Деца учествују на манифестацији
„Ал је леп овај свет“, „Народна тради
ција“, „Ревија драмског стваралаштва“,
„Позориште у парку“, као и на Фести
валу науке у Новом Саду. Поред тога,
учесници су и ликовних конкурса на
теме „Здрава храна“, „Нацртај, обоји и
освоји“ где су деца припремних пред
школских група објеката „Вила“ и „Ча
ролија“ освојила награду - 20 табуреа.
Васпитачи су креатори многих пред
става за децу, луткарских представа,
аутори драмских текстова, а сами смо
иницијатори и организатори Луткарског
фестивала. Оно што бих додала је сва
како покрајински програм „За чистије и
зеленије школе у Војводини“ на којем

Јелена Видановић

је награђиван објекат „Вила“ у Врднику
и од ове школске године су сви објекти
укључени у програм – истиче директо
рица ове установе.
У наредном периоду установа има
визију свог развоја, а то је повећање
обухвата деце кроз проширивање капа
цитета у објектима „Чаролија“ и „Вила“.
- Аплицирањем на различите пројек
те трудићемо се да добијемо средства
за ову намену како бисмо проширили
капацитете. Велики успех је, како ове
установе тако и локалне заједнице,
формирање нове групе малишана, јер
смо изашли у сусрет потребама роди
тељима. Такође, у наредном периоду
бавићемо се промовисањем значаја
раног развоја, пружаћемо подршку це
ловитном развоју детета кроз партнер
ство са породицом и локалном заједни
цом – каже за крај директорица Јелена
Видановић.
Сања Станетић
Фото: В. Цуцанић
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ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ПРОНАТАЛИТЕТНА ПОЛИТИКА ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

40 хиљада динара за бебе

Жељко Трбовић у посети породици Максимовић у Пећинцима

П

редседница Привре
меног органа општи
не Пећинци Дубравка
Ковачевић Суботички jе 12.
децембра у пратњи председ
ника шимановачког Савета
месне заједнице Алексан
дра Мандића започела поде
лу једнократног новчаног
додатка за новорођенчад
у износу од 40.000 динара
у Шимановцима. Ова мера
подршке породицама је већ
годинама пракса у пећинач
кој локалној самоуправи, а
овога пута по 40.000 динара
добиће 112 породица које
су пријавиле новорођенче
у периоду од 1. маја до 30.
новембра 2017. године.
- Једнократни новчани
додатак у износу од 40.000
динара је подршка поро
дици која не може да им
реши све проблеме, али
којом им поручујемо да нису
сами у одгајању детета, као
и да увек могу да рачуна

ју на локалну самоуп
 раву,
не само приликом рођења
бебе, него и касније током
школовања и запослења.
Трудимо се колико може
мо. Иако је наш буџет доста
оптерећен наслеђеним дуго
вањима, наш став је да од
ове мере подршке породици
никако не одустајемо – иста
кла је Дубравка Ковачевић
Суботички.
Једнократни
новчани
додатак породице са ново
рођенчадима углавном ће
искористити за куповину
основних ствари за бебе,
а како нам је рекла Тама
ра Петрић из Шимановца,
износ од 40.000 хиљада
динара није мали и свака
ко ће им добро доћи, као и
да су већ испланирали да
купе кревет на спрат, који ће
користити старијој кћерци,
као и тек рођеном сину, када
мало порасте.
Породице са новорође

Дубравка Ковачевић Суботички у Шимановцима

ним бебама у Пећинцима
13. децембра обишао је
начелник Општинске управе
Општине Пећинци Жељко
Трбовић у пратњи председ
ника Савета месне заједни
це Златка Јовичића.
- Увек се радујемо сва
ком новом становнику наше
општине и поносни смо
што можемо породицама
са новорођенчадима данас
да уручимо 40.000 динара.
Пећиначка локална самоу
права ће наставити са подр
шком породици читавим
низом мера: стипендирају
се најуспешнији студенти и
субвенционише студентски
и средњошколски превоз,
новчано награђујемо уче
нике генерације и носиоце
Вукове дипломе, плаћамо
ужину ученицима основне
школе из породица слаби
јег материјалног стања, бес
платан је боравак у вртићу
једног детета породица са
близанцима, као и за треће
и четврто дете у породици.
Општина Пећинци младим
брачним паровима без деце
финансира трећи и четврти
покушај вештачке оплод
ње, а једнократни новчани
додатак за новорођенчад
у износу од 40.000 динара
удесетостручен је у одно
су на претходну општинску
власт – истакао је Жељко
Трбовић.
Мајка малог Милоша,
Татјана
Максимовић
из
Пећинаца каже да је овај
гест локалне самоуправе
за сваку похвалу, јер износ
од 40 хиљада динара није
занемарив.
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КУПИНОВО

Лаптоп
на поклон
Председница Привременог
орган а
општин е
Пећинц и
Дубравка Ковачевић Суботички
обишла је прошле недеље две
многочлане породице у Купино
ву и Ашањи и том приликом им
уручила лаптопове. Како нам је
рекла председница Дубравк а
Ковачевић Суботички, Општина
Пећинци труди се да разним
мерама подржи породицу, као и
да је ово један од начина да се
многочланим породицама помог
не, а деци олакша школовање.
Породица Миловановић из
Ашање има петоро деце и нема
ју компјутер. Како нам је рекла
мајка Маја, кћерка Милица је
средњошколац и ово ће бити за
њу велико изненађење с обзи
ром на то да јој је за који дан
рођендан и да ће ускоро морати
да се подвргне хируршкој интер
венцији.
Десеточлана породица Вило
тијевић из Купинова са осморо
деце, од којих је троје школског
узраста, живе као подстанари, и
нису у могућности да им обезбе
де компјутер. Како нам је рекла
мајка Јелена Вилотијевић, деци
ће доста значити лаптоп, јер сви
њихови другари у школи имају
компјутер.

ПЕЋИНЦИ

Доградња
Техничке школе
Министар просвете, науке и
технолошког развоја Младен
Шарчевић посетио је 11. децем
бра општину Пећинци, где је у
пратњи општинског руководства
обишао Средњу техничку школу
„Миленко Веркић Неша“, у којој
су у току радови на проширењу
капацитета.
- Интензиван привредни раз
вој и долазак великих компанија
потврдили су и потребу за уво
ђењем дуалног образвања, а
школа у Пећинцима је пионир
тог вида средњег образовања нагласио је министар Шарче
вић.
Радове на доградњи школе
финансира Министарство про
свете, науке и технолошког раз
воја, а радови би требало да
буду завршени почетком априла
2018. године. Дубравка Коваче
вић Суботички је нагласила да
је доградња Средње техничке
школе изузетно значајна инве
стиција којом не добија само
средња школа нове просторије,
већ и пећиначка основна школа
која је до сада простор делила
са средњом школом, а сада ће
имати свој засебан простор.
Током посете Пећинцима,
Шарчевић је обишао и основне
школе у Карловчићу и Купинову.

28

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

M NOVINE

20. DECEMBAR 2017.

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Усвојен ребаланс буџета

Н

акон трећег овогодишњег реба
ланса буџета Општине Инђија
донетог на 19. седници Скуп
штине општине Инђија у петак, 15.
децембра, „општинска каса“ за 2017.
годину умањена је за око 400 милиона
динара. Поред ребаланса, инђијским
одборницима предочена је информа
ција о извршењу буџета за првих девет
месеци текуће године.
Према речима Бранке Наић, начел
нице Одељења за финансије општине
Инђија, извршење буџета за помену
ти период износи нешто више од 27
одсто, а план је да до краја године
достигне ниво од 40 одсто.
- Значајан помак је направљен у
домену инвестиција где су се створи
ли сви предуслови у смислу пројект
не документације, имплементације,
опште друштвене оправданости тако
да се њихова реализација преноси у
наредну годину - истакла је Наић.
Председник Општине Инђија обра
зложио је да извршење буџета теориј
ски није било могуће да буде на вишем
нивоу, јер су они на одговоран начин
водили локалну самоуправу.
- Врло је проста ствар, извршење
буџета ће бити негде око милијарду

Бранка Наић

и 600 милиона до краја године. Има
мо ситуацију да је вредност радова на
реконструкцији пута од Банстола до
хотела Норцев негде око 300 милион
а
динара уврштена у наш буџет, иако је
комплетна средства обезбедила Вла
да Војводине. Ипак, то су средства
која пролазе кроз овогодишњи буџет и

ИНЂИЈА

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Опремање
радне зоне
Завршетком најзахтевнијих инфра
структурних радова у североис точној
радној зони, од компаније „Инфофуд“
до железничке пруге, створили су се
услови за почетак радова на асфалти
рању бочног пута Ц3 дужине 612 мета
ра и ширине шест метара. Окончањем
тих радова створиће се услови за поче
так изградње фабричких постројења
компанија које су већ купиле или је у
току процес куповине земљишта атрак
тивног и за изградњу пословних ком
плекса, трговинских центара и слично.
Како истичу представници Општине
Инђија, половину средстава обезбеди
ла је Управа за капитална улагања АП
Војводине, док је остатак обезбеђен из
општинске касе.
- Даљим инфраструктурним опрема
њем додатно се повећава атрактив
ност североисточне радне зоне и
самим тим отварају се нове могућно
сти за сарадњу са новим инвеститори
ма расположеним за улагања у општи
ну Инђија - истакао је Владимир Гак,
председник Општине Инђија.
Како је подсетио, у поменутој инду
стријској зони ускоро се завршавају
два фабричка постројења, једна ком
панија у току наредне године креће са
изградњом док су четири фирме већ
капарисале парцеле, те се у наредном
периоду очекује отварање преко 650
радних места. 
М. Ђ.

аутоматски смањују стопу извршења каже Гак и додаје:
- Само Дому здравља смо, на име
заосталих дугова, пребацили око 165
милион
 а динара из „општинске касе“.
Затим, имамо 80 милион
 а динара које
смо такође искористили од других
нивоа власти за бушење нових буна
ра. 100 милион
 а динара добили смо за
изградњу саобраћајница у индустриј
ској зони, 25 милион
 а за завршетак
новог крила зграде Општине Инђија.
Када се све то узме у обзир, укупно око
700 милион
 а динара смо добили са
виших нивоа власти за пројекте, пре
свега, захваљујући доброј сарадњи са
Владом Војводине.
Председник Општине Инђија напо
миње да су захваљујући тим средстви
ма, иако примарно оптерећени враћа
њем дугова, ипак успели да реализују
неке значајне пројекте у 2017. години.
С друге стране, то је допринело нижем
нивоу извршења буџета.
- Зато имамо план за наредну буџет
ску годину где већ полако консолидује
мо стање и нећемо морати да дајемо
оволика средства за дугове Дому здра
вља, већ ће функцион
 исање те уста
нове бити сведено на отприлике око

Завршени
пројекти

њени капацитети, чак и неисправ
ност воде. Ове године смо уради
ли нешто што никада до сада није
урађено, а то је да смо пустили у
рад водовод у Чортановцима- каже
Трифуновић и додаје да је још увек
у току процес прикључења дома
ћинстава на водоводну мрежу у
том селу.
- У току је изградња батерије
бунара 24 који треба да обезбеди
Свечано отварање водовода у Чортановцима
додатне количине воде за буду
ће пуштање у рад фабрике воде.
редставници Јавног комуналног Завршавамо јавну набавку за изград
предузећа „Водовод и канализа њу батерије бунара број 25 који ће се
ција“ у Инђији задовољни су бро градити, очекујемо, већ у фебруар
у
јем реализованих пројеката и обимом наредне године и требало би по плану
изведених радова у циљу унапређења да буде завршен до маја 2018. Године
водоснабдевања у тој општини у години - каже директор „Водовода“ и додаје да
која је на измаку. Драгољуб Трифуно су то пројекти које финансирају Покра
вић, директор инђијског „Водовода“ под јински секретаријат за пољопривреду и
сећа да су у току 2017. године решили Управа за капитална улагања уз учешће
у потпуности стабилност и континуитет локалне самоуп
 раве.
водоснабдевања.
Возни парк инђијског „Водовода“
- Од 2008. до 2016. године Инђију су однедавно је богатији за три нова вози
пратиле константне рестрикције, сма ла.
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Вртић у
Љукову
Већином гласова одбор
ници СО Инђија усвојили
су одлуку о коришћењу
зграде основног образо
вања у Љукову. Одлука се
односи на оспособљава
ње просторија у којима ће
боравити деца предшкол
ског узраста.
- Жеља нам је да обно
вимо простор у оквиру
школске зграде у Љукову
како би створили услове
да деца могу да похађа
ју вртић у свом селу. То је
за нас веома важна ствар
и реализоваћемо пројекат
у сарадњи са Фондацијом
„Новак Ђоковић“. Издваја
ња локалне самоуправе за
овај пројекат су до милион
динара али то није мно
го с обзиром на добробит
Љуковчана - каже Гак.
120 милиона динара - каже
Гак и за крај додаје да ће
следећа година бити много
растерећенија и буџет мно
го реалнији.
М. Ђ.

ИНЂИЈА

велики
у 2017.
-Ван функције смо ста
вили возила која су ста
ра више од 20 година. На
овај начин желели смо да
још више унапредимо рад
наше оперативе- каже
Трифуновић додајући на
крају да су близу завршет
ка одређених радова који
се тичу оспособљавања
фабрике воде, те да ће
врло брзо кренути са дез
инфекцијом минералних,
а затим и биолошких фил
тера.
-Пробни рад фабрике
воде требао би да тра
је шест месеци. Све што
сам навео да је урађено
ове године, пројекти су од
великог значаја за наше
суграђане - закључује
Трифуновић
сумирајући
резултате инђијског „Водо
вода“ остварене у 2017.
години.
М. Ђ.
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ЈП „КОМУНАЛАЦ“ РУМА

Набављена 72 нова
контејнера

Нови контејнери за Комуналац

Р

умски „Комуналац“ је набавио 72 нова,
метална контејнера који ће бити рас
поређени у граду, тамо где је потребно
заменити старе, а одређен број, ако прео
стане, биће распоређен по селима.
Председник румске општине Слађан Ман
чић истиче да ће ови контејнери допринети
побољшању услуга „Комуналца“ али и гра
ђанима да лакше одлажу смеће.
– Ово су модернији контејнери, а систем
за отварање поклопца се покреће ногом,
што је и хигијенски боље. Битно је да ће
се направити и распоред њиховог поста
вљања тамо где су најпотребнији. Набавка

ових контејнера је финансирана из буџета
румске општине, а дато је „Комуналцу“ на
управљање, као још један вид помоћи да
ово јавно предузеће своје услуге подигне на
виши ниво – истакао је Слађан Манчић.
-Локална самоуправа је издвојила 2,4
милион
 а динара како би се набавили кон
тејнери за смештај отпада с обзиром да је
једна од наших основних делатности укла
њање комуналног отпада. Овим контејне
рима ми ћемо прво покрити сва критична
места у граду, заменити дотрајале контејне
ре и остатак, ако га буде, расподелићемо по
селима – рекао је Драган Панић.
С. Џ.

ХРТКОВЦИ

Уређење центра села

У

Хртковцима су окончани радови
у првој фази на уређењу центра
села, а реч је о пројекту који су
грађани изабрали у оквиру програма
партиципативног буџетирања.
Вредност поменутих радова је три
милиона динара.
– Ови радови подразумевају асфал
тирање центра и паркинга, као и стазе
испред Поште. Тиме би решили доса
дашње проблеме и блато на тротоару
и паркингу. Захваљујем се и локалној
самоуправи што има овај пројекат и
што смо ми могли да кандидујемо оно
што је нама најпотребније – каже Томи
слав Шимић, председник Савета МЗ
Хртковци.
Он додаје да постоји и друга фаза
уређења центра која подразумева
постављање бехатона на пешачке ста
зе, али да је то посао који ће се радити
следеће године.
С. Џ.

Томислав Шимић – радови у центру Хртковаца
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ПРИЈЕМ МИГРАНАТА КОД ПРЕДСЕДНИКА ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ШИД

Захвалност и
Новчаник
цртежи на поклон

Г

Предраг Вуковић са децом мигрантима

П

оводом обележавања
Међународног дана
миграната, председ
ник Општине Шид Предраг
Вуковић у понедељак 18.
децмбра организовао је
пријем за мигранте из при
хватних центара Принци
повац и мотела Адашевци.
Том приликом мигранти
су председнику Општине
Шид изразили захвалност
за разумевање и прија
тељски однос према свима
њима који тренутно бора
ве у шидским прихватним
центрима. Према речима
представника Комесарија
та за избеглице, тренутно
у шидској општини борави
нешто мање од 500 мигра
ната, а ситуација је много
боља него што је била про
шле године, када је у Шиду
боравило око 1.500 мигра
ната.
Како су мигранти истакли
током пријема, захвални су
Општини Шид на срдачно
сти као и условима у при
хватним центрима. Оно што
њих мучи јесте неизвесност
и немогућност њиховог
одласка у земље Европ
ске уније. Како је иста
као председник Општине
Шид, основни циљ локалне
самоуправе је да обезбеди
оптималне услове безбед

ности свих, како за грађане
тако и мигранте.
- Обележaвање Међу
народног дана миграната,
посвећен је првенствено
безбедности. Свесни смо
чињенице да су мигранти
смештени у целој Европи,
док их је у Србији око 4.500.
Општина Шид је показала
висок степен толеранције
и бриге према мигрантима.
Захвалницу коју сам овом
приликом добио од њих,
потврда је да се они овде
осећају сигурно и веома ми
је драго због тога. Надам се
да ће ови људи и ова деца,
бити најбољи амбасадори
у земљама које су њихова
крајња дестинација данас
сутра, када оду тамо. Оно
што највише мучи све њих
је неизвесност. Докле год
Европска унија не отвори
своја врата за њих, они ће
бити у Шиду. Надам се да
ће бити безбедни као што су
били до сада и да неће бити
већих проблема - истакао је
Вуковић.
Захвалност за топао при
јем, деца мигранти исказали
су поклањајући председни
ку Општине Шид своје црте
же, као и рукотворине жене
мигранткиња које током свог
боравка у шидској општини,
свакодневно израђују.

де све не држимо
новац. Наравно, прво
новчаник, па онда
џепови од панталона, фар
мерки, сакои, преграде у
женским ташнама, у неким
импровизованим несесери
ма и на још многим неве
роватним местима.
Уколико нема џепова,
онда се паре „гурну“ негде
да буду сигурне, а опет на
дохват руке.
Новца никад доста. Увек
треба још и још. Савреме
но потрошачко друштво,
тера нас да што више тро
шимо, а самим тим проце
сом расте и наша потреба
да имамо што више пара.
Неке енциклопедије тврде
да се реч новчаник користи
од 14. века, али мислим да
тек у савременој истори
ји новчаник добија значај.
Готово историјски. О боја
ма, изгледу и ношењу нов
чаника има разних теорија
и препорука.
Да ли сте икад разми
шљали да је новчаник
управо место где се деша
вају чудне ствари? Рецимо
боја новчаника и те како
може да утиче на количи
ну новца која се у њему
налази. Имате црни новча
ник и не радите. Погађам,
новчаник је празан. Јер
неки мудри људи су утвр
дили да онај ко има црни
новчаник никако не може
да привуче паре. Онда
следе упутства да је битно
да у новчанику увек имате
нешто новца и да га често
отварате. Вероватно да би
се сваких два сата уверили
да сте декинтирани.
Жене би требало, кажу
стручњаци за привлачење
новца, а нису економски
експерти, да имају златне
или црвене новчанике. За
мушкарце златни са сме
ђим детаљима. Кад бих
видела овакав новчаник
код мушкарца слатко би
се насмејала. Извињавам
се свим мушкарцима који
можда имају такав нов
чаник. И још ако је онако
дебељушкаст...
Врло је важно да ли
сте сами купили новчаник
или вам је неко поклонио.
Зашто? Па, знате све оне

Пише: Драгана Попов

приче о енергијама, као
добила сам га од пријате
љице која онако важи за
роспију, ту има пуно нега
тивне енергије, па ће мој
новчаник бити готово увек
празан. И још ништа није
ставила у њега.
И за крај треба волети
свој новчаник и бити поно
сан на њега. Шта?
Мој новчаник је црн и
стар једно осам година.
Никад нисам размишња
ла о бојама, изгледу, нити
сам поносна на њега била.
Грешка! Свест о свему
мора да се мења, па и ста
ву према новчанику. Увек
може боље и потпуније.
Пардон! Попуњеније.

У том новчанику
има свега сем пара.
Лична документа и
гомила новинских
исечака који се
љубоморно
чувају. Зашто?
То ни после много
година нисам
успела да сазнам

З

нам једног лика који
носи црни новчаник,
традиционално као
сваки Балканац, у задњем
џепу панталона. Увек је
дебељушкаст, баш она
ко да привуче неке крими
фаце и то је све. У том
новчанику има свега сем
пара. Лична документа и
гомила новинских исечака
који се љубоморно чувају.
Зашто? То ни после мно
го година нисам успела
да сазнам. И није га брига
за боју, шаре, али у њему
увек мора да буде новца
да се купе дневне новине.
Само толико. Неким људи
ма новац није примаран,
већ неке друге вредности.
А вама остављам да раз
мислите да ли је боље
имати пун црвени или
златни новчаник или неки
безвезне боје са нешто
сиће, а душу велику ко
Панонско море.
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ЛАЋАРАК

Безбедност
у саобраћају

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Отворено клизалиште

П

рошлог петка 15. децембра, на Град
ском тргу у Сремској Митровици зва
нично је отворено клизалиште и поче
ла је овогодишња клизалишна сезона.
Приликом отврања клизалишта начелник
Градске управе за културу, спорт и омлади
ну Илија Недић истакао је да је цена кли
зања остала иста и да се неће мењати јер је
тако притупачна за све грађане.
Цена клизања износи 150 динара, а гра

ђани ће моћи за тај износ да се клижу 90
минута. Клизалиште ће бити отворено до
краја фебруара и до тада ће на њему бити
организоване разне манифестације.
Отварање клизалишта обележено је крат
ким програмом, у којем су учествовали Пле
сни клуб „Сирмијум“, дечији хор „Пиколо“,
солиста Нина Синковић, робот и светлеће
виле на леду.
С. К.

Кампању унапређења безбед
ности деце у саобраћају органи
зовао је Савет за безбедност
саобраћаја Града Сремска
Митровица. Циљ кампање је био
да се деци укаже на узроке
настанка саобраћајних незгода
са учешћем деце, да им се поја
сне обавезе дефинисане Зако
ном о безбедности саобраћаја
на путевима које се односе на
заштиту деце, предлоге и савете
за безбедно учешће деце у сао
браћају, као и да се дају предло
зи за унапређење безбедности
деце на подручју Града Сремска
Митровица.
Едук ација је трајала један
школски час и одржана је свим
ученицима петих разреда ОШ
„Трива Витас овић Лебарник“
Лаћарак и ОШ „Добросав Радо
сављевић Народ“ Мачванска
Митровица. Предавање на три
бини су одржали Ђорђе Вра
њеш, председник Центра за
заштиту и безбедност заједно са
представником Одељења сао
браћајне полиције МУП-а. По
завршетку трибине организато
ри су присутнима поделили ката
диоптере за бицикле и летке са
кључним саветима за безбедно
учешће деце у саобраћају.

Vernicima
koji Bo`i}
slave po
gregorijanskom
kalendaru
~estitamo
praznik
Kwigovodstvena
agencija „Lumenis“
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Наклон румској публици

114 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ХКПД „МАТИЈА ГУБЕЦ“ РУМА

Свечани концерт

С

вечаним концертом својих тамбу
раша, ХКПД „Матија Губец“ је
обележио Дан друштва и 114
година постојања. Као гости, на концер
ту који је 16. децембра одржан у рум
ском Културном центру, наступио је
фолклорни ансамбл ХКЦ „Буњевачко
коло“ из Суботице.
Румску публику и госте је поздравио
председник ХКПД „Матија Губец“ Павле
Шкробот, који је истакао да је ово при

лика за подсећање на све оне који су
својим радом и активностима доприне
ли дуговечности друштва које спада у
ред најстаријих у Србији.
Концерту је присуствовао Иван Сабо
лић, опуномоћени министар Велепо
сланства Републике Хрватске у Београ
ду, представници хрватске зајендице у
Војводини, као и Стеван Ковачевић,
председник СО Рума.
У првом делу концерта наступили су

слављеници, тамбурашки оркестар
„Матије Гупца“ под диригенстком пали
цом Јосипа Јурце који је пуне две деце
није њихов уметнички руководилац. Као
солисти, тамбурашима су се прикључи
ли Душан Ступар, Дуња Дивић, Зоран
Лепшановић, Катарина Атанацковић и
Марија Ратанчић. Други део концерта
припао је гостима, ХКЦ„ Буњевачко
коло“ чији је фолклорни ансамбл извео
део свог богатог репертоар
 а.
С. Џ.

ПРЕДНОВОГОДИШЊА ИЗЛОЖБА УДРУЖЕЊА „ГОРОЦВЕТ“

Радови инспирисани традицијом

У

сусрет Новој години,
Удружење „Етнодом
Гороцвет“ организује
велику изложбу у Трејдју
ник центру у Инђији. Све
чано отварање заказано
је за петак, 22. децембар у
18 часова. Радови вредних
чланица поменутог Удру

жења биће изложени до 7.
јануара.
-У питању је редовна,
годишња изложба нашег
Удружења на којој ће око 15
наших чланица приказати
своје радове. У питању су
рукотворине попут азбуке
у златовезу, монограма и

пешкира. Све је базирано
на радовима које смо узе
ли из Етнографског музеја
Војводине. Изложба, иначе,
носи назив „Диван је кићени
Срем“- истакла је Јованка
Шовљански, председница
Удружења „Етнодом Горо
цвет“ из Инђије.

Јованка Шовљански, председница и чланица Удружења „Гороцвет“ са радовима

Шовљански се осврнула
на активности и пројекте
које је Удружење „Гороцвет“
реализовало у току 2017.
године.
-Пуно смо радили као и
сваке године. Посебно смо
поносни на дугогодишњу
сарадњу са Етно мрежом
из Београда. Наше члани
це већ дуго раде произво
де који се користе у прото
коларним посетама Владе
Републике Србије. Тако да,
на пример, министарка
Зорана Михајловић редов
но својим гостима покла
ња наше производе- каже
председница
Удружења
„Етнодом Гороцвет“ и дода
је да су у току ове годи
не реализовали пројекат
захваљујући
средствима
које је обезбедила локал
на самоуправа, као и да су
током целе године учество
вали на различитим изло
жбама у земљи и иностран
ству.
М. Ђ.
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ШОСО„РАДИВОЈ
ПОПОВИЋ“

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Новогодишњи
пакетићи
задецу
Ученици Основне школе
„Радивој Поповић“ из Сремске
Митровице и корисници Днев
ног боравка за децу, младе и
одрасла лица су прошле среде,
13. децембра на поклон добили
новогодишње пакетиће.

Петарданијеиграчка

П

рошлог уторка 12. сеп
тембра, у Основној
школи „Свети Сава“ у
Сремској Митровици припад
ници Одељења за ванредне
ситуације одржали су пре
давање о опасностима које
могу настати несавесном и
нестручном употребом пиро
техничких средстава.
Предавање је део про
јекта „Основи безбедности
деце“, који заједно реализују
Министарство унутрашњих
послова и Министарство
просвете, науке и техноло
шког развоја.
Портпарол
Полицијске
управе Сремска Митровица
Жељка Аврић, рекла је да

ЖељкаАврић

се предавања о несавесној
и нестручној употреби пиро
технике одржавају у свим
основним школама на под
ручју Срема.

– Ово приликом желим да
подсетим грађане Сремске
Митровице да се предлог
Закона о изменама и допу
нама Закона о јавном реду и
миру налази у скупштинској
процедури. Закон предвиђа
строже казне за неструч
ну и несавесну употребу,
као и продају пиротехнике
малолетним лицима. Казне
ће се кретати од 50.000 до
100.000 динара. Овом при
ликом апелујем на грађане
да не купују пиротехничка
средства на улици, него од
лица која поседују овлашће
ње за продају пиротехнике –
рекла је Аврић.
С.К.

Уочи празника, митровачка
фирма Купер стандард и ђаци
из Основне школе „Свети Сава“
су решили да обрадују децу
ново годи шњим
покло ни ма.
Пакетиће за 35 корисника Днев
ног боравка су припремили уче
ници ОШ „Свети Сава“, док су
поклони за ученике од првог
разреда основне до трећег раз
реда средње школе, за њих
110, дар компаније Купер стан
дард.
Пре поделе пакетића, изве
дена је и новогодишња пред
ства митровачког позоришта
„Чаробни поклон за Деда Мра
за“, у којој су најмлађи уживали.
Б.С.

МИТРОВАЧКАБИБЛИОТЕКА

ВечепосвећеноИсидориСекулић

У

Библиотеци
„Глиго
рије Возаровић“ у
Сремској
Митрови
ци у уторак, 12. децембра
организовано је предавање
и пројекција документарног
филма о животу и раду Иси
доре Секулић. У програму
су учествовали Лаура Бар
на, ауторка књиге о Исидо
ри Секулић „Моја последња
главобоља“ и Ивана Јано
шевић, директорка Библио
теке „Влада Аксентијевић“
у Обреновцу. Промоцију је
водила Ружица Станковић,
библиотекар.
У овој години се обеле
жава 140 година од рођења
Исидоре Секулић, књижев
нице и прве жене чланице
Српске академије наука и
уметности. а наредне 2018.
године 60. годишњица од

РужицаСтанковић,ЛаураБарнаиИванаЈаношевић

њене смрти.
Књижевница Лаура Барна
се преко десет година бави
Исидором Секулић, њеном
књижевном и људском поја
вом у српском друштву. У
филму „Исидора“ Лаура
описује Исидорине лич

не предмете и на тај начин
открива другу страну лично
сти велике књижевнице.
Публика у митровачкој
Библиотеци је предано слу
шала приче које су дочара
вале различите сегменте
Исидорине личности. Њена

дуалност је посебно привла
чила слушаоце. У јавности
је Исидора представљена
као аскетска личност, стро
гог и беспрекорног израза
док је у суштини од јавности
крила једну крхку жену која
је волела живот и уживала у
његовим лепотама.
Легат Исидоре Секулић
се чува у Универзитетској
библиотеци у Београду и
садржи предмете, уметнич
ке слике и књиге. Библио
тека Исидоре Секулић је
проглашена 2014. године за
културно добро од великог
значаја, њу чине дела ауто
ра о којима је писала, ориги
нална издања страних ауто
ра која је преводила и дела
домаћих писаца, али се ту
налази и 207 њених аутор
ских дела.
Б.С.
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ПРОСЛАВА НОВЕ ГОДИНЕ НАЈСТАРИЈИ ОБИЧАЈ

Добар провод ће напунити
батерије за следећу годину

П

Добар провод
и по која
купљена
крпица на
новогодишњој
акцији ће
свакако
напунити
батерије за
следећу годину

очетком месеца поче
ла је празнична еуфо
рија уз познато питање
„Где за дочек?“ Новогоди
шњу ноћ свако проводи на
свој начин, а свака генераци
ја има своја омиљена места.
С обзиром на то да вели
ка већина грађана Србије
располаже са ограниченим

буџетом, не остаје им баш
пуно опција. Прослава Нове
године у кругу породице или
са друштвом или одлазак
на трг једине су опције које
су прихватљиве за скроман
буџет. Они који се буду одлу
чили да Нову годину просла
ве у ресторану мораће да
издвоје нешто више новца.

У хотелу „Срем“ на КПД организује се дочек Нове године

Конкретно у Сремској Митро
вици та бројка се креће
од 30 до 50 евра по особи,
док ће прослава у ресто
рану „Срем“ који се налази
у оквиру Казнено поправног
завода у Сремској Митро
вици износити 4.000 динара.
У претходно наведене цене
укључен је мени који садр
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АНКЕТА: Где ћете за Нову годину?

Кад пензионери организују
то буде најбоље

Бранислав Туцаковић, Радослава Шкрбић, Габријела Аврамовић и Зорица Барчић

Да ли сте
знали?

Нова година предста
вља први дан у следећој
години, а њена прослава је
један од најстаријих оби
чаја човеч анс тва. По
неким казивањима, први
који су славили Нову годи
ну, били су Кинези, а у то
време трговци су се међу
собно даривали поклони
ма. Равнајући се по зве
здама, без чуда модерне
технике, стари народи су
обележавали прелаз у
друго раздобље. Данас
Нову годину славе сви, а
она прво стиже на Линиј
ска острва, док последњи
славе на Самои и још
неким пацифичким остр
вима.

Бранислав Туцаковић, књиговођа,
Сремска Митровица: Ја сам се одлучио
да Нову годину прославим у једном клубу у
Новом Саду. Цена је приступачна, а и пону
да је добра.
Радослава Шкрбић, саветник у осигу
рању, Мартинци: Ову нову годину ћу про
славити у ресторану у Коцељеви. За ту
варијанту сам се одлучила зато што је
понуда ресторана добра, а и тамо никад
нисам била.
Габријела Аврамовић, саветник, Лежи
мир: Нову годину ћу славити код куће са
породицом, али то још није сигурно пошто
у оптицај долази и одлазак на трг у Нови
Сад, имамо још времена да одлучимо.
Зорица Барчић, ментор обуке, Салаш
Ноћајски : Ја сам се определила за кућну
варијанту, јер ми највише одговара атмос
фера у кругу породице.

Јелена Кнежевић, васпитач, Мартин
ци: Још се нисам одлучила где ћу славити
Нову годину. У оптицају су две варијанте,
једна је трг у Новом Саду а друга је кућна
варијанта са друштвом.
Пера Чавић, пензионер, Рума: Нову
годину ћу славити у Дому пензионера у
Руми. Поред тога што је повољно, биће и
добра атмосфера јер ће бити музика ужи
во. Кад пензионери организују то буде нај
боље.
Сава Петрић, конобар, Нови Сад: Ове
године сам се одлучио да прославим Нову
годину на тргу у Новом Саду, после је у
плану одлазак у неки клуб. 31. радим тако
да не могу ништа друго да испланирам.
Зора Васић, трговац, Сремска Митро
вица: Један део новогодишње ноћи ћу про
вести кући са породицом уз богату трпезу, а
после ћу ићи на трг.

Јелена Кнежевић, Пера Чавић, Сава Петрић и Зора Васић
жи: предјело, главно јело,
дезерт и неограничено дома
ће пиће.
Пред свако новогодишње
славље многи се питају шта
обући у најлуђој ноћи, а да
то буде лепо, удобно и зани
мљиво. Новогодишње вече у
елегантном ресторану, под
разумева облачење које при
личи празничноим духу. Пра
зничне куповине су почеле, а
обично највише девојк е које
траже одевну комбинацију
за Нову годину.
– Ових дана видно се

повећао број муштерија,
углавном су то девојке. Нај
више се продају хаљине у
златним и сребрним тоно
вима, док има оних који су
се одлучили за стару добро
проверену малу црну хаљи
ну. Цене хаљина се крећу
од 2. 000 до 3. 500 динара
– рекла нам је радница у јед
ном митровачком бутику.
Поред адекватне гарде
робе за новогодишњу ноћ
потребна је фризура и шмин
ка. У митровачким фризер
ско – козметичким салонима

највише су тражене једно
ставне фризуре, фенирање
на равно и на локне, цена
се креће 500 до 800 динара
док цена шминкања износи
1. 500 динара.
Какав провод желите за
дочек остаје на вама да
одлучите. Како год, новца
никад доста па зато нава
лите, трошите и не мисли
те. Добар провод и по која
купљена крпица на нового
дишњој акцији ће свакако
напунити батерије за следе
ћу годину.
С. Котаранин
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VREMEPLOV
20. децембар
1355. Умро српски цар Душан
Стефан Немањић. У Скопљу
1346. крунисан за цара Срба,
Грк а и Арбанаса. У време
његове владавине Србија била
на врхунцу моћи, простирала
се од Коринског залива на југу
до Дунава на северу и од
Јадрана на западу, до Егејског
мора на истоку.
21. децембар
1993. Предс едн ик Рус ије
Бор ис Јељцин расп устио
Министарство безбедности,
бивши КГБ, уз образложење да
га није благовремено упозорио
на опасност развоја догађаја у
земљи и зато што институцију
која је деценијама застрашива
ла грађане није могуће рефор
мисати.
22. децембар
1894. Француски артиљеријски
капетан Алфред Драјфус осу
ђен је на доживотну робију на
основу лажне оптужбе да је
Немцима продавао војне тајне
и послат у затвор на Ђаволска
острва у Француској Гијани.
Под притиском јавног мњења у
које је био укључен и књижев
ник Емил Зола рехабилитован
је 1906.
23. децембар
1972. Умро совјетски конструк
тор авиона Андреј Николајевич
Тупољев. Руководио израдом
више од 100 типова авиона,
укључујући бомбардере и
џиновски АНТ–20 „Максим Гор
ки“. После Другог светског рата
конструисао путничке авионе,
међу њима ТУ–144, први
суперсонични авион на свету.
24. децембар
1865. У месту Пуласки у аме
ричкој држави Тенеси основа
на је расистичка организација
белаца Кју–Клу-кс–Клан.
1944. У Новом Саду је изашао
први број дневног листа на
мађарском језику “Сабад Вај
дашаг”, који је у септембру
1945. променио назив у “Ма
ђар со”.

HOROSKOP
ОВАН: Ваша снала
жљивост у послов
ном смислу доноси
само тренутну сатис
факцију и олакшање. Јасно вам
је до које границе можете да оче
кујете успех и због тога бирате
неке заоб
 илазне методе као
начин да се ослободите нечије
пословне контроле или критике.
Мимо своје воље упадате у неке
конфликтне ситуације.
БИК:
Спос обн ост
доброг опажања и
сјајне концентрације
вам помажу да оства
рите своје пословне циљеве.
Важно је да у сусрету са сарад
ницима подстичете креативност
у идејама, јер ускоро вас очекује
заједнички добитак и могућност
за обнављањем неких послов
них договора. Показаће се да
партнер уме да испуни сва ваша
очекивања. Предстоји вам пери
од нежности и задовољства.
БЛИЗАНЦИ: Неко ће
вас
изн ен ад ит и
лошим информација
ма, али уз додатну
упорност и велики напор на крају
ћете бити задовољни својим
пословним успехом. Боље је, да
избегавате сарадњу са непозна
тим особама и да проверавате
све могуће информације у вези
материјалних улагања. Неко са
стране покушава да вам иском
пликује љубавни живот или
однос са вољеном особом.
РАК: Веома амбицио
зно и са нескривеним
оптимизмом присту
пате разним догово
рима које иницирају ваши сарад
ници. Потребна вам је и одређена
доза мудрости приликом решава
ња новчаних питања. Удружите
своје интересе са особама које
добро познајете. У односу са
вољеном особом све изгледа
мирно и предвидиво али изнена
дићете се необичним обртом.

ВАГА: Пажљиво про
цењ ујет е
нов а
пословна дешавања,
јер своје идеје треба
да пласирате на правом месту
или пред особом која има довољ
но слуха за сличне интересе. И
даље одбијате да чините ком
промисе када они нису у складу
са вашим моралним начелима.
Због бројних обавеза дешава се
да пропуштате неке важне дога
ђаје.
ШКОРП ИЈ А:
Нек о
диктира нове догађа
је, што значајно ком
пликује ваш пословни
или статусни положај. Нарочито
вам се не допада чињеница о
суженим могућностима да избор
одговарајућег посла или акције
коју бисте спровели заједно са
блиским пријатељима. Немојте
дозволити да вас неко испрово
цира на пословни ризик. Чак и у
љубавном односу неко други
диктира правила.
СТРЕЛАЦ: Стало вам
је да оставите велики
утисак на сараднике,
али већина догађаја
вам не иде у прилог. Добро раз
мислите шта све можете да кори
гујете у ходу како бисте делова
ли убедљиво на оне који се коле
бају. Очекује вас добитак или
успех кроз новчане инвестиције.
У односу са партнером прижељ
кујете већу емотивну слободу.
ЈАРАЦ: Очекују вас
похвале и признања
на различитим стра
нама. Шта ће вас
додатно мотивисати да прихва
тите неке нове изазовне задатке.
Али, избегавајте јавна обећања
по питању, строго утврђених
рокова. Стало вам је да успоста
вите боље разумевање и емо
тивно зближавање у односу са
вољеном особом.

25. децембар
1977. Умро енглески филмски
глумац, сценариста, режисер и
продуцент Чарли Чаплин.
Један од пионира кинемато
графије и највећих уметника у
историји филма, светску славу
стекао у САД улогом сенти
менталног кловна–луталице у
комедијама немог филма.
Добитник Оскара за животно
дело 1972.

ЛАВ: Тек када јасно
дефинишете листу
прио р итета
многе
ствари ће почети да
се одвијају у позитивном правцу.
Посебно посветите пажњу посло
вима који ће вам донети конкрет
не резултате и финансијску
добит, јер за кратко време може
те да остварите успех у више
праваца. Партнер вас је изнена
дио са неким добрим идејама.

ВОДОЛИЈА: Налази
те се у фази креатив
ног успона и стало
вам је да побољшате
свој пословни или друштвени
статус. У прилог вам иду нова
дешавања и многе ситуације
када се одлучује о пословним
циљевима. Слободно преузмите
иницијативу како бисте наметну
ли своју улогу пред сарадници
ма. У љубавној перспективи у
односу са партнером важно је да
сачувате позитивна уверења.

26. децембар
2004. У налету плимног таласа
цунамија изазваног земљотре
сом јачине 9 степени Рихтеро
ве скале недалеко од индоне
жанског острва Суматре, стра
дало је више стотина хиљада
људи у земљама региона:
Малезија, Индија, Бангладеш,
Шри Ланка, Тајланд, Индоне
зија, Малдиви, Сомалија, Тан
занија, Сајшели, Мјанмар,
Кенија и Мадагаскар.

ДЕВ ИЦ А:
Прем а
сарадницима делује
те захтевно, тако да
свима постаје јасно
да не желите да неко ремети или
успорава ваше пословне плано
ве. Улажете велику енергију у
различите циљеве које сте себи
поставили. Не дозвољавате да
неко критикује ваш начин рада.
Често се налазите у ситуацији да
вам неко показује своју накло
ност.

РИБЕ: Делујете врло
промишљено и стало
вам је да придобијете
нечије поверење у
различитим ситуацијама. Све
треба да чините плански и у
складу са искуством. Нема раз
лога да оклевате, јер у односу на
сараднике имате низ предности
које сада можете да пласирате
на прави начин. У приватном
животу покушавате да ускладите
ритам обавеза.
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Crkveni
kalendar
Среда, 20. (7) децембар
Свети Амвросије; Преподобни
Григорије Горњачки
Четвртак, 21. (8) децембар
Преподобни Патапије; Св. апо
столи Состен, Аполос и други
Петак, 22. (9) децембар
Зачеће Свете Ане
Субота, 23. (10) децембар
Св. мученици Мина и други с
њим; Св. Јован, деспот српски
Недеља, 24. (11) децембар
Преподобни Данило Столпник
– Материце
Понедељак, 25. (12) децембар
Свети Спиридон Чудотворац,
Епископ тримитунски
Уторак, 26. (13) децембар
Св. муч. Евстратије; Св. Гаври
ло, Патријарх српски; Преп.
Никодим Тисмански

Ружице са
вишњама
Састојци: вода 1,5 дл, шећер
50 г, суви квасац 1 кашика, уље
1/2 дл, јаје, брашно 450 г. За
пуњење: вишње 200 г, шећер 2
кашике, вода 3 кашике, густин 1
кашика. За посипање: шећер у
праху 30 г, ванилин шећер.

Припрема: У посуду ставити
млаку воду, шећер, кашику сувог
квасца. Оставити да стане пет
минута, па додати уље, јаје и бра
шно. Замесити тесто и оставити
да надолази. Замрзнуте вишње,
шећер и кашику воде кувати док
се шећер не истопи. Умутити две
кашике воде са густином, додати
у вишње и кувати да се згусне.
Тесто исећи на 12 квадрата, на 4
угла засећи, а на средину ставити
кашичицу вишања. Четири дела
исеченог квадрата наизменично
савијати. Ружицу ставити у под
мазан калуп за мафине, премаза
ти уљем и оставити 30 минута, па
пећи на 180 степени 20 минута.

• Да није правде, човек у
животу не би имао шта
да тражи.
• Ко има брата џелата,
најмање се мучи.
• У овој немаштини, ни
лопови више не могу
поштено да живе.
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ЗАВРШЕНА СЕЗОНА ЗА ФК „ИНЂИЈА“

Задовољни учињеним у 2017. години
Ф
удбалски клуб „Инђија“
такмичарску сезону завр
шио је на седмој позицији
на табели Прве лиге Србије. Тим
резултатом задовољни су руко
водиоци инђијског прволигаша
имајући у виду да је иза њих вео
ма тежак период. Како је истакао
Здравко Мрђа, председник ФК
„Инђија“ током пролећног дела
првенства клуб је чак успео да
се „попне“ на четврто место, али
је затим уследио лошији период
када их је напустио велики број
играча. Како каже, то је доприне
ло нешто лошијим резултатима
у јесењем делу првенства.
- Задовољни смо овом годи
ном, јер смо имали јако добру
екипу и појединце. Међутим,
већину њих нисмо успели да
задржимо у прелазном року и то
се одразило на стање на табели
- каже Мрђа и додаје:
- На почетку првенства смо
узели бодове, међутим касни
је смо морали да се захвалимо
дотадашњем тренеру, после
чега је екипу преузео Срђан Бла
гојевић, садашњи шеф стручног
штаба.

Здравко Мрђа
Представници ФК „Инђија“
посебно су поносни на то што
су успели да одрже стабилну
финансијску ситуацију током
целе 2017. године.
- Све обавезе и дуговања из
неких претходних периода смо
редовно сервисирали. Ниједан
дан нисмо били у блокади, за
разлику од 2016. године. Имамо
још неколико судских спорова,

Драган Пилиповић
које смо наследили и које ћемо,
надам се, успешно окончатиистакао је Драган Пилиповић,
директор ФК „Инђија“.
Пилиповић се осврнуо и
на оно што их тек чека, а то је
наступајућа такмичарс ка сезо
на за коју имају велике планове.
Циљ је да заузму једно од чети
ри прва места на табели Прве
лиге Србије, како би дошли до

прилике да се пласирају у виши
ранг такмичења, Супер лигу
Србије.
- Завршили смо сезону и сле
ди нам период када морамо раз
мишљати о појачањима. Неким
играчима смо се захвалили на
досадашњој сарадњи и уз кон
султације са тренером Благоје
вићем, довешћемо играче који
би требало да поправе квалитет
екипе, са њима ћемо спремни да
уђемо у пролеће - каже дирек
тор ФК „Инђија“ и додаје да про
лећни део првенства, ФК „Инђи
ја“ започиње утакмицом против
„Бежаније“ која је заказана за
10. март.
- Припреме ћемо одрадити
у Кући фудбала, јер не жели
мо да стварамо беспотребне
издатке, а и нисмо у прилици да
се додатно финансијски троши
мо. Шеф стручног штаба оста
је исти, Срђан Благојевић са
помоћницима Јованом Голићем
и Милошем Милиновићем. У
преговорима смо и са кондици
оним тренером који би долазио
по потреби.

М. Ђ.

РУМА: ОДИГРАНА УТАКМИЦА Ц ГРУПЕ ЛИГЕ ШАМПИОНА

Победиле искусније Пољакиње

О

дбојкашице „Визура“
Рума биле су, у окви
ру првог кола ЦЕВ
Лиге шампиона, домаћин
актуелног првака Пољске
– одбојкашицама „Хемика“
Полице.
Утакмица је одиграна
пред око 2.000 гледалаца
у румској Хали спортова, а
актуелне шампионке Срби
је, и поред велике подршке
публике и одличне и борбе
не игре, овај сусрет су изгу
биле са 3:0.
За пољску екипу су игра
ле и две бивше одбојка
шице „Визуре“ – Бианка
Буша и Слађана Мирковић,
као и најбоља блокерка
са последњег Европског
првенства Стефана Вељко
вић.
Треба истаћи да у пољ
ској екипи играју репрезен
тативке Србије, САД, Бугар
ске и Пољске, дакле реч је
о квалитетним и искусним
одбојкашицама, док је еки
па „Визуре“ млада – реч је
о играчицама углавном, до
20 година старости.
Капитен ОК „Визура“ Рума
Слађана Ерић се након

меча захвалила румској
публици на сјајној подршци
уз констатацију да је у овом
мечу пресудило искуство
пољске екипе.
- Ово је тек почетак так
мичења у Лиги шампиона,
показали смо да можемо да
парирамо најјачим екипама
и спремићемо се максимал

но за наредни меч против
против бугарске екипе рекла је Слађана Ерић.
Најбољи средњи блокер
Европе Стефана Вељковић
одала је признање румској
публици на бодрењу и атмо
сефри у хали.
У оквиру Лиге шампиона,
Рума и одбојкашице „Визу

ре“ ће бити још домаћин
екипи „Динама“ из Казана 6.
фебруара, а екипи „Марице“
из Пловдива 20. фебруара.
Биће то прилика за све
љубитеље одбојке да ужи
вају у квалитетним мече
вима, а публици да бодри
„Визуру“ Рума.

С. Џ.

