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Утисак суботе

Међутим, и то мало навике, очигледно је устукнуло пред некажњава
њем јавашлука. Тако да се већина ослонила на комуналце, које забога
плаћа, а свој део одговорности је затурила између две епизоде Парова
или Задруге

К

ад ми неко каже да воли снег, тач
но бих га преко зуба. Кад живиш у
граду, па у и селу, снег је времен
ска непогода, која ти ионако шугав
живот још искомпликује. Па кад још
мраз стегне, ето лепоте. И онда сви
ударе по комуналцима и путарима. Да
л’ је очишћено, зашто није очишћено?
Ето, опет их је снег изненадио... и све
у том смислу. Оно јес’, није у реду да
улице буду неочишћене, међутим, има
ту ствари које бисмо и сами могли да
порадимо, макар испред своје куће.
Утисак суботе су ми свакако били
неочишћени тротоари. Те суботе је
вејало као у филму Дан после сутра,
а ко је морао пешке митровачким ули
цама, осећао се баш као истраживач
који се запутио на Северни пол. Мало
где ниси морао да пртиш снег, док
домаћини лешкаре у својим топлим
домовима и ни бригеша их што неко
може да погине испред њихове куће.
У мом крају тачно знам ко ни по коју
цену неће узети лопату у руке, ако је

уопште поседује. Јер, шта ће му лопа
та, забога, кад плаћа комуналцима. А
комуналци би требали у једном скоку
да почисте цео град, ваљда, да се гра
ђанство не би превише нервирало.
На овим просторима је у време
мрске аустроугарске владавине, оба
веза сваког домаћинства била да
чисти снег, лишће, коси траву испред
своје куће. То је неком постала навика,
али није та навика ушла у наше живо
те тек тако. Прво је била казна, па да
видиш како се човек онда лако навик
не. Међутим, и то мало навике, очи
гледно је устукнуло пред некажњава
њем јавашлука. Тако да се већина
ослонила на комуналце, које забога
плаћа, а свој део одговорности је зату
рила између две епизоде Парова или
Задруге.
И шта је писац хтео да каже? Ништа,
писац је хтео да предложи. Да све
политичке партије, и опозиција и власт,
лепо изведу своје активисте на терен.
Па лепо да се поделе у групе, једни да

чисте снег код оних који заиста то нису
у стању сами да ураде, а други да
кажњавају на лицу места оне младе,
здраве и лење који могу, а неће. Тако
бисмо сви заједно имали користи. Ем
би се буџет напунио од наплаћених
казни, ем би нам град, и села, да не
заборавим, био очишћен.
Сад ће неко рећи да нисам нормал
на и да лупам глупости. Али, ни та
врста „политичког активизма“ није
непозната. После рата, Другог свет
ског, скојевци и чланови ка-пе-јота су
обавезно помагали старачким дома
ћинствима, бар овде у Срему. Посебно
зими. И ником то није било смешно,
нити су се спрдали са тим. Као данас
што се из топлине београдских и ново
садских станова спрдају што су акти
висти СНС у Лучанима и другим
местима у којима су били ванредни
избори, помагали људима, чистили им
штале, цепали дрва, хранили стоку.
Коме је то смешно и ко би се са тим
спрдао, тај је стварно промашио тему.
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МИЛОРАД ПАНТИЋ, ПОВЕРЕНИК СНС У ПЕЋИНЦИМА

Јединствени можемо
много тога да урадимо
Ми се никада
нисмо понашали
као елита
и никада се
нећемо тако
понашати.
Никоме нећемо
дозволити да на
јавној функцији
седи четири
године, а да не
ради. На нама
је да радимо
најбоље што
можемо
и умемо,
а грађани ће то
умети да оцене
на изборима,
као што су то и
до сада умели

Милорад Пантић

С

коро годину дана од када је Срп
ска напредна странка у општини
Пећинци на локалним изборима
освојила 27, од укупно 30 одборничких
места у Скупштини општине, са подр
шком од 77 одсто гласова грађана, раз
говарали смо са повереником Општин
ског одбора СНС Пећинци, Милорадом
Пантићем.

MМNOVINE
НОВИНЕ: Шта је власт Српске
напредне странке донела општини
Пећинци у протеклих годину дана?
МИЛОРАД ПАНТИЋ: Протекла годи
на се није разликовала од претходних
шест година, колико је СНС био на
челу пећиначке општинске власти. Од
2012. године ми непрекидно радимо на

унапређењу општине Пећинци и квали
тета живота њених грађана. Разлика је
само у томе, што је са овако великом
подршком и са апсолутном већином
у локалном парламенту лакше ради
ти, јер се не исцрпљујемо у политич
ким размирицама и уценама мањин
ских партнера. Међутим, овако велика
подршка носи са собом и велику одго
ворност, да не изневеримо очекивања
грађана и због тога морамо да радимо
још више. Локална власт је формирана
10. јануара ове године и новоизабрано
општинско руководство је одмах наста
вило са реализацијом започетих проје
ката. Ми нисмо у кампањи обећавали
куле и градове, али јесмо грађанима
изнели амбициозне планове за развој

наше општине, а све што смо обећали,
мора бити испуњено. Већ до пролећа
су завршена 34 мања инфраструктур
на пројекта у свих 15 насеља наше
општине и наставили смо даље.
Мислим да о резултатима рада
напредњачке власти најбоље говори
чињеница да ову годину приводимо
крају са само 753 незапослена лица
на евиденцији Националне службе за
запошљавање. Када се узме у обзир,
да од тога неколико стотина лица на
евиденцији није из наше општине, и
да је овде само фиктивно пријављено,
онда је то стопа незапослености којом,
верујем да не може да се похвали
нико, не само у Србији, већ ни у реги
ону. То је резултат повољног привред
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Завршни митинг СНС у Пећинцима

ног амбијента који смо створили овде.
Због тога инвеститори и даље долазе у
нашу општину. Тренутно се гради, или
је у завршној фази припреме за град
њу, скоро 200.000 квадрата пословног
простора, што ће резултовати отвара
њем нових радних места, тако да се са
сигурношћу може рећи, да у општини
Пећинци проблем незапослености не
постоји и да посао не могу да нађу,
само они који не желе да раде. Крајем
године завршен је приступни пут у рад
ној зони Сибач, чиме смо и ову зону,
која се наслања на обилазницу око
Пећинаца, отворили за инвеститоре.
Са првим инвеститором већ је потпи
сан предуговор, тако да ће у догледно
време и у Пећинцима почети да ничу
нове хале. Наравно, у свему томе смо
имали велику подршку Владе Републи
ке Србије и Покрајинске владе, као и
подршку председника наше странке и
председника републике, Александра
Вучића. Ту подршку ћемо, сигуран сам,
имати и у будућности, али пре свега,
наша одговорност је да вредно радимо
да бисмо ту подршку оправдали и да
покажемо резултате.
Пре два месеца најавили сте да ће
СНС почети са реализацијом акција
које ће бити усмерене на помоћ гра
ђанима. О каквој врсти помоћи је
реч?
– Сматрам да је одговорност Срп
ске напредне странке, као најјаче и
најбројније организације у општини
Пећинци, посебно у периоду када се
не одржавају избори и када се не бави
мо толико политичким активностима,
да своју бројност и снагу искористи да

Мислим да
о резултатима рада
напредњачке власти
најбоље говори
чињеница да ову
годину приводимо
крају са само 753
незапослена лица
на евиденцији
Националне службе за
запошљавање. Када се
узме у обзир да од
тога неколико стотина
лица на евиденцији
није из наше општине
и да је овде само
фиктивно пријављено,
онда се са сигурношћу
може рећи да у
општини Пећинци
проблем
незапослености не
постоји и да посао не
могу да нађу само они
који не желе да раде

колико год може, помогне онима којима
је та помоћ најпотребнија. Наши акти
висти су и раније учествовали у акци
јама уређења јавних површина, пут
них појасева, поделе новогодишњих
пакетића деци из социјално угрожених
породица, као и у акцији чишћења сне
га коју је Српска напредна странка про
шле године покренула у целој Србији.
Сада смо само појачали тај рад. Током
октобра и новембра наши активисти
су, предвођени повереницима месних
одбора СНС, у свих 15 насеља орга
низовали бројне акције уређења јавних
површина у центрима насеља и око
дечјих игралишта, као и испред старач
ких домаћинстава и кућа у којима нико
не живи, али реализоване су и акци
је прикупљања половне гардеробе за
наше сиромашније грађане, поправке
мобилијара на дечјим игралиштима и
помоћи у тестерењу и цепању огревног
дрвета за зиму старачким и самачким
домаћинствима. Наши активисти су
увек спремни да добровољним радом
помогну и у организацији манифеста
ција у својим насељима. Нисмо одре
ђивали месним одборима које акције
да организују, већ смо им препустили
да сами одлуче шта је у њиховом селу
најпотребније, јер они су свакодневно
са народом и сматрали смо да они то
најбоље знају. У последња два месеца,
у две акције, поделили смо 600 хума
нитарних пакета породицама слаби
јег материјалног стања. Овакве акције
организоваћемо и током зиме, када
је многим нашим грађанима помоћ
најпотребнија. Нисмо странка која је
активна само у време избора. Жели
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Дечја ликовна колонија у Доњем Товарнику

мо да наши грађани знају да увек могу
да рачунају на нас. Да би нам свима
било боље, нису увек потребне паре.
За неке ствари је довољна само добра
воља, а ми ту вољу имамо. У нашим
акцијама често учествују и грађани
који нису наши активисти, па чак ни
чланови, што показује да наши људи
имају осећај солидарности, препо
знају добре намере и да су спремни
да помогну онима који имају вољу да
раде. То јединство и међусобно пове
рење између нас и грађана је изузетно
важно, јер заједно можемо много више
да урадимо.
Када већ говоримо о поверењу
грађана, како оцењујете рејтинг Срп
ске напредне странке у Пећинцима,
годину дана након локалних избора?
– Искрено, након локалних избора
нисмо се претерано бавили рејтин
гом, али не верујем да се располо
жење грађана битно променило. Ми
смо свакодневно са грађанима и зна
мо шта мисле и колико су задовољни
или незадовољни. Мислим да ни за
нас, ни за грађане није добро да се ми,
као странка која води општину, стално
бавимо рејтинзима. Наш задатак сада
је да вредним радом оправдамо пове
рење које смо добили од грађана. Зато
од општинског руководства захтевамо
максимално залагање и максималну
одговорност у раду. Наш општински
одбор се састаје једном недељно. То
је добра прилика да од наших пове
реника и чланова добијемо поврат
не информације са терена из свих 15
насеља и чујемо колико су грађани
задовољни радом општинског руко
водства. Сви чланови Српске напред

У нашим акцијама
често учествују
и грађани који нису
наши активисти, па
чак ни чланови, што
показује да наши људи
имају осећај
солидарности,
препознају добре
намере и да су
спремни да помогну
онима који имају вољу
да раде. То јединство
и међусобно
поверење између
нас и грађана је
изузетно важно, јер
заједно можемо много
више да урадимо

не странке, који су на јавним функци
јама, морају да одговарају за свој рад
грађанима, али и нама који смо њихов
избор подржали. Ми се никада нисмо
понашали као елита и никада се неће
мо тако понашати. Никоме нећемо
дозволити да на јавној функцији седи
четири године, а да не ради. Свако ко
из било ког разлога није спреман да да
свој максимум, треба да буде поштен
и према себи, и према грађанима, и
према странци и да поднесе оставку.
У противном биће смењен, а на њего
во место биће изабран неко са више
енергије и воље да ради. Тако смо
радили до сада и тако ће бити и убуду
ће. Грађани то осећају и зато повере
ње у Српску напредну странку у пећи
начкој општини константно расте већ
годинама. Када би овог децембра били
одржани локални избори у општини
Пећинци, резултат би био мање-више
исти као прошле године. Грађани нису
изгубили поверење у Српску напредну
странку, а ни Српска напредна странка
није изгубила поверење у грађане. Али
да не лицитирам - на нама је да ради
мо најбоље што можемо и умемо, а
грађани ће то умети да оцене на избо
рима, као што су то и до сада умели.
Шта бисте пожелели грађанима
општине Пећинци и Срема у Новој
2019. години?
– Свим грађанима и њиховим поро
дицама желим, пре свега, да их здра
вље добро служи и да им у породици
влада слога и међусобно разумевање,
јер мислим да је то највећа срећа за
сваког човека. Поред тога, желим им
пуно успеха на професионалном плану
и, зашто да не, и нешто више пара у
2019. години. 
Д. С.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

Развојан и реалан буџет

О

пштински буџет за 2019. годину
би, према предлогу усвојеном
на Општинском већу 11. децем
бра, требало да износи 2.061.080.419
динара, од тога две милијарде и шест
милиона динара из буџетских средста
ва и 54,8 милиона динара из додатних
прихода буџетских корисника.
Како је објаснила Биљана Дамљано
вић, шефица Одељења за финансије,
привреду и пољопривреду, од пореза
на доходак, добит и капиталне добитке
планирано је преко 809 милиона прихо
да, а од пореза на имовину 395,5 мили
она динара. Од трансфера са других
нивоа власти, очекује се 256 милиона
динара. Расходи су планирани у нивоу
са приходима и примањима, за запо
слене износе нешто преко 398 милиона
динара, за активне мере запошљавања
15 милион
 а, за подршку спровођењу
пољопривредне политике планирано је
65,2 милиона, за заштиту животне сре
дине скоро десет, а око 160 милион
 а за
управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре. За функционисање
УПВО Полетарац планирано је скоро
229 милиона динара, за основне школе
сто милиона, а за здравство 34 милио
на динара - да поменемо само неке од
ставки буџета по програмима, као и зна
чајну ставку у делу инвестиција, а то је
120 милиона динара за изградњу нове
зграде Општинске управе.
– Овај буџет је развојан, реалан и
уравнотежен, а усмерен је на побољша
ње квалитета живота грађана и на ула
гање у капиталне пројекте, као и на под
стицање даљег раста привреде, а има
и социјални аспект – истакла је Биљана
Дамљановић.
Председник Слађан Манчић је ука
зао да су пројекције буџета рађене на
реалним основама и такав је случај и са
буџетом за 2019. годину, али и на осно

Биљана Дамљановић

Слађан Манчић

ву анализе прихода и расхода у текућој
години.
– То су нам били параметри. Напра
вили смо доста добар и реалан буџет
који је и инвестициони, али и социјални,
јер је покрио све оне категорије у сми
слу социјалног давања. Овај буџет је
за 100 милиона нижи у односу на 2018.
годину, али морамо узети у обзир да смо
ми те године имали на рачуну 100 мили
она динара које нам је у јуну 2017. годи
не пребацило Министарство привреде,
за изградњу пречистача отпадних вода
у радној зони Запад. Ова година је за
румску општину била изузетна, што се
види и по реализацији буџета која је
11. децембра била готово 1,7 милијар
ди динара, без пренесених средстава.
Подсећам да је 1. јануара 2014. године
буџет био 970 милиона динара. У овој
години смо готово 500 милиона динара
повукли са виших нивоа власти. Сама
пројекција буџета на нешто преко две

Овај буџет је
развојан, реалан
и уравнотежен,
а усмерен је на
побољшање
квалитета живота
грађана и на улагање
у капиталне пројекте,
као и на подстицање
даљег раста
привреде, а има и
социјални аспект,
истакла је Биљана
Дамљановић

Сама пројекција
буџета на нешто преко
две милијарде динара,
говори, да сви
морамо дати свој
максимум како би
задржали
континуитет развоја
и улагања, свега што
грађанима омогућава
бољи и квалитетнији
живот, поручио је
Слађан Манчић

милијарде динара, говори, да сви мора
мо дати свој максимум како би задржа
ли континуит ет развоја и улагања, свега
што грађанима омогућава бољи и ква
литетнији живот – поручио је председ
ник Општине Слађан Манчић.
Манчић је указао и на неке од капи
талних инвестиција у наредној години,
као што су зграда Општинске управе,
реконструкција улица Милоша Црњан
ског и Сремске, као и друга фаза врти
ћа Коцкица.
– Највећи капитални пројекат нам је
изградња нове зграде Општинске упра
ве, која би објединила све службе, али
и нека јавна предузећа и установа. По
пројекту вредност је 223 милиона дина
ра, ми смо спремни да издвојимо 120
милион
 а из општинског буџета, а пре
осталих 100 милиона планирамо или
са виших нивоа власти, или кроз раз
мену неких некретнина. Ту су и битни
пројекти изградње котларница, био бих
задовољан када би решили котларни
цу Румен на Тиволу, јер нам она прави
највећи губитак. Кроз другу фазу врти
ћа Коцкица, решићемо проблем сме
штаја деце. Такође, 25 милион
 а дина
ра у буџету предвиђено је за уређење
градског језгра, у Железничкој улици од
Главне до ЈНА, са обе стране се ста
вља бехатон, исто важи и за Орловиће
ву улицу, а сређујемо и део иза Робне
куће, што ће утицати на изглед центра
града. Пред нама је један велик рад, не
би ли задржали овај ниво развоја града,
привлачења инвестиција и реализације
буџета, и то тражи максималан допри
нос свих нас – рекао је Слађан Манчић.
На овој седници прихваћени су и про
грами пословања јавних предузећа и
установа чији је оснивач румска општи
на. Том приликом Слађан Манчић је
истакао да локална самоуправа има
право да контролише њихов рад, али и
да постоји коректан однос према свима.

С. Џ.
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ЈП ГАС - РУМА

Амбициозни планови
за 2019. годину

Н

а 68. седници Општинског већа
прихваћени су програми посло
вања јавних предузећа и устано
ва чији је оснивач румска општина.
По речима директора ЈП Гас-Рума
ово предузеће је успешно пословало,
па ће текућу годину окончати са нето
добити од преко 38 милиона динара.
Продато је 19,6 милион
 а кубних мета
ра гаса, што је за око шест процена
та више него претходне године, док
је остварен приход од 796,6 милиона
динара.
– Имали смо проблем ове године
због скока цене гаса, али захваљу
јући јакој индустрији то се покрива.
Претпостављамо да Влада Србије
неће дозволити до краја грејне сезоне
поскупљење, али неће бити пробле
ма, ми имамо и одличну наплату од
98 процената, али и велику индустриј
ску потрошњу. Митас ће, уз прошире
ње производње повећати потрошњу
гаса, која ће бити већа него комплет
на потрошња домаћинстава у општи
ни. Од планираних 20 милиона кубика,
следећа ће можда бити потрошња и 25
милиона кубика. Настављен је и тренд
прикључења, имамо преко 300 при

кључака више, готово све нове зграде
које се граде, користе гас као енергент,
тако да је то све стабилна будућност –
каже Рада Маравић.
Он је додао и да су планиране инве
стиције 45 милиона динара.
– Могу рећи да је ова година била
добра, а следећа ће бити пуно боља,

Рада Маравић

или барем боља – закључио је Мара
вић.
Драган Панић, директор ЈП Комуна
лац, истакао је да је план за следећу
годину рађен на основу показатеља
пословања у овој години. Највише
прихода, од планираних 267 милиона
динара оствариће се на тржишту.
– Неће бити повећања цена наших
услуга, као ни зарада запослених. То
што неће бити корекција цена поку
шаћемо да надокнадимо сопственим
ангажовањем и ресурсима – рекао је
директор Панић.
ЈП Водовод, ову годину ће заврши
ти са нешто преко три милион
 а динара
добитка. Највеће повећање трошко
ва у пословању овог предузећа чини
ставка електричне енергије.
– Капиталне инвестиције у следећој
години се односе на завршетак бунара
у Јарку, у шуми Добреч, где више нема
места за нове бунаре, па треба купити
нову парцелу. Поставља се и канали
зацион
 а мрежа код Риговог млина, где
се гради нова фабрика ДАГ – рекао је
директор Слободан Станић, и додао
да очекује успешну пословну 2019.
годину.
С. Џ.

РАДНА ЗОНА ЗАПАД: ПРОБНИ РАД ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА

Испоштован рок изградње

П

речистач отпадних вода, који се
гради у Радној зони Запад, код
француске фирме Хачинсон, тре
ба да буде завршен 20. јануара.
Подсетимо, радови на изградњи
су започели у првој половини августа
ове године, а посао пројектовања и
изградње је добила словеначка фир
ма Колектор, док је средства у вред
ности 100 милиона динара обезбедило
Министарство привреде.
Радове на изградњи пречистача,
проверавали су 12. децембра председ
ник Општине Слађан Манчић и начел
ник Општинске управе Душан Љуби
шић.
У току је инсталирање и завршни
радови на комплетирању опреме, а
један део воде почеће да се пречишћа
ва у последњој недељи децембра.
– Ми већ две године финансирамо
одвожење те воде и тако смо показа
ли да се одговорно односимо према
животној средини. Радује нас то, што
ће рок до 20. јануара бити испоштован,
растеретићемо наш буџет, јер неће
бити тих плаћања, а са друге стране,
тако водимо бригу о заштити животне

Слађан Манчић у обиласку радова

средине. Ова технологија пречишћа
вања не ствара муљ, већ се он специ
јалним процесом претвара у неку врсту
брикета и тако се лакше пакује и тран
спортује – рекао је Слађан Манчић.
Румска општина је из буџета издвоји
ла 25 милиона и изградила приступни
пут који води до пречистача, урађена
је комплетна канализациона мрежа,
која ће примати ту пречишћену воду.

Са Електродистрибуцијом, локална
самоуправа је суфинансирала изград
њу трафо-станице, вредности девет
милиона динара, која је потребна за
функцион
 исање пречистача, као и за
јавну расвету у Индустријској улици и
на приступном путу, а која ће се радити
наредне године.
Пречистач ће бити поверен на упра
вљање ЈП Водовод Рума.
С. Џ.
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Изузетан допринос
запошљавању

Р

умска општина је једна од локалних
самоуправа, које су добиле захвал
ницу Националне службе за запо
шљавање за изузетан допринос запо
шљавању у 2018. години. Уручивању
захвалница, 14. децембра у Београду
присуствовао је Душан Љубишић, начел
ник Општинске управе. Критеријуми за
доделу ових захвалница су били висина
средстава која се издваја за стручну
праксу и јавне радове.
– Ми годинама за ове намене издваја
мо значајна средства, а ту је и акциони
план запошљавања, који доносимо на
почетку сваке године. Још један од кри
теријума је и функционисање Савета за
запошљавање, а румска општина све то
испуњава. НСЗ је задовољна сарадњом
са нама и то је разлог што смо једни од
добитника ове награде – каже Душан
Љубишић.
Он додаје да је румска општина у
минулих неколико година успела да при
вуче известан број великих инвеститора
и упосли неколико хиљада људи на
новим радним местима, а посебно је
битно да су она отворена у реалном сек
тору.
– Од тога је и приход од пореза на
зараде у буџету већи, а то нам даје
могућност да, приликом планирања

Душан Љубишић са захвалницом

буџета, определимо и значајнија сред
ства за стручну праксу и јавне радове.
Стручна пракса се организује за људе
који су завршили пре свега, високе шко
ле. Финансирамо их годину дана, док не
стекну потребно радно искуство и не
положе стручни испит – рекао је Душан
Љубишић и подсетио, да је у предлогу

буџета за наредну годину опредељено
15 милион
 а динара за стручну праксу и
јавне радове.
Јавни радови су намењени за теже
упошљиве групе људи, инвалиде рада,
који се ангажују на пословима уређења
града и месних заједница.
С. Џ.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РУМА

Подељени пакетићи
П
рви новогодишњи пакетићи у рум
ској општини подељени су кори
сницима Дневног боравка за децу,
младе и одрасле са сметњама у развоју
Центра за социјални рад. Реч је о 35 паке
тића, које је обезбедила локална самоу

Заједничка фотографија

права, а њиховој подели 14. децембра је
присуствовао председник Општине Сла
ђан Манчић, за кога су деца и млади при
премили краћи новогодишњи програм,
али и пригодне поклоне које су са својим
васпитачима направили.

Слађан Манчић је рекао да се увек
прво њима поделе пакетићи и та тради
ција је настављена и ове године.
– Дођемо прво код вас, да видимо
како вам је и да ли вам још нешто тре
ба, да покажемо да су нам сва деца исто
важна. Свима вама, као и вашим породи
цама, а и људима који овде са вама деле
време и добро раде свој посао, желим
здравља и све најлепше у Новој годи
ни – рекао је председник Манчић. Он је
додао и да су овакве посете и прилика да
се види да ли је њихов борак на нивоу на
којем се инсистира, али и да се покаже
исти однос према свој деци.
Слободан Цикота је од почетка у Днев
ном боравку, значи пуних осам година.
– Лепи су поклони које смо добили и
хвала председнику што нам је донео.
Радујемо се сваке године овоме, при
премамо представе и правимо поклончеститке да их поклонимо – каже Слобо
дан.
Директор Центра за социјални рад
Рума, Слободан Красић, каже да је тра
диција да прво, уочи новогодишњих пра
зника, дође председник и његови сарад
ници. То је и прилика да види услове у
којима они раде и уче.
С. Џ.
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ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Смањен број кривичних дела

Ђура Мандић

Акција Матура реализована је у мају ове године, међу ученицима завршних разреда
свих средњих школа, са циљем унапређења безбедности за време матурских про
слава. Млади су информисани о превенцији свих облика насиља, последицама зло
употребе алкохола и опојних дрога и безбедном учешћу и одговорном понашању у
саобраћају, рекао је наченик Ђура Мандић

У

просторијама Полицијске управе
у Сремској Митровици, у петак,
14. децембра, одржана је конфе
ренција за медије поводом сумирања
резултата рада за ову годину. Конфе
ренцију је одржао начелник Полициј
ске управе Ђура Мандић и према
његовим речима, стање безбедности у
Срему је боље него претходне године.
– Чињеница је да, на основу показа
теља реалног стања, можемо да кон
статујемо да је Полицијска управа у
Сремској Митровици у потпуности
одговорила на све изазове. Стање
безбедности на подручју Срема у току
2018. године можемо да оценимо као
врло стабилно и повољно – изјавио је
начелник Ђура Мандић.
Према његовим речима, нарочито
добри резултати остварени су у обла
сти сузбијања трговине наркотицима,
смањењу броја имовинских кривичних
дела, очувању стабилног јавног реда и

мира и смањењу броја саобраћајних
незгода.
У периоду од јануара до новембра
ове године, регистровано је укупно
2.649 кривичних дела, што је за 7,76
одсто мање него претходне године.
Такође, повећан је проценат расве
тљавања кривичних дела са непозна
тим извршиоцем за више од четири
одсто. У истом периоду, регистровано

је 2.428 дела општег криминалитета,
док је на делу ухваћено 264 извршила
ца кривичних дела, односно 109,52
одсто више него прошле године.
Откривено је 178 кривичних дела из
области привредног криминала, као и
924 имовинска кривична дела, што је
такође мање него прошле године.
Број разбојништава смањен је за пре
ко 30 одсто, као и откривено 75 кри

Награде за предан рад
Министарство унутрашњих послова
препознало је успешан рад припадни
ка Полицијске управе у Сремској
Митровици, па је тако начелник а
Ђуру Мандиђа министар Небојша
Стефановић одликовао сребрном
медаљом за заслуге на дан и славу
Министарства и дан полиције.
Такође, на свечаној академији пово

дом дана Општине Инђија, начелнику
Ђури Мандићу уручена је Октобарска
награда за највиша достигнућа у
области друштвеног живота на под
ручју ове општине, а Полицијска ста
ница у Шиду је добитник овогодишње
Децембарске награде Општине Шид,
због својих доприноса сигурности и
безбедности грађана.
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вичних дела везаних за недозвољено
држање, ношење и промет оружја.
Расветљено је 71 одсто крађа и реги
стровано 270 кривичних дела насиља
у породици. Такође, смањен је број
кривичних дела која су извршили
малолетници, за 25 одсто, а према
извршиоцима кривичних дела преду
зете су укупно 282 мере.
У току године, на подручју Срема,
реализовано је 445 заплена опојних
дрога, а највише је заплењено мариху
ане, хероина, амфетамина, екстазија,
хашиша и кокаин
 а. Пронађене су три
лабораторије са 510 биљака и опре
мом за производњу опојних дрога, на
подручју Сремске Митровице, Нове
Пазове и Ирига. Такође, у протеклих
11 месеци реализоване су 42 заплене
дувана и цигарета, као и 5,4 хиљада
литара кријумчарене нафте.
Према начелниковим речима, јавни
ред и мир је област која је са станови
шта грађана једна од најважнијих, а
број прекршаја у тој области смањен је
за више од 16 одсто у односу на прет
ходну годину.
Што се тиче области безбедности
саобраћаја, током ове године број сао
браћајних незгода смањио се за 7,64
посто, а за око пет посто смањен је и
број настрадалих.
Према речима начелника Ђуре Ман
дића, припадници Полицијске управе у
Сремској Митровици посебно су
посвећени превентивном раду, наро
чито са децом и младима. Тако су
током ове године реализоване акције
Матура и Школа, а пројекат Основи
безбедности деце реализује се током
целе школске године.
– Акција Матура реализована је у
мају ове године, међу ученицима завр
шних разреда свих средњих школа, са
циљем унапређења безбедности за
време матурских прослава. Млади су
информисани о превенцији свих обли
ка насиља, последицама злоупотребе
алкохола и опојних дрога и безбедном
учешћу и одговорном понашању у сао
браћају – истакао је начелник Мандић
и додао да је акција Школа, која се
реализује на почетку сваке школске
године, пре свега усмерена на безбед
но учешће у саобраћају ученика првог
разреда.
Такође, према његовим речима, про
јекат Основи безбедности деце има за
циљ развијање безбедносне културе
ученика.
– Презентације и предавања су при
лагођени најмлађим полазницима и
имају за циљ да приближе полицију
деци и развију њихово поверење у
полицију – рекао је начелник Ђура
Мандић.
Поред поменутог, у сарадњи Поли
цијске управе и сремскомитровачке
локалне самоуправе, ове године је за
најмлађе приређена и стиховницабојанка За безбедно детињство, у
циљу едукације предшколаца и ђака
првака.
Н. Милошевић
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Награду је Радославу Лакићу уручио председник Општине Предраг Вуковић

ДЕЦЕМБАРСКА НАГРАДА ПОЛИЦИЈСКОЈ СТАНИЦИ ШИД

Безбедност
пре свега

О

вогодишња Децембарска награ
да, која је уједно и највеће
општинско признање, доде
љена је Полицијског станици у Шиду,
на свечаној академији поводом Дана
Општине, 6. децембра. Награду је
у име запослених примио Радослав
Лакић, заменик командира полицијске
станице.
– Децембарска награда Општине
Шид је велика част за све запослене
Полицијске станице у Шиду и уједно,
признање за њихов посвећен и профе
сионални рад. Безбедност свих грађа
на и њихове имовине је приоритетни

Полицијска станица Шид

задатак свих полицијских службеника
ове Полицијске станице, на чијем уна
пређењу свакодневно радимо. Запо
слени у Полицијској станици у Шиду
ће и у наредном периоду уложити још
више труда, знања и стручности, како
би стање безбедности на подручју
општине Шид било што повољније, а
осећај сигурности наших грађана на
што вишем нивоу. Ово признање није
изазвало само наше задовољство,
него ће бити додатни подстицај за још
преданији и квалитетнији рад – изјавио
је Радослав Лакић.
Д. Попов
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МИНИСТАРБРАНИСЛАВНЕДИМОВИЋОБИШАОРАДОВЕУЖЕЛЕЗНИЧКОЈУЛИЦИ

Ускороновеинвестицијеу
митровачкуинфраструктуру
М
инистар пољопривреде, водопри
вреде и шумарства Бранислав
Недимовић и начелник Градске
управе за опште и заједничке послове
и имовину Мирослав Јокић обишли су
14. децембра радове на реконструкцији
Железничке улице у Сремској Митрови
ци, која ће ускоро бити отворена за сао
браћај.
Према речима начелника Мирослава
Јокића, комплетна реконструкција Желе
зничке улице је завршена.
– Завршено је комплетно асфалтира
ње, озелењавање, расвета је пуштена у
функцију. Готово сво биље које смо пла

нирали да посадимо смо посадили, тако
да можемо да констатујемо да смо завр
шили реконструкцију. Железничка ули
ца сада изгледа савремено, модерно,
функционално, али смо очували и њену
аутентичност и традиционални изглед. То
значи да смо сачували платане и засади
ли 10 нових. Вредност радова је око 130
милиона динара, од чега је највећи део
средстава обезбедила Влада Републике
Србије преко Јавног предузећа Путеви
Србије, док је Град Сремска Митровица
обезбедио остатак – рекао је начелник
Јокић и додао да се у наредном периоду
очекује наставак реконструкције Желе

РешенопитањеДомавојске

Према речима министра Бранислава
Недимовића, Министарство одбране ће
са Градом Сремска Митровица ускоро
закључити уговор о предаји Дома вој
ске локалној самоуправи.
– Предложићу да ту изградимо један
велики ИТ образовни центар. Договори

ли смо се са Машинским факултетом из
Крагујевца да на том месту отворимо
смер производно машинство, а са
Пољопривредним факултетом из Новог
Сада да отворимо смер агроиндустриј
ски инжењеринг – истакао је Бранислав
Недимовић.

зничке улице, на делу код железничке и
аутобуске станице.
Министар Бранислав Недимовић је
истакао да је Влада Републике Србије
током последње две године у Град Срем
ска Митровица кроз различите пројек
те уложила милијарду и двеста милиона
динара.
– Различите су ствари које је Влада
финансирала, од пута у Лаћарку, преко
кружних токова, фабрике за рециклажу
отпада која ће ускоро бити на располага
њу депонији и још многе друге пројекте.
На предлог Министарства пољопривреде,
водопривреде и шумарства, Светска бан
ка ће ускоро прихватити пројекат у вред
ности од милион и по евра за израду и
уградњу панела за одбрану од поплава и
реконструкцију целог кеја на простору од
насеља Стари мост до Капетаније у Срем
ској Митровици – рекао је министар Неди
мовић.
Он је додао да се у наредном периоду
очекује и изградња аутопута на релацији
Кузмин – Сремска рача, у вредности од
250 милиона евра.
– То подразумева изградњу још једног
моста и пута, који ће нас повезати ком
плетно са Републиком Српском. Исто
тако, на пролеће крећемо са изградњом
аутопута од Руме до Шапца, који такође
пролази кроз територију наше општине.
Захвалан сам својим колегама због тога,
јер ће Сремска Митровица бити једини
град у држави који ће имати три аутопута
до 2021. године – рекао је министар Бра
нислав Недимовић.
Министарство пољопривреде, водопри
вреде и шумарства и Министарство грађе
винарства, саобраћаја и инфраструктуре,
у сарадњи са Светском банком, припре
мили су пројекат за чишћење тока Саве,
како би константно била пловна.
Н.М.
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Новавешмашина

ОПШТАБОЛНИЦАСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Стиглановавешмашина

П

оводом донације индустријске
веш машине, сремскомитро
вачку болницу су 10. децембра
посетили представници амбасаде Кра
љевине Норвешке у Београду, Групе
484, Каритаса, као и митровачког Цен
тра за социјални рад. Том приликом,
потписан је уговор о донацији између
Опште болнице и Каритаса.
– Веома смо захвални нашим дона

торима на овој индустријској машини
за прање веша, капацитета 28 кило
грама у једном прању. То је за нас зна
чајно јер су наше машине старе већ 13
година, а дневно се опере једна тона
веша, који је често јако запрљан. Те
машине се много користе и зато се
често кваре, па је зато ова донаци
ја веома значајна за Општу болницу
– изјавио је том приликом директор

Опште болнице у Сремској Митровици
Живко Врцељ.
Према речима директора сремског
Каритаса, ова организација је изврши
лац ове донације, а средства за веш
машину обезбеђена су уз помоћ Гру
пе 484 и норвешке амбасаде. Вред
ност донације је два милиона динара,
а реализована је ослушкујући потребе
митровачке болнице.
Н.М.

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Презентованпланјавногздравља

У

Градској кући у Срем
ској Митровици, 11.
децембра, представ
ници Савета за здравље
презентовали су план јавног
здравља за наредну годину,
који ће се наћи на дневном
реду Скупштине града зака
зане за 21. децембар.
Према речима др Бранке
Малбашић из Завода за јавно
здравље, предстојећи план
јавног здравља састављен
је на основу новог закона о
здравственој заштити, који
га заправо и предвиђа. Како
каже, основа овог документа
је анализа здравственог ста
ња становништва на основу
које се планирају циљеви у
области здравства.
Начелник Градске управе
за здравствену и социјалну
заштиту Војислав Мирнић,

Детаљсапрезентације

подсетио је на анкету веза
ну за здравствене потребе
становништва која је спрове
дена у септембру ове годи
не. Анкета је спроведена на
узорку од петсто испитани
ка, а обухватала је и град

ско и сеоска насеља, а њени
резултати дали су слику о
могућим проблемима са који
ма се становништво суочава
у области здравства. Према
његовим речима, у складу
са планом јавном здравља,

састављен је и акциони план
који је обухватао унапре
ђење здравственог стања
становништва, унапређење
здравствене заштите и уна
пређење заштите животне
средине.
Н.М.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Биљана Јовичић поново на
челу Центра за социјални рад

Н

а седници Скупштине општине
Пећинци, одржаној 14. децем
бра, за директора пећиначког
Центра за социјални рад именована је
Биљана Јовичић, дипломирани соци
јални радник, која је ову функцију оба
вљала и у претходном мандату.
– Захвална сам на поверењу које ми
је указано, али то поверење предста
вља за мене и обавезу да наставим
са радом на унапређењу социјалних
услуга у нашој општини и у наредном
четворогодишњем мандату. Као и до
сада радићемо на унапређењу ква
литета услуга у оквиру наше редов
не делатности, у коју спадају новчана
социјална помоћ, туђа нега и помоћ,
старатељска заштита, смештај у уста
нове социјалне заштите, усвојење,
хранитељство, поверавање деце из
бракоразводних спорова и насиље у
породици. Ми радимо и додатне услу
ге у социјалној заштити као што су
Дневни боравак за децу и младе са
сметњама у развоју и Помоћ у кући
за стара лица и то ћемо наставити
и у наредном периоду. Сваке годи
не ми аплицирамо код донатора за
средства са одређеним пројектима,
као што смо ове године шест месеци
имали Саветовалиште за децу и мла

Биљана Јовичић

де са поремећајима у понашању. Тако
ћемо се трудити и у наредном периоду
да сваке године, за проблематику која
је доминатна у тој години, осмислимо
пројекте којима ћемо пружити додатну

Удружење пољо

при

вред

ника

Нове просторије

Право на
бесплатан превоз

Н

Удружење пољопривредних произвођача општине
Пећинци обавештава своје чланове, као и све пољо
привредне произвођаче са територије пећиначке
општине, да се од скора налазе у новим просторија
ма, у згради Општине Пећинци, Слободана Бајића 5.
Нове просторије налазе се преко пута Трезора,
канцеларија број 37, а улаз је из Општинског услу
жног центра.

подршку нашим суграђанима. Центар
за социјални рад је изузетно добро
опремљен, ове године обновили смо
и возни парк, а током наредне године
очекујемо и проширање простора –
изјавила је након Скупштине, Биљана
Јовичић.
На седници је донета и Одлука
о утврђивању категорија лица која
остварују право на субвенцион
 исани
и бесплатан превоз у градском и при
градском саобраћају, којом је утврђено
да од ове године право на бесплатан
превоз, поред пензионера, ратних вој
них и цивилних инвалида и лица ста
ријих од 65 година, имају и труднице и
деца до седам година старости.
Одборници пећиначког парламен
та су на истој седници изгласали и
Одлуку о изради Плана детаљне регу
лације ромског насеља у Попинцима.
Овај пројекат реализује се у оквиру
програма Подршка ЕУ инклузији Рома
– Оснаживање локалних заједница
за инклузију Рома, који финансира
Европска Унија, а спроводи Стал
на конференција градова и општина
(СКГО). Израда Плана детаљне регу
лације биће финансирана делом из
средстава Европске Уније, а делом из
буџета општине Пећинци.

а седници Општинског
већа општине Пећинци,
одржаној 11. децембра,
већници су дали сагласност
на нацрт Одлуке о утврђивању
категорија лица која остварују
право на субвенционисани и
бесплатан превоз у градском и
приградском саобраћају на
територији општине Пећинци.
Како је образложила начел
ница Општинске управе Дра
гана Крстић, циљ ове одлуке
је да се у путничком саобраћа
ју у пећиначкој општини обез
беде бољи услови за одређе
не категорије становништва.
– Нацртом Одлуке је пред
ложено, да право на беспла
тан превоз имају пензионери и
лица старија од 65 година,
ратни војни и цивилни инвали
ди. Новина је да ће од ове
године право на бесплатан
превоз имати и труднице и

деца до седам година старо
сти. Ученици основних школа,
у складу са важећим законом,
имају право на бесплатан пре
воз од куће до школе и обрну
то, док ученици средњих шко
ла и студенти, остварују право
на субвенције у складу са
посебним одлук ама које је
донела Скупштина општине
Пећинци – објаснила је
Крстић.
Све категорије грађана, које
су обухваћене овом Одлуком,
осим ученика основних школа,
остварују право на субвенцио
нисани превоз, подношењем
захтева Општинској управи
општине Пећинци. Сама про
цедура остваривања овог пра
ва, биће прецизније уређена
правилником, који ће донети
Општинско веће, о чему ће
грађани бити накнадно обаве
штени путем општинског сајта.
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Миодраг Стијановић и мр Жељко Трбовић

Нова инвестиција вредна
10 милиона евра

П

редседник општине Пећинци
мр Жељко Трбовић обишао је
у четвртак 6. децембра гради
лиште компаније Open mind у Шима
новцима, а са динамиком градње и
плановима упознао га је сувласник
компаније Миодраг Стијановић.
Компанија Open mind, пословне
објекте које гради, издаје у закуп и ово
је други такав у Шимановцима. Први
објекат је саграђен 2010. године и у
закупу је Атлантик групе, а према
речима Стијановића и за други објекат
познат је закупац.
– У току је прва фаза градње објек
та, који се простире на 23 хиљаде
квадратних метара, а свеукупна инве
стиција је вредна око 10 милиона
евра. Планови градње теку по пла

ну, па се завршетак радова очекује у
априлу наредне године. Наравно, не
бисмо успели све што смо планирали
да остваримо у року, да није одлич
не сарадње са пећиначком локал
ном самоуправом. Увек нам излазе
у сусрет, брзо смо добили све неоп
ходне дозволе, а показали су ефика
сност када је, на пример, требало да
се прочисте канали који се граниче са
нашом парцелом. То је показатељ, не
само добре сарадње, него и разуме
вања од стране општинског руковод
ства – рекао је Стијановић.
Повољан привредни амбијент у
Шимановцима привлачи бројне инве
ститоре, па тако и компанију Open
mind, а како нам је рекао Стијановић
добра путна инфраструктура, одлич

на повезаност са Београдом и другим
насељима у општини, као и близина
ауто пута Е-70, само су неке од пред
ности на којима инсистирају и њихови
закупци.
Да је пећиначка локална самоупра
ва увек спремна да изађе у сусрет и
олакша инвеститору реализацију ула
гања, тврди и први човек пећиначке
општине Жељко Трбовић:
– Наравно, када су у питању пропи
си ту нема уступака и све мора да буде
урађено у складу са законом. Међу
тим, када су у питању надлежности
локалне администрације и општин
ских јавних предуз ећа, од свих захте
вамо максималну ажурност и реаго
вање у најкраћим могућим роковима
– категоричан је председник Трбовић.

Шаховски клуб у новим просторијама

У

Шимановцима су 9. децембра
отворене нове просторије Шахов
ског клуба Шимановци. Отварању
су присуствовали Зоран Војкић, заме
ник председник а општине Пећинци,
Дејан Живановић, помоћник председни
ка Општине, Томислав Ћирк овић,
директор Јавне установе Спортски цен
тар и Александар Мандић, председник
шимановачког Савета месне заједнице,
као и бројни љубитељи древне игре.У
новим просторијама Шаховски клуб
Шимановци ће играти званичне мечеве
у оквиру Друге Војвођанске лиге Срем,

а пуно успеха шимановачким шахисти
ма пожелео је заменик председника
Општине Зоран Војкић.
– Као што смо обећали, шимановачки
Шаховски клуб добио је нове простори
је, које ће свакако омогућити да се овај
спорт још више развија у Шимановци
ма. У ходу ћемо просторије, уколико
буде потребно, додатно опремати –
рекао је Војкић.
Након отварања, организован је 5.
Меморијални турнир „Живота Атанац
ковић Семба“ ход у убрзаном шаху (10
минута по играчу, у 7 кола по швајцар

ском систему), а делегација клуба оби
шла је и Сембин гроб.
На турниру учествовало је 24 играча
из Београда, Земуна, Инђије, Старе и
Нове Пазове, Војке, Голубинаца, Пећи
наца, Прхова, Деча, Сремских Михаље
ваца и Шимановаца. Повлачењем првог
потеза, турнир је свечано отворио Томи
слав Ћирковић. Победио је Никола
Гајин из Војке, са 6 поена, испред Деја
на Качаревића (Прхово), који је освојио
5,5 и Миленка Мандића (Инђија), 5 пое
на. Најуспешнијим шахистима пехаре и
медаље уручио је Зоран Војкић.
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Дигитализација
пословања
У Градској кући у Сремској
Митровици, 13. и 14. децем
бра одржана је презентација
и дводневна едукација Е-фак
тура поводом процеса дигита
лизације пословања, увођења
е-рачуна у процес пословања.
Организатор је Градска управа
за опште и заједничке послове
и имовину.
– Корисници, односно циљна
група ове едукације су за сада
јавна предузећа у Сремској
Митровици, наши привредници
било у приватном или у држав
ном сектору, а за следећу годи
ну је најављена обука правних
лица у овој заиста битној обла
сти, рекла је Светлана Милова
новић, заменица градоначелни
ка.
Полазници су обучени за
самостално управљање проце
сима израде, слања, примања
и обраде електронских рачуна.
Магдалена
Богдановић,
испред компаније Docloop d.o.o.
која је информацијски посред
ник за комплетну размену еРа
чуна у такозваном B2B и B2G
сегменту, рекла је да је Србија
последње две године заинтере
сована за овакав вид послова
ња, али да је претходно неоп
ходно извршити едукацију свих
правних лица, као и државе, да
би дошло до усвајања е-рачуна.
Т. С.

РУМА

Расправа
о буџету
Седница Социјално - еко
номског савета Општине Рума,
последња у овој години, одржа
на је 13. децембра. Ово је 30.
седница СЕС-а, а на дневном
реду је био предлог општинског
буџета за 2019. годину и давање
мишљења на одлуку о основици
за обрачун плата за запосле
не у Општинској управи, о чему
је чланове известила Биљана
Дамљановић, шефица Одеље
ња за финансије, привреду и
пољопривреду.
– Румски привредници прате
сва дешавања и одлуке везане
за буџет и ребалансе, о томе
увек разговарамо и дајемо своје
мишљење. И овај предлог буџе
та за наредну годину је преко
две милијарде, што нам показује
да ће се и следеће године у рум
ској општини радити озбиљно
– рекао је Драго Тешић, предсе
давајући Социјално-економског
савета.
Подсетимо, СЕС има девет
чланова, по три из реда синди
ката, привредника и локалне
самоуп
 раве, а председавајући
се бира на годину дана. С. Џ.
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Усвојен предлог буџета

Јадранка Недић, Предраг Вуковић, Милана Момчиловић Свилокос

Ч

ланови
Општинског
већа у Шиду, одржа
ли су у четвртак, 13.
децембра седницу на којој
су, између осталог, распра
вљали и разматрали изве
штај о остварењу прихода
и извршењу расхода одлуке
о буџету Општине Шид за
период од 1. јануара до 30.
септембра 2018. године. На
дневном реду био је и пред
лог одлуке о измени одлуке
о буџету општине Шид за
2018. годину, као и пред
лог одлуке о измени одлу
ке о задуживању општи
не Шид за 2018. годину, те
разматрање нацрта одлуке
о буџету општине Шид за
2019. годину.
Конференцији за меди
је, на којој су присуствова
ли и чланови Општинског
већа Дејан Којић и Мита
Аврамов, о буџету за идућу
годину говорила је Јадранка
Недић, руководилац одеље
ње за буџет и финансије:
–
Усвајању
предлога
буџета за 2019. годину
претходила је јавна рас
права као и јавна дебата.

Изменама Закона о локал
ној самоуправи, прописана
је обавеза спровођења јав
не расправе за најбитни
је одлуке, а то је свакако о
буџету за 2019. годину са
пројекцијама за две наред
не године. Јавна расправа
је трајала двадесет дана.
Предочени су сви предло
зи, измене и допуне буџе
та за 2019. годину. Већих
сугестија није било, осим
једне усмене, а тиче се јед
не месне заједнице, која
је исте расходе већ пла
нирала и поднела Захтев
за измену. Ове године је
издвојен план капиталних
инвестиција
за наредне
три године. Обухваћени
су сви пројекти који ће се
реализовати или започети
у 2019. години. Планирамо
да додатна средства обез
бедимо од других нивоа
власти. Планирани буџет за
идућу годину је 1,489 мили
јарди динара, по свим изво
рима финансирања – иста
кла је Недић и нагласила да
је буџет за наредну годину
развојни.

Прву пут јавна
расправа о буџету
Одлуку о организовању
јавне расправе о Нацрту
одлуке о буџету, донело је
Општинско веће на седни
ци одржаној 22. новембра.
Јавна расправа је трајала
од 23. новембра до 12.
децембра 2018. године. У
периоду од двадесет дана,
сва заинтересован лица

могла су своје предлоге,
сугестије, као и примедбе
на Нацрт, доставити у
писаном облик у, прек о
поште или лично достави
ти на адресу Општинске
управе Шид. То исто могло
се учинити и личним при
суством на јавној распра
ви.

Једна од тачака на днев
ном реда била су и капитал
на улагања. Ту су побројани
сви пројекти, који ће током
идуће године бити урађени
и они су уврштени у про
грамски део буџета. Донета
је одлука о кредитном заду
жењу до 72 милиона. План
капиталних
инвестиција
Општине Шид за период од
2019. до 2021. године обу
хвата пројекте који су запо
чети ранијих година. Овај
план представља извод из
плана капиталних инвести
ција, већ усвојеног на сед
ници Скупштине и односи
се на период од 2016. до
2021. године. Ти пројекти су
израда генералне регулаци
је Шида, наставак изградње
Стазе здравља на Липова
чи, опремање радне зоне
у Адашевцима, изград
ња кружног тока, наставак
изградње водоводне мреже
у Љуби, реконструкција пута
Јамена - Рачиновци, сана
ција рукометног и кошарка
шког игралишта у установи
Партизан,
реконструкција
објеката културе и експро
пријација земљишта за про
ширење гробља.
Једна од тачака дневног
реда била је и кадровска
промена у Туристичкој орга
низацији Шид, а одговор је
дао Мита Аврамов:
– Досадашњи директор
ТО Шид, Кристина Радоса
вљевић је поднела оставку,
тако да смо ми данас име
новали в. д. директора, а то
је Зорица Граховац.
Наредна седница Скуп
штине Шид планирана је за
20. децембар.
Д. Попов
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ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ИРИГ

Без листи чекања

– У протеклој школској години издво
јила бих значајна улагања у објекте и
подручна одељења ДУ „Дечија радост“,
посебно инфраструктурне пројекте, као
што су извођење радова на санацији
крова објекта Чаролија у Иригу, изво
ђење радова на енергетској санацији
објекта Вила у Врднику, затим уградњи
топлотних пумпи вода-вода за греја
ње и уградња сигурносних камера, за
потребе видео надзора у објекту у Ири
гу – сумира најважније радове у прет
ходној школској години Јелена Видано
вић, директорка ДУ „Дечија радост“.
Успостављена је и добра сарадња са
родитељима, али и друштвеном зајед
ницом, реализовани додатни програ
ми, луткарске радионице, учешће на
манифестацијама и луткарском смо
трама, еколошке активности, организа
ција и акредитација стручног скупа Лут
карски фестивал. Битно је истаћи, да је
формирана нова група за децу млађег
узраста у објекту Чаролија.
– Наша Установа није имала листе
чекања, захваљујући томе што је
локална самоуп
 рава препознала и
подржала наше активности, чиме смо
изашли у сурет потребама родитеља.
У претходној школској години смо има
ли око 290 малишана, распоређених у
15 васпитно-образовних група – додаје
директорка Јелена.
Што се тиче школске године која је у
току, јер вртићи доносе програме као и

Јелена Видановић, директорка

школе, приоритетни циљеви и задаци
ће бити на раду на осавремењавању
предшколског васпитања и образова
ња кроз активну улогу детета у плани
рању васпитно-образовног рада, уче
шћу у истраживачким пројекатима и
образовним пројектима кроз сарадњу
са другим установама, као и промови
сање значаја раног развоја и укључе
ности сваког детета у вртић.
– Реализоваћемо и специјализова

не програме за децу-кориснике наших
услуга, али и за децу која не иду у
вртић. И у овој години, локална само
управа је одобрила формирање две
васпитно-образовне групе и то у објек
ту Вила у Врднику, тако да у целокупној
установи имамо 340 деце. Наставиће
мо и са активностима подршке роди
тељству, учешће родитеља у радио
ницама, играон
 ицама, обележавање
Дана породице, Дан отворених врата,
библиотека за родитеље, али и са еко
лошким активностима и луткарским
радион
 ицама – говори о планираним
активностима у овој школској години,
Јелена Видановић.
ДУ „Дечија радост“ је, заједно са чла
новима Удружења родитеља деце са
сметњама у развоју Наша деца из Врд
ника, учествовала почетком децембра
и на манифестацији Град хуманости,
која је одржана у Новом Саду. Органи
затор манифестације је Хуманитарноеколошко удружење Чепом до осмеха.
Иришка установа је била једина
предшколска установа, која је учество
вала на овој манифестацији. Пре мани
фестације, која је одржана поводом
обележавања Дана особа са инвалиди
тетом, на креативним радион
 ицама за
децу и родитеље, у објектима у Иригу
и у Врднику, настали су производи, који
су били изложени на продајном штанду
Град хуманости.

С. Џ.

Помоћ угроженим породицама

У

иришкој општини има око 500
лица која имају важеће избеглич
ке легитимације као и нешто
више од 60 интерно расељних, док је
некада број избеглих био и преко 3.000
лица.
Током ове године иришка општина је
на конкурсима остварила право на
помоћ за пет пакета у грађевинском
материјалу за избегла лица, право за
две куће са окућницом и малим гран
том и за десет пакета за економско
оснаживање породица кроз доходовне
активности, као за десет грантова по
1.500 евра за оне који су раније добили
куће са окућницом, али тада није било
додатних грантова за њихово опрема
ње.
Сва три пројекта су у току, Комисије
раде и прикупљају се подаци о онима
који су конкурисали како би се одреди
ло ко ће ову помоћ добити.
У оквиру регионалног стамбеног про
грама Талас, који је обухватио четири
земље, укључујући и Србију, и избегла
лица у иришкој општини су добила
помоћ.
– Циљ државе, Комесаријата за избе
глице и миграције и нас у локалним

самоуп
 равама је био да се потрудимо
да што више обезбедимо за нас, тако
да смо ми, у оквиру тог стамбеног про
грама остварили право на 15 пакета у
грађевинском материјалу, вредност је
била до 9.000 евра по пакету, право на

Милорад Влаховић

15 сеоских кућа са малим грантом,
односно 9.500 евра за кућу плус 1.500
евра у грађевинском материјалу или
опреми. Ова помоћ је подељена, а у
овој години имамо и проширење Регио
налног стамбеног програма где је још
19 породица из иришке општине оства
рило право на помоћ у грађевинском
материјалу, сви они који су били испод
црте – каже за наше новине Милорад
Влаховић, повереник за избегла и
интерно расељена лица у Општинској
управи Ириг.
Поред њих је додатно омогућено да и
још две породице добију сеоске куће са
малим грантом.
– Они су већ склопили уговоре и
добили куће и у току је припрема тен
дера за јавну набавку за мали грант
који им додатно припада од 1.500 евра
– додаје Влаховић.
У иришкој општини се за избегла и
интерно расељна лица, као и социјал
но угрожене даје и новчана помоћ од
20.000 динара за набавку огрева. Реч је
о 25 породица, за те намене је Комеса
ријат обезбедио пола милион
 а динара,
а следи и подела 30 пакета хране за
најугроженије породице.
С. Џ.
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ЈП СРЕМ-ГАС: ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ СА ПОТРОШАЧИМА

Сервис грађана и привреде

Колектив Срем-гаса

Ј

авно
предузеће
за
дистрибуцију природ
ног гаса Срем- гас,
Сремска Митровица је осно
вано Одлуком Скупштине
општине Сремска Митрови
ца, 25. јуна 1998. године, а
решењем Привредног суда
у Сремској Митровици, од
14. јула исте године, пред
узеће је и званично поче
ло са радом. Тако је за ЈП
Срем-гас 2018. година јуби

Директорка Даница Недић

Захвалницу је добио градоначелник Владимир Санадер...

ларна, јер се навршава 20
година рада и постојања, а
у петак је и званично обеле
жен јубилеј.
На крају јубиларне годи
не за Јавно предузеће
Срем-гас, приређена је све
чаност за запослене, бив
ше раднике, бивше руко
водиоце и све пословне
партнере, који су дали свој
допринос у развоју пред
узећа. На свечаности је

... Мирјана Стојаковић и други заслужни појединци
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Слављеничка торта

промовисан корпоративни
филм о предузећу, обра
тила се вршилац дужности
директора и додељене су
захвалнице за допринос у
развоју овог јавног предузе
ћа. Захвалнице су додеље
не оснивачу, Граду Срем
ска Митровица, бившим
директорима, пензионери

ма предузећа и медијима
са којима сарађују. Први
радник ЈП Срем-гас, Весна
Ђукић, добила је симболи
чан поклон, у знак сећања и
захвалности. Слављеничка
торта употпунила је свечар
ску атмосферу.
На месту вршиоца дужно
сти директора ЈП Срем-

гас из Сремске Митровице
налази се Даница Недић,
дипломирани правник. Она
се обратила присутнима.
– Један од циљева је и
повећање броја корисника
природног гаса, а подаци за
прошлу и ову годину говоре,
да је тај тренд позитиван
и да својим пословањем

Кратка ретроспектива
Основна делатност предузећа је дистри
буција гаса и управљање дистрибутивном
гасном мрежом, а поред тога предузеће се
бави изградњом дистрибутивне гасне мре
же као и трговином природним гасом.
На територији града Сремска Митрови
ца изграђена је гасоводна мрежа дужине
преко 260 километара челичне и полие
тиленске мреже, којом управља оператор
дистрибутивног система ЈП Срем-гас. Про
дају природног гаса врше на територији
града Сремска Митровица и снабдевају око
5.000 корисника, физичких и правних лица.
Радили су на гасификацији свих индустриј
ских зона и на великом инфраструктурном
пројекту, изградњи подвожњака у Фру
шкогорској улици, а учествују и у великим
инфраструктурним пројектима Града.
До сада је ЈП Срем-гас реализовао више
фаза изградње гасоводне мреже:
– 1998 - 99. године – гасификација Срем
ске Митровице
– 2000. године – наставак гасификације
Сремске Митровице
– 2003. године – гасификација Лаћарка
– 2004. године – гасификација Јарка и
Шашинаца
– 2006. године – гасификација Мачванске

Митровице, Салаша Ноћајског и Ноћаја
– 2007 - 2015. године – гасификација
индустријских зона, са наставком изград
ње дистрибутивно-гасне мреже и прикљу
чака на постојећем дистрибутивном под
ручју
– 2016. године – измештање гасово
да током изградње првог подвожњака у
Сремској Митровици.
Континуирано се ради на коришћењу
савремених технологија у дистрибуци
ји природног гаса, увођењем савременог
информационог система ГИС техноло
гије, даљинског праћење великих инду
стријских потрошача, а планира се да и у
наредном периоду наставе са увођењем
високих технологија, пре свега у погледу
мерења, очитавања и даљинског праћења
потрошње природног гаса.
Квалитетном изградњом гасовода, уз
коришћење савремених материјала и
опреме, сталном контролом и одржавањем
система ЈП Срем-гас обезбеђује висок ква
литет рада и поузданост у дистрибуцији
природног гаса и у техничко-технолошком
смислу представља интегрални део једин
ственог гасоводног транспортно-дистрибу
тивног система у земљи.

повећавамо број физичких,
али и правних лица, који су
корисници наших услуга.
Ту су и све остале редов
не активности које обавља
мо, од контрола, очитава
ња, изградње прикључака
и других послова у систе
му. Интенција нам је да у
наредном периоду наста
вимо и са улагањем у обу
чавање запослених, како
би обезбедили максимум у
пружању услуга. На првом
месту су нам потрошачи,
без којих ни ми не бисмо
постојали ових 20 година.
Наставићемо да подиже
мо квалитет наших услуга,
јер смо ми, пре свега, сер
вис грађана и привреде, и
наша је делатност од јавног
значаја, па своје пословање
планирамо у тим оквирима.
Пратимо њихове потребе и
жеље и систем свакодневно
усавршавамо како би задо
вољство било обострано.
Јубилеј од 20 година
постојања је важан, јер
сабирамо искуства и резул
тате, присећамо се свих
важних догађаја и сарад
ника у ове две деценије и
све то уграђујемо у теме
ље
нашег
пословања.
Ових 20 година нас обаве
зује да радимо још више и
још боље, рекла је Даница
Недић в. д. директора ЈП
Срем-гас Сремска Митро
вица.
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Седница СО Инђија

СЕДНИЦА СО ИНЂИЈА

Четврти ребаланс буџета

Н

а последњој седници Скупшти
не општине Инђија одборници
су, већином гласова, усвојили
четврти ребаланс овогодишњег буџе
та. Разлог томе је, како је истакао први
човек општине Инђија, усклађивање
трошкова и планова са реалним ста
њем у буџету.
– Разлог овог ребаланса јесте ускла
ђивање свега оног што смо радили
ове, са оним што је реално да може да
се уради до краја године, јер је оста
ло још мало времена. Пре усвајања
новог буџета, имаћемо сигурно још
један ребаланс, јер није реално да
извршење буџета буде толико ниско –
објаснио је Владимир Гак, председник
општине Инђија и додао:
– Немогуће је, да у овом тренут
ку, скинемо око 700 милиона динара,

колика је вредност два значајна про
јекта. Асфалтирање неасфалтираних
улица, због расписане јавне набавке и
реконструкција пута Норцев-Банстол,
иако се он у потпуности финансира из
покрајинских средстава. Најважније је
да је буџет данас стабилан.
Како је рекао први човек општине
Инђија, ситуација је далеко од добре,
због чега су недавно упутили допис
Влади Србије за доделу средстава из
буџетске резерве за текућу ликвид
ност.
– Уколико нам буду доделили та
средства, имаћемо на шта да их потро
шимо. Пре свега мислим на дуговања
из претходног периода, али ако нам
Влада не одобри та средства овај пут,
изборићемо се некако сами на неки
тежи начин – рекао је Гак и објаснио

да је, поред усклађивања, најважни
ја ствар у ребалансу то што је за око
осам милион
 а динара подигнута вред
ност пројекта, који се односи на уре
ђење парка код Гимназије и изградњу
потпуно новог трга на тој локацији.
– Ми смо претходни износ одредили
паушално, јер нисмо хтели да губимо
време. Упоредили смо то што су ради
ле друге општине, па смо на основу
њихових искустава створили финан
сијску конструкцију за поменути проје
кат. У сваком случају, морали смо да
направимо одређене измене, али се
ништа суштински није мењало – рекао
је председник општине Инђија и додао
за крај, да је најбитније да није дошло
до великих корекција након четвртог
ребаланса буџета за текућу годину.
М. Ђ.

Уређење фасада на рачун локалне самоуправе
Одборници локалног пар
ламента у Инђији усвојили
су и Одлуку о бесповратном
финансирању активности
на уређењу фасада стамбе
них објеката. У питању је
новина у овој сремској
општини, која подразумева
финансирање реконструк
ције фасада стамбених
објеката, који се налазе под
заштитом државе.
– Не можемо очекивати да
фасаде објеката који су под
заштитом државе финанси
рају власници или сувласни
ци, којих некада има више,

што додатно комплик ује
целу ситуацију – каже Гак и
објашњава, да ова Одлука
није никаква новина, те да
су многе општине у Срему
то урадиле много раније.
– Оно што свакако јесте
добра ствар је, да ћемо у
наредном периоду у про
центима како смо определи
ли, реконструис ати фасаде
у централном градском
језгру и мислим да ће то
допринети да наш град
изгледа далеко лепше –
каже председник општине
Инђија.

Фасаде под заштитом државе
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САСТАНАК СИСТЕМА 48

Снабдевање стабилно,
нема повећања цене гаса

Н

а последњем састанку Система
48 одржаном у петак 14. децем
бра било је речи и о снабдева
њу гасом свих корисника на територи
ји инђијске општине. Надлежни из ЈП
Ингас поручили су да је стање, када је
реч о снабдевању и безбедности кори
сника у инђијској општини, у потпуно
сти стабилно.
– Наше екипе ових дана ће обићи

све колективне потрошаче, односно
основне и средње школе као и врти
ће, како би проверили системе и ста
ње безбедности. Истовремено, две
дежурне екипе ће бити у стању при
правности од 28. децембра до 8. јануа
ра и на услузи грађанима за било који
проблем – истакао је Милан Кончаре
вић директор ЈП Ингас у Инђији.
Према његовим речима, до истека

Отварање понуда 31. децембра
На састанку Система 48 чула се и
информација да је за неколико дана,
тачније 31. децембра, предвиђено
отварање понуда за будућег извођача
радова на асфалтирању 74 неасфал
тиране улице на територији општине
Инђија. Јавна набавка је у току, под
сетимо, у оквиру историјског пројекта
биће асфалтирано укупно 41 киломе

тар неасфалтираних саобраћајница у
општини Инђија и вредност овог про
јекта процењује се на око 480 милион
а
динара. Општина Инђија, делом, поме
нути пројекат финансираће из банкар
ског кредита. До краја јануара очекује
се потписивање уговора са извођачем
радова док би радови требали да поч
ну у фабруару следеће године.

грејне сезоне неће бити искључења и
тужби. Сви грађани који имају дугова
ња према овом јавном предузећу могу
да дођу у просторије Ингаса и потпишу
репрограм. Такође, неће бити ни пове
ћања цене гаса до краја грејне сезоне.
Када је реч о новим прикључцима
и акцијском попусту, закључно са 30.
новембром потписано је 325 уговора
са потрошачима који ће се налазити у
систему Ингаса.
– Поменуту акцију смо спровели јер
смо почетком године добили информа
цију са терена да има доста домаћин
става која нису прикључена на гасо
водну мрежу. Дали смо нижу цену и
циљ нам је био да добијемо 300 нових
потрошача, али њих је и више него
што смо првобитно планирали – рекао
је Кончаревић и додао да су током ове
акције успели да врате у систем више
од 40 искључених потрошача.
М.Ђ.

ОПШТИНА ИНЂИЈА НА САЈМУ ПРИВРЕДЕ У НИШУ

Догодине сајам и у Инђији

Представници Општине Инђија и локални привредници на сајму у Нишу

О

пштина Инђија заједно са пред
узетницима узела је учешће на
Сајму привреде и предузетни
штва Експо Ниш, који је одржан 13. и
14. децембра.
Како је најавио први човек општине
Владимир Гак, Инђија је позвана на
сајам јер је у последње две године
добрим примером показала како
постати лидер у привлачењу инвести
ција јер је потписала девет уговора о
закупу земљишта.

Председник општине Инђија иста
као је да постоји иницијатива да се
направи проходност локалне привре
де на регион Јужне Србије, као и да се
оствари контакте са општинама у
овом делу наше земље. Он је најавио
да ће следеће године у Инђији органи
зовати велики сајам привреде који ће
окупити привредне субјекте из целе
Србије.
Поред предс тавн ик а инђијс ке
локалне самоуправе на сајму су се

представили и инђијски предузетници,
који су према речима председника
Гака, носиоци привредног развоја
општине. Међу њима највише је било
оних којима је примарна делатност
пољопривредна производња. Сајам
привреде организовали су Град Ниш и
Градска општина Пантелеј у циљу
унапређења пословног амбијента и
развијања привредног потенцијала
града и регион
 а, новог предузетни
штва и радних места.
М. Ђ.
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КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Пројекција филма
„Команда љубав“

Перформанс са псима

У

среду, 12. децембра, у хотелу
Срем у оквиру Казнено-поправ
ног завода у Сремској Митро
вици, одржана је пројекција докумен
тарног филма под називом Команда
љубав, ауторке Марине Ковачевић,
чиме је још једном ове године про
мовисан пројекат Прихват за нови
живот, који подразумева ресоцијали
зацију осуђеника, уз рад са псима. У
филму учествују осуђена лица, која су
своје дане проведене са псима, прика
зала и литерарним путем, у сарадњи
са ауторком.
Овом догађају су, између оста
лих, присуствовали управник КПЗ-а
Александар Алимпић, представни
ци митровачке локалне самоупра
ве, амбасадор ОСЦЕ-а у Србији
Андреа Орицио, представници немач
ке невладине организације Хелп,
директор Управе за извршење кри
вичних санкција Дејан Царевић, као и
представници Министарства правде.
Пројекција је одржана поводом дана
и недеље људских права, а на самом
њеном почетку, присутнима се обратио
управник КПЗ-а Александар Алимпић,
који је истакао да је циљ поменутог
пројекта да се осуђеници својим кућа
ма врате као бољи људи.
– Ово је револуционаран пројекат
који је дао најбоље резултате у запад
ној пенолошкој пракси, у смислу да се

смањио број повратника. Искрено се
надам да ће и нама помоћи да оства
римо бољи проценат реинтеграције,
рехабилитације и ресоцијализације
осуђеника – рекао је Алимпић и наја
вио увођење овог пројекта у Васпит
но-поправном дому у Крушевцу, као и

Александар Алимпић

у Казнено-поправном заводу за мало
летнике у Ваљеву.
Према његовим речима, од следеће
године пројекат ће се увести и у
затворени део КПЗ-а.
– Тренутно су у њему учествовала
осуђена лица из полуотвореног оде
љења и кроз њега је прошло око 60
осуђених лица. Психолози који раде
са њима су увидели све бенефите и
очекујемо још веће, када почнемо да
радимо у затвореном делу – истиче
Александар Алимпић.
Према речима Дејана Царевића,
директора Управе за извршење кри
вичних санкција, митровачки затвор
је јединствен пример у Европи када је
реч о ресоцијализацији затвореника уз
животиње, јер на овај начин указано
им је поверење и пружена шанса да
брину о другом живом бићу, као и да
након изласка из затвора имају стече
но радно искуство.
Амбасадор ОСЦЕ у Србији Андреа
Орицио, похвалио је идеју да се Дан
људских права обележи управо у јед
ном казнено-поправном заводу.
Након пројекције филма, осуђеници
који су учествовали у пројекту, за све
присутне су извели драмски перфор
манс, а онима који су прошли обуку у
дресури паса, додељени су сертифи
кати.
Н. Милошевић
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БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Прегледано 200 пацијената

Др Врцељ и др Митић са тимом за лабораторијску дијагностику

Н

ова акција Министар
ства здравља – бес
платни
превентивни
прегледи за све грађане,
организована je 16. децембра
у Општој болници Сремска
Митровица. Грађани су имали
прилику да обаве пулмоло
шке прегледе (по потреби ртг
плућа), очне прегледе и лабо
раторијске анализе - тумор
маркере на карцином дебелог
црева - ЦА 19.9 и ЦЕА.
Акцијом
је
коодинирао
директор митровачке болни
це др Живко Врцељ и у изјави
за медије напоменуо да недо
вољна брига о здрављу, пове
зана с недостатком времена
да се оде код лекара, као и
чињеница да се на многе пре
гледе дуже чека, доводе до
тога да се умире и од болести
које су, да су откривене, могле
бити излечене или бар зале
чене.

Стога је циљ и ове акци
је јачање свести о неопх од
ности редовних здравствених
контрола, превенција и рано
откривање
најмасовнијих

болести у нашој популацији.
– И они грађани који нису
здравствено осигурани и из
неког разлога немају здрав
ствену књижицу, мимо редов

Др Ранко Поповић: Пулмолошки преглед

них процедура, без чекања и
заказивања, проверавали су
своје здравље у нашој устано
ви, рекао је др Врцељ и додао
да је у свим досадашњим
акцијама, од септембра 2017.
године, у Општој болници
Сремска Митровица разли
чите прегледе обавило око
2500 грађана, а од тог броја
њих близу 150, упућено је на
даљу дијагностику и лечење.
У овомесечној акцији Мини
старства здравља, учество
вало је седам лекара специ
јалиста и десет медицинских
сестра, као и главна сестра
поликлиничког сектора Мил
кица Кајтез. Акцији се одазва
ло 200 грађана и обављено
238 прегледа и анализа: 61
преглед плућа, 79 очних пре
гледа и 98 анализа - тумор
маркер на карцином дебелог
црева.
Б. С.

ПОМОЋ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Размена кукуруза за товну стоку

Р

епубличка дирекција за робне
резерве расписала је Јавни позив
за прикупљање захтева за нату
ралну размену до 10.000 тона меркан
тилног кукуруза за товну стоку, и то до
4.000 тона меркантилног кукуруза раз
мениће се за товне свиње, и до 6.000
тона за товну јунад. Натурална размена
односи се на примарну пољопривред
ну производњу, регистрована пољопри
вредна газдинства (физичка и правна
лица, земљорадничке задруге и преду
зетнике), који имају производњу товних

свиња, односно товне јунади. Правна
односно физичка лица не могу конкури
сати за обе врсте товне стоке.
Паритети у натуралној размени су:
1) 10,16 кг меркантилног кукуруза за 1
кг товних свиња
2) 18,30 кг меркантилног кукуруза за 1
кг товне јунади
Предност приликом избора произво
ђача имају они са већим сточним фон
дом, и они произвођачи који се писаном
изјавом обавежу да ће по истеку произ
водног циклуса потписати уговор о чува

њу, складиштењу и занављању товне
стоке.
Рок за достављање понуда у писарни
цу Дирекције је 16.01.2019. године, до 10
часова.
Обрасци, изјаве и комплетан текст јав
ног позива могу се преузети на интернет
страници Дирекције www.rdrr.gov.rs.
Заинтересовани пољопривредници са
територије Града Сремска Митровица, за
административно-техничку подршку могу
да се обрате Асоцијацији сточара Срема
и Мачве, путем телефона 065/2680114.
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РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КРУЖНОГ ТОКА ПРЕМА ИНЂИЈИ СЕ НАСТАВЉАЈУ

Инвестиција вредна
40 милиона динара

Радови на раскрсници

Н

астављени су радови на уређе
њу раскрснице на излазу из Ста
ре Пазове ка Инђији. Раскрсница
се налази на проблематичној кривини,
Пазовчанима познатија као кривина
код терена Копито, где се са Новосад
ском улицом укрштају Виноградска,
Фрушкогорска и Масарикова улица.
Пројектом је предвиђено да се рас
крсница реши кружним током који би
увелико олакшао саобраћај и безбед
ност како возача тако и пешака. Радо
ви су започети летос и планирано је да

трају 45 радних дана. Међутим, непо
стојање катастра подземних инстала
ција, њихово проналажење и процеду
ре око њиховог премештања су више
пута прекидали радове. Председник
општине Стара Пазова, каже за РТВ
Стару Пазову, да када у току радова
извођач наиђе на подземне каблове,
општина мора да зове институције у
чијем су власништву каблови, како би
се решило питање њиховог измешта
ња и пројектовања, што на жалост
одуговлачи радове.

Сада је и томе дошао крај. Извесно
је да се неће одустати од посла и да
ће се инвестиција вредна 40 милио
на динара, коју по пола финансира
ју Општина Стара Пазова и Управа
за капитална улагања АП Војводине,
ускоро завршити.
Такође, у непосредној близини рас
крснице се гради и насеље са станови
ма за социјално угрожене, што ће поја
чати фреквентност кретања пешака и
возила, јер ће овај део Старе Пазове
ускоро увећати број становника.

ЗЛАТНИ ВОЈЧАНИН

Милошу недостаје хармоника

Н

а Међународном фестивалу
хармонике који се крајем
новембра одржао у аустриј
ском граду Грацу, великог успеха
имали су ученици Основне музичке
школе „Теодор Тоша Андрејевић“ у
Старој Пазови, међу којима је нај
значајније злато у рукама једног
Војчанина. Тринаестогодишњем
Милошу Симетићу из Војке требало
је само десетак минута како би са
три композиције одушевио публику
у аустријском граду Грацу из којег
се са Међународног фестивала
хармонике вратио за златом у рука
ма. Милошев одлазак на такмиче
ње не би био могућ, да није било
његовог професора са којим вред
но вежба у Основној музичкој шко
ли „Теодор Тоша Андрејевић“ у Ста
рој Пазови који је издвојио свој

новац, не би ли омогућио путовање
и смештај у поменутом граду на
тродневном фестивалу који се одр
жао крајем новембра. Овај тален
товани Војчанин дневно вежба два
сата и више, на хармоници старој
више од 35 година коју је пре две и
по године добио на поклон од ујне.
Она му је сада мала што предста
вља препреку да се Милош поја
вљује на такмичења и уопште поха
ђа музичку школу. Милош живи са
мајком, има старију сестру и брата,
одличан је ученик, бави се рукоме
том и свира у Фолклорном ансам
блу Дукат у Старој Пазови, а оно
што му недостаје јесте, како каже,
хармоника па макар била и полов
на, како би његов сан да једног
дана буде познати хармоник аш,
постао стварност.

Милош Симетић
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ПОДРШКА МИСИЈИ СПЦ

Патријарх Иринеј Ђорђу
Радиновићу уручио признање
У
недељу, 16. децембра у препуној
Комбанк дворани (Дом синдиката)
у Београду, председник старопазо
вачке Општине Ђорђе Радиновић, је из
руке његове светости патријарха српског
Господина Иринеја, примио још једно
велико признање Српске Православне
Цркве. Као што је то био случај и пре две
године, када је на Спасовдан, председ
нику Радиновићу додељен Орден Светог
Саве за заслуге, труд и вишеструко дуго
годишње залагање на добробит Цркве и
народа у овој сремској Општини. Овог
пута захвалност Српске Цркве, у виду
признања остаје за сведочанство дана
шњим и будућим генерацијама о личном
доприносу председник а Радиновића
мисионарској делатности Српске Право
славне Цркве и унапређењу њеног
црквено-верског живота.
Додела овог признања је уприличена
на свечаној прослави јубилеја, 50 година
православног дечијег часописа Свето
савског звонца, који је, раме уз раме, са
званичним листом Патријаршије СПЦ
Православље, деценијама уназад глав
но јавно гласило, које негује историјске и
моралне вредности, традицију и културу
простора на којима живи и делује Српска
Православна Црква и њен народ.
Управо се овај часопис, који је одлу
ком Министарства просвете уведен као
додатак уз уџбенике у верској настави,
на личну иницијативу председника Ради
новића, током сваке школске године, још
од 2012. године, за свако месечно изда
ње откупљује у тиражу од 2.500 приме
рака. На овај начин сви ученици старопа
зовачких основних школа, узраста од
првог до шестог разреда, бесплатно
добијају сваки нови број Светосавског
звонца, који користе на часовима веро
науке. Општина Стара Пазова је међу
првима у Републици Србији по подршци
коју указује свим верским заједницама,

које живе на њеној територији, али и ван
њених граница. Ова подршка је више
струка и она се превасходно односи на
неопходну реконструкцију, спољашњу
и унутрашњу обнову и изградњу цркве
но-верских објеката, програме и пројекте
којима се унапређују услови за свако
дневне верске потребе становништва у
најширем смислу.
Годинама уназад, активно се улаже и
ради на обнављању и опремању свих
постојећих храмова, гробаља и потреб
них пратећих објеката, а граде се и
црквени домови са салама, а од посеб

Председник Радиновић и патријарх Иринеј уручују деци пакетиће

ног значаја је и изградња новог храма у
насељу Каблар у Новим Бановцима,
који мештани ишчекују са великим оду
шевљењем.
Такође, већ седам година заредом,
захваљујући сарадњи председника Ђор
ђа Радиновића са Патријаршијом СПЦ,
најбољи ђаци старопазовачких основних
школа путују, са другим вршњацима из
региона, на двонедељну практичнообразовну екскурзију на Острво Крф,
где уче историју, обнављају сећања на
догађаје из Првог светског рата, уз
посебне практичне радионице о архео
логији, култури, уметности, толеранцији
и другим важним друштвено-социјалним
вредностима из свакодневног живота.
Ученици из наше општине су најброј
нији међу 350 учесника пројекта на Крфу,
колико их је било до сада, а нова генера
ција најбољих међу најбољима, путује
већ следећег лета.
На крају свечаног дела програма про
славе јубилеја Светосавског звонца, а
у сусрет празнику Светог Николе, пред
стојећег Божића и Нове године, пред
седник Радиновић је, заједно са њего
вом светошћу патријархом Иринејем,
присутној деци поделио више од хиља
ду поклон пакетића, који су те вечери
симболично подсетили на дарове које је
као епископ
Мире Ликијске (област
Мале Азије, III век) често даривао Свети
Никола Чудотворац, у народу познат као
Божић Бата.

Пројекат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.
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Докторзамушкеболести
П
Акосеједномуради
прегледианализаи
нађесумњана
карциномпростате,да
лидасенаставља
даљеилине,управо
збогтогаштопостоји
могућностдасењегов
карциномнеиспољии
утомслучајубисе
операцијом,сасвојим
последицама,одмогло
пацијенту,штоовај
карциномуправочини
контроверзним,каже
дрШарковић

осле акције превентивних пре
гледа, која је у уролошкој амбу
ланти митровачке Опште бол
нице организована по први пут, М
новине су разговарале са др Борисом
Шарковићем, специјалистом урологи
је. Подсетимо, акција Министарства
здравља је организована у сврху пре
венције карцинома простате и тести
са, болести које су избиле на прво
место узрочника смрти код мушке
популације у свету, па и код нас, док
се у свету месец новембар обеле
жавао као Мовембар, са циљем да
се повећа здравствена посвећеност
мушке популације.
Познато је, када је у питању репро
дуктивно здравље женске популаци
је, да су ставови врло јасни што се
тиче термина прегледа, где се једном
годишње уради папа тест, а на две до
четири преглед дојки, уз мамографију
или без, и такви прегледи су чак увр
штени у редовне систематске прегле
де које спроводе многе фирме. Међу
тим, у урологији је најконтроверзнија
тема, већ дуги низ година, карцином
простате и скрининг карцинома про
стате Скрининг подразумева рано
откривање у раној, али и касној фази
уколико је био без симптома. Ради се
о томе да болест која је друга по уче
сталости обољења и друга по смрт
ности, има необичан биолошки ток.

У питању је спора болест која може
током живота да се испољи, али и не
мора.
Др Шарковић каже да су са обе
стране Атлантика, у Европи и у САД,
рађена дугогодишња проспективно
ретроспективна испитивања на вели
ком броју људи.
– Потребно је да се прегледа хиља
ду људи, 48 да се оперише, да би се
један живот спасао, а троје спречи
ло да добије метастазе. То у прево
ду значи да од 48 оперисаних сва
ки трећи неће моћи да контролише
мокрење после операције, и сваки
трећи ће остати импотентан. Значи

Одељење
запример
Одељење за уролошке болести
функционише добро, како кажу запо
слени, пре свега због добрих односа
у колективу, које са успехом негује др
Богољуб Јанковић, начелник ове
службе. Један од оних који се несе
бично труде свакако је и медицински
техничар Горан Василијевић, запо
слен у уролошкој амбуланти. Овај
медицинкси радник склон је томе да
изађе у сусрет свакоме коме је меди
цинска помоћ потребна.
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да су компликације веома велике и
незгодне за мушкарца, нарушава се
социјални живот, мора да носи пеле
ну, и зато се од земље до земље то
не своди на масовни скрининг, већ се
зове опортунистички скрининг, када
се позову људи који су у ризику да
оболе или имају одређених сметњи,
а из било којих разлога нису успели
да обаве преглед, што мислим да је и
био циљ Министарства. На Западу су
пуно људи оперисали у раним фаза
ма болести, која се можда никад не
би ни испољила. Много њих је оста
ло са импотенцијом и немогућношћу
мокрења, после чега су мало зако
чили и рекли  чек’ сад, да видимо
шта је најбоље од свега тога, каже др
Шарковић и истиче да сваком паци
јенту који дође треба предочити шта
значи ако се једном крене у то, ако
се једном уради преглед и анали
за и нађе сумња на карцином, да ли
да се наставља даље или не, упра
во због тога што постоји могућност
да се његов карцином не испољи и у
том случају би се операцијом, са сво
јим последицама, одмогло пацијенту,
што овај карцином управо чини кон
троверзним.
Маркер карцинома простате, ПСА
је један од најбољих маркера у одно
су на остале карциноме и показао се
као најтачнији, а он је и иницијални
показатељ карцинома простате. Др
Шарковић објашњава његову уло
гу приликом скрининга, као и наста
вак процедуре којом се са тачношћу
утврђује дијагноза и одређује даље
поступање.
– Ако је вредност ПСА до 4, шан
са да постоји карцином је између 16
и 21 посто. Ако је између 4 и 10, то
је сива зона, шансе да постоји кар
цином су неких 25 посто. Кад пређе
10, та шанса значајно расте, преко
50 до 62 посто. Али није карцином

ДрБорисШарковић

Склонисмода
критикујеможенску
популацијузбогтода
штосенередовно
јављаналекарске
контроле.Тајпроблем
је,међутим,све
израженијикодмушког
становништва,
посебноизразлога
штосумушкеболести,
којезасобомвуку
неплодности
импотенцију,све
израженији

МедицинскитехничарГоранВасилијевићидрБогољубЈанковић
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једино што га повишава. Повишава
га и бенигна простатична хиперпла
зија, доброћудно увећање проста
те, и запаљење простате, чему су
мушкарци нарочито склони. Кад га
избиопсирате и кад се патолог изја
сни, добијате gleason skor, који пока
зује колико је тај карцином простате
агресиван. Иде се до таквих танчи
на  ако се узме 12 биопсија, што је
некакво правило, протокол, гледа се
проценат који је позитиван од тих 12,
а од тог што је позитиван колико је
исечака захваћено тумором. Код гли
сон скора два параметра се гледају,
може да буде минимална вредност 6,
а максимална 10. Ако је до 6, онда то
није агресивна болест и ту има еле
мената да се ништа не радаи, већ да
се чека, посматра и контролише, 7 је
средње агресивна болест, а 8 до 10
врло агресивна. Кад то све добије
мо можемо да пацијента сврстамо у
одређену групу и да му предложимо
терапију, објашњава др Шарковић и
наставља:
– Што се саме Србије тиче, мислим
да смо ухватили добар прикљу
чак. Имамо најсавременије методе
лечења, које једино не подразуме
вају роботски асистирану радикалну
простатектомију, односно роботом
изведену, а све остале су нам на рас
полагању. Значи, имамо и брахитера
пију, имамо класичну и лапароскоп
ску радикалну простатектомију, као
и јако добро зрачење, каже др Шар
ковић.
Један од значајних симптома на
који треба обратити пажњу је мокре
ње крви, чак и кад престане.
– Мокрење крви у било којој старо
сној доби захтева јављање лекару.
Наиме, тумори имају ту незгодну осо
бину да су каприциозни. Они крваре
и прекину након одређеног времена,

32

M NOVINE

ДРУШТВО

Стрес највећи узрочник рака
У Срему је откривено више агресив
них форми карцинома, него мање
агресивних. Борба са свакодневицом,
напон ком смо изложени као друштво
и појединци, укључујући ту и теорије о
последицама бомбардовања, све то
треба имати у виду и повести пуно
рачуна о свом физичком, као и мен
талном здрављу, зато што је човек,
пре свега само крхко биће од крви и
меса.
– Ја мислим да је дефиниција кар
цинома, како га ја видим, када особа
вуче више него што може да извуче,

под број један. Када се догоди јако
велик стрес, он се акумулира у органи
зму и мора негде да избије. Не можете
тек тако да негирате нешто што вам се
догодило и што вам је потпуно поре
метило начин функционисања, као
што је губитак неког блиског, развод,
рат, губитак посла. Ако тај стрес неги
рате, у неку психосоматику ће морати
да изађе. Или ћете добити шећер, или
рак, или чир на желуцу, или ћете полу
дети, све зависи на ком месту вам
стрес избије и у виду чега, али не
може да га нема, каже др Шарковић.

без симптома. Пошто прође иници
јално крварење, човек помисли да
није ништа битно, што је део људ
ске природе, али то никако не сме да
се пропусти. Карциноми бубрега су
посебан ентитет, један од битних фак
тора за карцином мокраћне бешике
је конзумирање дувана. Карцинома
пениса има веома мало док се кар
циноми тестиса јављају између дру
ге и четврте декаде живота, открију
се самопрегледом, палпацијом и ту
немамо проблема, они се најбоље
лече, каже др Шарковић.
После обољења простате, малиг
них или бенигних, у овој грани меди
цине чести су случајеви уринарних
инфекција, које више погађају женску
популацију. Најчешће нису опасне,
савет је - што мање антибиотика.

Такође, превенција многих обољења
је довољан унос течности.
– Камен у бубрегу је доста незгодан,
јавља се сезонски, најчешће лети, и
може да се створи за један дан. Када
се више збоји, а амње уноси течност,
већа је шанса да се покрене слој и
створи камен. Постоји равнотежа
између концентрације јона у урину и
фактора који инхибирају кристализа
цију, односно који спречавају да те
соли праве решетке и створе почетну
основу од којих ће се створити песак,
а касније камен. Уколико се та равно
тежа наруши, смањеним уносом теч
ности, повећаном телесном темпера
туром, повећаним уносом одређене
врсте хране, соли, могуће је да се
створи камен. Али, он се и нормал
но ствара и отплављује током дана,
Т. Сивчев
каже др Шарковић. 
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IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Пармаковић
Милош и Станковић Марина.
ДОБИЛИ СИНА: Слободан и Биља
на Мали - Шид, Жељко и Драгана
Јовић - Инђија, Милош и Љубица
Врховац - Кузмин, Недељко Спасоје
вић и Ивана Филиповић Спасојевић Сремска Митровица, Александар и
Јелена Стојковић -Бачинци, Вукашин
и Снежана Свирачевић - Сремска
Митровица, Стефан и Јелена Радано
вић - Голубинци, Мирослав и Даније
ла Кнежевић - Пећинци, Драган и
Нермина Рамић - Сремска Митрови
ца, Петар Зобеница и Јелена Јањић Инђија, Бојан и Љиљана Перић Мачванска Митровица.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Жељко и Марина
Керановић - Ердевик, Марко Грујић и
Катарина Алмаши - Сремска Митро
вица, Жељко и Драгана Драгојевић Инђија, Ђорђе и Ивана Ђурић - Ириг,
Игор и Бранка Вукићевић - Мачванска
Митровица, Миленко и Светлана Сто
јић - Краљевци, Никола и Николина
Басић - Рума, Ђорђе и Тамара Сто
лић - Стејановци, Драган и Јелена
Овцин - Рума.
УМРЛИ: Трзин Мирко рођ. 1942,
Николић Стана рођ. 1961, Филиповић
Ратк а рођ. 1950, Мабетовић Нада
рођ. 1929, Спасојевић Симеон рођ.
1940, Михајловић Марица рођ. 1946,
Џаић Стана рођ. 1942, Видосава
Ковач рођ. 1938, Босанчић Славко
рођ. 1961, Шолаја Раде рођ. 1950,
Добрић Боса рођ. 1951, Ракић Мили
ца рођ. 1942, Солар Димитрије рођ.
1943, Филиповић Драго рођ. 1970,
Срдић Верица рођ. 1925, Говедаро
вић Марица рођ. 1927, Буцало Сара
рођ. 1935, Љубојевић Цвијетин рођ.
1951, Пувача Бошко рођ. 1942, Цети
на Зорка рођ. 1949, Војновић Радован
рођ. 1947, Мишковић Јован рођ. 1932,
Лазански Драгослав рођ. 1940, Котар
лић Драган рођ. 1966, Николајевић
Жарко рођ. 1947, Гашовић Биљана
рођ. 1959, Радоичић Милосав рођ.
1956, Дракулић Милан рођ. 1940,
Пављук Елизабета рођ. 1936, Мили
војевић Марија рођ. 1931, Јефтић
Стеван рођ. 1943, Ивковић Душан
рођ. 1942, Рајић Желимир рођ. 1970,
Трандафиловић Борислав рођ. 1952,
Јукић Петар рођ. 1936.

RUMA
УМРЛИ: Даница Симић, rођ. 1930.
год, Драган Кекић, рођ. 1962. год,
Ђурђица Јовановић, рођ. 1969. год,
Ана Хофер, рођ. 1925. год, Мари
ја Радаковић, рођ. 1932. год, Перо
Радаковић, рођ. 1955. год, Звонко
Марковиновић, рођ. 1953. год, Драго
љуб Михајловић, рођ. 1937. год, Гро
здана Илић, рођ. 1926. год.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана 19.00 и 21.00 час
19.12. Краљ Петар Први
20 – 26.12. Деда Мраз на замени
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ЈКП ТОПЛИФИКАЦИЈА

Поскупљење од 1. јануара

У

понедељак,
17.
децембра, директор
ЈКП
Топлификаци
ја у Сремској Митровици
Славко Сладојевић одржао
је конференцију за медије
поводом двадесетчетворо
часовног режима грејања
који је уведен од 19. децем
бра, као и поскупљења које
ће уследити од 1. јануара
наредне године због пове
ћања цена енергената.
Према његовим речима,
као и претходних година,
ЈКП Топлификација у дого
вору са локалном самоу
правом одлучило је да уве
де измењен режим грејања.
– Од 19. децембра до 20.
јануара грејање ће радити
24 сата дневно. Све зави
си од временских прилика.
Некад ћемо грејати тако, а
уколико временски услови
буду дозвољавали, некад

Славко Сладојевић

ћемо грејати до поноћи.
Према стандардном режи
му грејања, са њим се почи
ње од шест сати ујутру, и
траје до 21 час, а викендом

од седам до 22 часа – изја
вио је директор Славко
Сладојевић.
Када је реч о поскупљењу
грејања, он је навео да се

ПРВИ СНЕГ У СРЕМУ

цена није мењала од јануа
ра 2017. године.
– У односу на тад, цене
гаса поскупеле су преко 30
одсто. Пошто смо у обаве
зи да примењујемо методо
логију за формирање цена
на основу цене енергената,
и цена грејања је требала
да буде већа за 30 посто.
Међутим,
захваљујући
инвестицији из 2012. годи
не, када су енергане почеле
да раде на биомасу, успели
смо да компензујемо ова
кав удар цена гаса. Да тога
нема, морали бисмо сваке
године да мењамо цену –
рекао је Славко Сладојевић
и додао да се фиксни део
рачуна неће мењати, него
ће бити повећан само вари
јабилни део рачуна који се
односи на потрошњу енер
гената.
Н. М.

Велике падавине, путеви проходни

П

рви овогодишњи снег који је,
готово без престанка падао
два дана, 14. и 15. децембра,
направио је снежни покривач дубок
више десетина центиметара, што је
посебно задало муке путарима.
У румској општини све дежурне
зимске службе су одмах реаговале и
почело се прво са уклањањем снега
са путева првог приор
 итета. Механи
зација ЈП Комуналца је чистила ули
це, Катаго локалне путеве, а потом и
у селима, док је ЈП Сремпут задужен
за магистралне и регион
 алне путеве.
На терену је био и председник Сла
ђан Манчић, који је и председник Шта
ба за ванредне ситуац
 ије, да би се
уверио како тече чишћење снега и
каква је проходност путева. Сви путе
ви су били проходни, посебно првог
приоритета, а проблема је било, због
конфигурације терена, највише у
Малим Радинцима. Сва механиза
ција је исправна, а залиха соли има
довољно.
Први снег спремно је дочекан и у
Сремској Митровици. Још у петак, 14.
децембра, када се на коловозу поја
вио први слој снега, камиони Хидро
грађевинара, задуженог за одржа
вање путева у граду, нашли су се на
терену. Кључни путни правци у Срем
ској Митровици потпуно су проходни,
а радници ЈКП Комуналије одмах су
почели са чишћењем снега са јавних
површина.
С. Џ.

Сремска Митровица

34

РЕПОРТАЖА

M NOVINE

19. DECEMBAR 2018.

ЛАЋАРАК: НАЈВЕЋЕ СЕЛО У СРБИЈИ (2)

Село се по школи познаје

Школа у Лаћарку

Ако постоји
веродостојан
показатељ
менталитета
становника неког
места и њихових
приоритета, то је
свакако школа. Како
изгледом, тако и свим
оним шта може да
пружи, али и покаже
кроз своје ђаке и
запослене. Лаћарци
су озбиљно
схватили да су деца
наше највеће благо, да
на њима свет остаје,
те да им, сходно томе,
треба пружити
и квалитетно
образовање

У

књизи „Историја села Лаћарка (од
најстаријих времена до Првог свет
ског рата)“, чији је аутор правник
Тривун Д. Јанковић, стоји запис да су се
мештани који су живели у центру, или
ближе њему, разликовали од оних који су
живели према периферији и сматрани
„простијим“ народом. Док су ови први
продавали земљу Немцима и пили по
кафанама до бесвести, о оном „прости

Наташа Зец

јем“ народу, аутор каже да је био „врло
гостољубив и поштен и вредан на послу
као црв“.
Тако је било до пред Први светски рат.
Данас нећете видети да некога гурају
колицима из бирцуза, али свакако се
примети ужурбан и вредан народ, стари и
млади, како иду за својим послом срдач
но поздрављајући познанике. Иако у
овом месту има око 12.000 становника и
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Уметност у акцији
Лаћарак, такође, може да се похва
ли и уметничким душама које живе у
њему. Једна од њих је Исидора Ску
ратовић, која је са своје 23 године већ
наставница у Музичкој школи „Филип
Вишњић“ у Шиду. Током школовања
била је стипендиста више пута. Завр
шила је Факултет музичке уметности
у Београду на смеру музичка педаго
гија, а тренутно је на мастер студија
ма.
У слободно време похађа два хора.
Члан је хора Сербика и Етно групе
Српски дом. Раније је радила као
дечји аниматор, а повремено свира
по кафићима са оцем. Клавир свира
од своје шесте године.
– Долазим из музичке породице.
Углавном свирамо џез, поп и евер
грин. Ја свирам клавир, а тата ме
прати на гитари, обоје певамо. Сваки
дан у нашој породици почиње и завр
шава се са музиком. Тата устане први
и ухвати се гитаре или клавира, а дан
се завршава са мојим слушањем
музике или певањем – каже Исидора,
чије сестре се такође баве музиком.
Њен пријатељ Милан Клинцов
такође је уметничка душа, али је
више окренут ликовној уметности и
фотографији. У Лаћарку је познат као
момак који слик а мурале и тиме
улепшава његове улице.
– Хтео сам макар нешто да учиним
за своје место - да га улепшам. Сли
не могу сви сваког да се сете у први мах,
када именом и презименом питате о
неком, не мањка им ни срдачности ни
топлине. То се некако увек повезује са
мањим местима и овде се гости, макар и
они у пролазу, увек удобно осећају.
Ако постоји веродостојан показатељ
менталитета становника неког места и
њихових приоритета, то је свакако шко
ла. Како изгледом, тако и свим оним шта
може да пружи, али и покаже кроз своје
ђаке и запослене. Лаћарци су озбиљно
схватили да су деца наше највеће благо,
да на њима свет остаје, те да им, сходно

Милан Клинцов

кар Марио Ковачевић ми је предло
жио да заједно осликамо један зид.
Након тога, јавиле су се жеље да се
ослика скоро цео Лаћарак, само што
је за то потребно много времена.
Насликао сам пар мурала, а један од
мени најзначајнијих је мурал Кара
ђорђа, на углу Карађорђеве улице –
прича Милан Клинцов.
Од средње школе се бави црта
њем. Како каже, први рад му није био

ни на папиру ни на зиду, већ у глави,
а онда је почео све да примењује.
Самоук је и никада није ишао на
било какве часове. Поред тога,
Милан се бави и фотографијом, а
његово око у стању је да уочи дета
ље које не види свако. Искусан је у
области компјутерског цртања и
израде логоа и приводи крају студије
на Техничком факултету у Зрењани
ну.

У Лаћарку има више
спортских клубова,
од којих је најстарији
Фудбалски клуб ЛСК,
који је основан давне
1928. године, као екипа
радника са пилане
Варда, што је
истоимени део
Лаћарка

томе, треба пружити и квалитетно обра
зовање у условима достојним будућих
шампиона.
Прва школа је овде почела са радом
давне 1733. године. Садашња школа,
има 6.240 квадрата, у њој је 711 ученика
и 77 запослених, од тога шеснаесторо
учитеља, а остало су наставници и ван
наставно особље. На челу ове образовне
установе, која негује хуманост и људ
скост пре свега, је Наташа Зец, профе
сор физичког васпитања и дипломирани
кинезитерапеут, скоро пуну деценију.

Младен Симић, Ратко Лађевац, Јасмина Жабић и Ратко Опарушић
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– Оно што је специфичност наше шко
ле је да смо ми у једној оваквој организа
цији, поставци, школа која највише при
мењује рад са децом која имају потребу
за индивидуализацијом и наши наставни
ци су добили на одређеном квалитету
кроз године. По индивидуалном образов
ном плану, за децу са потребом да на
другачији начин испрате наставу и обра
зовне планове од првог до осмог разре
да, прилагођеном или измењеном, ради
21 ученик. Имамо и индивидуални обра
зовни план за ученике који су посебно
надарени и талентовани и у свакој гене
рацији, разреду, имамо бар по три четири
таква ученика. Трудимо се да их кроз
такмичења промовишемо и дајемо ветар
у леђа, како бисмо им показали да је
добро бити први међу једнакима, најбо
љи, тако да и они имају своје место овде,
уз наставни кадар који је обучен и спре
ман да се укључи у све новине, каже
Наташа Зец.

РЕПОРТАЖА

Милена Родић

Израда уникатне одеће

Етно - удружење Ђурђевак

Ђурђица Живковић, по струци
програмер, је на челу Етно удруже
ња Ђурђевак, које постоји четири
године и броји око 15 чланова. Баве
се везом, штрик ањем, хеклањем,
као и ткањем. Оно што је нарочито
интересантно је ручна израда народ
них ношњи и етно хаљина, које од
њих наручују културно уметничк а
друштва и фолклорне групе, из
земље као и иностранства. Уникатне
хаљине се прво шију од шифона, да
би се потом украсиле везом и хекла
ном чипком. За израду једне је
потребно око десет дана. Етно удру
жење Ђурђевак има своје Прело,
чији један аспект је такмичарског
карактера у изради ручних радова и

спремању колача, а главни су крив
ци и за манифестацију Кујница на
шору, која претендује да постане
лаћарачки бренд.
– Трудимо се да сваки комад бога
то украсимо везом, лепом чипком,
не радимо ништа површно, то је наш
принцип и зато нам је потребно
доста времена за израду, али се
труд увек исплати, каже Ђурђица и
додаје да су чланице удружења
углавном у зрелијим годинама.
– Нико од млађих се не нуди да то
научи да ради, а сви се одушевља
вају радовима и хвале их. Ја, опет,
то јако волим, мислим да не бих ни
спавала, само бих се тиме бавила,
каже Ђурђица.
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Од ове године је у први и пети разред
уведена пројектна настав. То је један
облик предузетништва, где се деца као у
европским земљама, обучавају од првог
разреда да размишљају предузетнички.
На пример, направе се капе на часу тех
ничког, организује се вашар на ком ће
родитељи да купе те капе, после чега
деца зарађеним новцем купе нешто то
им је потребно у учионици, хамере на
пример, или мале огласне табле. Учимо
их да размишљају у том смеру, да им
предузетништво увек буде у глави, каже
директорка.
Хуманитарне акције су нешто што је
увек акцентовано у овој школи, кроз
разноразне пројекте, као и развојни план
школе. Последњих десетак година су
организовали преко 20 разноразних
хуманитарних активности, где су помага
ли како деци којој је била потребна
помоћ, тако и другим школама. Када про
читају у медијима, или на неки други
начини дођу до сазнања да је неком
потребна помоћ, школа се преусмери на
ту делатност, кроз представе или про
јектну наставу, да се са родитељима
заједно прикупи одређена свота новца.
– Пре четири пет година смо, на при
мер, имали хуманитарну представу која
се неколико пута приказивала у позори
шту и скупили смо 90 хиљада динара.
Купили смо учионицу, столове и столице
школи у Бољетину, код Доњег Миланов
ца, која је у поплавама остала без чита
вог свог дела. Трудимо се да развијамо
хуманост и емпатију код деце, није најва
жније само образовање, јер постоје и
друге ствари које човека чине човеком,
каже директорка. За Луку Жилића из
Мартинаца школа је организовала хума
нитарну журку, на којој су, такође, прику
пљена значајна средства.
Ученицима је на располагању школска
библиотека са преко једанаест хиљада
квалитетних наслова, те ђаци уопште
немају потребу да иду у градску библио
теку.
– Морам да се похвалим да имамо нај
бољу школску библиотеку у граду. Имамо
све, од лектире до дечје белетристике,
док од сваке лектире имамо по 30, 40
примерака. У свету интернета и технике
морамо да се на адекватан начин поста
вимо према ономе што у деци развија
осећај за свет, каже Наташа.
Што се тиче материјалног момента у
тако великој школе, у овим тешким вре
менима се довијају на разне начине, кроз
родитељски динар, разне пројекте и
слично.
– Јако нам је тешко да одржавамо ту
велику квадратуру, али ту морам да
похвалим савет родитеља ове школе који
је веома агилан и сваке године договори
мо цифру на добровољној бази, и од тог
новца радимо неке текуће поправке, које
није могуће предвидети у финансијском
плану, на пример да ће нам се покварити
осветљење у дворишту. Пуно тога има да
се ради, велик је простор и квадратура, и
јасно нам је да Граду није лако да се
одради све што ставимо у финансијски
план, објашњава директорка.
Веома квалитетна сарадња са локал
ном заједницом се састоји у томе да шко
ла, по потреби, уступи своје просторије
за разне манифестације, а заузврат им
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локална самоуправа и удружења грађана
помажу кроз куповину наставних сред
става која су им потребна. Кроз родитељ
ски динар и сарадњу са родитељима
тапациране су скоро све столице у шко
ли, а постоји и сарадња са Казненопоправним заводом, којом се обезбеђује
фарбање столарије.
– До Нове године ћемо да конкурише
мо код турске и јапанске амбасаде на
пројекат за адаптацију фискултурне сале
и тоалета. Не можемо поправити баш све
одједном, некад иде боље, некад лошије,
али трудимо се и не одустајемо - то је
мото, речи су директорке. Ова школа која
следеће године слави 40 година рада у
тој згради.
У Лаћарку има више спортских клубо
ва, од којих је најстарији Фудбалски клуб
ЛСК, који је основан давне 1928. године,
као екипа радника са пилане Варда, што
је истоимени део Лаћарка. Ту се двадесе
так година налазио стадион клуба, док му
није додељена земља на којој се сад
налази. Стадион има капацитет за око
300 гледалаца. Клуб се тренутно такмичи
у 4. војвођанској лиги. По речима пред
седник а клуба, Ратк а Лађевца, пуно
одраслих и деце је заинтересовано за
тренинге и стално долазе нови чланови.
У овом моменту школа фудбала броји
преко сто чланова и тај број стално
расте.
– Велику помоћ имамо од Града Срем
ска Митровица, као и бројних спонзора у
селу. Тренутно први тим има лошије
резултате. Млађе категорије су одличне.
Битно је да што више деце склонимо са
улице, да тренирају не само фудбал, већ
било који други спорт, као и да долазе и
да навијају, како би се спорт у Лаћарку
омасовио, каже Лађевац.
Тренер кадета, Дарко Опарушић, иста
као је податак да доста дечака из града
долази у Лаћарак на тренинге, што
довољно говори о квалитету рада овог
спортског клуба и његових тренера.
Младен Симић је тренер пионира и
млађих категорија.
– Најважнија ствар за мене, као трене
ра, је да деца уживају у спорту којим се
баве, јер тиме постају редовни на тре
нинзима, каже Симић. Он се, такође,
поноси чињеницом да код њих тренирају
и деца из града, истичући како је ипак
теже ићи суседно место на тренинге, него
одрадити тренинг негде у близини.
Афирмацији Лаћарка ће, како кажу
наши саговорници, свакако допринети и
Женски фудбалски клуб „ЛСК“, који је
основан септембра ове године и одмах
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почео с тренинзима. Како је женски фуд
бал данас тренд у свету, оснивање ова
квог клуба представља велики напредак,
при том, доприноси разбијању предрасу
да о женама у фудбалу, о чему сведочи
све већи број заинтересованих девојчи
ца.
– Имамо петнаестак девојчица које су
задовољне и воле да тренирају. Неке од
њих су биле заиста упорне да убеде
родитеље да почну да тренирају фудбал.
На идеју да оснујемо ЖФК смо дошли
једног јутра, уз кафу, са председником
ЛСК, јер смо мислили да нам је потребан
такав клуб, нарочито откако су се Среми
це распале, каже Јасмина Жабић, пред
седник ЖФК ЛСК.
С обзиром да су становници отворени
за разне новитете, а уз то има и младих
људи којима није тешко да раде, послед
њих неколико година заживео је аеробик,
у режији Милене Родић, која је дипломи
рала на Факултету спорта и физичког
васпитања у Новом Саду. Како није успе
ла да се запосли у школи, покренула је
сопствени посао, спортску организацију
Fit lady, у чему је успешна већ четири
године и сматра да је искористила своју
диплому, с обзиром на то да је студирала
на смеру рекреација.
– По повратку са студија је уследило
разочарење, схватиш да немаш никакву
подлогу за даљи живот, вратиш се кући
код родитеља, увидиш да тако не можеш

Хтео сам макар нешто да учиним за своје
место - да га улепшам. Сликар Марио Ковачевић
ми је предложио да заједно осликамо један зид.
Након тога, јавиле су се жеље да се ослика ско
ро цео Лаћарак, само што је за то потребно мно
го времена. Насликао сам пар мурала, а један
од мени најзначајнијих је мурал Карађорђа, на
углу Карађорђеве улице – прича Милан Клин
цов

да живиш и решиш да себи направиш
посао. Кренеш у све то без икаквих
финансија, само са великим срцем. Прво
сам смишљала тренинге за које ми сред
ства за вежбање нису била потребна,
онда сам куповала мало по мало, дода
вала, временом дизала то на виши ниво.
Сматрам да су сада ти тренинзи у рангу
оних у великим фитнес центрима, о чему
имам повратну информацију од својих
полазника. Почела сам у Лаћарку, касни
је је кренуло у Мартинцима, Ердевику,
Митровици. Сада имам пет група, од по
двадесетак полазника. На тренинзима
жене, осим физичког фактора који је
видан и долази сам по себи, имају и пси
хичку релаксацију. Разних су старосних
доби, од девојчица од 18 година, до жене
од 68 година, која је већ три године при
сутна на сваком тренингу. Имала сам
помоћ Месне заједнице, која ми је усту
пила просторије које смо адаптирали,
пошто су били лоши услови за рад,
нисмо имали чак ни грејање.
Милена ради активно са својим пола
зницама. Ово је посао који воли и по свој
прилици ће наставити још даље и успе
шније.
Аутомеханичар Јовица Петровић је
наследио сервис од оца и наставио поро
дични посао. Како каже, увек се нађе
времена за спорт. Заправо, он је један од
оснивача Фудбалског клуба Полетарац
из Лаћарка, који се од 2014. године так
мичи у градској лиги. Када је реч о кул
турном животу младих људи у Лаћарку,
он је мишљења да треба више порадити
на разноврсности садржаја.
– Потребно нам је више културних
садржаја, не да се слободно време мла
дих своди само на боравак у кафићима.
Ми смо имали идеју да оснујемо једно
хедонистичко удружење, без икаквог про
фита, где би млади долазили да се дру
же, играју пикадо и слично. Ту би млади
квалитетније проводили своје време,
каже Јовица и додаје да има дост људи
који су без посла, те због тога имају мало
воље за неке друге ствари, али се нада
да ће све то бити у реду.
Тамара Сивчев
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

„Краљ Петар Први“ у Руми

П

риказивање
филма
„Краљ Петар Први“ режи
сера Петра Ристовског,
започело је 5. децембра. Филм
је посвећен Првом светском
рату, великом страдању српске
војске и народа, који су се, пре
ко Албаније, кретали ка Крфу, а
све то је испричано кроз потре
сне појединачне људске судби
не.
У биоскопу румског Културног
центра, приказивање је запо
чело 13. децембра. Пред број
ном публиком, прве вечери су
се поклонили режисер Петар
Ристовски, Лазар Ристовски,
у улози краља Петра, Даница
Ристовски, глуми стварни лик
Макрене Спасојевић, која тражи
свога сина и мали Иван Вујић,
који игра улогу Момчила Гаври
ћа, најмлађег подофицира на
свету, којег је војвода Живојин
Мишић, на Кајмакчалану 1916.
године, у десетој години уна
предио у чин поднаредника.
Даница Ристовски је рекла
румској публици, да је лик који
тумачи, аутентичан, а Макрени
и њеном погинулом сину, краљ
Петар Први је, после рата,
подигао споменик.
– Она је парадигма свих мај
ки, које су у рату изгубиле сво
је најмилије. Било ми је веома
тешко да помирим у себи уло
гу глумице и улогу мајке реди
теља, који режира овај филм.
Радећи са Петром, сву своју
љубав према њему сам желела
да дам, и према њему, улози,
али и целом пројекту. Надам се
да ће овај филм доћи до ваших
срца, што је наш највећи зада
так – рекла је Даница.
– Ми смо у овај филм уло
жили све што знамо и све што
имамо. Краљ Петар Први је
изузетан лик, краљ и човек,
пре свега, зато га је народ и
волео. Са народом и војском

Кадар из филма

Глумци и режисер пред румском публиком
је прошао ту албанску голготу,
ту једну античку причу. Играти
краља Петра и историјске лич
ности није лако, зато што сва
ко има своју представу о томе.
Када сам почео да спремам
ову улогу, схватио сам да врло
мало знам о њему, тако да ми је
било велико задовољство да то
истражујем и саветујем вам, да
овај филм примите отвореног
срца. Нарочито смо поносни и
што ово јесте један визуел
ни спектакл, али и спектакл са
душом, а то је оно највредније у
овом филму – поручио је Лазар
Ристовски, и додао, да га посеб
но радује што у публици види
младе људе.
– На неки начин, овај филм
је највише и упућен њима, јер
младима је и било онемогуће
но, да тај део српске историје
науче – казао је Лазар Ристов
ски.
Режисеру Петру Ристовском

ово је први филм.
– Сви смо радили овај филм
са великом одговорношћу пре
ма теми, и протекле две године
наших живота, ми смо дали за
овај филм. Са једним великим
ентузијазмом смо ушли у овој
пројекат, знајући да правимо
филм о нашим славним преци
ма, јунацима, који су и у најте
жим тренуцима били достојан
ствени – истакао је Петар.
Млађани Иван Вујић је рекао,
да је њему било најинтересант
није, али и најтеже, на Старој
планини, где се снимало повла
чење преко Албаније.
Рума је била осми град у
којем је приказан филм, после
београдских премијера, па смо
Лазара Ристовског питали, на
какав је пријем наишао филм
код публике.
– Можемо да кажемо да је
свуда, где смо до сада били,
филм примљен на један изузе

тан начин. Разлози су свакако
то, што је ово тема која занима
гледаоце у Србији, затим, што
су чули да је овај филм урађен
другачије у односу на раније
филмове са том темом, он је
велики визуелни спектакл али
са душом, где су главни јуна
ци емотивно повезани. Ликови
су урађени интересантно, ту
је Макрена која сину носи те
чувене чарапе, ту је мали Иван
Вујић који игра чувеног Гаврића,
историјски лик, ја играм краља
Петра. Сви ти ликови су живо
писно представљени и публика
нас свуда са радошћу дочекује
– рекао нам је Лазар Ристовски.
Питали смо и Петра, да ли
је осећао посебну одговорност
због теме, јер ово није само
уметничко дело, нити се тако
гледа, него омаж Великом рату,
који је био и велика победа и
велико страдање српског наро
да.
– Била је велика одговор
ност, свако је имао нека оче
кивања како ће овај филм да
одговори на њихова питања.
Мало је један филм, да исприча
све о Великом рату и Србији у
том рату. Ово је први филм на
ту тему, а оно што је најважни
је је да смо направили филм
који приказује повлачење пре
ко Албаније, да смо приказа
ли обичне српске војнике, баш
онакве какви они јесу били.
Публика каже да смо погодили
менталитет тих људи, њихов
морални кодекс, систем вред
ности и да је то оно највредније
у овом филму – рекао је Петар
Ристовски.
За све оне, који нису погле
дали филм, да кажемо да је
снимљена и серија од десет
епизода, које ће се емитовати
наредне године на РТС. С. Џ.
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НОВА ПОСТАВКА У ГАЛЕРИЈИ „САВА ШУМАНОВИЋ“

Шидски пејзажи

Весна Буројевић

Г

алерија слика „Сава Шумановић“ у
Шиду, по ко зна који пут обрадовала
је све оне који воле и поштују ства
ралачки опус великог сликара. У петак,
14. децембра отворена је изложба Шид
ски пејзажи. Ни снег, који је падао, није
спречио Шиђане, да присуствују отвара
њу нове поставке у Галерији.
Весна Буројевић, директорка ове уста
нове културе од национ
 алног значаја,
обратила се посетиоцима и изнела неко
лико података:
– Кад кажемо шидски пејзаж, прво
помислимо на шидску цркву зими, то
је та слика коју сви имамо пред очима.
Тематска изложба за ову годину је шид
ски пејзаж Саве Шумановића. Ми смо
се као и увек потрудили да ангажујемо
најбоље сараднике, са нама су аутор
каталога и изложбе Жана Гвозденовић,

Посетиоци на изложби

музејски саветник, која је деценијама
водила збирку Националне уметности у
Музеју савремене уметности у Београ
ду, а рецензент целог пројекта је Љуби
ца Миљковић, музејски саветник. Тешко
је било одабрати 40 слика, али простор
нас је ограничио. У Галерији се налази
170 слика на тему пејсажа. Било је јако
тешко одабрати слике за ову изложбу,
рекла је Буројевић.
О Савиним пејзажима говорила је и
Жана Гвозденовић:
– Савини пејзажи су изузетно популар
ни и сви мислимо да све знамо о њима.
Тек кад почнемо детаљније да их посма
трамо, видимо да садрже више слојева
и да има више значења. Радећи на овој
изложби кроз тему пејзажа, виде се и
бројне подтеме које са собом носе неку
посебну поруку. Намеће се тема путеви

и хоризонти, тема светлости. Посебна
тема су и Савина житна поља, која су с
једне стране знак препознавања Сави
ног сликарства. Посебна тема је везана
и за данашњи дан, а то су шидски снего
ви, рекла је Жана Гвозденовић.
Љубица Миљковић, која је отворила
изложбу каже:
– Лепота у Савином сликарству је
управо то, што стално откривамо нешто
ново. Слика је увек незавршени сим
бол. Сава Шумановић је уметник, који је
стварао природну слику и зато је Савино
дело свима занимљиво. И не само људи
ма који знају шта је сликарство. Зато га
воле и људи који имају само неку интуи
цију о сликарству. Савино дело нуди увек
нешто ново, истакла је рецензент.
Изложба ће бити отворена за посетио
це у наредна два месеца.
Д. Попов

ГАЛЕРИЈА „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“

Лазар међу ученицима
У
суботу, 15. децембра, у галери
ји „Лазар Возаревић“ у Сремској
Митровици отворена је изложба
слика Лазар међу ученицима. До краја
марта следеће године, сви љубитељи
сликарства биће у прилици да виде 24
изложена дела последње класе студе
ната Лазара Возаревића са Академије
ликовних уметности у Београду.
Према речима директора галерије
Милана Маринковића, ово је прилика
да се очува уметничко стваралаштво
Лазара Возаревића, као културно благо
Сремске Митровице.
– Ова изложба пре свега треба да
покаже какав је Лаза био као педагог,
какво је изузетно знање пренео на своје
ученике и колико су то знање његови они
испоштовали и унели у своје уметничке
радове. Могу да кажем да су то имена не
само позната у Србији, већ и ван наших

Милан Маринковић

граница и нама је част и задовољство
да су они били са нама – рекао је Милан
Маринковић.
Чедомиру Васићу, Лазар Возаревић
био је професор пре читавих пола века.
– На Академији ликовних уметности
провео је само седам година, тако да је
кроз његове руке прошло само 60 студе
ната. Један број тих студената, које сам
успео да нађем је са великим задовољ
ством и одушевљењем прихватио да
излаже на изложби овакве врсте, где би
студентски радови били заједно са радо
вима професора – истакао је Чедомир
Васић.
Изложба Лазар међу студентима прва
је у циклусу изложби посвећених живо
ту и делу Лазара Возаревића, а, како
је најављено, изложбе посвећене овом
уметнику од сада ће бити организоване
сваке године.
Н. М.
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ХКПД „МАТИЈА ГУБЕЦ“

Концерт
за јубилеј
Великим годишњим концер
том Тамбурашког оркестра, који
је одржан 15. децембра у Кул
турном центру, обележено је
115 година непрекидног посто
јања ХКПД „Матија Губец“ из
Руме. Госте и публику поздра
вио је Зденко Ланц, председник
овог друштва, а потом су тамбу
раши и солисти Душан Ступар,
Катарина Атанацковић и Мари
ја Ратанчић, извели свој тради
ционални концерт поводом
јубилеја. У другом делу концер
та пред румском публиком су
наступили гости, чланови КУД
„Матија Губец“ из Славонског
Кобаша. Реч је о културно умет
ничком друштву које постоји од
1969. године, а у свом саставу
има фолклорни ансамбл, там
бурашки оркестар, певачки
збор и дечији ансамбл. Покро
витељи овог концерта су били
Општина Рума и Велепослан
ство Републике Хрватске у Бео
граду.
С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Отворено
клизалиште

Клизалиште на Тргу Ћире
Милекића у Сремској Митрови
ци, отворено је у суботу, 15.
децембра. Свечаном чину отва
рања присуствовала је замени
ца градоначелник а Светлана
Миловановић, а овогодишњу
клизалишну сезону отворио је
мали градоначелник Вукашин
Пуђа, који је искористио прили
ку да позове на клизање све
заинтересоване и није крио
одушевљење.
Према речима заменице гра
доначелника Светлане Милова
новић, клизалиште у Сремској
Митровици већ је прерасло у
традицију, а након његовог
отварања, сва присутна деца
могла су да се клижу потпуно
бесплатно. У склопу програма,
за најмлађе је уприличена и
манифестација под називом
Диско-клиско.
Цена клизања остала је
непромењена, и за сат и по вре
мена износи 150 динара, у које
је урачунато и коришћење кли
заљки.
Н. М.

19. DECEMBAR 2018.

ЦВЕТИН АНИЧИЋ, ДОБИТНИК СИГРИДРУГ НАГРАДЕ

Награда у праве руке

Цветин Аничић

Д

ецембарски Змајдани,
мултимедијални про
јекат Змајевих дечјих
игара у Новом Саду, траја
ли су од 3. до 7. децембра.
Манифестација се одржава
у част рођендана великог
песника Јована Јовановића
Змаја. Змајдани су мултиме
дијални програми за децу и
младе, а централни део про
грама чини Фестивал моно
драме за децу.
На овој свечаности уручу
ју се награде: „Раде Обре
новић“, аутору најбољег
романа за децу и младе
у протеклој продукцијској
години и Сигридруг, нају
спешнијим остварењима на
Фестивалу монодраме за
децу. На овом фестивалу
своје уметничке минијату
ре извело је, по сопственим
или текстовима домаћих
писаца за децу и драматур
га, петоро глумаца: Цветин
Аничић, Николина Спасић,
Владимир
Максимовић,
Ксенија Митровић, Мили
ца Шећеров, по текстови
ма Весне Алексић, Емили
је Рилке, Весне Ћоровић
Бутрић, Биљане Марковић
Јевтић и Цветина Аничића.
Аниматор Фестивала била
је глумица и луткарка Сане
ла Милошевић.
Награду за најбоље умет
ничко остварење у целини,

на 27. Фестивалу монодра
ме за децу, добио је Цве
тин Аничић за монодраму
Симфонија у Ф-дуру илити
мала лекција против шун
да. У жељи да најмлађе,
који су свакодневно изложе
ни музици за коју се некад,
у једној сада непостојећој
земљи плаћао порез - дакле
нешто што нема неке музич
ке вредности, усмери ка
правим вредностима у овој
уметности, настала је ова
необична монодрама. Моно
драма, као акција у борби за
праве мелодије.
- Данас, када нас бом
бардују медији са разном
врстом музике попут, како
и сам лик Скарлатија каже,
музиком која је казна за уши,
најмлађи врло лако постају
плен шунда. Њихов осећај
за праву вредност и ква
литет музике је пољуљан,
разне емисије сумњивог
музичког садржаја чак има
ју и неку врсту злоупотребе
деце, јер оцењују децу која
певају музику непримерену
њиховим годинама, али све
те емисије опстају из потпу
но нејасног разлога, веро
ватно доносе велику гле
даност, а гледаност доноси
паре. И то је та врста трго
вине, а ми у заблуди, верује
мо да од наше талентоване
деце праве велике уметнике

илити звезде, а уствари пра
ве се шунд-певачи, морал
но пољуљани.
Наравно,
оправдава се све савре
меним добом у којем живи
мо. И Доминико Скарла
ти, Моцарт, Бетовен и Бах,
полако одлазе у заборав и
постају музика која, како је
једна истакнута естрадна
уметница изјавила, музика
смарања.
авремена шунд-музи
ка делује на слушаоце
агресивно и узнемиру
јуће, док је класична музика
компонована за опуштање и
благост. Кроз монодраму, на
један комичан начин, Скар
лати објављује рат шунду,
који је у комшилуку и децу
припрема и обучава за тај
напад и велику борбу. Њихо
во оружје су инструменти
виолине, виоле, флауте,
харфе. Да ли ће Скарлати
победити данашњу савре
мену музику, односно шунд,
не знамо, али верујемо да ће
деца научити, да распознају
шта је то музика за одмор
душе и мир тела - каже Цве
тин Аничић, који је написао
текст, урадио сценографију,
режију и наравно, глумио.
Костим је урадила Илија
на Орешчанин. Представа
је настала у Културно-обра
зовном центру Шид.
Д. Попов  
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КОНЦЕРТ САРЕ НИКОЛИЋ У МИТРОВАЧКОЈ ГАЛЕРИЈИ

Корак ка остварењу сна
У
уторак 11. децембра у
Галерији „Лазар Воза
ревић“ Сара Николић,
ученица треће године Музич
ке школе „Петар Крањчевић“
у Сремској Митровици, одр
жала је концерт. Са својим
гостом Огњеном Николајеви
ћем (гитара) и пијанистки
њом Дамјаном Ћук публику
је водила кроз музику баха,
Шуберта, Дебисија ...
Сара је још одмалена
почела да свира флаут у, тач
није од другог разреда
основне школе из здравстве
них разлога. Од тада та
љубав не престаје. Издвоји
ла се својим талентом и сво
је знање наставила да про
ширује у класи професорице
Ирене Милић. Како и сами
Сарини предавачи кажу, у
њој су препознали таленат и
оно нешто што је издваја од
осталих. Она већ сада изво
ди са много самопоуз дања
композиције које свирају сту
денти на музичким академи
јама. Такав програм је био и
на овом концерту, а Сара је
презадовољна својим свира
њем и реакцијом публике.
– Веома сам задовољна
концертом вечерас. Утисци
су јако добри. Мислим да
сам добро свирала и да сам
успела да својом изведбом
допрем до публике.
Како и сама каже, за успех
није довољан само таленат,
већ и вежбање и упорност.
– За успех у уметности
важан је таленат, али то није
једино. Потребно је много
вежбања, одрицања и упор
ности. То није лако, али на
крају је одличан осећај када
имаш концерт и схватиш да
си добро свирао и да си
дотакао публику.
Подршку увек налази у
породици и то јој веома зна
чи. Они су ту увек на њеним
концертима и у сваком тре
нутку. Професионалну пот
пору налази код професори
це Ирене Милић која је пра
ти од почетка.
– Од своје професорице
Ирене Милић, којој сам без
мерно захвална, научила
сам много. Она је увек моја
подршка. С друге стране,
када ми је тешко и када сам
у неком тренутку помишља
ла да одустанем, моја поро
дица је увек ту. То ми много
значи.
Мотив за свирање Сара

Сара Николић

проналази у преношењу
емоција публици.
– Када свирам, желим да
своја осећања пренесем
свакој особи у публици, да
их дотакнем. Мислим да то
постижем, веома је важно
унети осећања и себе у оно
што радиш. Људи ће то кадтад препознати.
Сара, иако је млада, схва
та да је пут који је изабрала
тежак и да код нас уметност
није примарна. Наводи да је
тешко бавити се класичном
музиком у Србији где се
мало улаже у уметност уоп
ште.
– У време када су код нас
неки други укуси у првом
плану, када се не улаже у
квалитет, него у пролазне
ствари, тешко је опстати.
Међутим, ја нећу одустати.
Ако и будем у неком тренут
ку у животу морала да пра
вим компромисе, то неће
бити грандовска музика, већ
нека друга. На пример, џез
или нешто слично.
Млада флаутисткиња је
освојила велики број награ
да и стално се усавршава,
како у Србији, тако у ино
странству. Последњи семи

нар на којем је била је био у
Хамбургу. Тамо је провела
две недеље, упознала музи
чаре из различитих крајева
света, посећивала концерте
музичара који су познати у
свет у класичне музик е.
Наравно, највише јој је зна
чило то што је радила са
познат им
проф ес ор ом
Патриком Галоисом. Такође,
Сара је захвална митровач
кој локалној самоуправи која
је издвојила новац за пут у
Хамбург.
– То искуство је било вео
ма важно за мене. Моја про
фесорица Ирена је видела
да се летња школа одржава
и одлучили смо да пошаље
мо пријаву. Након неког вре
мена, добили смо одговор и
пут у Хамбург је био изве
стан. Тамо сам добила нове
идеје и научила много ства
ри. Професор је био изузет
но посвећен нама, чула сам
још једно мишљење о мојим
изведбама. Општина је пла
тила карту и ја сам изузетно
захвална на томе, јер сва
финансирања за усавршава
ња сами издвајамо, рекла је
Сара Николић.
З. Поповић
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25. Сунчани сат
У четвртак, 13. децембра у
препуној Галерији “Лазар
Возар ев ић”
у
Сремс кој
Митровици промовисан је 25.
број часописа за науку, умет
ност и културу, Сунчани сат.
Часопис који постоји већ
четврт века, публици су пред
ставили главни и одговорни
уредник проф. др Слађана
Миленковић, чланови уред
ништва проф. др Ненад
Лемајић и Зорица Мишче
вић, историчари уметности
Весна Марицки Остојић и
Марија Вуруна, слик арк а
Штефица Радованов. Про
грам су уметнички обогатили
хор Сирмиум канторум и
кантауторка Тодора Стојино
вић Вучковић.
Овим поводом, директор
Установе за неговање култу
ре Срем, која издаје часопис,
Душан Дрча, истакао је да
Сунчани сат, поред фести
вала беседништва, ова кул
турна установа једва чека да
прикаже суграђанима.
- Од првог до 25. броја
остали смо доследни, те
говоримо о Сремској Митро
вици, Митровчанима, ширем
Срему и сигурно да нисмо
могли боље да завршимо
годину него промоцијом овог
издања. Уредништво је уло
жило велики напор, а оно што
бих још желео да нагласим о
овом издању, можда нема
велике везе са културом и
уметношћу, али битно је што
су споменута два велика зда
ња које је Град урадио, базен
и подвожњак, који су нам сви
ма олакшали и улепшали
живот, рекао је Дрча.
Т. С.

Пронађена
марихуана
Припадници Министарства
унут раш њих
послова,
у
сарадњи са надлежним тужи
лаштвима, у више одвојених
акција у циљу сузбијања трго
вине наркотика ухапсили су
10 особа, док су против још
пет поднете кривичне пријаве
у редовном поступку. Одузето
је 16,7 килограма марихуане,
356 таблета екстазија и мања
количина амфетамина.
У Сремској Митровици
ухапшен је С. Л. (1998) због
постојања основа сумње да је
извршио кривично дело нео
влашћена производња и ста
вљање у промет опојних дро
га. Приликом претреса стана
осумњиченог пронађено је
350 грама марихуане.
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ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

Мотиви за разгледнице из Руме

П

о традицији, изло
жбу радова насталих
на Ликовној колонији
Борковац, Завичајни музеј
организује у децембру.
Тако је било и ове годи
не, па је изложба радова са
46. Ликовне колоније отво
рена 13. децембра. Румска
публика је том приликом
могла да види велики број
слика са мотивима Руме,
али и сазна да је Јан Агар
ски из Старе Пазове, ово
годишњи добитник Плакете
„Миливој Николајевић“, која
подразумева и самосталну
изложбу награђеног умет
ника.
О добитнику је одлучивао
жири, састављен од исто
ричара уметности и то су:
Јованка Столић, Анђелка
Стојаковић и Ђорђе Сто
јановић. Изложбу је отво
рила Бранислава Коње
вић, директорка Завичајног
музеја, која је подсетила, да
је тема овогодишње Ликов
не колоније била мотив за
румске разгледнице.
– На ових 25 слика може
те видети прелепе мотиве,
који ће се наћи на румским
разгледницама. Тако радове
настале на колонији, може
да види знатно већи број
грађана, него да само буде
изложба, а потом се слике

Отварање изложбе

сместе у наше депое – каже
Бранислава Коњевић.
Анђелка Стојаковић, чла
ница жирија је подсетила да
је Ликовна колонија Борко
вац, настала 1968. године
захваљујући управо сликару
Миливоју Николајевићу чији
се лик и налази на Плакети
коју добија победник.
– Ова колонија се разли
кује од претходних, управо
по тој замисли организа
тора, да се оствари њено
одређено трајање, и да се
слике искористе за разглед
нице. Такође, сви учесни

ци колоније ове године су
били ликовни педагози. Ми
смо једногласно одлучили,
да носилац Плакете „Мили
вој Николајевић“ буде Јан
Агарски, са делом – мотив
са румских фасада. Његова
дела су прилог миру, лепоти
и једноставности – истакла
је Анђелка Стојаковић.
Добитник Плакете, Јан
Агарски, ове године је по
први пут учествовао на
Ликовној колонији Борко
вац. Живи и ствара у Старој
Пазови. Завршио је Ликов
ну академију у Новом Саду,

ГО ПОКРЕТА ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

Нове просторије

МИТРОВАЧКА БИБЛИОТЕКА

Оружје наших победа
У четвртак, 13. децембра,
у библиотеци „Глигорије
Возаровић“ одржана је про
моција књиге Српска вој
ска - оружје наших победа
1914-1918, аутора Брани
слава В. Станковића.
Програму су, поред ауто
ра, присуствовали сликар
и теоретичар уметности
Радован Миразовић, исто
ричар Миодраг Гајић и

Градски одбор Покрета обно
ве Краљевине Србије Срем
ска Митровица, у недељу 16.
децембра 2018. године, отворио
и освештао нове просторије у
улици Водна број 2 у Сремској
Митровици.
– Ми смо странка која се зала
же за обнову монархије, тради
ције, повратак вери и круни, у
складу са обичајима и тради
цијом. Вечерас смо освештали

просторије да примимо благо
дат Божију и отерамо демоне. Уз
молитве Богу, освештајмо Срби
ју и отерајмо демоне, који су нас
запосели пре више од 70 година,
доласком комуниста. Србија је
већ дуго у мраку и време је да се
пробуди, време је за Краљевину
Србију. С’ вером у Бога, за кра
ља и отаџбину, изјавио је Мили
воје Тодоровић, председник ГО
ПОКС Сремска Митровица.

усавршавао се у Братисла
ви. Ради као професор у јед
ној основној школи.
– Заиста сам изненађен,
нисам то очекивао. Члан
сам удружења Ликовних
уметника Србије и Војводи
не, као и Словачке, где често
излажем. Радим у школи, то
је сигурније, тешко је само
живети од уметности, пого
тово када имате породицу.
Драго ми је што ова награда
подразумева и самосталну
изложбу, радујем се томе –
рекао је Јан Агарски.
С. Џ.

кустос Светланка Милути
новић, а говорило се о исто
ријату војне опреме Краље
вине и Кнежевине Србије.
Бранислав В. Станковић
аутор је већег броја струч
них текстова из области
наоружања и војне историје
у домаћим и страним публи
кацијама, а последњих 20
година ради у Народном
музеју у Шапцу.
Н. М.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У МУЗЕЈУ НАИВНЕ УМЕТНОСТИ У ШИДУ

Записи једног писара
М
узеј наивне уметности Илијанум,
у четвртак 13. децембра, био је
место на коме су се сусретали
прошлост, садашњост и будућност. Наи
ме, у овом лепом амбијенту, промовисана
је књига Николе Тубића Записи шидског
писара у вихорима два светска рата.
О случајно пронађеним записима овог
Шиђанина, поред Радована Сремца,
вишег кустоса-археолога, говорили су и
историчари, млади докторанди Стефан
Радојковић и Бојан Арбутина, као и Слбо
данка-Данка Којадиновић, која је ову
књигу приредила, и Вељко Ђукић-Миши
на, директор Музеја жртава геноцида, из
Београда.
Никола Тубић рођен је 1896. године, а
преминуо 1991. године. После заврше
не основне школе радио је као писар у
суду, а после тога код једног адвоката.
Као грађанин Аустроугарске, мобилисан
је крајем јануара 1916. године и упућен
на руски фронт. Почетком 1918. године
његова дивизија пребачена је на итали
јански фронт. Тамо је био рањен, касније
пребачен у болницу у Темишвар. После
опоравка пуштен је кући, али, да се у
одређено време јави својој команди, што
он није учинио. Крај рата дочекао је крију
ћи се по салашима у околини Шида.
Следећи период, који Тубић бележи је
Други светски рат и страдање српског ста
новништва у Независној држави Хрват
ској, којој је Шид тада припадао. Био је
и ухапшен, под оптужбом да је његова
ћерка припадала комунистичкој органи
зацији, али је ипак, после извесног вре
мена ослобођен. Крајем новембра 1944.
године, завршио је записивање сећања о
догађајима из оба рата, у намери да то
остави потомству.
Његове записе открила је унука Вера

Стефан Радојковић, Бојан Арбутина, Данка Којадиновић, Вељко Ђурић Мишина

Тубић, а све то је приредила Данка Која
диновић. Бојан Арбутина, историчар, о
овој књизи је рекао:
– Мемоари Николе Тубића су свака
ко значајно историјско дело, за историју
Шида, Срема, али и за целокупну српску
историју, зато што у тим мемоар
 има он
не бележи само своју породичну истори
ју, већ бележи историју српског народа.
Тако се у мемоарима можемо упознати
са судбинама Срба, који су у Првом свет
ском рату одлазили на разне фронтове
од Русије до Италије, у оквиру Аустроу
гарске монархије, па тако и до судбине у
Другом светском рату. У том другом делу
мемоара, можемо пратити хронологију
злочина хрватске власти, тј. усташа, пре
ма Србима све од почетака, када су 19.

јуна први Шиђани страдали, па све до
ослобођења Шида. У мемоарима може
мо видети и однос усташа према Србима,
како су се односили према њима, на који
начин су малтретирани и какав су страх
уносили. У једном делу се налази и прича
како су Срби прали блато са улица Шида.
Постојао је страх, постојала је стрепња,
али постојала је и нада, и у том смислу,
Никола Тубић истиче веру, која ће одржа
ти и сачувати Србе на овом простору.
Оригиналне рукописе и ордење Николе
Тубића из Великог рата, Тубићева унука
је поклонила Радовану Сремцу на чува
ње. Промоцији су присуствовали и Нико
лина ћерка Цветанка (97) и син Милорад
(95).
Д. Попов

ПРОНАЂЕНО ТЕЛО ИЗА ГОМЕКСА У ЛАЋАРКУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Прва жртва
смрзавања у Србији

У понедељак, 17. децембра, у
раним јутарњим часовима, у цен
тру Лаћарка, иза фирме Гомекс,
радници су пронашли беживотно
тело мушкарца, а први резулта
ти истраге су указали да се ради
о последицама смрзавања. Након

полицијског увиђаја, тело је одне
то на обдукцију. У Месној заједни
ци Лаћарак кажу да је у питању
Милан Добић, 1966. годиште, који
је био прималац социјалне помо
ћи, те да је пуно времена проводио
на центру Лаћарка, на отвореном.

Концерт у Галерији

Галерија „Лазар Возаре
вић“ у Сремској Митрови
ци, у петак, 14. децембра,
била је домаћин а capella
секстету из Јужне Африке
под називом The Boule
vard Harmonists. У органи
зацији сремскомитровач
ке локалне самоуправе, а
на иницијативу локалног

хора Сербика, гости су за
Митровч ан е
извод ил и
класичну музику, као и
етно, госпел и поп. Поред
тога, присутни су могли да
чују и популарне мелодије
из различитих крајева све
та, а за крај, изведене су и
адвентске и божићне
песме.
Н. М.
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авршена је групна фаза фудбал
ске Лиге шампиона и Лиге Евро
пе. Чека нас пауза у европским
такмичењима до фебруара следеће
године. У међувремену, гледаћемо
финансијски уносно такмичење које
се зове Светско клупско првенство и
луде Енглезе, који мамурни пикају
лопту дан после Нове године, док
остали одмарају. Наше лиге неће
бити до фебруара захваљујући
„врхунским“ теренима и инфраструк
тури. Традиционални српски зимски
сан.
Али да се вратимо ми на европска
такмичења. Добили смо учеснике
нокаут фазе. Може се рећи да у Лиги
шампион
 а није било већих изненађе
ња. Писао сам раније о Тотенхему и
њиховом очајном старту. Мислио сам
да су се већ опростили од нокаут
фазе, али сам погрешио. Успели су да
се уздигну, и после необјашњивог
ремија између Интера и ПСВ-а у
последњем колу, прођу даље.
И даље сам мишљења да је Ајакс
хит сезоне. Прошли су тешку групу и
остали непоражени против машине
рије зване Бајерн Минхен. Руку на
срце, Бајерн се мучи помало од
почетка ове сезоне, али то не умањује
успех екипе из Амстердама. Имају
одличну екипу, неколико вансеријских
талената и нашег Душана Тадића који
игра сјајно. По мени, једна од зани
мљивијих екипа за гледање.
Црвена звезда се опростила од
Европе утакмицом против Парижана
на препуном Рајку Митићу. Општи је
утисак да се није обрукала. Истина,
доживела је дебакл у Паризу и Ливер
пулу, али реално, то су екипе које би

сваком могле у неком моменту да
ставе четири – пет комада. Оно што
је добро за Звезду је, да су се играчи
залагали и гинули на терену. Дали су
све од себе и ништа им се не може
замерити. На крају крајева, откинули
су бодове Наполију и Ливерпулу и
додатно закували ситуац
 ију у групи.
Нико се томе није надао. Наполи је,
испоставиће се, фасовао због бодова
које је изгубио у Београду. У послед
њој утакмици, Парижани су били пре
јаки за Звезду. Ништа чудно, разлика
у квалитету је огромна. Али Звездини
играчи су на тој текми показали нешто
ново у нашем фудбалу – карактер.
Знам да се многи неће сложити са
мном, али мени се допало оно прово
цирање и ћушкање Мбапеа и Нејмара
и константи притисци на судију. Па
мајку му, дошли су им на ноге, не тре
ба их ваљда само пустити да се про
шетају кроз Београд. Иако су за класу
јачи. Нема сумње да је тренер Мило
јевић урадио одличан посао ове сезо
не и да је направио прави колектив.
Нешто што се, признаћете, ретко виђа
у нашем фудбалу.
Што се тиче Лиге Европе, ту је ситу
ација мало компликованија. Много је
екипа које су непознаница, не само
нама који пратимо фудбал крај малих
екрана, већ и њиховим ривалима у
групи. Изненађења су чешћа, како
позитивна, тако и негативна.
Треба истаћи максималан учинак
Салцбурга и Ајнтрахта. Наш Лука
Јовић редовно тресе мреже у дресу
немачког тима, и уз Тадића је најбо
љи српски играч у Европи ове године.
Хрватски Динамо је такође одиграо
одлично и заузе прво место у нимало

лакој групи. Челзи и Арсенал су се
прошетали кроз групну фазу и нема
сумње да ће, уз Севиљу и Виљареал,
бити једни од главних кандидата за
освајање титуле. Улог расте како
сезона одмиче, и освајање овог так
мичења гарантује место у Лиги шам
пиона следеће сезоне.
Разочарали су Милан и Марсеј.
Просто је невероватно да такве две
екипе нису успеле да се пласирају у
нокаут фазу овог такмичења. Тим пре
што им и не иде тако лоше у нацио
налним првенствима. Али добро,
питање је какве приор
 итете клубови
постављају пред себе на почетку
сезоне. Или је то, или су једноставно
одвратно одиграли. Нисам паметан.
на крају, недавно се појавила
вест да УЕФА жели да оснује
још једно такмичење које ће
бити рангирано испод садашње Лиге
Европе. Зашто да не? Не разумем
људе који вичу да им се то не свиђа и
да ће сада наши клубови још теже до
Лиге шампиона. Па шта? Нека играју
тамо где им је место. У земљама као
што је Србија, национална првенства
су превазиђена ствар. Цео свет се
глобализује, зашто не би и фудбал.
На пример, нека регионална лига би
за просторе бивше Југославије била
пун погодак. У условима јаче конку
ренције, стварају се јаке екипе и клу
бови. Ко није способан, лети напоље.
Е сад, то што живимо на Балкану и
што би, касније или пре, пала крв на
стадионима, то је већ ствар за дубљу
анализу. Изгледа да је лакше потуца
ти се по Летонијама, Азербејџанима и
Андорама, него ли средити своје дво
риште па распалити фудбала.
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70 ГОДИНА МУШКОГ РУКОМЕТА У ИНЂИЈИ

Вече старих пријатеља и саиграча

– Сваки спорт је игра, па ни
рукомет није изузетак. Тек када
дођу годишњице, схвати се
колики је корак учињен, шта се
доживело, а шта преживело.
Овако су Јован Вуковић и
Раде Глушица, спортски нови
нари, говорили на 40. рођендан
тада, Рукометног клуба Желе
зничар.
Написати хронику рукоме
та у Инђији или историју клуба
није лако, такође, ни говорити о
свим људима, који су дали свој
допринос да и данас, након 70
година од оснивања, РК Инђија
буде један од најорганизовани
јих спортских колектива, а да
уједно може да се похвали кон
тинуитетом у свом раду.
Сачуваних докумената о
рађању рукомета у Инђији нема
пуно. Зна се да је 1948. године
основан, да је прву рукомет
ну лопту донео др Светислав
Станкић из Београда, који је
био играч и тренер у РК Црве
на Звезда. Један од првих
председника клуба био је про
фесор Радован Иковић, први
тренер био је Љубомир Грко
вић, са њим су радили Душко

Додељене захвалнице бившим играчима
Месаревић, Фрања Клиновски,
Миле Кумановић, Павле Савић
Питоја, Александар Миљанић,
Радивој Татић и многи други.
После оснивања клуба, прва
званична утакмица одиграна
је у Лајковцу, где су се саста
ла два Железничара, а резул
тат је био пријатељски, 3:3. Од
1951. до 1956. године, тада

шњи Железничар се такмичио у
Српској и Војвођанској лиги. РК
Железничар, односно Инђија,
током седам деценија постоја
ња, прешао је пут од Војвођан
ске, преко српских до савезних
лига и данас се са успехом так
мичи у Првој лиги Србије група
Север.
Представници
Рукометног

клуба Инђија, значајан јубилеј
прославили су у четвртак, 13.
децембра и на пригодној све
чаности окупили бивше и сада
шње играче, спортске раднике,
пријатеље клуба, донаторе и
спонзоре којима су се, ујед
но, захвалили на симболичан
начин поделом плакета, пове
ља и захвалница.
Лазар Белић, један од нека
дашњих и играча и најстаријих
спортских радника, није крио
узбуђење што су се овим пово
дом, на једном месту окупили
његови, некада, клупски друга
ри а сада, углавном, људи који
се налазе у пензији и живе ван
граница наше земље.
– Ово је један заиста дирљив
тренутак за све нас. Ми смо
младост провели у клубу и заи
ста много дали од себе, прво,
као играчи, а затим своје знање
преносећи на младе – рекао је
Белић.
Председник РК Инђија Милан
Лемаић, подсетио је на просла
ви, да је овај клуб током седам
деценија имао играче који су
били чланови репрезентације.
М. Ђ.

САВЕЗ СПОРТОВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Уручене награде најбољима

Уручене награде најбољима у 2018. години

С

авез спортова општине
Инђија одржао је у среду,
12. децембра редовну
годишњу скупштину на којој су, у
свечаном делу, уручене тради
ционалне награде најуспешни
јим спортским клубовима, поје
динцима и спортским радници
ма у 2018. години. Према одлу
ци Комисије, најуспешнији
мушки колектив је ФК Инђија, а
женски ЖРК Железничар. Нају
спешнији спортиста-сениор је
Милош Сегеди, члан Атлетског
клуба Железничар, у женској
конкуренцији ту титулу однела је
Сузана Миличић, рукометашица
ЖРК Железничар. У категорији
омладинаца/ки најуспешнији у
2018. години су брат и сестра
Димитрије и Анастасија Гаћеша,

чланови Стрељачког клуба Мла
дост из Инђије. Михаило Грубић,
каратиста и Ива Кукић, чланица
Теквондо клуба Елит најуспе
шнији су пионири, док је најуспе
шнији женски стручњак Драгана
Младеновић из АК Инђија, и у
мушкој конкуренцији Милан Кре
сојевић из Џудо клуба Безбед
ност. Јелена Миличевић из
Удружења женског фудбала
Инђија је најуспешнији женски
радник у 2018. години.
Представници Савеза спорто
ва истакли су на годишњој скуп
штини да су у претходних годину
дана успели да омогуће свим
спортским удружењима нормал
не и пристојне услове функцио
нисања.
– И поред тешког стања у

буџету општине Инђија, увећана
су средства спортским удруже
њима, а у наредном периоду је
обећано финансирање на којем
могу да нам позавиде и много
веће средине од наше – рекао је
Љубомир Ковачевић, секретар
Савеза спортова општине Инђи
ја.
– Оно што је свакако важно,
ниједан клуб није иступио из
регуларног система такмичења.
У већини клубова су уложени
максимални напори да би се
остварили најбољи могући
резултати – рекао је Ковачевић.
Он је нагласио да су у прет
ходном периоду значајно попра
вљени и услови за рад запосле
них у Савезу спортова општине
Инђија.

Председник општине Инђија
Владимир Гак обратио се при
сутнима и најавио више улагања
у спортску инфраструктуру, али
и оснивање нових, спортских
колектива.
– Са изградњом Академије
спорта, кренуће се на пролеће и
уз њу ће се налазити и сала за
борилачке вештине, коју ће
користи сви борилачки клубови
са територије наше општине.
Урадили смо пројекат за еколо
шку, трим стазу, од зоолошког
врта до шуме иза Леја, дужине
око два километра. Такође, ту је
и изградња спортске сале у
Бешки, а радићемо и на сређи
вању фудбалских терена по
нашим селима, рекао је Гак.
М. Ђ.
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VREMEPLOV
19. децембар
1905. Усвојен први Устав Црне
Горе, Никољдански којим је
држава констит уисана као
уставна монархија.
1958. Председник САД Двајт
Ајзенхауер упутио, први у све
ту, божићне честитке преко
сателита.
20. децембар
1355. Умро српски цар Душан
Стефан Немањић. У Скопљу
1346. крунисан за цара Срба,
Грк а и Арбанаса. У време
његове владавине Србија
била на врхунцу моћи, прости
рала се од Коринтског залива
на југу до Дунава на северу и
од Јадрана на западу, до Егеј
ског мора на истоку. Односе у
држави уредио збирком зако
на, Душановим закоником,
објављеном 1349. и допуње
ном 1354.
21. децембар
1993. Председник Русије
Борис Јељцин распустио
Министарство безбедности,
бивши КГБ, уз образложење
да га није благовремено упо
зорио на опасност развоја
догађаја у земљи и зато што
институцију која је деценијама
застрашивала грађане није
могуће реформисати.
22. децембар
1894. Француски артиљериј
ски капетан Алфред Драјфус
осуђен је на доживотну робију
на основу лажне оптужбе да је
Немцима продавао војне тајне
и послат у затвор на Ђаволска
острва у Француској Гијани.
Под притиском јавног мњења,
у које је био укључен и књи
жевник Емил Зола, рехабили
тован је 1906.
23. децембар
2003. У САД, у држави Вашинг
тон, откривен први случај смр
тоносног крављег лудила.
24. децембар
1865. У месту Пуласки у аме
ричкој држави Тенеси основа
на је расистичка организација
белаца Кју–Клукс–Клан.
1944. У Новом Саду је изашао
први број дневног листа на
мађарском језику Сабад Вај
дашаг, који је у септембру
1945. променио назив у Мађар
со.
25. децембар
1642. Рођен енглески матема
тичар, физичар и астроном,
Исак Њутн, оснивач модерне
физике. Његова теор
 ија гра
витације сматра се једном од
највећих достигнућа људског
ума. Значајна су и његова
открића на подручју матема
тик е, оптик е, механик е и
астрон ом ије.
Епох алн им
делом сматра се његов рад
Математички принципи фило
зофије природе.
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HOROSKOP
ОВАН: Имате амби
циозне планове и
упорно покушавате
да остварите своје
циљеве. Међутим, ваш успех
зависи од нечијег утицаја. Нема
разлога да се понашате сувише
наметљиво у друштву сарадни
ка. Боље је да се определите за
умереније решење. Улазак у
неку забрањену зону или изне
надни порив за љубавном аван
туром може да вас разочара.

ВАГА: Очек ују вас
различите комплика
ције али то не треба
да утиче на ваше рас
положење и на професион
 алну
концентрацију. Одложите напор
не преговоре или обавезе које
вас сувише замарају. Сачувајте
позитивну оријентацију и лепе
мисли за особу која вас искрено
замарају. Важно је да осетите
задовољство и емотивну прихва
ћеност у нечијем друштву.

БИК: У сусрету са
сарадницима обрати
те пажњу на различи
те детаље или на
неке скривене поруке. Прикупите
све неопходне информације и
размислите на који начин треба
да наметнете своје ставове, при
томе немојте повредити нечије
интересе. У односу са вољеном
особом, боље је да избегавате
сучељавање или такмичарске
улоге које вас наводе на лошије
решење.

ШКОРПИЈА: Уколико
вас неко наговара на
пословно – финансиј
ски изазов или на
заједничку авантуру, добро раз
мислите о могућим последица
ма. Неко може да разоткрије
ваше тајне планове, стога не
будите наивни или брзоплети. У
својим љубавним очекивањима
идете за корак испред партнера.
Ваша нетрпељивост делује збу
њујуће на вољену особу.

БЛИЗ АНЦ И:
На
пословној сцени све
има свој век трајања
али ви упорно инси
стирате на стварима које су дав
но превазиђене. У сусрету са
сарадницима узалудно покуша
вате да промените нечије
мишљењ е
или
понаш ањ е.
Вољена особа покушава да вас
остави у убеђењу како је све у
најбољем реду, али ви наслућу
јете нови проблем.
РАК: Захваљ ујућ и
добрим проценама
очекује вас успех у
пољу комуник ације
или у пословним преговорима:
делујете организовано у сваком
погледу и умете да наметнете
своје високе критеријуме пред
сарадницима. Допада вам се
оно што је недостижно или осо
ба до које не допире ваш глас.
На срећу увек постоји добра
замена.
ЛАВ: Не вреди да се
излаж ете
велик ом
менталном напору
или да се супротста
вљате особи, која ужива добар
глас и шири пословни утицај.
Боље је да ризик препустите
другима и да избегавате сумњи
ве пословно – финансијске пону
де. Топле емоције увек делују
лековито, стога задржите своју
пажњу на вољеној особи.
ДЕВИЦА: Неко вам
директно даје до зна
ња, да све има своју
цену или да не очеку
јете превише од нових пословно
– финансијских преговора. Пред
стоји вам мањи губитак, који тре
ба да усвојите као нову лекцију о
пословном понашању. Особа
која вас прихвата са искреним
симпатијама има позитиван ути
цај на ваше расположење и нове
одлуке.

СТРЕЛАЦ: Обратите
пажњу на различите
информ ац ије
на
пословној сцени, како
бисте остварили проширени
успех или новчани добитак. Не
будите сувише ситничави и зах
тевни према блиским сарадници
ма. Уживајте у разноврсним и
лепим стварима које обогаћују
ваше животно искуство. Покажи
те великодушност према својој
породици и блиској особи.
ЈАРАЦ: Не допада
вам се нечија улога
или понаш ање у
пословним прегово
рима. Ипак, немојте дозволити
да неко од сарадника у вама
подстиче ниске страсти или
жељу за такмичарском улогом.
Будите мудри и уздржани. Посто
је одређене ситуације које треба
избегавати, јер емотивно ривал
ство увек оставља и различите
последице.
ВОДОЛИЈА: Уколико
сте довољно снала
жљиви пред сарадни
цима очек ују вас
позитивни резултати. Покажите
својој околини да поседујете раз
личите способности и да је ваша
улога скоро незаменљива у
пословно финансијским комби
нацијама. Важно је да остављате
запажени утисак и да се о вама
говори у неком допадљивом кон
тексту. Употребите свој шарм и
одговорите на љубавну поруку.
РИБЕ: Очекује вас
низ интересантних
сусрета,
обрат ите
пажњу на свој стил
изражавања или на утисак који
остављате у друштву. Учините
све што је потребно, да спојите
лепо и угодно са корисним.
Вољена особа понек ад има
велике захтеве, али ви умете да
их испуните. Будите маштовити и
осмислите неку забаву у двоје.

Crkveni
kalendar
Среда, 19. (6) децембар
Св. Николај Архиепскоп Мирли
кијски Чудотворац – Никољдан
Четвртак, 20. (7) децембар
Свети Амвросије; Преподобни
Григорије Горњачки
Петак, 21. (8) децембар
Преподобни Патапије; Св. апо
столи Состен, Аполос и други с
њима
Субота, 22. (9) децембар
Зачеће Свете Ане
Недеља, 23. (10) децембар
Св. мученици Мина и други с
њим; Св. Јован, деспот Српски
(Детињци)
Понедељак, 24. (11) децембар
Преподобни Данило Стлпник
Уторак, 25. (12) децембар
Преподобни Спиридон Чудо
творац, епископ Тримитунски

Посне
палачинке
Састојци: 8 кашика уља, 1
литар топле воде, 1,5 кашичица
соде бикарбоне, 1,5 кашичица
прашка за пециво, 1,5 кашика
шећера, 500 грама брашна,
мало соли (један или два прсто
хвата).

Припрема: Воду и уље додај
те у претходно помешане суве
састојке. Умућену смесу пеците
у тигању (по могућству тефлон
ском) који сваки пут са новом
дозом теста треба да се подма
же са врло мало уља. Ако пала
чинке испадну круте након пече
ња, предлажемо вам да их оста
вите поклопљене 15 минута како
би омекшале, а затим их намаза
ти џемом, медом или посним
кремом од лешника.

• Здравствено стање и
женину прошлост не
треба много проверава
ти. Увек ћеш нешто ново
открити.
• Само се у рату исплати
бити промашен случај.
• Возим као гром. Сваки
дан ударим у неко дрво!
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НОВОГОДИШЊИ МАНИФЕСТАЦИЈА  У ОШ “СВЕТИ САВА”

Зимска чаролија

У

Основној школи “Свети Сава” у
Сремској Митровици је у петак,
14. децембра, одржана манифе
стација под називом Зимска чароли
ја. У питању је мега пројекат у којем
је имплементирано неколико мањих
пројеката, а реализовали су га уче
ници петог разреда. Манифестацију је
отворио хор школе, под диригентском
палицом Јелене Стојаковић.
Један од главних делова је Нового
дишња геометрија који је подразуме
вао израду новогодишњих честитки са
математичким мотивима, као и изра
ду разних новогодишњих украса, у 3Д
варијанти, где су укомбиновани ква
дри, делтоид
 и, коцке, кругови и дру
ги. Главни носиоц
 и пројекта су били
наставници математике, Софија Вла
јин, Бојана Малбашић и Александра
Богићевић. Када су се прикључили
наставници Мирјана Карастанковић,
техничко, Елена Потоцки, енглески,
Љиљана Релић, српски језик, Јелена
Стојаковић, музичко и Мирослав Цви
јетић, ликовно, да подрже реализацију,
уложивши значајан труд, свако у својој
области, пројекат је прерастао у мани
фестацију, на општу радост свих уче
сника, као и родитеља који су дошли у
великом броју.
- Од ове године петаци имају про
јектну наставу и тако сам дошла на
ову идеју. У оквиру пројектне наста
ве се инсистира на развијању преду
зетничког духа код ученика, као и на
међупредметној компетенцији. Треба
ло је много труда, од стране ученика и
наставника, и драго нам је што је ово

Детаљ са вашара

лико посећено, прича идејни творац,
Софија Влајин.
Поред добре забаве, сопственим
трудом зарађеног новца и осећаја да
су сви заједно урадили нешто заиста
лепо и корисно, деци је израда ново
годишњих честитки била идеална при

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА

лика за увежбавање форме писања
честитки, као и понављање правопи
сних правила. Претпразнично рас
положење је зачинио први снег који
је, баш у то време, дошао као бонус
награда.
Т. С.

Новогодишњи вашар

У

Предшколској установи
„Пчелицa“ традиционал
но се одржава новогоди
шњи вашар. Том приликом на
радионицама, које се одржава
ју у вртићима, деца са својим
родитељима праве различите
новогодишње украсе и честит
ке. Избор је шаренолик и зависи
од старосне групе деце. Базар
траје седам дана. Биљана Цви
јетић, в. д. директорка уста
нове, наводи да је цена ових
рукотворина симболична, одно
сно посетиоци је сами одређују
и сматра да је овакав догађај
добар и за децу и за родитеље,
па и за саму установу.
– Ово је једна лепа идеја
васпитача и родитеља која се
спроводи већ неколико година
у нашим објектима. На креатив

ним радионицама се израђују
новогодишњи украси и честит
ке. Касније, заједничким дого
вором родитеља и васпитача
од прикупљеног новца се купу
ју ствари које су у том тренут
ку одређеној групи потребне.
То може бити неки дидактички
материјал, књиге, играчке или
нешто слично. Новогодишњи
вашар је отвореног карактера.
Значи, могу га посетити и они
чија деца не иду у вртић, каже
Биљана Цвијетић.
Директорица је пожелела и
млађим и старијим грађанима
срећну и успешну Нову годину
и подсетила да свој дом могу
улепшати и понеким нового
дишњим украсом из објеката
Предшколске установе „Пче
лица“.

