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Жељко Трбовић нови
председник Општине

Н

а
конститутивној
седници
Скупштине општине Пећинци,
која је одржана прошле сре
де, 10. јануара, за новог председника
Општине изабран је магистар права
Жељко Трбовић, који је од 2012. го
дине обављао дужност начелника
пећиначке Општинске управе, а на
место његовог заменика изабран је
дипломирани економиста Зоран Вој
кић, који је ту функцију обављао и
претходне четири године.
Захваљујући се на указаном пове
рењу новоизабрани први човек пећи
начке општине рекао је да је за њега
избор за председника Општине ве
лика част, али и обавеза да брине о
добробити 20.000 грађана пећиначке
општине.
- Као председник Општине, заједно
са својим тимом, наставићу да спро
водим политику коју смо спроводили
и у претходне четири године. За те
четири године много тога је урађе
но, али још много посла нас чека,
јер смо од наших претходника, који
су пећиначком општином владали
12 година, наследили 500 милиона
дуга у општинском буџету и инфра
структуру у очајном стању. У школе
и вртиће није улагано деценијама,
затекли смо кровове који прокишња
вају и чучавце у школским објекти
ма, неуређене амбуланте и путеве у
рупама. У претходне четири године
значајно смо поправили стање, али
има ту још много посла да се уради.
Током децембра започели смо 34 ма

ња инфраструктурна пројекта у свих
15 насеља наше општине, од којих
су неки већ завршени, а неки су још
увек у фази реализације, махом на
реновирању школских објеката, вр
тића и амбуланти. Тај посао ће уско
ро бити приведен крају, а већ током
ове године очекујем да ћемо започе
ти и неколико нових капиталних про
јеката, попут изградње новог објекта
Предшколске установе у Шиманов
цима. Завршавамо нову водоводну
мрежу у Обрежу, следеће насеље у
којем ћемо ово радити је Купиново.
Пред нама је велики посао и зато не
ћемо имати времена да уживамо на
ловорикама, већ буквално од сутра
морамо засукати рукаве и наставити
са озбиљним радом – рекао је Трбо
вић и нагласио да ће му посао олак
шати континуитет власти у општини
Пећинци.
За председника Скупштине општи
не Пећинци изабрана је Дубравка
Ковачевић Суботички, лекар спе
цијалиста пнеумофтизиолог, која је
у претходне четири године вршила
дужност председника Општине Пе
ћинци, а на место њеног заменика
изабран је дипломирани менаџер
Александар Јовичић, који је на тој
функцији био и у претходном манда
ту. За секретара Скупштине општине
Пећинци изабрана је Јелена Мићић,
дипломирани правник мастер, која је
ову дужност вршила и у претходном
мандату.
Новоизабрана председница пећи

начког парламента нагласила је да је
задатак Скупштине да у наредне че
тири године обезбеди политичку ста
билност која ће председнику Општи
не, Општинском већу и свим осталим
општинским органима и телима омо
гућити несметан рад на унапређењу
квалитета живота грађана.
- Апсолутна већина коју има вла
дајућа коал
 иција, 27 од укупно 30
одборничких места, не оставља про
стора за опструкцију рада Скупшти
не и сигурна сам да нас чека један
миран период рада током којег ће
мо, уместо на политичка трвења, сву
своју енергију моћи да усмеримо ка
напретку наше општине – рекла је
Ковачевић Суботички.
овоизабрано Општинско ве
ће има девет чланова: Душан
Тешић, Мирослав Ускоковић,
Зоран Јовановић, Јелена Чубрилов,
Живорад Гордић, Златко Јовичић,
Милан Мијаиловић, Борислав Макси
мовић и Катарина Матић. Председ
ник Већа је по функцији председник
Општине Жељко Трбовић, а његов
заменик ће бити Зоран Војкић.
На локалним изборима у општини
Пећинци, одржаним 24. децембра
прошле године, коалициона листа
Српске напредне странке освојила
је 27 од укупно 30 одборничких ме
ста у Скупштини општине Пећинци,
док су преостала три мандата при
пала коалиционој листи Демократ
ске странке и Лиге социјалдемокра
та Војводине.
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А зашто ви
једете прстима?

Н

е стишава се полемика око прве
епизоде серијала Немањићи –
рађање краљевине. Имам утисак
да је подела направљена, онај коме се
не свиђа ново „чедо“ РТС свакако је сум
њив, јер да није, било би му јасно колики
значај за национ
 алну ствар „у овом
тешким временима“ има овај драмски
подухват вредан неколико милиона
евра. Ја не знам ништа о том значају,
нити ме занима, знам само да је прва
епизода била досадна. Уопште ми није
јасно зашто људи очекују од телевизије
да нам сервира историју? Ко хоће исто
рију нека чита књиге и нека гледа доку
ментарне филмове. Играни програм
ваљда има неку другу улогу и неку дру
гачије естетске захтеве. И зато је најве
ћи грех аутора то што су направили
досадну серију. Бескрвну, монотону и
незанимљиву. Кад кажем незанимљиву,
мислим да је незанимљива оним који
бар нешто знају о средњевековној срп
ској историји. Нажалост, таквих је веома
мало, па има оних који мисле да је онај
Немањин мали што успављује голубове
у ствари цар Душан.
Затим следе греси подилажењу стере
отипима, али то је, бар се мени чини
мање важно. То кад жупаница Ана (у
лошој глумачкој изведби Д. Мијатовић и
акцентом шалтеруше Слађе из серије
Стижу долари) упада на сред ручка и
пита децу и мужа „а што ви једете прсти
ма“, неком можда изгледа блесаво.
Мислим, и мени изгледа блесаво. Бле
саво и јесте, а још више наивно, али
хајде да се и ми нечим „поносимо“... А
ми куме боц, што рече Манда. Али, језик
и акценат у серији свакако заслужују
сваку осуду. Тако нешто јавни сервис
није смео себи да допусти. Посебно не у
пројекту од три милиона евра. Јер, ствар
се лако упрска, а прилика је само једна.
Ми смо много сиромашни да бисмо сва
ко мало снимали тако скупоцене серије.
Једном је снимљен филм о Косовском
боју. И сви су га мање више пљували, а
он сад спрам Немањића изгледа као
блокбастер. Нико више није покушао да
сними другачију и бољу верзију. А није
зато што овде нема новца за такве ства
ри, сем кад је у питању неки много вели
ки јубилеј. Једном је снимљена серија о
Лази Костићу, што се мене тиче боље и
да није, али Лаза у овом веку сигурно
неће добити неку нову филмску биогра
фију. Прилика је пропуштена, нове неће

То кад жупаница Ана
(у лошој глумачкој
изведби Д. Мијатовић
и акцентом шалтеруше
Слађе из серије Стижу
долари) упада на сред
ручка и пита децу и мужа
„а што ви једете прстима“,
неком можда изгледа
блесаво. Мислим, и мени
изгледа блесаво. Блесаво
и јесте, а још више
наивно, али хајде да се и
ми нечим „поносимо“...
А ми куме боц, што
рече Манда

бити. Тако је и са Немањићима. Једном
се обележава 800 година крунисања
првог српског краља.
поводу тог јубилеја и емитовања
серије, М новине су решиле да
обнове фељтон о српским сред
њовековним принцезама и владаркама.
Овог пута акценат је на владарској кући
Немањића. Кроз приче о тим женама
ауторка др Снежана Булат, прича причу
о њиховим мужевима, синовима, браћи,
о историјским околностима и прилика
ма. И о томе како су брзо мењали и
жене и савезнике у складу са политич
ким проценама. Како је српском краљу
било лако да отера жену „зато што је
шугава“, како су неке сиротице племени
тог рода бежале голе и босе главом без
обзира са српског двора и како је било и
оних који су својим супругама били вер
ни цео живот.
Свакаквих владара је било у династи
ји Немањић. А сви сем једног су канони
зовани и проглашени свецима. Једини
који није светац је управо онај чије цар
ство је сиротиња раја сањала док је
вековима робовала под Турцима. И не
само сиротиња раја. Обнову његовог
царства сањала је васколика српска
„дијаспора“ расута по угарским и иним
европским равницама и просторима.
Једино цар Душан није светац у Српској
православној цркви, иако је управо он
тај који је омогућио да СПЦ из архиепи
скопије пређе у статус патријаршије.
Зашто? Право питање на које нема баш
тачног и једноставног одговора.

У

* Osniva~ i izdava~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Sremska Mitrovica,
Kraqa Petra Prvog 5a. Odgovorni urednik Svetlana Cucani} * telefon /
faks 022/ 611-556 * e-mail: redakcija@m-novine.com * teku}i ra~un: 160-15283-11, Banka Inteza, filijala
Sremska Mitrovica * cena primerka 50 dinara. Godi{wa pretplata 2.600 dinara, polugodi{wa 1.300
dinara, tromese~na 650 * [tampa: [tamparija Forum, Vojvode Mi{i}a br. 1, Novi Sad * Nenaru~eni
tekstovi i fotografije se ne vra}aju.

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana Cucani}.
- God. 1, br. 1 (2001) - . – Sremska Mitrovica :
СРЕМ МЕДИА МЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno.
ISSN
1451-8597
COBISS.SR-ID
165382407

4

M NOVINE

ДРУШТВО

17. JANUAR 2018.

КО ЧУВА ЧУВАРЕ: МЕДИЈСКО ПОДЗЕМЉЕ ПРОТИВ ПОЛИЦИЈЕ?

Коме сметају успеси
сремске полиције?
Шта се налази у
позадини неоснованих
напада појединих
портала на Полицијску
управу Сремска
Митровица, у којима
се не преза од
измишљотина. Да ли
је наручилац ових
напада неко коме је
жао што је дошло до
смене оних људи који
су својим радом
каљали углед
полиције? Или је
неком жао што се
стотине килограма
дроге не транспортују
кроз Срем тако лако
као некад, у време док
је на челу полиције
био онај Смајић
из Шида?

Н

а последњој конференцији за
новинаре у Полицијској упра
ви Сремска Митровица, одр
жаној уочи новогодишњих празни
ка, начелник Ђура Мандић имао је
добре аргументе да се похвали
добрим учинком свога тима. При
мера ради, од јануара до новембра
2017. године реализовано је 337

заплена опојних дрога, а укупна
количина заплењених наркотик а
износи 211 килограма. Поређења
ради, у 2015. години било је запле
њено 71 килограма дроге.
Некако паралелно са том конфе
ренцијом, преко одређених порта
ла кренули су по свему судећи
наручени напади на Полицијску

управу Сремска Митровица и њене
руководиоце. Шта стоји иза овако
организованог медијског и подзе
мља у ширем смислу, није тешко
рећи, јер иза „информација“ које се
у њима пласирају стоје интереси
оних структура које су имале већу
моћ и утицај када је на челу ПУ
Сремска Митровица био пре
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неколико година смењени Зоран
Смајић, човек познат по томе што је
вршио полицијски притисак на
„неподобне“ новинаре.
У тим нападима на Полицију, не
бирају се средства, а посебно се не
бирају манипулације. Тако се од
два килограма заплењене дроге,
која је наводно нестала на портали
ма манипулише са измишљених 20
килограма, а сви остали пропусти у
раду појединих полицајаца се уде
сетостручују. Тако се од два пишто
ља помиње чак 20, а од кафанске
туче се измишља дерт са „одсече
ним ушима“, уз додатак свега и сва
чега.
та се налази у позадини
неоснованих напада поједи
них портала на Полицијску
управу Сремска Митровица, у који
ма се не преза од измишљотина. Да
ли је наручилац ових напада неко
коме је жао што је дошло до смене
оних људи који су својим радом
каљали рад полиције? Или је неком
жао што се стотине килограма дро
ге не транспортују кроз Срем тако
лако као некад, у време док је на
челу полиције био онај Смајић из
Шида?
Министарство унутрашњих посло
ва – Полицијска управа у Сремској
Митровици, не скрива чињенице о
догађајима и пропустима начиње
ним у раду припадника полицијских
службеника ове Полицијске управе,
а камоли о извршеним кривичним
делима и прекршајима.
Напротив, чињеница је да је упра
во актуелно руководство ове Поли
цијске управе пријавило Сектору
унутрашње контроле МУП догађаје
и кривична дела за која су одговор
ни припадници Полицијске управе.
О проналаску два килограма
хероина у стану преминулог поли
цајца Министарство унутрашњих
послова је обавестило јавност пре
тачно годину дана, а о злоупотреби
службеног положаја тројице поли
цијских службеника који нису обез
бедили пиштоље одузете од грађа
на по различитим основама, Мини
старство је издало званично саоп
штење за јавност уочи Нове 2018.
године, које се још увек налази на
сајту МУП.
Такође, Полицијска управа у
Сремској Митровици је и о покушају
тешког убиства у Царској палати
11.12.2017. званично обавестила
јавност путем саопштења, по утвр
ђивању првих чињеница везаних за
ово кривично дело.
О свим овим догађајима и на
основу званичних саопштења МУП
– Полицијске управе у Сремској
Митровици, јавност су извештавали
и локални и други медији у Србији,
те није тачна тврдња аутора текста

Ш

Аутори порталског
„новинарства“
не спомињу одличне
резултате ове
Полицијске управе
у току прошле године
као што је 337
реализованих заплена
дрога у којима је са
улице склоњено 211
килограма различитих
врста наркотика,
приликом чега је
откривено 327
кривичних дела

Питање је, по чијем
налогу и за чији
интерес аутори
оваквих текстова
обмањују јавност
нетачним наводима
о томе да МУП
– Полицијска управа у
Сремској Митровици
ћуте о наведеним
кривичним делима
и догађајима у којима
су учествовали њени
полицијски
службеници
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да медији ћуте о томе, јер наводно,
„није паметно имати критичку дис
танцу према институцији каква је
полиција“.
Аутори порталског „новинарства“
не спомињу одличне резултате ове
Полицијске управе у току прошле
године као што је 337 реализованих
заплена дрога у којима је са улице
склоњено 211 килограма различи
тих врста наркотика, приликом чега
је откривено 327 кривичних дела.
Припадници ове Полицијске
управе су открили 306 кривичних
дела из области привреде којима
су друштво и држава оштећени за
више од милијарду и 333 милиона
динара. Међу тим кривичним дели
ма је 106 кривичних дела из обла
сти корупције.
Не спомиње да је Срем и управо
припадници ове Полицијске управе
поднели највећи терет емигрантске
кризе, очували стабилно стање јав
не безбедности и открили и проце
суирали извршиоце готово свих
кривичних дела извршених од стра
не миграната.
Питање је, по чијем налогу и за
чији интерес аутори оваквих тек
стова обмањује јавност нетачним
наводима о томе да МУП – Поли
цијска управа у Сремској Митрови
ци ћуте о наведеним кривичним
делима и догађајима у којима су
учествовали њени полицијски слу
жбеници.
Такође је питање зашто аутори
текста, догађаје који су се десили
раније, неки и пре годину дана, који
су процесуирани и о којима је јав
ност званично обавештена, тенден
циозно приказују као догађаје који
су се тек догодили а до сазнања о
њима аутор је дошао на основу
„сопственог истраживања“ иако је
званичне информације о њима
саопштило Министарство унутра
шњих послова, односно Полицијска
управа у Сремској Митровици?
ачуђује очигледна намера
аутора текста да због пропу
ста и недопустивих поступака
неколицине полицајаца баци сенку
на одличне радне резултате ове
Полицијске управе које су оствари
ли њени поштени, савесни и одго
ворни припадници.
Стављањем у први план неколи
ко полицајаца који су се оглушили
на захтеве сопствене службе, аутор
свесно дискредитује највећи број
припадника Полицијске управе у
Сремској Митровици који и сами
осуђују било који облик понашања
и поступака својих колега који није
у складу са правилима полицијске
службе, а посебно криминалне
радње и кривична дела која нару
шавају углед МУП.

М. М.

З
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МИНИСТАР ОДБРАНЕ АЛЕКСАНДАР ВУЛИН ПОСЕТИО МИТРОВАЧКУ КАСАРНУ

Изградња хангара за
смештај војне опреме
У Сремској
Митровици смо
уложили више од
милион евра да би
ови објекти били
условни,
функционални и
желим да се
захвалим локалном
самоуправи која
нам излази у сусрет
и помаже око
радова који су
неопходни, истакао
је министар
Александар Вулин
Министар Александар Вулин и градоначелник
Владимир Санадер у обиласку касарне

М

инистар одбране Александар
Вулин заједно са начелником
Генералштаба Војске Србије
генералом Љубишом Диковићем и
градоначелником Сремске Митрови
це Владимиром Санадером обиш
 ао
је прошлог четвртк а, 11. јануара
касарну у Сремској Митровици.
У сремскомитровачкој касарни у
току су радови на изградњи четвртог
хангара за смештај борбене технике,
тенкова и борбених оклопних возила.
Како је истакао министар Вулин,
циљ Војске Србије је да у овој и
наредној години обезбеди услове да
сва борбена техника буде под кровом.
- Циљ нам је да последице НАТО
агресије санирамо и да припадници
Војске раде у најбољим могућим
условима, баш као што наша техника
треба да буде чувана у најбољим
могућим условима. Ове године Мини
старство одбране је издвојило 743
милион
 а динара за побољшање војне
инфраструктуре, а из сопствених при
хода Војска Србије ће издвојити још
око 480 милиона динара и тако ћемо

свак ако побољшати стање наше
инфраструктуре и самим тим стање
наше борбене технике. У Сремској
Митровици смо уложили више од
милион евра да би ови објекти били
условни, функционални и желим да
се захвалим локалном самоуп
 рави
која нам излази у сусрет и помаже око
радова који су неопходни. Свако ула
гање у Војску Србије је улагање у
бољи животни стандард сваког грађа
нина Србије, као и у мир и стабилност
сваке земље, што нам је и неопходно
– рекао је Вулин.

Униформе
за Војску
Министар Вулин је изјавио да је
Војска Србије добила преко милијар
ду динара за куповину униформи и
набавку нових чизама, тако да ће
сваки војник од сада имати по два
комплета униформи.

Бригадни генерал Жељко Петро
вић, командант Прве бригаде копнене
Војске Србије изјавио је да су 2015.
године започети радови на изградњи
првог хангара за смештај борбених
возила у касарни у Сремској Митро
вици.
- Изградњом објеката борбену тех
нику смештамо под кров, што ће омо
гућити да она буде исправнија, проду
жићемо јој век трајања и омогућити
да јединице извршавају своје задатке
на најбољи могући начин – изјавио је
бригадни генерал Жељко Петровић.
Да митровачка локална самоуправа
има добру сарадњу са Војском Срби
је, потврдио је градоначелник Влади
мир Санадер.
– Задовољство ми је што Мини
старство одбране улаже средства у
нашу касарну. Град је увек помагао
митровачку касарну. Надам се да ће
се сарадња успешно наставити и у
наредом периоду – рекао је градона
челник Санадер.
Б. Селаковић
Фото: В. Цуцанић
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ШИД

Новогодишњи пријем
П
редседник Општине
Шид Предраг Вуко
вић, приредио је про
шлог петка 12. јануара у
сали Скупштине општине
Шид, традиционални ново
годишњи пријем. На свеча
ном пријему гости су били
представници
државних
институција,
одборници,
директори јавних предузе
ћа и установа, угледни при
вредници и представници
медија. У свом поздравном
говору, председник Општи
не Шид, посебно је истакао
да је прошла година била у
знаку стварања предусло
ва за значајне инвестиције,
које треба да се реализују у
овој години.
- Иза нас је година која је
била тешка, али за шидску
општину
веома
успешна.
Направљени су предусло
ви да ове године буду реа
лизовани сви пројекти који
су започети у 2017. години,

Предраг Вуковић и представници локалне самоуправе
а добио сам потврду да ће
ове године бити завршен
и кружни ток, једина инве
стиција која је обећана, а
није реализована у прошлој
години. Моја рука је пруже
на свима, као и рука свих
представника наше локал

не самоуправе, који воле
овај Шид и нашу Србију.
Наша жеља је да и даље
успешно
сарађујемо,
да
идемо напред, како би нам
свима било боље - истакао
је Вуковић.
Жеља свих присутних је

да се сарадња са локалном
самоуправом настави и убу
дуће, како би сви планира
ни пројекти и инвестиције,
били успешно реализовани
на обострано задовољство,
а на првом месту грађана
шидске општине.

У ШИДУ СЕ ЗАВРШАВА АДАПТАЦИЈИ САЛЕ КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА

Ускоро најлепша дворана у Срему

П

редседник Општине
Шид Предраг Вуковић,
обишао је 11. јануара
радове на адаптацији Кул
турно образовног центра у
Шиду. Министарство култу
ре и информисања, подржа
ло је пројекат Општине Шид
под називом „Сачувајмо кул
туру Шида“ и одобрена су
средства у износу од 19
милиона динара за реализа
цију тог пројекта.
Тренутно се у сали Кул
турно образовног центра
изводи друга фаза радова
на обради зидова, замени и
обради постојећих дрвених
облога, замени старих седи
шта, изградњи новог пода,
док је у задњем делу парте
ра предвиђен ограђен про
стор, тонско - режијска плат
форма за сценско аудио
визуелну и светлосну опре
му за реализацију различи
тих програма. Такође, пред
виђена је уградња звучне
изол ац ије,
инс тал ац ије
електромоторних потроша
ча вентилације и климатиза
ције, као и замена постоје
ћих светиљки по зидовима
сале.

Срђан Малешевић и Предраг Вуковић

- Још један пројекат који
смо започели у 2017. години
приводимо крају. Надам се
да ће радови бити завршени
до обележавања Светог
Саве 27. јануара. Верујем да
ће Шид имати најлепшу салу
у Срему, ако не и шире.

Много се захваљујем Мини
старству културе које је
подржало овај пројекат, јер
да није било њихове подр
шке, објекат Културно обра
зовног центра не би био ско
ро адаптиран - истакао је
Вуковић.

Завршетком свих радова,
Шиђани ће се моћи поноси
ти савременом мултуфунк
ционалном салом, за потре
бе позоришта, биоскопа,
културних програма и конце
рата.
- Нама је био циљ да ову
салу прилагодимо 21. веку.
Када смо аплицирали за
овај пројекат, то нам је била
главна идеја. Овај град је,
као и остали мали градови
слични Шиду, дао доста
великих људи који су ствара
ли у скромним условима. Ми
смо хтели, а драго нам је
што је Министарство културе
подржало нашу идеју, да
видимо како ће све то изгле
дати када будемо имали
услове 21. века, сличне они
ма које имају градови у
Европи - истакао је директор
КОЦ-а Срђан Малешевић.
Поред комплетне адапта
ције сале Културно образов
ног центра, пројектом је
предвиђен и спољашњи
улаз и улаз из кафеа, а
предвиђена су и места и
прилаз, прилагођена потре
бама особа са инвалидите
том.
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

Богатији за
1.500 наслова
Време празника током зимског перио
да углавном је резервисано за породична
окупљања, али немали број грађана
пећиначке општине током тих дана посе
ћује и библиотеку, у потрази за омиље
ним аутором или насловом. Народна
библиотек а у Пећинцима, заједно са
огранцима, броји око 1.200 чланова, а
према речима директорке Невене Наић,
укуси пећиначке читалачке публике не
разликују се пуно од укуса читалаца у
већим градовима који су стално у потра
зи за актуелним насловима, те је крајем
прошле године књижевни фонд Народне
библиотеке у Пећинцима обогаћен са
1.500 нових наслова.
- Имали смо изузетно добру набавку
прошле године, где смо део књига наба
вили путем откупа Министарства култу
ре, део путем добијених средстава на
конкурсу Покрајинског секретаријата за
културу, а преко 400 наслова успели смо,
зах ваљ ујућ и
средс твим а
Опш тин е
Пећинци да набавимо на октобарском
сајму књига, што нам заиста пуно значи.
Овом набавком смо обновили део књи
жног фонда који је намењен деци за лек
тире, а остало су наслови из области
белетристике, популарне науке, психоло
гије, углавном оно што су наши читаоци
тражили – рекла је Невена Наић.
Народна библиотека у Пећинцима бро
ји преко 46 хиљада наслова, а може да
се похвали и богатим фондом стручне
литературе, а како је нагласила дирек
торка Наић међу најпопуларнијим дома
ћим ауторима издвајају се Дејан Стојиљ
ковић и Јелена Баћић Алимпић, док су од
страних аутора најтраженији Пауло Кое
љо и Ју Несбе.

Уклоњена дивља
депонија
Савет Месне заједнице Пећинци завр
шио је ових дана радове на уклањању
дивље депоније на крајевима улица Су
вача и Николе Тесле, коју су неодг оворни
појединци, по речима председника Савета
Месне заједнице Пећинци Златка Јови
чића, у последњих неколико година пре
творили у ругло у непосредној близини
Спортског центра „Сувача“.
- Трудимо се да уредимо Пећинце коли
ко год можемо и у томе нам значајну подр
шку пружа и локална самоуправа. На овој
дивљој депонији већ годинама се нагоми
лавају све веће количине најразличитијег
отпада, па је поред тога што је ругло по
чела да представља и здравствени ризик.
Сада смо је у потпуности санирали, а очи
шћена површина ће бити насута каменом
или гребаним асфалтом и изравната – ре
као нам је Јовичић и нагласио да мештани
и сами могу допринети уредности насеља,
тако што ће се одговорније понашати и не
ће поново бацати смеће на очишћеним по
вршинама.
Јовичић се посебно захвалио Јавном
комуналном предузећу „Сава“ из Пећина
ца јер, како је рекао, без подршке радника
и механизације овог предузећа посао не
би могао бити реализован.

Обилазак Дома културе у Сибачу

СИБАЧ

Реновирање Дома културе

Н

овоизабрани председник Оп
штине Пећинци Жељко Трбовић
посетио је прошлог петка, 12. ја
нуара Сибач, где је обишао радове на
реновирању Дома културе који су при
самом крају, а у оквиру којих је рено
вирана и спољашњост и унутрашњост
овог објекта – урађена је нова фаса
да, у сали су уграђене нове керамич
ке плочице, реновирани су тоал
 ети, а
уређена су и два локала у које су пре
сељене Месна канцеларија и пошта.
Председник Трбовић је том прили
ком поновио оно што је рекао када је
изабран за председника, а то је да не
ма времена за спавање на ловорика
ма и да новоизабрано општинско руко
водство мора одмах засукати рукаве.
- Током децембра смо започели нови
инвестициони циклус у нашој општи
ни, у оквиру којег смо покренули 34
инфраструктурна пројекта и са тим по
слом се не сме стати. Већ у овом тре
нутку наш пројектни тим има десетак
припремљених пројеката са којима ће
мо конкурисати за средства код репу

бличких, покрајинских и међународних
фондова и очекујем да ћемо већ током
ове године започети неколико нових
великих инфраструктурних инвестици
ја – рекао је Трбовић.
По речима председника Савета ме
сне заједнице Сибач Ђорђа Смиља
нића, сибачки Дом културе је дуже од
деценије био неупотребљив због запу
штености, а сада добија потпуно нов
изглед.
- Због небриге смо дошли у ситуаци
ју да нам Месна канцеларија и пошта
буду у приватном објекту. Сада за
хваљујући разумевању пећиначке ло
калне самоуправе поново имамо Дом
културе, а оспособили смо и простор
за Месну канцеларију и пошту. Током
децембра је и на основној школи заме
њена дотрајала столарија новом ПВЦ
столаријом, а замењене су и керамич
ке плочице у ходнику школе, тако да
и сибачки ученици имају много боље
услове за учење – рекао је Смиља
нић и оценио да у Сибач годинама није
оволико уложено.

ДОМ ЗДРАВЉА

Нема оболелих од малих богиња

Док се епидемија морбила (малих боги Водимо уредну евиденцију, разговарамо са
ња) шири Србијом у Дому здравља „Др Дра родитељима и указујемо на неопходност
ган Фундук“ у Пећинцима још увек нема вакцинације, тако да у овом тренутку имамо
забележених случајева оболевања од ове укупно 10 невакцинисане деце у целој
болести на територији пећиначке општине, општини. Овакав приступ очигледно даје
а ситуац
 ија се прати свако
резултате и зато смо за разли
дневно.
ку од неких других средина у
Дир ект орк а
пећ ин ачк ог
Србији поштеђени епидемије
Дома здравља Дубравка Цвет
– рекла је Дубравка Цветковић
ковић Мићић као главни разлог
Мићић и додала да се изве
што у општини Пећинци нема
штаји о епидемиолошкој ситу
оболелих види изузетно добар
ацији у општини Пећинци сва
обухват у вакцинисању деце.
кодневно достављају Заводу
- Код нас је вакцинацијом
за јавно здравље у Сремској
обухваћено 98 одсто деце са
Митровици, а да су сви случа
територије пећиначке општине
јеви у којима су родитељи
и захваљујући овако добром
одбили да вакцинишу децу,
превентивном деловању још
што је законска обавеза, еви
Др Дубравка
увек немамо забележених слу
дентирани и пријављени сани
Цветковић Мићић
чајева заразе морбилама.
тарној инспекцији.
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ЛИЦИТАЦИЈА У РУМСКОЈ ОПШТИНИ

Излицитирано 450 хектара

Лицитација у Руми

Највеће интересовање и велики број понуда је био за парце
ле у Никинцима, Руми, Добринцима и Буђановцима – каже Тања
Дробац

Л

ицитација је у румској
општини одржана од
10. до 12. јануара, а
за закуп је понуђено око 765
хектара државног пољопри
вредног земљишта, излици
тирано је 450,6 хектара, док
је, за евентуално други круг
лицитације остало 313,9
хектара.
– За најатрактивније лока
ције и веће парцеле цена
је била до 26.766 динара
за хектар, то је била најви
ша почетна цена, а најнижа
цена је била за једну парце
лу у Руми, тек нешто изнад
хиљаду динара. Највеће
интересовање и велики број
понуда је био за парцеле у

Никинцима, Руми, Добрин
цима и Буђановцима – каже
Тања Дробац, заменица
председника Комисије за
давање у закуп државног
пољопривредног земљишта.
Она додаје да је заинтере
сованост за закуп мања, јер
је доста земљишта отишло
по праву пречег закупа које
имају сточари. У оквиру овог
програма по праву пречег
закупа је закупљено укупно
691,6 хектара.
– Чињеница је да оста
не доста неизлицитиране
земље, јер овај оглас има
доста
шифри
надмета
ња – 291 у 17 катастарских
општина, што показује да

је реч, углавном, о мањим
парцелама, неке цене су
опет високе, али је то све уз
договор са Министарством
пољопривреде, јер оно дик
тира начин одређивања
почетне цене и зато неке
парцеле остају ван закупа –
истиче Тања Дробац.
За сада је неизвесно да
ли ће се у румској општи
ни организовати други круг
лицитације. То ће зависити
од процене да ли ће бити
довољно
интересовања,
почетне цене су у другом
кругу увек ниже, али је поно
во потребна и сагласност
Министарства за пољопри
вреду.
С. Џ.

Дочек у Руми

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

Бесплатни
прегледи
Центар за превенцију Дома
здравља „Рума“ Рума током
јануара и фебруара месеца
ће спроводити бесплатне
превентивне прегледе за све
заинтересоване раднике ПУ
„Полетарац“ Рума, рекла је
директорица Дома здравља
„Рума“ др Јелена Стојанац
Мрачевић.
Вршиће се мерење густине
кости на пети употребом
ултразвучне остеодензитоме
трије, мерење шећера у крви
и мерење артеријског крвног
притиска. Распоред прегледа
по објектима је следећи:
18.01.2018. од 9.30 часова
објекат „Центар“
23.01.2018. од 9.30 часова
објекат „Центар“ и „Ливаде“
25.01.2018. од 9.30 часова
објекат „Јаслице“ и „Управа“
30.01.2018. од 9.30 часова
објекат „Првомајска“
01.02.2018. од 9.30 часова
објекат „Првомајска“ и „Мон
тажни“
У просторијама Центра за
превенцију ће се током јануа
ра месеца одржавати преда
вања за све заинтересоване
суграђане са следећим рас
поредом тема:
18.01.2018. од 11 до 12
часова – Правилна употреба
терапије код оболелих од
шећерне болести
31.01.2018. од 11 до 12
часова – Национални дан
борбе против пушења.

Документарац
о вашару

Неверне бебе на Градском тргу

Како је изјавио пред
седник Општине Слађан
Манчић, за новогодишњи
концерт је обезбеђено 1,2
милион
 а динара. Главна,
Орловићева и Железнич
ка улица су биле затворене
за саобраћај, Градски трг
је био ограђен, а улазило
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С

рпску Нову годину
Румљани су на Град
ском тргу дочекали
уз песме Драгице Радоса
вљевић Цакане и рок бенда
„Неверне бебе“ – а Рума је
једини град у Срему који је
имао организован дочек и
концерт на којем су наступи
ла позната естрадна имена.
Према програму, пред
публиком је прво наступио
румски „Боца бенд“ а потом,
после 22 часа, популарна
фолк певачица Цакана уз
музичку пратњу „Боца бен
да“.
У трећем делу концерта,
на бину су изашле „Невер
не бебе“ уз које су Румља
ни дочекали српску Нову
годину, затим је уследио
ватромет и молебан за Нову
годину, а потом наставак
концерта.

M NOVINE

се на четири улаза на који
ма је обезбеђење пазило
да се, због безбедности, не
унесу пиротехничка сред
ства. Посетиоц
 има, а свака
ко и извођачима, на руку је
ишло и солидно време, јер
је било без падавина и не
тако хладно.
С. Џ.

Током јануара Ворки тим
ће уприличити пројекцију
документарног филма о
Румском вашару који је про
шле године обележио 270
година постојања. Сви који
дођу на пројекцију 23. јануа
ра у Културни центар добиће
на поклон ЦД са овим доку
ментарним филмом који је, у
сарадњи са Завичајним
музејом и уз подршку локал
не самоуправе, урадио Дра
ган Цакић.
Такође, за последњи дан
јануар
 а предвиђена је про
јекција документарног фил
ма о Светом Сави коју Ворки
тим организује са СПЦО
Рума – храмом Силаска Св
духа на апостоле.
С. Џ.
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ГРАДСКА КУЋА РУМА

Потписан уговор
о изградњи пречистача
П
осао на пројектовању
и изградњи пречиста
ча отпадних вода за
радну зону Румен на тенде
ру је добио словеначки кон
зорцијум Колектор, а уговор
су 11. јануара у Градској кући
потписали Душан Љубишић,
начелник Општинске управе
Рума и директор извођача
Јернеј Хроват.
Пре потписивања уговора
о пројектовању и изградњи
одржана је и конференција
за новинаре на којој је пред
седник Општине Рума Сла
ђан Манчић истакао да ће
колектор бити изграђен до
краја ове године. Прецизни
је уговором је предвиђено
да се посао оконча у року
од девет месеци од момен
та издавања грађевинске
дозволе.
Он је подсетио да је мемо
рандумом о сарадњи са
француском фирмом Хачин
сон румска општина прихва
тила да изгради пречистач
отпадних вода. Вредност
пречистача је процење
на на 100 милиона динара

Потписивање уговора у Градској кући

које је прошле године у мају
Министарство
привреде
уплатило на рачун локал
не самоуправе. Пречистач
се гради на парцели од 40
ари, а њега ће користити све
фабрике које послују у овој
радној зони.
– Морам истаћи да нам

је претходно земљиште за
ту намену уступила Репу
бличка дирекција за имови
ну. Сав наш уложен труд је
био потпуно оправдан јер
компанија Хачинсон кре
ће са изградњом петог и
шестог производног пого
на, а већ има упослених

око 700 људи и исплаћује
добре зараде. Наравно пре
чистач је на располагању и
другим компанијама у тој
радној зони - Албону, Кал
цедонији, Инсерту и новим
компанијама које ће тек гра
дити своје погоне – рекао је
Слађан Манчић и изразио

ЗАВРШНИ ИСПИТИ ЗА ОСМАКЕ

Новине у односу
на прошлу годину

П

рема
школском
календару, ученици
који завршавају осми
разред завршни испит зна
ња из српској језика, мате
матике и комбиновани тест
полажу 18. 19. и 20. јуна.
Ове
године
завршни
тестови ће се разликовати
од ранијих како по питањи
ма, тако и по броју поена
које ће носити – 60 за успех
у школи, то је максималан
број за ученике чији је про
сек чиста петица и 40 на
испиту, али je битна новина
и сам концепт тих тестова.
Подсетимо, раније је
било 70 поена на успех и 30
на тестовима. Сада по 12
поена носе српски и мате

матика, а 16 поена комби
новани тест. О тим новина
ма за наше новине говори
Зоран Дробац, председник
Актива директора румских
основних и средњих школа.
- Што се тиче комбинова
ног теста, ту ће вероватно
бити измене у самом кон
цепту теста, колико знам то
ће бити повезана питања,
да ученици више закључу
ју и долазе до решења на
основу претходног знања.
По досадашњем концеп
ту мислим да тестови нису
били одраз знања ученика.
Оно што плаши родитеље
и ученике је то повезива
ње наставног градива, али
ми смо се потрудили да

сада мало повежемо гради
во, и мислим да ученицима
неће бити ипак то проблем.
Стално се прича о том
функционалном знању и
како њега нема довољно у
нашим школама, ја мислим
да то није тако. Поготово
што се планови и програми
преплићу и мислим да има
мо погрешно мишљење о
нашој деци, мислим да они
добро повезују знања и да
су способни за то. Зато оче
кујем да неће бити пробле
ма, само је потребно добро
размислити а питања ће
бити тако конципирана,
према нашим сазнањима,
да ће нудити решења. Зато
треба умирити и ученике и

Зоран Дробац

родитеље – истиче Зоран
Дробац.
Као и раније, за све уче
нике ће се организовати
и припремни часови, а у
многим школама у румској
општини су они већ запо
чели, или почињу у другом
полугодишту.
– Тако ће ученици проћи
сва та питања, ако и нису
позната она ће бити слич

M NOVINE
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задовољство што ће слове
начки конзорцијум за поди
звођаче ангажовати домаће
компаније. Он је указао и да
је локална самоуправа већ
изградила приступни пут и
канализациону мрежу.
- Изградња пречистача
ће у великој мери расте
ретити општински буџет
јер је локална самоуправа
финансирала досадашње
одвожење и збрињавање
отпадне воде из Хачинсо
на. Највероватније да ћемо
управљање
пречистачем
поверити ЈП Водовод –
додао је Манчић.
Јернеј Хроват, директор
Колектора из Љубљане је
изјавио да је његова компа
нија једна од најјачих у Сло
венији, да има богато иску
ство на оваквим пословима
и да за конзорцијум ради
око 5.000 људи, те да има
ју и свој производни погон у
Новом Саду.
– Инвеститори ће доби
ти једно модерно построје
ње које ће, у зависности од
потреба, моћи да прошири
своје капацитете и на тај
начин прати инвестициони
развој у радној зони. Зашти
та животне средине биће на
највећем могућем нивоу и
очекујем да ћемо све посло
ве на овом пројекту успе
шно привести крају до краја
године - истакао је Хроват.
С. Џ.
на, све се то учило, бит
на је суштина а не само
„набифлати“ тачне одго
воре. Ове године не важи
још предлог да ученици
који освоје испод 50 поена
могу уписати само трогоди
шње средње школе, али из
досадашњег искуства могу
рећи да већина ученика
пређе тај број. Такође, знају
и сами ученици шта желе и
шта могу, а то се види и из
податка да скоро 90 одсто
ученика упише управо шко
лу коју су навели као прву
жељу, а добро функциони
шу и тимови за професио
налну оријентацију у шко
лама – закључује Зоран
Дробац.
На завршни тест у рум
ској општини ове године
излази 465 ученика. Про
шлогодишњи осмаци су, у
просеку, освајали 9,16 пое
на из математике, 10,94 из
српског или матерњег јези
ка и 12 поена на комбино
ваном тесту.
С. Џ.
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Софија прва беба
П
рво „појачање“ у румској општини –
прворођена беба - је Софија Крстић
из Никинаца која је рођена у сремско
митровачкој болници пет сати и 10 минута
по доласку Нове године. Софија је тешка
3.360 грама и дугачка 52 центиметра, а тре
ћа је девојчица у породици Крстић. Софији
не сестрице су Дуња која има шест и Тео
дора која има четири године. Мајка Тамара
(26) и отац Срђан (30) су седам година у
браку и сада имају троје деце.
Тамара ради у „Каблексу“ у Платичеву, а
Срђан у „Структура концепт“ грађевинској
фирми која је тренутно ангажована на град
њи новог „Хачинсон“ погона у Руми.
Председник Општине Слађан Манчић
и Светислав Дамјанчук, шеф Одељења
за друштвене делатности посетили су ову
породицу, у њиховом лепом дому, 9. јануара
и донели бројне поклоне, највише за Софи
ју, али су и Дуња и Теодора добиле нового
дишње пакетиће, док су родитељи добили
50.000 динара.
- Захваљујем румској општини на покло
нима које је обезбедила за Софију, нисмо
се томе надали. Радимо обоје, добро нам
је. Док ми радимо децу нам чувају прабака
и деда. Ми волимо децу, ако буде прилике
можда ће их бити још, кућа је најрадоснија
кад у њој има пуно деце – каже мама Тама
ра.
- Сваки дан их чувам, кад они оду на
посао ја останем сама са децом. Здравље

ме служи добрo, за ових мојих 77 година –
додаје прабака Госпава.
Тата Срђан је презадовољан са своје три
девојчице, али додаје да на трећем детету
неће стати, уз жељу да добију и сина.
– Млади смо и имамо времена. Задово
љан сам и својим послом, плата је редов
на, поручујем свим младим родитељима
да немају само једно дете, за децу се увек
нађе и времена и новца – рекао је Срђан.
Сво време посете прва румска беба
Софија је била мирна или је спавала или
мирно позирала бројним новинарима.
– Свакако да је највећа радост за ову
породицу долазак мале Софије на свет, а
ми им честитамо. То је прворођена беба на
територији наше општине и ми по традици
ји, обилазимо породице и доносимо покло
не. Драго ми је што у овој кући видим да
сложно живе четири генерације, то је прави
пример како треба да изгледа једна права
српска породица, са пуно деце. Кућа зрачи
животом, родитељи су млади, а већ имају
троје деце. Добро је и што су обоје запо
слени, што гарантује да ће деца одраста
ти у добрим условима, што имају и деду и
прабаку, сви су једна велика породица. Овај
наш поклон је само мали знак пажње, али
смо ми ти који требају да стварају услове да
млади људи могу да се жене и удају и рађа
ју децу, јер деце никад није пуно и ми свима
желимо да помогнемо – рекао је председ
ник Манчић.
С. Џакула
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ИНЂИЈА

Веће стипендије за студенте

Најбољим студентима по 12 хиљада динара

С

туденти који постижу добре
резултате током школовања са
пребивалиштем на територији
општине Инђија од ове године моћи
ће да конкуришу за стипендије које су
знатно више у односу на претходне
године. Од ове, стипендија на месеч
ном нивоу, износиће 12 хиљада дина
ра, што је више од четири хиљаде
динара више у односу на лане.
- Стипендије су сада достигле ниво
од 12 хиљада и то је једна од највиших
стипендија у нашој земљи уз онај део

ДРУГИ КРУГ
ЛИЦИТАЦИЈЕ

У понуди
800 хектара
Почетком фебруара биће
одржан други круг лицитације
за давање у закуп пољопри
вредног земљишта у државној
својини на територији општине
Инђија. Овог пута, заинтере

сованим лицима биће понуђе
но око 800 хектара обрадивих
површина на период од годину
дана. У првом кругу јавне лици
тације, која је одржана 25. и 26.
децембра 2017. године, у закуп
је дато свега 400 хектара. Пре
ма речима Драгана Јанковића,
директора Агенције за локал
ни економски развој општине
Инђија претходне фазе, које се
тичу давања у закуп земљишта
по основу првенства закупа и
права пречег закупа спроведе
не су раније у току 2017. године.

којим смо задржали награде за најбо
ље, вуковце и спортисте. Заиста мно
го водимо рачуна о младима из наше
општине који треба да знају да су при
мећени и награђени од стране своје
локалне самоуправе - истакао је пред
седник Општине Инђија Владимир Гак
и додао:
- Поносан сам што смо то успели да
урадимо, и не само то, успели смо да
уведемо и две нове категорије - суфи
нансирање домског смештаја од 50
одсто за ученике средњих школа који

бораве ван територије општине Инђија
и домског смештаја за студенте. Ако и
то узмемо у обзир онда помоћ студен
тима на месечном нивоу је око 14 до
15 хиљада динара, што морамо при
знати није занемарљиво.
Председник Општине Инђија иста
као је да имају бројне идеје којима
желе да побољшају положај студена
та и младих, те се надају да ће врло
брзо изаћи пред грађане са новим
информацијама.
М. Ђ.

ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Више новца за
пољопривреднике

З

а представнике општи
не Инђија подстицај
пољопривредној про
изводњи један је од веома
битних сегмената. У 2018.
години паорима са терито
рије те сремске општине
биће доступно 28 милиона
динара, за четири милиона
више у односу на 2017. годи
ну. Како истичу представни
ци општине Инђија, поред
помоћи Републике и Покра
јине настојања су да локал
на самоуправа подстакне
пољопривредну производ
њу и да сваке године, што
већим средствима подстак
ну повећање пољопривред
не производње.
Према речима Иване
Пејовић Шеврт, директо
рице инђијске Агенције за
рурални развој чека се одго
вор ресорног Министарства
након чега ће бити познато
на који начин ће бити распо

Ивана Пејовић Шеврт

дељен новац предвиђен за
подстицај пољопривредној
производњи.
- Ускоро ћемо кренути и са
обиласцима свих насеља у
којима ће бити организовани
састанци са пољопривред
ницима. Такође, планирамо

на лицу места да урадимо
и анкете путем којих ћемо
сазнати које су то мере нај
примамљивије нашим пао
рима - каже Пејовић Шеврт
и додаје да је прошле године
владало велико интересова
ње за све конкурсе које је та
Агенција спровела као и за
оне који су спроведени на
републичком и покрајинском
нивоу. Више од 1000 захте
ва је одобрено од сва три
нивоа власти, а према речи
ма покрајинског ресорног
секретара Вука Радојевића,
само је Покрајина доделила
близу милион евра инђиј
ским газдинствима. Агенци
ја за рурални развој општи
не Инђија пружаће и даље
све неопходне информаци
је као и бесплатну припре
му документације за бројне
конкурсе које се у току годи
не расписују, истиче Ивана
Пејовић Шеврт.
М. Ђ.
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ЈКП КОМУНАЛАЦ ИНЂИЈА

Амбициознији планови
за 2018. годину

З

адовољни реализова
ним бројем инвести
ција и финансијском
ситуацијом у предузећу
челни људи инђијског ЈКП
„Комуналац“ у нову годину
ушли су са још већим амби
цијама које би требале да
резултирају пружањем ква
литетнијих услуга. Како је
истакао вршилац дужности
директора Душан Лемаић,
током 2017. године реализо
вано је 19 капиталних инве
стиција за ово предузеће.
Посебан акценат стављен је
на подмлађивање механи
зације и опреме, а затим и
на успостављање стандар
да у плаћању обавеза пре
ма поменутом предузећу.
- Људи не обраћају толи
ко пажњу јер су њихови
рачуни од 200 до 700 дина
ра али привреда и буџетски
корисници имају много веће
рачуне које су плаћали на
задовољавајућем нивоу у
прошлој години, због чега
смо веома задовољни каже Лемаић и додаје:
- Планом и програмом за
ову годину предвидели смо

око 25 милиона динара које
ћемо уложити у обнавља
ње механизације и опреме.
Морамо купити још један
камион смећар, половни
камион фекалац а надам се
да ћемо моћи да приушти
мо и усисивач за лишће који
ћемо користити за чишћење
јавних површина, паркова и
шеталишта у Улици Војводе
Степе.
Поред улагања у механи
зацију и опрему, годишњим
планом ЈКП „Комуналац“
предвиђена су улагања и у
грађевинске објекте.
- У сарадњи са локалном
самоуправом изградиће
мо капелу на марадичком
гробљу, за који дан почињу
радови на изградњи тоа
лета на гробљу у Новим
Карловцима, а у плану је и
изградња хладњаче на беш
чанском гробљу - каже в.д
директор ЈКП „Комуналац“
Инђија.
Он се осврнуо и на недав
но одржану лицитацију за
давање у закуп тезги на
Градској пијаци у Инђији
и на пијаци у Бешки. Како

Душан Лемаић

каже, од укупно 324 тезги,
80 је излицитирано на пија
ци у Инђији, а 13 у Бешки.
- У питању је ниво заку
пљених тезги који се одржа
ва уназад две, три године.
Закупци тезги се надају да
ће доћи до реконструкције
пијаце, реализације пројек
та о којем смо више пута
причали. Према инфор
мацијама које смо добили
од челних људи Општине
Инђија, очекивања су да ће
се са радовима на Градској
пијаци почети до краја ове
године - каже Лемаић.

М. Ђ.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ИНЂИЈА

Субвенције за запошљавање

Н

а првој овогодишњој
седници Општинског
већа у Инђији одр
жаној у петак, 12. јануара,
између осталог, утврђен
је предлог Акцион
 ог пла
на запошљавања за 2018.
годину. Према речима Дра
гана Јанковића, директо
ра Агенције за локални
економски развој општине
Инђија, Акциони план пред
виђа
субвенционисање
послодаваца и незапосле
них лица у смислу подсти
цаја запошљавања. Као и
претходних година предви
ђа се субвенцион
 исање јав
них радова, незапослених
лица за самозапошљавање
и послодаваца за субвен
ционисање јавне праксе за
незапослена лица.
- Ове године уведена је и
нова мера - субвенциони

сање послодаваца за запо
шљавање
незапослених
лица из теже запошљивих
категорија. Укупна плани
рана средства за све ове
намене су 11 милиона дина
ра и биће остварена заједно
са средствима Републике
која учествује са суфинан
сирањем у износу од 40
одсто - каже Јанковић.
Коментаришући Акциони
план запошљавања општи
не Инђија за текућу годи
ну, председник Општине
Владимир Гак истакао је
да је циљ општинског руко
водства да на све начине
обезбеди довољно радних
места.
- Наш план је да општина
Инђија буде са минимал
ним бројем незапослених
и да свако ко хоће да нађе
или промени радно место то

може да уради за само пар
дана, без икаквих пробле
ма. Тек тада ћемо добити
здраву општину која може
да иде напред, јер у супрот
ном, неће бити добро. Са
свим новим инвестиција
ма које ћемо имати, доћи
ћемо до тога да ћемо овај
наш план остварити. Надам
се да ће крај 2018. годи
не донети испуњење ових
наших жеља, тежњи и наме
ра - истакао је председник
Општине Инђија.
На 54. седници Већа
донето је и Решење којим
се утврђује новчани износ
Светосавске повеље у 2018.
години која се додељује
истакнутим просветним рад
ницима и ученицима. Пове
ља подразумева диплому и
новчану накнаду која износи
15.000 динара.
М. Ђ.
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Пливање за
Часни крст
По први пут, ове године,
Српска православна црква,
црквена општина Љуково,
под покровитељством Општи
не Инђија организују пливање
за Часни крст које ће се одр
жати на Богојављење, 19.
јануара, на Јарковачком језе
ру. Окупљање учесника је код
храма Успења Пресвете Бого
родице у Љукову у 9 часова
где ће бити одржана света
литургија. Након тога је пла
ниран одлазак у Јарковце у
ловачки дом где ће медицин
ске екипе Дома здравља још
једном обавити краћи пре
глед, после чега ће уследити
и званични део догађаја.
Право учешћа имају све
пунолетне и здраве особе,
док се пријаве врше попуња
вањем формулара у просто
ријама Туристичке организа
ције Општине Инђија. Сви
заинтересовани морају проћи
обавезан лекарски преглед а
број учесника је ограничен.

ИНЂИЈА

Подстицај
наталитету
Општина Инђија од 2018.
године проширила је број
мера којима се подстиче ната
литет у тој сремској општини.
Буџетом су обезбеђена новча
на средства за сваку породицу
на територији инђијске општи
не која добије треће дете. За
њих је предвиђена једнократ
на помоћ у износу од 40 хиља
да динара што ће свак ако
представљати велику помоћ
вишечл ан им
пород иц ам а,
истичу представници Општи
не Инђија.
- Одлуком о једнократној
финансијској помоћи Општина
жели да помогне вишечланим
породицама у лакшем прева
зилажењу почетних трошкова
приликом добијања новоро
ђенчета - истакао је Владимир
Гак, председник Општине
Инђија и додао:
- Усвајањем ове одлуке од
стране одборника Скупштине
општине Инђија, локална
популациона политик а је
додатно употпуњена. Тако ће
породице поред новчане
помоћи за прворођено дете
добијати и за треће дете. Ово
је први пут да се у Инђији уво
ди оваква мера, а у будућно
сти ћемо наставити са повећа
вањем мера које се тичу под
стицаја новог рађања.
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АЗИЛ ЗА ПСЕ ЛУТАЛИЦЕ У КАЗНЕНО ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Напуштени пси

дом пронашли у затвору

У прихватилишту се тренутно налази 263 напуштена пса

Н

апуштени пси са сремскомитро
вачких улица свој нови дом про
нашли су у митровачком затво
ру. Већ неколико месеци у оквиру
полуотвореног одељења Казнено
поправног завода Сремска Митрови
ца функцион
 ише прихватилиште за
незбринуте псе. Тренутно се у азилу
налази 263 пса о којима брине шест
осуђеника и три командира. Обезбе
ђена им је комплетна здравствена
нега, храна и вода, као и сви неоп
ходни хигијенски услови.
Један од осуђеника који води рачу
на о псима је двадесетпетогодишњи
Драган Пејковић из Титела. Он за М
новине прича да му време у затвору
брже пролази откако се дружи са пси
ма.

Напуштени пси са
сремскомитровачких
улица свој нови дом
пронашли су у
митровачком затвору.
Тренутно се у азилу
налази 263 пса о
којима брине шест
осуђеника и три
командира

Дан отворених врата
Из управе митровачког затвора
саопштавају да је у плану да се један
пут или два пута недељно организује
Дан отворених врата, где ће грађани
моћи да обиђу азил и евентуално
усвоје неког пса. У изради је и фејсбук
страница на којој ће бити фотографи
је паса који су за удомљавање, са
њиховим основним карактеристика
ма.
- Онај пас који се не успе удомити,

биће стерилисан, дресиран, чипован,
видно обележен са огрлицом Града
Сремска Митровица и враћен на
место одакле је ухваћен. Зоохигијена
је у обавези да прати такве псе, због
њихове вакцинације. Наравно на ули
цу ће се враћати само обучени пси,
социјализовани и здрави, који неће
представљати опасност за грађане –
напомиње заменик управника митро
вачког затвора Небојша Драгановић.

- Волим псе, увек смо у кући држали
псе, а сада их по први пут дресирам.
Посао није тежак. Наш задатак је да
их нахранимо, очистимо код њих и то
радимо сваког дана. Дресуру паса
радимо на полигону и до сада сам
обучио десетак паса. Учимо их да док
их шетамо увек буду поред ноге, као и
основне команде, да легну, седну, да
знају да дају шапу, да нам донесу
лоптицу. Од тих десетак паса које сам
до сада дресирао, неколико њих је
пронашло нови дом. Буде ми тешко,
јер се вежем за пса, али ми са друге
стране буде и драго што су пронашли
нови дом. Када почне обука за дресе
ре у оквиру Завода, пријавићу се,
како бих стекао сертификат. Пуно ми
значи овај рад са псима због ресоци
јализације, стичем радне навике, а
можда се тим послом будем бавио
напољу – рекао нам је Пејковић.
Тридесетогодишњи Радомир Ђако
вић из Новог Сада свакодневно бри
не о напуштеним псима у оквири
азила. До сада је десетак паса обу
чио да иду на поводац, да знају да
дају шапу, седну и легну.
- Није тешко дресирати псе. Можда
им је први дан теже да науче да иду
на поводац, уз тебе, али схвате и то
брзо, па све остало иде само од себе.
Рад са псима ми значи много. Кући
сам држао псе и то ми је доста недо
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Сервис града

Небојша Драгановић

стајало у затвору. Време брже прола
зи са њима, имам неку обавезу и
одговорност. Пре неколико дана је
моја жена усвојила мешанца чиваве.
Керуша је дуго била у азилу, међу
првим псима је стигла овде, било ми
ју је жао, јер је мала, свега килограм
и нешто тешка и сигурно сама не би
успела да опстане на улици. Звао
сам је Надица, али јој је супруга дала
ново име, тако да је сада Мимица.
Надам се да ће људи више удомља
вати псе, јер овде има пуно лепих и
паметних паса и сваки од њих заслу
жује да има породицу – поручује
Ђаковић, који у полуотвореном оде
љењу митровачког затвора борави
последњих шест месеци и додаје:
– Захвалан сам управи што ми је
омогућила да радим са псима. Јер ми
је то била преок упације у животу и
раније.

Игор Пешић

Старији командир Игор Пешић
шест година ради у одгајивачници за
псе која већ 50 година постоји у окви
ру митровачког затвора, а од самог
почетка је задужен и за псе из азила.
– Ми смо ти који алармирају вете
ринаре када приметимо нешто сум
њиво код пса, да ли је болестан,
повређен. Пси долазе у веома тешком
стању, буде ту паса који су настрада
ли у саобраћајним удесима, тучених
паса, болесних, а готово сви су
изгладнели. Занимљиво је да међу
ухваћеним псима, буде мало оних
који су чиповани. Чак и добар део
паса који су имали власнике није
чипован, а вакцинације су углавном
истекле. У прихватилишту имамо и
расних паса са педигреом, али углав
ном су мешанци. Они мирнијег карак
тера, који су дружељубиви и који
нису опасни за друге псе и људе иду

Надамо се да ће људи више удомљавати псе,
јер овде има пуно лепих и паметних паса и сва
ки од њих заслужује да има породицу, кажу у КП
Заводу

Осуђеници Драган Пејковић и Радомир Ђаковић

Недавно је потписан и меморан
дум о разумевању између Града
Сремска Митровица, Управе за извр
шење кривичних санкција, невлади
не организације Хелп и ОЕБС-а о
почетку рада прихватилиште за псе и
ово је први овакав пројекат који се
спроводи у српским затворима, а
слични пројекти се још реализују у
Шпанији и Шкотској.
Заменик управник а митровачког
затвора Небојша Драгановић за М
новине каже да је КПЗ у овом пројек
ти сервис Града.
- Ми смо дали простор где ће напу
штени пси бити збринути, а Град ће
плаћати услугу држања паса. Зоохи
гијена је та која хвата псе луталице и
довози их у азил. Пас прво иде у
карантин где се задржава најмање
два дана, а када ветеринар утврди
да је пас здрав, онда се пребацују у
бокс. У азилу имамо 42 бокса од по
30 квадрата, што је довољно да се по
боксу смести максимално десет
паса. Регистровали смо Прихватили
ште за незбринуте псе у Управи за
ветерину Министарства пољопри
вреде, шумарства и водопривреде.
Републичка ветеринарска инспекција
позитивно је оценила рад нашег при
хватилишта, а имамо добру сарадњу
и са Ветеринарским факултетом у
Беог раду, где је план да студенти у
оквиру вежби раде стерилизацију
паса уз надзор професора – истакао
је Драгановић.
У плану је да поред азила са радом
почне и пансион за псе.
- Тако да ће сви они који имају пса,
а негде путују, свог љубимца моћи да
оставе код нас у пансиону. Ту ће пас
имати сву бригу, храну, лекарски над
зор, шетњу – напомиње Драгановић.
на дресуру. До сада је удомљено
десетак паса – прича нам Игор
Пешић.
Занимљиво је да је и митровачки
Казнено поправни завод усвојио два
опасна пса, два азијата, који су скло
њени са улице и сада се налазе у
одгајивачници митровачког затвора.
У оквиру пројекта ресоцијализације
осуђених лица помоћу паса, који ће
КПЗ реализовати заједно са органи
зацијама Хелп и ОЕБС, сви осуђени
ци који прођу обуку за дресуру, коју
ће им држати обучени командири
митровачког затвора, ће добити сер
тификат за рад и када изађу на сло
боду моћи ће да се баве дресуром у
некој од одгајивачница или да раде
при зоолошким вртовима. И Институт
за криминол ошка и социол ошка
истраживања је заинтересован да
спроведе истраживање у КПЗ на тему
примене програма рада осуђеника са
напуштеним псима.
Биљана Селаковић
Фото: Владимир Цуцанић
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Роде све више стижу
у Стару Пазову
П

рошле године настављен је
пораст рађања деце на терито
рији старопазовачке општине.
На основу података из Одељења дру
штвених делатности, односно броја
поднетих пријава за родитељски
додатак за прво, друго, треће и четвр
то дете, 2017. године рођено је 635
деце.
Жељко Шолаја, начелник Одељења
за друштвене делатности каже да се
бележи стално повећање новорођене
деце из године у годину.
 На пример, 2014. године рођено је
556 беба, 2015. 574 бебе, 2016. године
је забележен највећи скок у наталите
ту од 623 рођене деце, а у протеклој је
тај скок надмашен. Ако узмемо у
обзир, да Законом о финансијској
породици са децом нису обухваћене
породице са петоро и више деце,
онда је беба било и мало више – исти
че Шолаја.

Ипак, природни прираштај је негати
ван. Стопа морталитета је у 2017.
години била на вишегодишњем нивоу.
Умрло је 947 људи. Интересантно да
је ранијих година на гробљима старо
пазовачке општине, нарочито у Новим
Бановцима и Новој Пазови, обављено
више сахрана него што је преминуло
људи.
 Разлог томе су пребукирана гро
бља у насељима суседне општине
Земун, те родбина покојнике одатле
сахрањује у њима најближа гробља
на територији старопазовачке општи
не. Таква пракса се успешно спречава
 каже Ивана Маљковић, шефица ПЈ
Погребне услуге ЈКП „Чистоћа“ у Ста
рој Пазови и додаје:
 Од ових 947 сахрањених, свега
20ак је ван територије старопазовач
ке општине и то су људи који имају
своје старо гробно место. Гробна
места не дајемо у закуп људима који

ЗДРАВЉЕ

су пријављени ван територије Општи
не Стара Пазова.
Последњих година, због механичког
прилива у општини Стара Пазова, која
због развијености и многих погодно
сти, постаје све привлачнија за
живљење, бележи се пораст станов
ништва. У Одељењу за друштвене
делатности сазнајемо да се сваке
године упише више првачића у школе,
у неким школама и за десетак више
неко што се седам година раније роди,
вероватно због досељавања породи
ца из других крајева. А поред држав
них подстицаја за рађање деце, посто
је и локални. И то накнада од 30 одсто
просечне плате за прво дете, док
подршка за незапослену породиљу
износи хиљаду евра на годину дана.
Гледајући родну структуру, у прошлој
години родило се незнатно више деча
ка у односу на девојчице.
Ј. Клинко

Расте број оболелих од малих богиња

О

д почетка године,
када је забележен
први случај морби
ла у општини Стара Пазо
ва, до сада је оболело
пет особа, међу којима и
одрасли и деца, који нису
заштићени ММР вакцином.
Како сазнајемо у дому здра
вља, у питању су деца која
вакцину нису примила из
здравствених разлога, а од
почетка појаве малих боги
ња у Србији, обухват ММР
вакцином расте. Према нај
новијим подацима Институ

та за јавно здравље Србије
„Милан Јовановић  Батут“,
у Србији је од почетка окто
бра 2017. године, до данас
регистровано је укупно 949
оболелих од малих богиња,
од којих је 435 лабораториј
ски потврђено у Институту
Торлак. Најмлађа оболела
особа је беба од два месе
ца, најстарија особа има 60
година, а највећи број обо
лелих је у узрасним групама
младим од пет и старијим од
30 година.
Ј. К.
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Скупља вода

Нова година донела је и нову цену воде.
Вода ће већ од јануарских рачуна бити ску
пља за 8 динара по кубику, односно износи
ће 50 динара плус ПДВ за домаћинства,
што ће на месечном нивоу једне четворо
члане породице износити око 200 динара,
ако узмемо у обзир просечну потрошњу од
пет кубика по члану домаћинства. Послед
ње поскупљење воде у општини Стара
Пазова било је 2015. године, а цена воде за
привреду овога пута остаје непромењена.
Ј. К.

ЦРНА ХРОНИКА

Опљачкано
10 домаћинстава

Празници и славе нису само време за
дружење и радовање, већ и време када је
учестало деловање лопова. Како незванич
но сазнајемо, провалници харају ових дана
и Старом Пазовом. Према незваничним
информацијама у претходне две недеље
опљачкано је преко 10 кућа у Старој Пазо
ви, јер управо празнике, када велики број
грађана негде отпутује на одмор или иде у
госте, провалници једва чекају. Знакови
попут „чувај се опасног пса“ су потпуно без
вредни, закључана врата такође неће спре
чити лопове да уђу у кућу.
Ј. К.

тричног отпада у војачкој школи ће трајати
до краја фебруара а упоредо се организује
и прикупљање чепова и лименки.
З. К.

Најбољи у 2017.

Војка може да се похвали низом манифе
стација, али и људима који својим радом и
залагањем доприносе напретку села, те
Савет месне заједнице најбоље у поједи
ним областима и награђује уочи православ
не Нове године, за претходну годину. Нају
спешнији пољопривредник у 2017. је Бојан
Ћурчин, који наставља породичну традици
ју и обрађује 20 хектара земље, а поред
ратарства бави се и сточарском производ
њом. У области привреде плакету Месне
заједнице за 2017. годину примио је Милан
Радивојевић, предузетник, чија се фирма
преко деценију бави постављањем аутома
та за самопослуживање топлим и хладним
напицима, а власница најуређенијег двори
шта је Зорица Павковић. Стефан Врачев,
члан ФК Сремац је најуспешнији спортиста,
а у области културе Стеван Кораћ Шеле,
који се бави историографијом, рестаурира
споменике на гробљима и пише поезију.
Жикица Јовановић Жикин је постхумно
понео признање заслужни грађанин, јер је
оставио траг у друштвено – политичком и
културном животу Војке а награду ће чува
ти његова породица. За помоћ и подршку
развоју месне заједнице, поклон је уручен и
председнику Општине Стара Пазова Ђорђу
Радиновићу. Свечаност су увеличали број
ни гости, пријатељи месне заједнице, пред
ставници локалне самоуправе, а културно
уметнички програм су припремили чланови
КУД „Славко Гајин“.

НОВА ПАЗОВА

Концерт хора

ВОЈКА

Прикупљање
електронског отпада
Већ трећу годину заредом у Основној
школи у Војки организују акцију прикупља
ња електронског и електричног отпада.
Акција има за циљ развијање еколошке
свести, на чему се у овој образовној уста
нови ради непрестано, и део је целогоди
шњих активности у оквиру пројекта за
чистије и зеленије школе у Војводини. Иску
ства из претходних година су добра, јер је
било прикупљено око 700 килограма отпа
да, а за добијена средства од продаје,
опремљени су поједини кабинети и купљен
потребан потрошни материјал за наставу.
Акција прикупљања електронског и елек

У биоскопској сали у Новој Пазови одр
жано је вече духовне и световне музике.
Наступио је хор Квинтет Ноктурно из Бео
града, чији је члан и Борис Бабик, оперски
певач из Старе Пазове. Квинтет Ноктурно
чине академски певачи, чланови ансамба
ла опера и хорова у Београду и Новом
Саду а наступају под руководством дири
гента Ђорђа Станковића. За овај Божићни
концерт спремили су православне црквене
песме и обраду народних световних песа
ма, које изводе акапела. 
Ј. Д.
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ОШ „ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ“ ИРИГ

Помоћ Дечјем селу

Основна школа „Доситеј Обрадовић“
из Ирига као и подручна одељења из Кру
шедола, Ривице, Шатринаца и Нерадина
у сарадњи са Едуконс факултетом у
Сремској Каменици обезбедила су дона
цију и обрадовали децу без родитељског
старања у Дечјем селу „Др Милорад
Павловић“ у Сремској Каменици. Учени
ци од првог до осмог разреда су прикупи
ли поклоне у виду средстава за личну
хигијену, прикупили су новчана средства,
материјал за школу.
- Пријатељском подршком и поштова
њем према деци из Дечјег села, наши
ученици су се заиста потрудили да дају
свој допринос највише што могу и у томе
су и успели, великом количином средста
ва која су лепо упаковали и декорисали,
а све то су оплеменили великом пажњом,
поштовањем, осмехом и љубављу као и
чистим срцем према својим другарима
који ће се искрено обрадовати – каже
директорка школе др Сања Николић.

Амбасадори
Националног парка
Светска организација за природу, дру
гу годину за редом организује WWF ака
демију за природу у оквиру које су од 10.
до 14. октобра у Истраживачкој станици
Петница боравили наставница биологије
и хемије Сања Медић и ученик осмог раз
реда Лука Фодог. ОШ „Доситеј Обрадо
вић“ у Иригу је била једна од десет школа
обухваћених овом обуком.
Полазници Академије долазили су
из школа које се налазе у близини пет
заштићених подручја у Србији, Нацио
нални парк Тара, Национални парк Фру
шка гора, Национални парк Ђердап,
Специјални резерват природе Горње
Подунавље и Предео изузетних одлика
Авала. Мисија академије за природу је да
кроз креативне радионице и предавања
обучи ученике и наставнике да осмисле
и реализују пројекте који ће допринети
промоцији заштићеног подручја у чијој
близини живе, као и да заустави уништа
вање животне средине на нашој планети
и изгради будућност у којој ће људи живе
ти у хармонији са природом. Мотивација
за овај пројекат проистиче из жеље да се
деца едукују и приближе природи, упо
знају своје заштићено подручје на један
другачији начин и допринесу ширењу
ентузијазма и нових знања међу вршња
цима.
- Наша школа је након обуке постала
амбасадор заштићеног подручја Наци
оналног парка Фрушка гора - рекла је
директорка школе др Сања Николић.
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ГРГУРЕВЧАНИ ОБНОВИЛИ ОБИЧАЈ ТЕРАЊА БОЖИЋА

Млади коњаници
уносе радост у куће

Терање Божића у Гргуревцима четврту годину заредом

У
Са нама су
Божић терали и
коњаници из
Мале Ремете,
Јаска, Руме,
Лаћарка, Кузмина,
Пећинаца.
Неизоставна је
била и музика, те
су нас тамбураши
у шпедитеру
пратили кроз
село, каже
Владимир
Недељковић

Гргуревцима је пре по
ла века свако домаћин
ство имало коње, али
са појавом савремене ме
ханизације полако се на ову
племениту животињу забора
вљало. Тренутно у селу само
осам домаћинстава има ко
ње, а однедавно је основано
и Удружење љубитеља коња
„Серсан“, те је све више оних
који су поново заинтересова
ни за држање коња.
Млади Гргуревчани пре
четири године обновили су
обичај Терања Божића, те
се Божић ове године терао у
недељу, 14. јануара, када се
обележава Мали Божић. Овај
обичај означава терање ка
раконџула и других демона
музиком, здравицом, виком и
весељем из домова и сокака.
Мештани отварају своје капи
је и почасте коњанике вином,
ракијом и храном, а млади их
поздрављају са песмом „Ро
ждество“ и „Витлејеме“.
- Ову заборављену тради
цију смо решили да обнови
мо пре четири године. Моји
пријатељи и ја смо решили
да организујемо неко деша
вање у селу. Прве године
нас је било око 10 коњаника

и било је много лепо, те смо
одлучили да сваке године ор
ганизујемо Терање Божића,
а ове године достижемо број
од око 25 коњаника. Ушли
смо у 25 кућа у Гргуревцима,
а осим мештана који имају
коње, са нама су Божић те
рали и коњаници из Мале Ре
мете, Јаска, Руме, Лаћарка,
Кузмина, Пећинаца. Неизо
ставна је била и музика, те су
нас тамбураши у шпедитеру
пратили кроз село – каже на
наше новине Владимир Не
дељковић, председник удру
жења „Серсан“.
Гргуревчани обичај Терања
Божића организују 14. јануа
ра, на мали Божић, а о раз
лозима за ту одлуку млади
коњаник Јован Чарубџић, ко
ји има свега 19 година, каже:
- Одлучили смо да се Те
рање Божића одржава 14, а
не 7. или 8. јануара из више
разлога. 7. јануара свако про
води Божић у кругу своје по
родице као најрадоснији пра
зник, док 8. јануара терамо
Божић код наших пријатеља
у Малој Ремети и Јаску. Ка
ко бисмо испоштовали једни
друге, ми смо одлучили да
се код нас ова манифестаци

ја одржава за Мали Божић и
са тим даном завршавамо са
јахањем тј. Вијањем Божића.
А како се некада, у после
ратно време, обележавао
Божић за наше новине су
успомене евоцирали осам
десетпетогодишњи Боривој
Весковић и седамдесетрого
дишња Добрила Николић из
Гргуреваца.
– Обичај Терања Божи
ћа поново је заживео у селу
1947. године, када смо после
рата мало дошли себи. Зна
те, ово село је било униште
но, 285 људи је стрељано у
једном дану, а међу њима су
била и моја два брата и отац.
Када је рат завршен, почео
се славити Божић, иако је то
званично било забрањено,
међутим ми смо га обележа
вали. Божић се терао трећег
дана, 9. јануара. Формира се
коњица са момцима, прво су
напред ишла четири белца,
па четири вранца, па четири
мркова, па четири дората.
Носила се застава, а млади
ћи су јахали коње кроз село,
улазили у куће где је било
неудатих девојака, па се тако
и мој брат оженио захваљу
јући овом обичају. Мештани
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Владимир Недељковић

су радо отварали капије и
примали коњанике, нудили
их вином и ракијом, није он
да било пива и сокова, а сви
су имали винограде, тако да
се пило чисто вино. И онда
крене песма, и настане пра
во весеље. Било је јако лепо,
селу је било потребно такво
дешавање, јер је било доста
туге тих послератних година
– прича деда Бора, један од
најстаријих Гргуревчана.
Иако је било забрањено
у комунистичкој Југославији
одлазити у цркву и славити
верске празнике, мештани
нису много марили.
- Имао сам браћу од стри
чева који су били у партиза
нима. И пошто су комунисти,
није им било дозвољено да
славе Божић, а они су то во
лели. И онда измисле да им
је рођендан на Божић, па су
опет славили – каже нам де
да Бора.
У селу је у то време свако
домаћинство држало коње,

Јован Чарубџић

Боривој Весковић
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Добрила Николић

Божић се терао трећег дана, 9. јануар
 а. Формира се
коњица са момцима, прво су напред ишла четири белца,
па четири вранца, па четири мркова, па четири дората.
Носила се застава, а младићи су јахали коње кроз село,
улазили у куће где је било неудатих девојака, па се тако и
мој брат оженио захваљујући овом обичају. Било је јако
лепо, селу је било потребно такво дешавање, јер је било
доста туге тих послератних година – прича деда Бора,
један од најстаријих Гргуревчана
који су им служили за рад,
тако да је било и много оних
који су на својим коњима те
рали Божић. У послератно
време, Гргуревци су стали на
ноге, почела су се поново де
ца рађати, млади женити. А и
зиме су, каже нам деда Бора,
биле другачије, са снегом, па
је милина било упрегнути ко
ња и саонице, па по селу ја
хати.
Отац наше саговорнице
Добриле Николић био је поп

у селу, али је млад од тубер
кулозе 1952. године преми
нуо. Добрила каже да су се
у њеној кући увек поштовали
обичаји.
- Божић се увек обележа
вао како обичаји налажу,
уносила се слама, бацали
ораси, уносио бадњак, пра
вила се на Бадњи дан ри
бља чорба, постило се, а на
Божић чесница у коју су се
стављале паре. Иако ми је
муж био у партији, ми смо и у

комунистичко време славили
Божић. Долазили би људи из
партије да виде како прово
димо Божић, а мој муж би им
рекао да је његова баба по
падија и да ми због тога по
штујемо обичаје – каже баба
Добрила.
И она се сећа да је било
другачије време, људи су се
више дружили.
- Сада нећете чути момка
улицом да пева, а док сам
била девојчица момци су
ишли улицом и певали. Сада
ни пијан човек више не пева.
Ова телевизија је све поква
рила, сад сви седе и гледа
ју телевизију или телефоне.
Увече су комшије дружиле,
мушкарци картали, жене за
једно штрикале или везле, а
сада сви седе код своје куће,
нико нигде не иде – присећа
се бака Добрила Николић.
Обичај Терања Божића у
Гргуревцима је замро крајем
60-их година прошлог века,
када су људи покуповали
тракторе и продали коње.
Данас, на срећу има оних
младих заљубљеника у ко
ње који поново обнављају
овај обичај. Мештани Гргу
реваца су веома лепо при
хватили обичај Терања Бо
жића, те сваке године све
више људи отвара капију
јер је свима веома драго ка
да виде да се млади труде и
боре да обичаји не оду у за
борав.
Биљана Селаковић
Фото: Владимир Цуцанић
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Пише: др Снежана Булат

ЖЕНЕ ВЛАДАРСКЕ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ (2)
ЕВДОКИЈА, СУПРУГА КРАЉА СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ

Неслога у браку и
протеривање са двора
У
Чим је постала
велика жупанка,
након повлачења
Стефана Немање,
Евдокија је
напрасно почела
да протура право
да као жена
владарка,
учествује у
највишој власти
у Рашкој

народу, итек ако позната
прича о некаквом влада
ру, који је некада давно
протерао своју жену са двора,
на нимало цивилизован начин,
кружи вековима и изазива чуђе
ње. Ко је била несретна жена, и
зашто је такву судбину доживе
ла? Ни мање ни више, реч је о
византијској принцези, првој
жени, првог српског краља, Сте
фана Првовенчаног.
Наиме, принцеза Евдокија,
најмлађа кћерк а византијског
цара Алексија III Анђела, након
битке на Морави 1190. године
бива удата за Стефана Прво
венчаног. Ни ову младу принце
зу није задесила другачија суд
бина, но да буде удата из поли
тичких разлога. Овај пут, важно
је било успоставити нов и чврст
однос између Византије и
Рашке и најзад потврдити мир
који је склопљен након пораза
на Морави. Византијски цар је,
како тврди историчар Станоје
вић, инсистирао да се Немања
ороди са њим, те да византијска
принцеза на српском двору буде
заступник византијских интере
са и контрола српске политичке
акције. С обзиром да је Вукан,
најстарији Немањин син већ
био ожењен, Евдокијина рука је
дата Стефану. Извори кажу да
је Евдокијина мати, Ефросина,
као енергична и веома амбици
озна жена, имала боље плано
ве за своју кћер. За Ефросину је
било недовољно да њена кћер

Прстен краља Стефана Првовенчаног

Стефан Првовенчани

буде само жена владаочевог

другог сина, те је тежила ка кру
ни. Алексије и Ефросина су се
свим снагама борили да Евдо
кија постане владарка. Дубока
старост Немањина, умор и при
преме за онај свет, утицали су
да се његове жеље поклопе са
жељама византијског цара.
Тако је Немања, заобишао нај
старијег сина и предао власт
сину Стефану. Није ли управо
Евдокија утицала на читаву суд
бину српског народа?
Чим је постала велика жупан
ка, након повлачења Стефана
Немање, Евдокија је напрасно
почела да протура право да као
жена владарка, учествује у нај
вишој власти у Рашкој.
Већ прве године брака, Евдо
кија рађа сина, по имену Сте
фан Радослав, затим кћерку
Комнину, па Стефана Влади

слава и Пребислава. Веома
лепо је говорио Стефан Прво
венчани да „часна жена у дому
мужа својега више вреди од
бисера и драгог камена“. Овом
приликом ћемо покушати да
расветлимо питање, да ли је и
његова жена Евдокија вредела
више од бисера?
Нажалост, брак између Сте
фана и Евдокије није био сре
ћан, слога међу њима није дуго
трајала, те се разилазе 1200.
или 1201. године. Брак је обило
вао разним интригантним поје
диностима, био је веома узбу
дљив и драматичан. Да је нера
зумевање владало на српском
двору, потврђују многи истори
чари. Најинтересантније подат
ке оставио је византијски исто
ричар Никита Хонијат. Важно је
сагледати податке које оставља
овај историчар јер као што
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наглашава Светлана Томин „те
ме љубави, брака, неверства и
разних породичних проблема
нису могле бити предмет инте
ресовања писаца хагиограф
ских и химнографских дела, те
нам записи хроничара и истори
чара омогућују да историјске
личности, које су представљале
и књижевне јунаке сагледамо у
сасвим другачијој светлости“.
Наим
 е, Евдокија и Стефан су
непрестано једно другом упући
вали оптужбе због неверства.
Хонијат сведочи да је први срп
ски краљ своју непослушну
жену оптуживао да је „претера
но похотљива и шугава“. Ни она
њему није остајала дужна. Сва
ким даном свом супругу је пре
бацивала да је „од саме зоре
пијан, да не пије воду из свог
пехара, а притом, потајно једе
туђи хлеб“. Сведочи Хонијат да
је Стефан био много мудар и
превртљив, данас бисмо рекли
намазан свим бојама, те је
осмислио начин на који би
могао да се ослободи Евдокији
ног присуства. Послуживши се
измишљотином, да је Евдокија
начинила прељубу, смислио је
стравичан начин да је отера са
двора. Ипак, византијски исто
ричар наглашава да не може са
сигурношћу тврдити да су Сте
фанове оптужбе биле лажне.
Било како било, његов потез,
био је доиста варварско дело.
„Нареди да се с ње свуче сво
одело, оставивши јој само танку
кошуљу, али јако срезану, тако
да је само оно најнужније оста
ло прекривено, и тако нечасно
је пусти да иде куда жели“.
вдокија је заштиту и скло
ниште потражила код свог
девер а.
Прот ер ивањ е
Евдокије са двора, код Вукана
је изазвало бурне реакције.
Узалуд се трудио да брат у
докаже недостојност овога
поступка. Покушавао je на све
могуће начине да заштити своју
снаху. Противећи се оваквом,
заис
 та нечасном и грубом
поступку и преоштрој казни,
Вукан је свакодневно прекора
вао брата због ове нечовечно
сти. Молио га је да смири стра
сти, утиша бес и да попусти,
имајући пред очима високо
порекло Евдокијино. Упозора
вао га је истовремено да мисли
на самога себе, како не би иза
шао на рђав глас због тако сра
мотних и понижавајућих дела.
„Не успевши да убеди човека
тврде и неумољиве нарави, он
сам указа Евдокији сву потреб
ну пажњу и отпреми је уз достој
ну пратњу у Драч”. Када је њен
отац, цар Алексије сазнао шта
се догодило, послаo je „покри
вену носиљку, накит и остале
украсе, те достојанствено
примиo своју кћер у кућу“.
Неоспорна је чињеница да је
стварни разлог оваквог Стефа
новог потеза, заправо била
његова нова политика. Наиме,
прилике у Византији, биле су
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Промоција
збирке поезије

Задужбина Стефана Првовенчаног – манастир Жича

Нажалост, брак између Стефана и
Евдокије није био срећан, слога
међу њима није дуго трајала, те се
разилазе 1200. или 1201. године.
Брак је обиловао разним интригант
ним појединостима, био је веома
узбудљив и драматичан
измењене. Византија је постала
растрзана како спољним, тако и
унутрашњим сукобима. Евдоки
јин отац, запао је у тешкоће,
што је утицало на Стефанову
оријентацију према Западу. У то
доба, Стефан је очекивао кра
љевску круну, те му је византиј
ска супруга представљала само
сметњу.
По повратку у Цариград,
Евдокија убрзо склапа нови
брак, и то са војсковођом Дуком
Мурзулфом. Како је крај себе
имао цареву кћер, и сам ће
пожелети такву титулу. Време
за преврат је било идеално –
под цариградским зидинама
сакупљала се крсташка војска,
а Алексије III није успевао да их
отера. Након великог пораза,
Алексије напушта престоницу, а
његов нови зет се проглашава
за владара. Међутим, ускоро ће
уследити нови напад крсташа, а
Мурзулф у страху од напада,
напушта Цариград и благо
древног града, а са собом води
супругу вољену и њену мајку.
Судбина је била таква, да пора
жени цареви у изгнанству скло
пе мир. Мир неће дуго потраја
ти, Мурзулф ће настрадати од
руке Алексијевих људи, и бити
лишен вида.
Евдокија се по трећи пут уда
је и то за Лава Згура, господара
Коринта. Трећи муж је имао

доста веза са царицом Ефроси
ном. За Згура је та женидба
била од невиђене важности, јер
му је обезбедила легитимитет
власти, пред очима грчког ста
новништва. Према Лаксарисо
вим речима, Евдокија је наджи
вела трећег мужа. Тада је оти
шла у малу Азију, или Теодору
Ласкару, чија је жена била Евдо
кијина сестра, или пак, своме
старом оцу, Алексију. Почетком
1207. године, Алексије III стиже
на двор икониског султана. Сул
тан је намеравао да га као пре
тендента искористи против Тео
дора Ласкара и да тако онемо
гући јачање Никејског царства.
Султан ће затражити од Ласка
ра да уступи власт Алексију.
Међутим, заузврат ће добити не
само одречан одговор, већ и
објаву рата. У бици код Антио
хије, султан ће изгубити живот, а
сам Алексије ће пасти у руке
Ласкарису. Не постоје писани
подаци да је Евдокија те дога
ђаје преживела. Последњи пут
се спомиње у флорентинском
рукопису, у ком стоји: „Пошто је
доцније (Згур) умро заузму
Латини и против сваког очекива
ња Акрокоринт, а његова жена,
напустивши ту земљу, пређе
лађом на исток“.
(У следећем броју:
Ана Дандоло, друга жена
краља Стефана Првовенчаног)

Промоција збирке поезије
„Бирам љубав“ одржана је
11. јануара у просторијама
Библиот ек е
„Глигор ије
Возаровић“. Поред ауторке
збирке Драгане Мацуре у
програму су учествовале и
писац рецензије Мира Мар
ковић, Ања Зец и модера
тор програма Моравк а
Тодић. Драгана Мацура је
завршила Висок у школу
струковних студија за вас
питаче, а збирка љубавне
поезије „Бирам љубав“ је
њено прво објављено шти
во. Ова збирка је саставље
на од љубавне поезије, опи
сује њена најтананија осе
ћања и надања. Како сама
ауторк а каже инспирацију
за писање поезије налази
већим делом у породици
која је непресушни извор
љубави, поготово у својој
деци. Поред љубавне пое
зије Драгана се бави писа
њем шаљивих прича за
децу, а у будућности при
према да објави исте.

СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Поклони деци
са аутизмом
Члан ов и Мото клуба
„Ескалибур“ из Сремске
Митровице обрадовали су
члан ов е
мит ров ачк ог
Општинског удружења гра
ђана за помоћ особама са
аутизмом. Прошле недеље,
14. јануара бајкери су Удру
жењу поклонили дидактички
материјал који ће користити
за рад дефектолога са аути
стичном децом, a сва деца
су добила и пакетиће.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана
19.00 и 21.00 час
17. 1. Голем из Лајмхауса
18 – 24. 1. Право време
Велики хол у 19.00 часова
23.1. Румски вашар, доку
ментарни филм
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АЛЕКСАНДРА ПАДРОВ ПОНОВО НАСТУПИЛА ПРЕД МИТРОВЧАНИМА

Не смемо да се стидимо
своје музике и своје традиције

Концерт Александре Падров у Галерији

А

Ја се увек трудим да
освежим репертоар и
да пружим нешто што
се не може чути сваки
дан. Мислим да све
моје колеге које се
баве уметношћу,
невезано само за
музику, треба да буду
оригинални и да
пружају нешто ново,
али и да негују
традицију

лександра Падров, сопран, про
шлог четвртка, 11. јануара у кон
цертној сали Галерије „Лазар
Возаревић“ у Сремској Митровици
одржала је свој солистички концерт. У
препуној сали Галерије, публика је
уживала у српским градским песмама
и романсама из 19. и с почетка 20.
века. Александру је на клавиру пратио
Борис Јекић, а као гост наступила је
етно група „Српски дом“.
Концерт српске градске песме и
романсе организовали су Установа за
неговање културе „Срем“, Српска пра
вославна црква – Епархија сремска и
Галерија „Лазар Возаревић“.
Концерт у митровачкој Галерији био
је повод за разговор са Александром
Падров.
: Након нешто више од
MМNOVINE
НОВИНЕ:
годину дана поново имате свој
солистички концерт у Сремској
Митровици. Зашто баш Галерија и
зашто баш репертоар са староград
ским песмама и романсама?
АЛЕКСАНДРА ПАДРОВ: Не волим
толико често да наступам у Сремској
Митровици, јер сам овде домаћа и
велика је одговорност када певаш у
свом граду. Пре годину и по дана сам
правила концерт народне музике,
гости су били солисти Радио телевизи
је Војводине и Радио телевизије Срби
је. Пре тога је био концерт севдалинки,

у класичној и џез обради. Нама музи
чарима је то увек изазов и интересан
тан задатак да оно што је познато
обогатимо новом бојом. Сада сам се
одлучила за нови простор, јер је кон
цертна сала Галерије одлично место
за један овакав концерт. На репертоа
ру се овога пута нашло двадесетак
песама које су везане за 19. век и
почетак 20. века, од када постоји нотни
запис у Србији. У 19. веку настала је
градска песма и мени је то веома драг
период. Романса је можда најближа
мом сензибилитету, мада по природи
нисам тако озбиљна као што је сама
та музика. Много сам веселији тип, а
волим да певам ту романтичну ноту.
Рођени сте у Вуковару, школовали
се у Вуковару, Тузли, Новом Саду и
Београду, а данас радите у Сремској
Митровици. Колико су ови градови
оставили печат на Ваше музичко
образовање и живот уопште?
Битно је одакле човек потиче, јер
носи стално то нешто са собом. Ја
потичем заиста од свагде и онда је јако
тешко рећи шта човек носи у себи.
Рођена сам у Срему, с оне стране
Дунава, у Вуковару, а порекло ми води
из Лике и Далмације, а притом сам у
средњу музичку школу стицајем окол
ности, тих ратних година, отишла у
Тузлу. У Тузли сам покупила љубав
према тамошњој музици, тамо сам
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Дипломирани професор
соло певања
Александра Падров рођена је у
Вуковару, основну музичку школу за
клавир завршила је у Вуковару код
профес орк е Мирјане Полескић.
Средњу музичку школу уписала је у
Тузли у класи примадоне Београд
ске опере Сање Керкез, а даље шко
ловање наставила је у Музичкој шко
ли „Исидор Бајић“ у Новом Саду, у
класи професорке Призренке Петко

вић, а матурирала је у класи прима
доне Вере Виткаи Ковач. Факултет
музичких уметности уписује у Бео
граду на одсеку за соло певање у
класи примадоне Радмиле Смиља
нић. Солиста је Радио телевизије
Војводине од 2007. године, и профе
сор соло певања у Музичкој школи
„Петар Кранчевић“ у Сремској
Митровици.

чула песме за које пре нисам знала да
постоје. И онда опет за време турбу
лентних година, раних деведесетих
долазим у Нови Сад и ту настављам
средњу музичку школу за соло пева
ње. По завршеној средњој музичкој
школи одлазим за Београд на Факул
тет музичких уметности где сам и
дипломирала. И онда опет креће даље
пут, у хору РТС, у хору Војске, при
Галерији Српске академије наука и
уметности. Неко време сам предавала
у Музичкој школи у Лазаревцу. Мене је
пут стално водио за нотама. Од 2007.
сам солиста Радио телевизије Војво
дине, где негујем националну и старо
градску музику. Мислим да певач који
живи у својој земљи, без обзира што
познаје све врсте музике целог света,
не сме да се стиди своје музике и своје
традиције.

ме занима џез музика, волим џез стан
дарде, волим сву светску музику,
циганску руску песму, мађарске и
руске романсе. Сва музика која може
да дотакне душу и која може да про
шири видике и отвори нове прозоре.
То је за мене музика. Ово што нам се
сервира сваки дан, то нисмо ми, то
није наш народ, него просто нема
довољно места за квалитетну музику.
Када би била подједнако заступљена,
мислим да би се млади више опреде
љивали за бољу и квалитетнију музи
ку. Треба отворити врата добром,
новом звуку, новој светској музици, да
упознајемо нове правце. Зато музичар
треба да буде тај који ће то да промо
више, а не да се приклони маси.

Солиста сте Радио телевизије
Војводине и професор соло певања
у митровачкој Музичкој школи.
Колико се ова два посла разлику, а
колико допуњују?
Када кренемо да се бавимо музиком
одмах креће та пракса, али наравно
теорија је јако важна јер морамо да
знамо одакле шта потиче, шта има са
чим везу. Међутим, није довољно
бити теор
 етски музичар. Моји соло
певачи морају одмах да стану на сце
ну. Ако певамо само у соби и учимо
певање тек да бисмо рекли да га учи
мо, то није довољно. Певач мора
одмах да иступа на сцену и да буде
извођач. То моје размишљање прено
сим и на децу. Трудим се да се не
затворим само у собу или школу, већ
да мојим ђацима будем пример како
треба да се наступа, јер свој рад и
таленат треба показивати, а не чувати
га само за себе.
Изводите различите врсте музи
ке, од класичне, џез стандарда, пре
ко популарне стране и домаће музи
ке, до обрада старих севдалинки и
традиционалних народних песама.
У којој музици највише уживате?
За мене је радост она музика која је
изазов. Када сам нешто пуно пута
певала, немам више толику емоцију.
Увек морам нешто ново да истражим,
да погледам даље кроз свет. Изузетно

Због чега је, по Вама, данас поно
во све популарнија севдалинка?
Дошло је до велике експанзије елек
тронске музике и можда су се људи
презаситили. Сада се опет враћамо
традицији, и све више се сада негују у
оркестру традицион
 ални, односно аку
стични инструменти. Људи опет желе
да чују инструменталну музику, желе
да чују виолину, флауту. Зато су поно
во све популарније севдалинке, јер то
богатство које оне поседују је апсолут
но незамењиво и не умире никада.
Зато им се увек враћамо, као што се
враћамо градској песми.
С обзиром на то да за Ваше насту
пе увек влада велико интересова
ње, значи ли то да публика зна да
цени квалитетну музику?
Медији су ти који формирају укус,
оно што нам се сервира ми просто
прихватамо као неку свакодневицу. Не
морамо да слушамо и гледамо све
што нам се сервира. Ја се увек трудим
да освежим репертоар и да пружим
нешто што се не може чути сваки дан.
Мислим да све моје колеге које се
баве уметношћу, невезано само за
музику, треба да буду оригинални и да
пружају нешто ново, али и да негују
традицију. То је наш задатак, и инова
ција и традиција али на неки узвише
нији начин. Зато постоје концертне
сале, зато имамо прилику негде то да
изведемо. Људи су жељни промене,
да буде нешто другачије.
Биљана Селаковић
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Дани руске
културе у Срему
Историјски архив „Срем“ из
Сремске Митровице поводом 100
година од емиграције Руса у Срем
припремио је изложбу „Руска еми
грација и њихови потомци у Срему
и Сремској Митровици“, која ће
бити отворена од 15. до 25. јануара
у Галерији „Лазар Возаревић“ и
представља пратећи део манифе
стације „Дани руске културе у Сре
му“.
Тако ће се у среду, 17. јануара
организовати прослава национал
ног празника Русина „Русински дан“
у 17.30 часова, као и предавање
Владимира Ковачића о руским
расама голубова у 18 часова.
За четвртак, 18. јануар планиран
је час руског језика на којем ће уче
ствовати гимназијалци из Шида,
Сремске Митровице и Руме. Пре
давање на тему „Српско – руски
односи и културне везе“ Ненада
Нинковића, Горана Васина и Симе
Раките одржаће се у петак, 19. јану
ара са почетком у 17 часова. У
суботу, 20. јануара са почетком у 17
часова је пројекција филма „Јего
благородније барон Врангел“.
Наступ хорова „Шидијанке“, „Ири
да“ и „Русински зраци“ биће органи
зован у понедељак, 22. јануара у 18
часова, док је вече са Иваном
Жигон резервисано за уторак, 23.
јануар у исто време.
Филм „Последња искра Руске
царевине“ биће приказан у среду,
24. јануара, а у оквиру програма ће
наступити и етно група „Српски
дом“. „Дани руске културе у Срему“
завршавају се у четвртак, 25. јануа
ра у 18 часова програмом под нази
вом „Стогодишњи споменар писан
руском степом и сремском равни
цом ветровима сеоба“ и наступом
квинтета „Маес тре“.
Сви програми се одржавају у
митровачкој Галерији.

СРПСКА ЧИТАОНИЦА У ИРИГУ

Конкурс за „Лучу“
Српска читаон
 ица у Иригу распи
сала је конкурс за доделу награде
„Луча“. Награда се додељује сваке
године на Дан Српске читаонице,
на св. Трифуна, 14. фебруара.
„Луча“ је признање за допринос у
развоју културе и културног ствара
лаштва на подручју општине Ириг,
а састоји се од уникатне повеље.
Предлози за награду морају бити
достављени у писаној форми са
детаљним образложењем на адре
су Српске читаонице до 26. јануара
2018. године.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОЈ ОДЛУЦИ У ПОСТУПКУ
ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
У поступку одлучивања о потреби процене утицаја
на животну средину, спроведеном на захтев носиоца
пројекта, “Vip mobile” d.o.o. Beograd, Милутина Милан
ковића 1, Нови Београд, утврђено је решењем број
501-225/2017-XI од 12.1.2018.год. да за предметни
Пројекат: Радио-базна станица „НС2447_01 СМ_Вели
ки Радинци“, на катастарској парцели бр.110 к.о. Вели
ки Радинци која се планира унутар верског објекта у
улици Моше Пијаде 1а у Великим Радинцима на тери
торији града Сремска Митровица, није потребна про
цена утицаја на животну средину.
Против овог решења заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбани
зам и заштиту животне средине у Новом Саду, путем
овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.
Обавештење се објављује на основу члана 10. став
7. Закона о процени утицаја на животну средину
(“Службени гласник Републике Србије”,број 135/04,
36/09).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОЈ ОДЛУЦИ У ПОСТУПКУ
ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
У поступку одлучивања о потреби процене утицаја на
животну средину, спроведеном на захтев носиоца про
јекта, “Vip mobile” d.o.o. Beograd, Милутина Миланкови
ћа 1, Нови Београд, утврђено је решењем број 501229/2017-XI од 12.1.2018.год. да за предметни Проје
кат: Радио-базна станица „НС2415_01 СМ_Лаћарак_
центар“, на катастарској парцели бр.1031 к.о. Лаћарак
која се планира унутар верског објекта у улици Школ
ска 1а у Лаћарку на територији града Сремска Митро
вица, није потребна процена утицаја на животну сре
дину.
Против овог решења заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбани
зам и заштиту животне средине у Новом Саду, путем
овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.
Обавештење се објављује на основу члана 10. став
7. Закона о процени утицаја на животну средину (“Слу
жбени гласник Републике Србије”,број 135/04, 36/09).

ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Пише:
Драгана Попов

Фоно маркетинг

Г

одинама становнице напа
ћене земље Србије трпе
бројне продаваче, изну
ђиваче, људе који вам свашта
нуде, обећавају и „даве“ теле
фонски. Од раног јутра вам не
дају мира. Знате о чему при
чам.
- Добар дан! Да ли је то
госпођа…? После потврде, кре
ће салва невероватних срећних
појединости. - Славимо десет
година компаније и баш смо вас
изабрали да искористите изу
зетне погодности и купите наш
производ повољно. - Какав про
извод? - Изузетно данас снизи
ли смо цене нашег прекривача
антиалергијског са 24.000 на
14.000. динара. - Готово џабе
- цвркуће запослена на посло
вима „збуни, ошамути и ували“
у некој од тзв. компанија.
И то тако траје годинама.
У почетку сам била љубазна,

када ће да зову. Јутрос ме је
једна звала у девет часова.
После уобичајених пар рече
ница ја сам је питала шта
продају, шта нуде и шта деле
данас? Она је збуњено одго
ворила - Ништа од свега тога.
Да почнемо из почетка. Пошто
вање госпођо… сутра у вашој
улици бесплатно лечимо реу
му… (свашта). Прекинула сам
везу. Једна је звала у пола три
по подне и нудила неке јасту
ке. Ја сам је питала да ли зна
колико је сати? Спремно ми
је одговорила, а онда сам ја
додала да је то непристојно
време за узнемиравање људи
и да ми у провинцији знамо за
неки ред, што баш и није осо
бина становника велеграда.
Али, разговору никад краја.
- Дакле, да шаљем возача са
јастуком и парфемом или не? упорна је досадна жена са дру

- Е, госпођо … моја презимењаки
њо, данас је изузетан дан за вас. Баш
је директор донео цедуљу са вашим
именом, а ми вам нудимо неверова
тан попуст. - Страшна понуда, готово
минимална цена нашег производа: - Не,
хвала! Може и на чекове. - Немам чеко
ве. - Ех, немате три чека. - Немам, неза
послена сам. - А је л’ знате моју сестру
Љиљу, она живи у главној улици? Имате
ли деце?
саслушала и захвалила се.
Сад више не. Немам ни вре
мена, а ни енергије да слушам
текст који се понавља из дана
у дан, а само се артикли мења
ју. Питам се ко на овај начин
купује? Не видите производ,
не можете ни да га опипате и
остаје вам само да верујете на
реч продавцу - терминатору. У
почетку су то биле приче како
вас позивају на вечеру у тај и
тај локал, а онда тамо тортура
о њиховим производима и сок
за крај, а ако сте мислили да
вечерате е, то ћете да платите.
Те „телефонске компани
је“ које послују на овај начин
углавном су у Београду и
Новом Саду и онда удри по
провинцији. Шта они мисле
по великим градовима, да ми
немамо друга посла него само
чекамо кад ће ко шта понуди
ти? Не гледају ни на време

ге стране телефонске линије.
Да човек не поверује. - Не, не
и не - завапим ја. Наравно да
су и други имали слична иску
ства. Има и оних који играју и
на карту истог презимена, па
покушавају да вам се умиле.
- Е, госпођо … моја презиме
њакињо, данас је изузетан дан
за вас. Баш је директор донео
цедуљу са вашим именом,
а ми вам нудимо неверова
тан попуст. - Страшна понуда,
готово минимална цена нашег
производа: - Не, хвала! Може
и на чекове. - Немам чекове. Ех, немате три чека. - Немам,
незапослена сам. - А је л’ знате
моју сестру Љиљу, она живи у
главној улици? Имате ли деце?
Да, да све су то телефонски
разговори са „компанијама“.
Толико дуго траје овакав
начин рада, па се упитам где
још проналазе жртве?
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VREMEPLOV
17. јануар
1997. У Даблину је суд прогла
сио први развод брака у исто
рији Ирске, на основу закона
одобреног на референдуму,
чему се жестоко противила
римокатоличка црква.
18. јануар
1535. Шпански конквистадор
Франсиско Писаро основао је
Лиму, сада главни град Перуа.
1944. Нак он седмодневних
жестоких борби совјетске тру
пе су у Другом светском рату
окончале блокаду Лењингра
да, у којем је током немачке
опсаде од септембра 1941. од
исцрпљености и глади умрло
око 620.000 људи.
19. јануар
1916. На грчко острво Крф у
Јонском мору почеле су да
стижу прве јединице српске
војске после повлачења преко
Албаније у Првом светском
рату. До априла на Крф је пре
бачено око 140.000 српских
војника.
1938. Умро је Бранислав
Нушић, највећи српски и југо
словенски комедиограф, члан
Српске краљевске академије.
Узори су му били Гогољ и
ранији српски комедиографи
Стерија и Трифковић.
20. јануар
1945.
Френк лин
Дел ан о
Рузвелт инаугурисан је четврти
пут за председника САД, једи
ни у историји САД који је чети
ри пута биран за председника.
1984. Умро је амерички спорти
ста и филмски глумац Џони
Вајсмилер, први човек који је
препливао 100 метара за мање
од једне минуте, тумач наслов
не улоге у низу филмова о Тар
зану. Освојио је три златне
медаље на Олимпијским игра
ма 1924. и две 1928.
21. јануар
1793. На гиљотини погубљен
француски краљ Луј XVI. Рево
луционарни Конвент свргнуо га
је с престола у септембру
1792, а потом је осуђен на смрт
због велеиздаје.
22. јануар
1901. Умрла британска краљи
ца Викторија. Током њене дуго
годишње владавине од 1837,
која је обележила епоху (викто
ријанско доба), Британска
империја била је на врхунцу
привредне и политичке моћи.
23. јануар
1783. Рођен је француски
писац Мари Анри Бејл, познат
под псеудонимом Стендал
(„Црвено и црно“, „Пармски
карт уз ијанс ки
ман ас тир“,
„Лисјен Левен“).
1898. Рођен је Сергеј Михајло
вич Ејзенштејн, најзначајнији
руски филмски режисер. Његов
филм „Оклопњача Потемкин“
(1925), једно је од ремек-дела
филмске уметности.

HOROSKOP
ОВАН: Уколико вам је
стало да тестирате
своје интелектуалне
или практичне спо
собности, пронађите себи одго
варајућег партнера. Потребно је
да имате прецизне циљеве и
позитивну оријентацију. Нечија
пословна понуда не представља
сан о великом добитку али наја
вљује поучно искуство. Потруди
те се да правилно усмерите своју
позитивну енергију.
БИК: Улажете велики
напор у своје циљеве,
али околина не схва
та озбиљно ваше
пословне намере. Посебно вас
иритира сазнање о неравноправ
ним односима, неко добија боље
резултате него што их заслужује.
Стишајте своју сујету. Не желите
да разоткријете своје намере и
емотивне слабости али љубавни
епилог зависи од нечијег распо
ложења.
БЛИЗАНЦИ: Озбиљ
но представљате сво
је пословне планове
и са правом очекујете
уважавање у кругу сарадник а.
Ипак, постоје различите реакције
и свако од сарадника се опходи
на себи својствен начин и према
личним интересима. Покушавате
да заобиђете неке љубавне
дилеме или особу која уноси
додатну нервозу у ваше располо
жење.
РАК: Немојте дозво
лити да неко преуве
личава Ваш неуспех
или да вас кажњава
због неизмирених рачуна. Сусрет
са једном особом може да прера
сте у непријатну ситуацију, али
сачувајте добру вољу и присеб
ност духа. Заборавите на своје
авантуристичке пориве. Немојте
разочарати особу која верује у
вашу емотивну приврженост и
наклоност.
ЛАВ: Не верујете у
нечију причу, стога
провер авате свак у
информ ац ију
која
долази из необичних извора или
указује на евентуалне промене у
пословној сарадњи. Ипак, прете
рана радозналост у нечијим очи
ма изгледа као негативна особи
на. Не успевате да удовољите
вољеној особи, сувише сте поно
сни да признате своје слабости.
Потребни су вам неки забавни
садржаји.
ДЕВИЦА: У послов
ном дијалогу ваша
самовоља или прете
ран а
енерг ичн ост
делују иритирајуће на околину,
због тога вас прате негативни
коментари. Немојте дозволити да
вас неко непотребно компроми
тује у друштву пословних партне
ра. На жалост, неко нема довољ
но разумевања за ваше емотивне
потребе Пријаће вам здравији
начин исхране.

ВАГА: Сусрет или
разговор са једном
особом за вас пред
ставља добитничк у
комбинацију, стога прихватите
идеју о пословно – финансијској
сарадњи.Важно је да одаберете
улогу која одговара вашем инте
ресовању и посао који доноси
материјалну корист. Нема раз
лога да емотивно уцењујете
вољену особу. На такав начин
само постижете супротан ефе
кат.
ШКОРПИЈА: Пред
стоје вам изненадни
проблеми у сусрету са
сарадницима, стога
немојте очекивати превише разу
мевања. Потребно је да одредите
јасну границу, између пристојног
понашања и пословног поверења
у сусрету са сарадницима. Буди
те искрени у изражавању својих
емотивних намера пред блиском
особом. Оправдајте своје поступ
ке у нечијем друштву.
СТРЕЛАЦ: Прати вас
неизвесност у проце
ни нових догађаја на
пословној сцени. Не
кријете да су ваша очекивања
велика, међутим примећујете да
сарадници цесто мењају своје
мишљење. Ослоните се на прак
тичан дух и на способност анали
тичког расуђивања. Иако ваш
љубавни однос није претерано
идиличан , то вам неће сметати
да се представите у позитивном
светлу.
ЈАРАЦ: Захваљујући
доброј вештини пре
говарања успевате да
се уклопите и послов
не договоре. Проширите своја
професионална интересовања у
различитим правцима изражава
ња. Негативна тензија која посто
ји између вас и вољене особе
треба да вас покрене на нови
импулс и љубавно зближавање.
Учините све да усрећите вољену
особу.
ВОДОЛИЈА: Умете да
процените повољну
ситуацију и верујете у
своје знање. Важно је
употребите практично искуство и
да правилно заштитите своје
интересе. У односу са вољеном
особом, боље је да неке ствари
мудро прећутите него да загова
рате дијалог који води ка ривал
ству или распиривању ниских
страсти.
РИБЕ: Стало вам је
да будете запажени у
пословним круговима,
али све има своју
цену или разумну границу, до које
вам је дозвољено да импровизу
јете са оригиналним идејама. У
љубавном животу углавном се
управљате према својим емотив
ним импулсима и потребама.
Партнер са приметним негодова
њем слуша ваше идеје. Пронађи
те складну формулу.

25

Crkveni
kalendar
Среда, 17. (4) јануар
Сабор 70 светих апостола; Све
ти Јевстатије Српски
Четвртак, 18. (5) јануар
Свети Теопемт и Теона
Крстовдан

–

Петак, 19. (6) јануар
Богојављење
Субота, 20. (7) јануар
Сабор светог Јована Крстите
ља – Јовањдан
Недеља, 21. (8) јануар
Св. муч. Јулијан и Василиса;
Преп. Георгије Хозевит; Св.
Григорије Охридски
Понедељак, 22. (9) јануар
Свети мученик Полиевкт; Свети
Филип Московски
Уторак, 23. (10) јануар
Свети Григорије Ниски; Препо
добни Дометијан Митилински

Грчка баклава
Састојци: 500 г танких кора.
Шербет: 6 дл воде, 500 г шећера,
1-2 лимуна, Фил: 150 г шећера,
2,5 дл воде, 2-3 кашике гриза,
250-300 г ораха.

Припрема: Направите шербет:
воду и шећер прокувајте и охла
дите, додајте танко сечене колу
тове лимуна. За фил прокувајте
шећер, воду и гриз, скините с
ватре и додајте орахе, промешај
те. Коре пресеците на два дела
по дужини, филујте их и мотајте у
троуглове (битно је да фил не
исцури током печења). Послажи
те у подмазан плех, сваку баклаву
намажите с мало уља. Прекријте
кором, ако је преос тала и пеците
док не порумени, скините кору и
још мало допеците. Вруће бакла
ве прелијте хладним сирупом.
Охладите пре служења.

• Ко би у заносу победе
бројао жртве. Лакше је
било пребројати живе.
• У рат смо кренули голи
и боси, али само до прве
куће.
• Србима слога није јача
страна, али кад дође ста
ни – пани, сви панемо.
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ДОШЛИ ИЗ ЛОНДОНА ДА ЖИВЕ У БЕШЕНОВАЧКОМ ПРЊАВОРУ

Овде је дивота
стварати и живети
Вивијен фон Абендорф, Енглескиња чија је мајка Српкиња и Холанђанин Калки
Апориа, купили су кућу у Бешеновачком Прњавору, на Фрушкој гори, где ће подићи
драмски центар и бавити се сеоским туризмом

В

елики број млади људи у Србији
размишља како да после завр
шених студија оде у Лондон и
започне свој животни сан. У исто вре
ме млади свршени студенти Краљев
ске драмске академије из Лондона
дошли су у Бешеновачки Прњавор,
купили кућу тик уз манастир Бешено
во и започели да граде у пространом
дворишту међународни драмски цен
тар, а старе зграде обнављају за
потребе сеоског туризма.
Ти млади људи су Вивијен фон
Абендорф, рођена у Лондону 1986.
године од мајке Српкиње Јелене
Недић, професорке хемије из Вршца и

оца Аустријанца Ричарда фон Абен
дорфа, финасијског експерта, чија је
само мајка Енглескиња, а сви остали
преци су Аустријанци и Мађари. Њен
пријатељ Калки Апориа је рођен 1982.
године у Мастрихту, у Холандији и
потиче из уметничке породице. Калки
је већ са 18 године био глумац у једној
великој серији холандске телевизије.
Вивијен и Калки су се упознали на сту
дијама у Лондону. Обоје говоре српски
језик још из доба студирања. Вивијен
је учила Калкија да говори српски.
- Ја сам у исто време расла и у Лон
дону и код мајчиних у Вршцу. У том
граду имам бројну фамилију. Моја мај

ка је постала професор хемије у Бео
граду и 1973. године отишла у Лондон
да се проведе. Тад је срела мог оца и
остала у Енглеској. Још увек предаје
хемију енглеској деци. Ја сам прво
студирала књижевност у Нотигену.
Поред енглеске књижевности веома
ме је занимала и српска. Много сам
читала на српском. Срећна сам што
говорим језик моје мајке. Бавила сам
се глумом и онда сам одлучила да
упишем магистарске студије на Кра
љевској драмској академији у Лондо
ну. Ту сам срела Калкија и од тад
живимо заједно. Желео је да упозна
Србију и ја сам му пружила прилику,
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- Наш пројекат културе
и сеоског туризма
привућиће и друге
младе да дођу овде.
Већ су нам били
пријатељи из
Енглеске, САД,
Аустралије, Новог
Зеланда. Ми ћемо
имати децу. И сви
они ће имати децу.
Обновићемо ову
зграду школе и тако
ће бити више Срба
у Бешеновачком
Прњавору, кажу
Вивијен и Калки

дошли смо у Вршац – са осмехом
рече Вивијен и застаде да Калки
настави причу мазећи кућног љубим
ца пса Елвиса.
- Пре пет година Вивијен и ја смо
радили позоришну представу Ја
нисам Антигона у вршачком Народ
ном позоришту. Све је било сјајно.
Људи су нас прихватили као да смо
одрасли у Вршцу. И овде где смо се
доселили наишли смо на толико
топлине и пријатељства да смо одлу
чили да све што знамо овде и ствара
мо у животу. У Бешеновачком Прња
вору, где смо купили кућу, сви нам
долазе и кад су видели да желимо
нешто ново да подигнемо сви нам
помажу.
Вивијен и Калки сад припремају
терен да, чим буде мало отоплило, у
дворишту подигну летњу позорницу.
Имају планове да окупе све своје
познанике уметнике широм света и
овде стварају позоришна дела. Калки
има велико искуство. Показује нам
шта је све радио у свом родном граду.
Стварао је велике представе уличних
позоришта у којима је учествовало
више десетина глумаца, а и сам је глу
мио, јер је завршио холандску глумач
ку академију. Вивијен има српско
држављанство, добила га је преко
мајке Јелене, а Калки је поднео захтев
и очекује да га добије.

- На основу мог држављанства ми
смо регистровали наше удружење и
тим путем ћемо развијати и драмску
уметност и сеоски туризам овде на
Фрушкој гори. На пролеће нам пред
стоје велики радови у обнови старих и
подизању нових зграда у дворишту.
Ми желимо да наши гости из целог
света код нас имају где да спавају и да
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се боље осећају него у неком луксу
зном хотелу, јер овакав мир и природу,
у близини српског манастира не могу
нигде да осете . Свуда је врева од
градске буке у саобраћају. Овде је
дивота стварати и живети. Ствараће
мо за народ који овде живи. Ми смо
убеђени да ће наша остварења која
ће бити врхунска култура доћи да гле
дају из других крајева Србије. У исто
време овде ће моћи да бораве и осете
укус српске хране и пића који нигде
не постоји у свету – задовољно изго
вори Вивијен.
Вивијен је веома успешна сликарка
портрета. Још као студент од прода
тих слика лепо је живела. Ових дана
иде у посету код мајчине фамилије у
Вршац. Урадила је дивне портрете за
поклон. Посетиће сестру од тетке Вио
лету која има шесторо деце и брата
Синишу који има два сина, док сестра
Тијана живи у Дубаију.
Бешеновачки Прњавор је најмање
село у Срему. Има тридесетак кућа у
којима живи једва 80 житеља и још
толико празних кућа које су за продају.
Школа не ради, јер само два дечака
иду у основну школу у суседно Беше
ново и једна девојчица иде у средњу
школу у Сремску Митровицу. Викенди
ца је више од стотине на околним про
планцима. Све више њих долази да
стално живи у тим викенд кућама.
Одскора је обновљен старовековни
манастир Бешеново. Број монаха се
повећава. Али, што је важније Вивијен
и Калки су на крај у глас рекли:
- Наш пројекат културе и сеоског
туризма привући ће и друге младе да
дођу овде. Већ су нам били пријатељи
из Енглеске, САД, Аустралије, Новог
Зеланда. Ми ћемо имати децу. И сви
они ће имати децу. Обновићемо ову
зграду школе и тако ће бити више
Срба у Бешеновачком Прњавору!
Уздамо се и у подршку државе Србије
и града Сремске Митровице.
Миомир Филиповић
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Одбојкашке наде

СПОРТ
осећај буквално – рекао је Бојан Милути
новић.
Тренер Станислав Савић је подсетио
на 35 година мушке одбојке у Сремској
Митровици.
- Мислим да имамо потенцијал и да
смо показали колико вредимо. Тренут
но се боримо за останак у првој Б лиги у
Србији. Ово је пре свега за њих значајно
јер су схватили како се долази до меда
ље. Мислим да то што ће у будућности да
направе биће последица успеха на овом
турниру – истакао је Савић.

Андреа Димић

МАЛИ ФУДБАЛ
Заменица
градоначелника
Срем
ске Митровице Светлана Миловановић,
начелник за културу, спорт и омладину
Илија Недић и председник Скупштине
Града Сремска Митровица Томислав Јан
ковић 10. јануар
 а су организовали пријем
у Градској кући за одбојкаше и одбојкаши
це клубова Срем Итон и Градски женски
одбојкашки клуб (ГЖОК) Срем. Повод за
пријем је било прво место које су мла
ди одбојкаши Срем Итона освојили на 8.
Новогодишњем фестивалу одбојке одржа
ном од 4. до 6. јануара у Новом Саду.
На такмичењу је учествовало 66 екипа
из земље и иностранства. Поред огромног
успеха одбојкаша у категорији пионира и
одбојкашице су показале успех заузевши
6. место у истој категорији.
С обзиром на то да је фестивал један од
посећенијих ова победа је била од великог
значаја за млади одбојкашки тим.
Уводну реч је имала заменица градона
челника Сремске Митровице као и пред
седник Скупштине Града Томислав Јанко
вић. Они су поздравили све и честитали
им на заслуженом пласману.
- С обзиром на то да сте на једном вели
ком и престижном турниру освојили прво
место то значи да је мушка екипа показала
јединство. Ја их пратим кроз више турни
ра и они су доказали да су добри другари
и добри ученици - рекао је Томислав Јан
ковић.
Илија Недић је нагласио да је одбојка и
даље један од најпопуларнијих спортова
како у другим градовима тако и у Сремској
Митровици. Након тога је честитао одбој
кашима на оствареном пласману.
- Ово је један од бољих и значајнијих
турнира код нас у земљи. Ове године у
првом плану је наша мушка екипа која је
успела да дође до финала и освоји прво
место. Ради се о једној доброј генераци
ји. Након овог успеха добили смо позиве
из иностранства ради учешћа на прести
жном такмичењу у Италији на коме се иде
по позиву или препоруци - рекао је тренер
тима Станислав Савић.
Такође поред успеха целокупног тима
издвојио се и члан екипе Бојан Милутино
вић који је добио награду за најкорисни
јег играча на терену (МВП награда) као и
бројне похвале на рачун његовог труда и
залагања за екипу. Он је са великим узбу
ђењем препричавао како је на њега ути
цала победа као и то што му је награду
уручио један од најбољих одбојкаша Иван
Миљковић.
- Стајали смо сви у колони и претпоста
вљао сам да ћу бити МВП али опет сам
ишчекивао своје име. Када су ме прозва
ли нисам знао шта да радим, кренуо сам
ка бини, па сам се вратио назад. Сјајан је

Шапчанима
600.000 динара
Екипа сениора Синд из Шапца побед
ник је 30. Међународног футсал турнира
у Сремској Митровици, који је трајао од
22. децембра до 10. јануара. Шапчани су у
финалној утакмици, која је одиграна у сре
ду, 10. јануара били бољи од екипе„Мобе
за из Сремске Митровице. Славили су са
9:4 и заслужено освојили 600.000 динара.
У конкуренцији пионира прво место
освојила је екипа Срем 2 која је на финал
ној утакмици победила екипу Срем 1 са
4:2. Обе екипе су из Сремске Митровице.
Међу кадетима, најбоља екипа на турни
ру је Срем 2 из Сремске Митровице, која
је у финалу на пенале победила екипу ФК
Борац из Илинаца са 5:4, пошто је у ре
гуларном делу утакмице резултат био 2:2.
У конкуренцији старијих ветерана прво ме
сто освојила је екипа Мењачница Европа
из Лаћарка, која је са 3:1 савладала екипу
СИМ маркет из Сремске Митровице.
Код омладинаца прво место освојила је
екипа Ехо елит из Шапца, победивши еки
пу Сплав Круг из Мачванске Митровице
резултатом 5:3.
Најбољи у конкуренцији млађих ветера
на били су момци из екипе Митропревоз
из Сремске Митровице, који су у финалу
са 3:0 савладали екипу Голд шпед долче
каза из Сремске Митровице.
Награде најбољим екипама и поје
динцима уручили су Томислав Јанковић,
председник Скупштине Града Сремска
Митровица и председник организационог
одбора турнира, Илија Недић, начелник
Градске управе за културу, спорт и омла
дину и Драган Ковић, председник Управног
одбора Спортског центра „Пинки“.
Турнир је организован под покровитељ
ством Града Сремска Митровица, окупио
је 92 екипе у шест категорија. За шеснаест
радних дана колико је трајао турнир, оди
грано је 144 утакмице и постигнуто 1.100
голова.

М. Н.

ЖЕНСКА ОДБОЈКА

Победа Визуре
у Бугарској
Одбојкашице Визуре Рума оствариле
су прву победу у групној фази Лиге шам
пиона, на гостовању Марици у Пловдиву
резултатом 3:1. Утакмица је одиграна 11.
јануар
 а.
Ова победа отвара могућност да до кра
ја такмичења у Ц групи могу водити борбу
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за друго место и пролаз у наредну рунду .
Најефикаснија у победничком тиму била
је Катарина Лазовић са 24 поена, Сара
Лозо са 15, а Маја Алексић са 13 поена.
Тренер српских шампионки Дејан Десни
ца био је више него задовољан након меча
у Бугарској.
- Одлично смо отворили утакмицу, испо
штовали смо све што смо се договорили
и већ смо у првом сету остварили седам
блокова, чиме смо потпуно неутралисали
њихов напад. Честитам девојкама, струч
ном штабу и управи клуба – рекао је тре
нер Дејан Десница.
ОК Визура Рума ће у трећем колу госто
вати у Динаму у Казању. Тај меч је на про
граму 25. јануара.
Подсетимо, први меч у Руми 12. децем
бра прошле године Визура је изгубила од
пољског Хемика.
У Руми ће играти још две утакмице и то
у фебруару, 6. фебруара долазе одбојка
шице Динама из Казања, а 20. фебруара
екипа Марице из Пловдива.
С. Џ.

КАЈАК КЛУБ „ВАЛ“

Зделар најбољи
млади кајакаш

На традиционалној прослави Кајак а
шког савеза Србије (КСС) „Дан кајака“, и
ове године сабрани су утисци из претход
не сезоне, а проглашени су најбољи клу
бови, спортисти и појединци у 2017. годи
ни. Најављено је и сениорско Европско
првенство у кајаку, које ће бити одржано у
јуну ове године, на регатној стази на Ади
Циганлији у Београду.
Годишња признања уручена су у осам
категорија, а награде су добили и кајака
ши сремскомитровачког Вала Марко
Томићевић и Бојан Зделар.
Марко Томићевић је заједно са партне
ром Миленком Зорићем проглашен за нај
успешнијег спортисту КСС пошто је у прет
ходној години освојио златну медаљу на
Првенству света у чешким Рачицама, као
и сребрну медаљу на Првенству Европе у
бугарском Пловдиву.
Најуспешнији млади спортиста КСС је
Бојан Зделар, који је то признање заслу
жио освајањем сребрне медаље на јуни
орском Првенству света у румунском
Питештију, као и две бронзане медаље на
јуниорском Првенству Европе у Београду.
Б. З.

