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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПЕЋИНЦИ

Новчани додатак за принове

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Мр Жељко Трбовић и Снежана Гагић уручили су новчани додатак за бебе

У

Културном центру у Пећинцима,
26. децембра председник Општи
не Пећинци мр Жељко Трбовић
и начелница Одељења за друштвене
делатности Општинске управе Општине
Пећинци Снежана Гагић, уручили су јед
нократни новчани додатак породицама
које су пријавиле новорођенчад у пери
оду од 1. октобра до 21. децембра 2018.
године.
Помоћ у износу од 40.000 динара

су добиле 53 породице са приновом у
општини Пећинци, а како нам је рекао
председник Трбовић мере популационе
политике, које спроводи локална само
управа, последњих година дају резулта
те.
– Међутим, још увек је број рођених,
мањи од броја умрлих и тиме не може
мо бити задовољни. Због тога ћемо и
у наредној години наставити са свим
мерама популационе политике које

обухватају праћење детета од самог
рођења, преко школовања, до запосле
ња и заснивања породице, а циљ нам
је за почетак да постигнемо раст броја
становника и да пређемо цифру од 20
хиљада – рекао је председник Трбовић.
Током 2018. године било је укупно 198
пријављених принова, а породицама
новорођенчади је током три поделе уру
чена једнократна новчана помоћ од 40
хиљада динара.

Сусрети села Србије

Признање Доњем Товарнику

Н

а финалној манифеста
цији Сусрети села Срби
је, одржаној 22. децем
бра у Елемиру код Зрењанина,
Доњи Товарник је проглашен
за треће најуспешније село у
Србији у категорији села до
1.000 становника. Организа
тор такмичења је Културнопросветна заједница Србије, а
награђено је више од 20 села
из целе земље, која су према
броју становника била поде
љена у пет категорија. Пред
седник Савета Месне зајед
нице Доњи Товарник Милан
Алексић, награђен је златном
медаљом за вишегодишње
стваралаштво у селу, а међу
четрдесетак награђених у овој
категорији, поред представни
ка села, нашли су се и новина
ри који су својим радом афир
мисали српско село, али и
доајени народне музике, попут
Радета Јоровића и Новице
Неговановића.
Према пропозицијама оце
њиван је укупан квалитет живо
та у селима, од уређености,
преко инфраструктуре, до кул
турног живота у селу, а како

Са свечаности у Елемиру
нам је рекао славодобитник
Милан Алексић, Доњи Товар
ник је у последњих неколико
година напредовао у свим оце
њиваним областима.
– У нашем селу је изграђе
на модерна спортска хала у
којој се одржавају званична
спортска такмичења, као и сва
школска такмичења у којима
учествују клубови и школе из
целе пећиначке општине. У
току је изградња канализаци
оне мреже, уређен је Дом кул
туре и ловачки дом, изграђена

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

Свињарска колеба, која полако
постаје туристичка атракција,
а основано је удружење жена
Сунчев цвет и Фолклорно дру
штво Извор Доњи Товарник које
окупља децу из осам насеља
наше општине. У селу посто
ји неколико спортских клубо
ва из различитих спортова, а
Фудбалски клуб Слобода је
шампион јесењег дела првен
ства у Сремској лиги. Све то
заједно је допринело да буде
мо награђени, и Доњи Товар
ник као село, и ја као председ

ник Савета. Све то не би било
могуће без добре сарадње са
локалном самоуправом и вели
ке подршке коју наша општина
пружа свим месним заједница
ма на њеној територији, тако
да су ове награде признање и
пећиначкој локалној самоупра
ви и свим мештанима Доњег
Товарника – није крио задо
вољство Алексић.
У свеукупном пласману за
најуспешније село у Србији
проглашен је домаћин манифе
стације Елемир.

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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ко су неки очекивали да ових
дана угледају новогодишњи
интервју Александра Вучића
на јавном сервису или дај Боже Пинку,
нека сачекају догодине. Новогодишњи
интервју из два дела (обиман, како му
и приличи), објављен је на сајту Espre
so.rs, па су верни читаоци имали
место на коме да нађу шта председ
ник Србије мисли о бројним битним
стварима. Као што су: о протестима
на београдској штрафти, одласку мла
дих стручњака из Србије, корумпира
ном правосуђу, протестима „Правда
за Давида“, Слободану Милошевићу,
Зорану Ђинђићу, Томиславу Николићу
и многим другим стварима. Они који
су радили овај грандиозни интервју,
заборавили су да нека од питања које
су поставили Александру Вучићу,
поставе бар некима из редова тако
зване опозиције у Београду. Јер, мени
заиста није јасно, шта ту раде ликови
попут Ђиласа, Јеремића и сличних
њима.
Јер, ако се протести грађана у Бео
граду одржавају због тога да би се
појединци вратили у институције, онда
то има смисла (са добрим делом тога
се, мислим, слаже и председник Срби
је), али ако је тако, зашто онда на ули
ци (заједно са грађанском Србијом)
виђамо свакодневно и лидере опози
ције. Зар грађани нису 2012. године,
што противећи се, што уз помоћ белих
листића, јасно рекли да данас опози
ционе вампире прошлости више не
желе да виде. Наравно. Увек има оних,
који ће у свом тумачењу овога што се
дешава на улици, рећи да ни до једне
промене на улици не бива без полити
ке, односно да је политика та која
дефинише ствари. Али, ако је и тако,
онда свак ако људи који треба да
дефинишу захтеве за променама, не
ногу бити они који су управо због тога
били смењени. Јер шта можемо ново
чути од њих? Да неће више никад
радити оно што су радили, мајке ми,
те да због тога треба да им опростимо
и да их припустимо да нас поново
јашу. Можда још горе, јер замислите
само како у политици делује повратак
Џедаја.
Или можда у Србији оволицкој више
нема људи који хоће и(ли) могу да се
боре за нека питања, а да то нису ни
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Новогодишњи
интервју

Ђилас, ни Јеремић и други из тог табо
ра. Још ми једна ствар код тзв. опози
ције остаје нејасна: да ли се они боре
за оно што траже грађани, или се так
миче ко ће бити бољи Вучићев послу
шник. Неке су ми ствари ту потпуно
нејасне. Јер, и Јеремић и Ђилас се за
своје место боре тако што не дају
Косово (као Вулин или Стефановић),
иако је баш за време њихове владави
не јужна српска покрајина коначно
предата Шиптарима. Уосталом, ако не
верују у то, нека се увере тако што ће
отићи на Косово и тамо успоставити
владавину српских закона и унифор
ми. Занимљиво је и то што (по Ђиласу
Јеремићу) лажна опозиција коју пред
воде Чеда и Чанак, управо очекују од
Вучића да са косовским Албанцима
нађе заједнички језик.
Иначе, владајућа странка у односу
на опозицију, лажну или праву, има

нешто о чему ови потоњи могу само да
сањају. То је број чланова, којих СНС
има као некада Савез комуниста. Тај
број омогућује један релативно комо
тан однос СНС-а према другима. Јед
на од тих ствари, ако не и најважнија,
свак ако јесте прављење кадровске
слике. Захваљујући њој, СНС већ дуже
времена своје редове попуњава бив
шим друговима Драгана Ђиласа, који
су од њега направили отклон. Где су
били Весић, где Мали, Брнабићева
или Недимовић, пре него што су поста
ли Вучићеве узданице? Уосталом, зар
није рецимо Бранислав Недимовић,
министар пољопривреде, још одавно
рекао да Предраг Вуковић, председ
ник шидске општине, није једини први
човек општине који ће остати без
функције у Срему. Али, ако је тако у
Срему, зашто не би било нешто слич
но у осталим регион
 има?
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Шид

Прослављен Божић у Срему

У

свим православним црквама
широм Срема прослављен је
Бадњи дан и Божић. Бадњи дан
је започео јутарњим литургијама,
потом је одржано вечерње, после ког
је, испред цркава, по обичају запаљен
бадњак.
У цркви Светог Кирила и Методија у
насељу Камењар у Сремској Митрови
ци служби и паљењу бадњака прису

ствовали су министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде Бранислав
Недимовић и покрајински посланик
Дмитар Станишић, док се у цркви Све
тих сирмијских мученика у насељу
Мала Босна верницима придружио
градоначелник Сремске Митровице
Владимир Санадер.
Повечерју у цркви Светог духа у
Руми присуствовали су представници

локалне власти и председник општине
Слађан Манчић, који је свим право
славним верницима пожелео да најра
доснији хришћански празник проведу у
здрављу, срећи и благостању, у кругу
својих породица.
Традиционални део обележавања
божићних празника су били и коњани
ци на румским улицама.
Служби и паљењу бадњака у Шиду

Белегиш

Доњи Товарник

Инђија
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Коњаници на румским улицама за Бадње вече

у цркви Светог оца Николаја прису
ствовао је заменик председник а
Општине Шид Зоран Семеновић.
У општини Инђија, у цркви Светог
цара Константина и царице Јелене,
окупио се велики број верника који су,
по устаљеној традицији, након паље
ња бадњака уживали у великом, више
минутном ватромет у. Председник
Општине Инђија Владимир Гак упутио
је честитку суграђанима, истакавши да
је празник рођења спаситеља прилика
да се подсетимо заједничких вредно
сти које треба да негујемо, са вером и
надом да ће ова година протећи са

више разумевања, љубави и толеран
ције.
Председник Општине Пећинци мр
Жељко Трбовић присуствовао је са
мештанима Купинова вечерњем бого
служењу у цркви Светог Луке и паље
њу бадњака. Том приликом је нагласио
да општинско руководство сваке годи
не заједно са грађанима, присуствује
богослужењу на Бадње вече у неком
од насеља ове општине и уједно је
честитао Божић, пожелевши мир и
срећу у свим домовима.
Повереник општинског одбора Срп
ске напредне странке Пећинци Мило

Вечерње у Грчкој цркви у Руми

5

Сремска Митровица

рад Пантић присуствовао je вечерњем
богослужењу и паљењу бадњака у
цркви Светих апостола Петра и Павла
у родном Доњем Товарнику и том при
ликом је упутио божићну честитку ста
новницима пећиначке општине. Иста
као је да Божић враћа традиционал
ним српским и православним вредно
стима, које у данашње време понекад
заборављамо, стога треба да се зане
маре међусобне разлике и размирице
и да се пронађе оно што људе спаја и
уједињује.
Е. М. Н.

6

ДРУШТВО

M NOVINE

9. JANUAR 2019.

МИТРОВАЧКО ПОРОДИЛИШТЕ

Дечаци први рођени
у Новој години

П

рвог дана 2019. године,
у 12 часова и 15 мину
та, у породилишту
Опште болнице Сремска
Митровица, родила се прва
беба у Новој години. Мирјана
Мишић из Руме родила је
дечака Филипа, тешког 3870
грама, дужине 56 центимета
ра. Филипа је код куће нестр
пљиво чекала четворогоди
шња сестра Лена.
Сутрадан, у 18 часова и 25
минута, рођена је прва беба
са територије сремскомитро
вачк е општин е. Јелен а
Колунџија из Лаћарка, роди
ла је дечака Јована, дужине
56 центиметара, тежине 4100
грама. Јелена каже да јој је
ово прво дете и да је порођај
протекао у најбољем реду.
Прве бебе и њихове маме
су у породилишту посетили
град он ачелн ик Влад имир
Санадер, начелник Градске
управе за здравство и соци
јалну политик у Војислав

Јелена Колунџија са сином Јованом

Мирјана Мишић из Руме родила је дечака
Филипа првог дана 2019. године, у 12 часова
и 15 минута. Сутрадан, у 18 часова и 25 мину
та, рођена је прва беба са територије срем
скомитровачке општине. Јелена Колунџија из
Лаћарка, родила је дечака Јована

Мирјана Мишић са бабицама и сином Филипом

Мирнић, као и директор
митровачк е болнице, др
Живко Врцељ и уручили цве
ће и поклон пакете.
Санадер је изразио наду
да ће се ове године родити
више беба, као и мишљење
да мере које држава и град
спроводе подстичу рађање
деце.
Мирнић је истакао да Град
Сремска Митровица наста
вља спровођење мера про
наталитетне политике, те да
је за буџетску 2019. годину у
сврху родитељског додатка
издвојено десет милион
а
динара.
- Свакој проворођеној беби
намењено је 30000 динара.
Подсетио бих и на мере
Републике које су у претход
ној години увећане, на осно
ву Закона о подршци породи
ци са децом, при чему свако
проворођено дете добија

100000 динара, рекао је
Мирнић и овом приликом се
захвалио запосленима који
су дежурали током празника
и помогли долазак здравих
беба на свет.
Др Врцељ је подсетио да је
прошле године у митровач
ком породилишту рођено
1474 малишана, од тога 760
дечака и 714 девојчица, што
је за 45 беба мање него у
2017. години.
- Породилиште је једно од
најсрећнијих одељења у бол
ници, јер се ту рађа нов
живот, рекао је др Врцељ и
истакао да су на овом оде
љењу одлични услови за
маме и бебе, али да се сва
кодневно ради на томе да
буду још бољи. Према њего
вим речима, породилиште је
реновирано је у два наврата
и поседује сву опрему и апа
рате. 
Т. С.
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА:ДЕОЖЕЛЕЗНИЧКЕУЛИЦЕПУШТЕНУСАОБРАЋАЈ

Модернаифункционална
Д

ана 29. децембра пуштен је у сао
браћај део Железничке улице,
чему су присуствовали градона
челник Владимир Санадер и начелник
Градске управе за опште и заједничке
послове и имовину, Мирослав Јокић.
Након реконструкције вредне 132
милиона динара, која је трајала три
месеца, у овој улици се налази око
километар саобраћајнице са приступ
ном саобраћајницом, кружним током,
паркинзима и новим пешачко бицикли
стичким стазама. Такође је замењена
комплетна комунална и инфраструк
турна мрежа.
Том приликом, Санадер се захва
лио Влади Републике Србије као и ЈП
Путеви Србије, који су финансирали
највећи део радова.

— Желим да похвалим све раднике
Градске управе, који су били констант
но на терену, као и јавна предузећа
која су учествовала у реконструкцији
са својим инсталацијама. Имали смо
одлично синхронизовану акцију током
ова три месеца, у улици која је изузет
но захтевна по питању радова, сто
га сматрам да су радови завршени у
заиста кратком року. Драго ми је што
смо лепо урадили улицу која ће свима
нама бити на понос, рекао је Санадер
и додао да наставак радова може да
се очекује на пролеће, чим се завр
ши пројектна документација, као и да,
чим временске прилике дозволе, сле
ди реконструкција зграде железнич
ке станице, од стране ЈП Железница
Србије.

Начелник Јокић је нагласио да се од
самог почетка реконструкције инси
стирало на заштити дрвореда пла
тана, како би се задржао првобитни
изглед.
– Засађено је десет нових платана,
старости 25 година, висине од осам
до дванаест метара. Тај тренд ћемо
наставити, не само у овој улици, већ
и на целој територији Сремске Митро
вице. Садња квалитетних садница ће
допринети изгледу града, као и очу
вању животне средине. Можемо да
кажемо да Железничка улица изгле
да савремено, модерно, функционал
но, али да је, пре свега, сачувала свој
традиционални изглед, те да је остала
један од симбола Сремске Митрови
це, изјавио је Јокић.
Т.С.

ЦЕНТАРЗАСОЦИЈАЛНИРАДУИРИГУ

Тимзаборбупротивнаркоманије

Н

а територији иришке општине,
у складу са планом Комисије за
борбу против наркоманије и у
договору са Министарством просвете,
науке и технолошког развоја, основан
је Тим за борбу против наркоманије у
школама.
У Тиму се налазе доктор специја
листа социјалне медицине Завода за
јавно здравље Сремска Митровица,
представник ПУ Сремска Митровица
и стручни радник иришког Центра за
социјални рад.
Тим за борбу против наркоманије у
школама је одржао у децембру триби
ну за родитеље ученика осмих разре
да ОШ „Доситеј Обрадовић“ и роди

теље ученика другог разреда ССШ
„Борислав Михајловић Михиз“, на којој
се разговарало о превенцији наркома
није у школама.
Трибина је одржана у просторијама
МЗ Ириг, а родитељи су имали могућ
ност да сазнају више о превенцији нар
команије са здравственог, социјалног и
психолошког аспекта и о значају улоге
родитеља у превенцији наркоманије.
Након трибине, кроз дискусију, родите
љи су добили одговоре и на одређена
специфична питања, као и брошуру у
вези са конкретним корацима које могу
предузети, како би побољшали кому
никацију и однос са својом децом, и
тиме допринели бољој превенцији

наркоманије међу децом и младима.
Овај Тим је формиран и његове
активности се реализују у складу са
оперативним планом за спровође
ње програма превенције злоупотребе
дрога у школама, који је донела Коми
сија Владе Србије.
Тимове за борбу против наркоманије
у школама, за територију округа чине,
лекари, психолози, наставници, соци
јални радници, представници МУПа,
тужилаштва и Канцеларије за младе.
Тимом за борбу против наркомани
је, у школама на територији Сремског
округа, координира Завод за јавно
здравље Сремска Митровица.
С.Џ.
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ШИД: СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Усвојен општински Статут

У

уторак 8. jануара, одржана је
седница скупштине Општине
Шид по хитном поступку. Како
је образложио председник скупшти
не Велимир Ранисављевић, захтев за
седницу по хитном поступку се доста
вља председнику скупштине и мора
бити у писаној форми са образложе
њем.
На седници је усвојен предлог реше
ња о разрешењу Комисије за спро
вођење поступка јавног надметања
за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, усво
јен је и предлог решења о образовању
Комисије за спровођење поступка јав
ног надметања у закуп пољопривред
ног земљишта у државној својини.
Свакако најзначајнија тачка днев
ног реда је било разматрање предлога
Статута општине Шид. Бојана Мравик,
начелница општинске управе, о разло
зима, зашто се ова тачка нашла пред
одборницима је рекла:
– Како је Законом о локалној само
управи, предвиђено, а Закон је донет

Бојана Мравик

28. jуна прошле године, јединице
локалне самоуправе биле су у обавези
да ускладе своје статуте и друге опште
акте са овим законом, у року од девет
месеци од дана ступања на снагу. Кре
нули смо у израду статута, одређена је
и комисија за израду нацрта статута,

била је и јавна расправа од осмог до
22. августа, да би дан после завршет
ка рока, одржана јавна дебата. Били
су испуњени сви законски услови да
се Нацрт статута пошаље надлежном
министарству на давање сагласности.
Сагласност смо добили, тако да имамо
испуњене све услове да Нацрт статута
на данашњој седници буде и усвојен.
У односу на стари статут, овим новим
омогућено је веће учешће јавности у
раду локалне самоуправе, проширен
је делокруг рада Општинског већа,
измењене су одредбе у погледу функ
цион
 исања и надзора Месне заједнице
и стављен је акценат на међуопштин
ску сарадњу, рекла је Мравик.
Током седнице одборници су усвоји
ли и предлог решења о измени Реше
ња о именовању чланова Надзорног
одбора Јавне установе социјалне
заштите Центар за социјални рад Шид,
и предлог за измену решења о образо
вању Комисије за вођење поступка и
доношење решења по захтеву за вра
ћање земљишта. 
Д. Попов

РУМА: ПРВИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ

Земљиште отишло
по почетним ценама

У

румској општини је пољопри
вредницима понуђено, после
реализације права пречег заку
па, 3.273 хектара пољопривредног
земљишта у државној својини. Лици
тација је одржана 20. и 21. децембра,
а у закуп је узето укупно 1.847,5 хекта
ра у 160 јавних надметања. Највише
земљишта, 443 хектара је излицити
рано у Никинцима.
Тања Дробац, заменица председ
ника Комисије за давање државног
пољопривредног земљишта у закуп,
истиче да је овај пут био велики број
шифри надметања, јер је надлежно
Министарство захтевало да се све
парцеле које се воде као државне, па
и оне у граду које нису конвертоване,
нађу у огласу.
За преко 100 шифри надметања
пристигло је преко 500 пријава, а
њима нису покривене све катастар
ске општине, будући да за неке мање
парцеле и оне лошијег квалитета, није
било интересовања. Интересовања
није било за парцеле у Кленку, Плати
чеву, Путинцима и Витојевцима.
– Излицитиране су готово све повр
шине за које су и биле поднете пону
де, а земљиште је отишло, углавном
по почетним ценама, највише у распо
ну од 23 до 26.000 динара, што су и
неке реалне цене – рекла је после

Велико интересовање за лицитацију

лицитације Тања Дробац.
Када ће и да ли ће бити другог круга
лицитације, знаће се после договора
са Министарством пољопривреде, а
за други круг је преостало 1.425 хек
тара.
Један од оних, који сваке године
учествује на лицитацији је Радован
Лилић из Буђановаца. Каже да редов
но долази, јер нема довољно своје
земље.
– Ја се бавим искључиво пољопри
вредом, имам 20 хектара моје земље,

сејем кукуруз, жито, соју… Планирао
сам шест хектара да узмем у закуп,
ако постигнем неку разумну цену. За
оно што мене интересује, почетне
цене су од 20 до 26.000 динара, то су
неке разумне цене, било је некад да
сам плаћао и по 50.000 динара, али
тада смо имали 12.000 динара повра
ћај по хектару. Ми све редовно плаћа
мо, а немамо чак, ни оне две хиљаде
по хектару и по две хиљаде за ђубри
во – каже за наше новине Радован
Лилић.
С. Џ.
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БАНСТОЛ:ГРАДИСЕХРАМУРУСКОМСТИЛУ

УишчекивањуПутинаиВучића
Н

а самом измаку 2018. године
освештане су и подигнуте купо
ле на Храм Благе Марије, који
се месецима уназад гради у Банстолу
код Инђије. Храм је посвећен српским
жртвама ратова деведесетих, првен
ствено жртвама хрватске акције Олуја.
Свечаном освећењу, поред многоброј
них мештана, присуствовали су пред
ставници oпштине Инђија. Председник
општине Владимир Гак, истакао је да
храм на Банстолу изгледа репрезен
тативно и да одише новим духовним
миром, који ће верници пронаћи на
овом месту.
– Та симболика где се гради храм
говори много, јер је ово место тачно на
тромеђи три општине  Инђије, Ирига
и Сремских Карловаца – рекао је Гак и
додао:
– Увелико смо у плановима да на
овом месту направимо и велики, мемо
ријални центар, у складу са идејама
и жељама владике сремског Васили
ја. Надамо се да ћемо убрзо на овом
месту имати један велики меморијал
ни комплекс, који ће подсећати на све
оне српске жртве у ратовима иза нас
– рекао је председник општине Инђија.
Храм Благе Марије у насељу је познат
као Путинова црква, те су мештани Бан
стола недавно упутили позив и молбу
председнику Србије Александру Вучи
ћу, да заједно са председником Русије
Владимиром Путином, посети то насе
ље приликом његове званичне посете

Србији, која је најављена за другу поло
вину јануара.
Иако су упутили апел, да баш руски
председник буде тај који ће доћи у Бан
стол, мештани нису сигурни да ће се та
њихова жеља остварити. Нада посто
ји и сматрају, да у овом тренутку, не
постоји место у Србији са већом симбо
ликом, где би требало дочекати Пути
на.
Бранко Симоновић, члан Одбора за
градњу цркве каже, да је то прва свети
ња у нашој земљи, која је изграђена по
узору на неку руску цркву и представља
вертикалу српскоруских односа.
– Наш позив је уједно и порука руском
председнику да је добродошао у Срби
ју. Да ли ће до те посете доћи, највећим
делом зависи од његовог домаћина,
председника Вучића – рекао је Симо
новић и додао:
– Долазак два председника у Бан
стол значио би много за мештане и
само насеље – објашњава он, и наво
ди, да су већином мештани тог насеља
прогнаници  деца Олује, али и да их и
након 23 године и даље третирају као
викендаше.
Некада је ово било викенд насеље,
али након Олује постало је аветињско
насеље и прогнани су куповали викен
дице за мале паре, како би се ту наста
нили. Према званичним проценама
овде живи негде око 3.000 људи.
Да би становници Банстола били
почаствовани доласком два председ

ника, потврђује и отац Синиша Хрва
чевић, свештеник у Банстолу. Он каже
да ће ово мало место надомак Инђије,
постати крајишки центар за све Србе из
целог света, јер су они донатори и кти
тори овог храма.
– Не бисмо се бунили ни када би
председник Путин био један од њих, то
би била велика част за храм, за нашу
епархију и парохију, и то би нас све
радовало – рекао је отац Хрвачевић.
Осим што се гради по узору на
руску цркву Светог Николаја из Софи
је, то што је народ прозвао Путиновом
црквом, има везе и са пријатељским
односом са руским народом.
Идеја за изградњу цркве на Банстолу
јавила се пре три године, у години када
је обележавано 20 година од акције Олу
јаи одлучено је да се направи симбол
насеља, који ће бити посвећен жртвама
рата. Како кажу мештани, прва замисао
је била да то буде дрвена црква  црква
брвнара, која би била црква оптужница,
односно, која ће оптуживати за злочин
у којем је страдало око 2.000 људи.
Ипак, владика сремски Василије је
био тај, који је желео да се направи
храм, озбиљнији него што је брвнара.
Црква у Банстолу се простире на око
200 квадрата, а за разлику од цркве у
Софији, неће имати крипту. Мештани
овог насеља кажу, да овај храм говори
о страдањима, али и о пријатељству
српског и руског народа и о вези која
траје вековима.
М.Ђ.
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ПЕЋИНЦИ: СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Избалансиран буџет за 2019.

П

оследња седница Скупштине
општине Пећинци у 2018. годи
ни одржана је 28. децембра, а
међу 41 тачком дневног реда свакако
је најзначајнија била Одлука о буџету
општине Пећинци за 2019. годину. Нови
општински буџет, који је усвојен једно
гласно, пројектован је на 2.296.001,328
динара прихода и примања, са расхо
дима и издацима планираним у истом
износу, а како је образложио помоћник
председника општине Дејан Живано
вић, то значи да буџет за 2019. годину
не генерише ни суфицит ни дефицит.
– Поред тога што је добро избалан
сиран, ово је, пре свега, развојни буџет,
а то се јасно види из чињенице да је
за функцију развоја заједнице, у коју
су укључене и капиталне инвестиције
издвојено 970 милион
 а динара. Када
се томе дода и програм развоја пред
школског, основношколског и средњо
школског образовања, за који је опре
дељено 427 милион
 а, онда видимо да
је за развојне програме опредељено
укупно милијарду и 397 милиона дина
ра, што је 60,8 одсто укупног буџета.

Седница СО Пећинци

Поред развојне, буџет за 2019. годину
не запоставља ни социјалну компонен
ту, па је за социјалну и дечју заштиту и
за остала социјална давања опреде
љено 67 милиона динара, што никако
није занемарљива цифра – објаснио је
Живановић.

На истој седници одборници су усво
јили програме рада за 2019. годину
јавних предузећа и установа са тери
торије пећиначке општине, као и пла
нове пословања и финансијске пла
нове за 2019. годину свих 15 месних
заједница.

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Већи буџет, већа давања

Н

а последњем заседању локал
ног парламента у Инђији, усво
јен је буџет за 2019. годину који
износи 5,7 милијарди динара. Према
речима Владимира Гака, председника
ове сремске локалне самоуправе, сва
социјална давања су увећана, а велики
део средстава усмерен је на капиталне
инфраструктурне пројекте. Повећана
су средства намењена спорту и развоју
аграра, док је око две милијарде дина
ра предвиђено за враћање наслеђених
дугова.
Гак је навео да је буџет, са једне стра
не предимензион
 иран, али да је морао
тако да се пројектује због поменутих

дуговања, која се провлаче од 2016.
године, подсећајући да је локално руко
водство, уз улагања и све текуће посло
ве, успело дуг да смањи за 600 милиона
динара.
– У 2019. години износ студентских
стипендија ће бити увећан, те ће сту
денти уместо 12.000 динара добијати
15.000 динара. Накнада за прво и треће
рођено дете износиће 50.000 динара,
што је такође, више него у 2018. годи
ни, накнада је износила 40.000 динара
– рекао је Гак.
– Повећали смо и средства намењена
за спорт, затим средства за инфраструк
турне радове у свим селима. Заиста,

Последња седница СО Инђија у 2018. години

имамо један свеобухватан буџет којим
решавамо сваки сегмент друштвеног
живота у нашој општини –додао је Гак.
Председник општине је подсетио да
у овој години Инђију очекује неколико
капиталним пројеката, међу којима је и
онај, историјски, асфалтирање више од
70 неасфалтираних улица.
– Са грађевинским радовима, пред
виђеним овим пројектом, почећемо већ
у фебруар
 у. Други капитални пројекат
је изградња новог вртића, након чије
изградње ћемо обезбедити бесплатан
боравак деце – каже председник општи
не Инђија.
– Завршен је пројекат нове пијаце као
и пројекат градског трга, а врло брзо
ћемо кренути у поступак јавне набавке.
Оно што бих посебно нагласио, јесте
пројекат изградње кадровских стано
ва за младе, који ће почети у априлу.
Говоримо о четири заиста капитална и
вредна пројекта, која ће бити од кључ
ног значаја за све становнике инђијске
општине, истакао је Гак.
Гак је подсетио, да ће се у сваком
селу у овој сремској општини, поред
асфалтирања неасфалтираних ули
ца, реализовати још по један пројекат.
Такође, велике бенефите новим буџе
том, имаће и пољопривредници, јер је
аграрни буџет ове године предвиђен у
износу од чак 32 милион
 а динара, што
је за четири милион
 а динара више него
у прошлој години.
М. Ђ.
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СТАРА ПАЗОВА

Пакетићи за децу

– Новогодишњи и божићни празници за
најмлађе представљају време изузетне
радости, дружења и даривања. Свако
дете заслужује да осети чари ових пра
зника и да их са својим родитељима, у
топлој породичној атмосфери, проведе у
миру и благостању. Зато смо оне, који
живе у најтежим околностима и ове годи
не одлучили да изненадимо поклонима –
део је поруке коју је, поводом празника,
упут ио предс едн ик стар опазовачк е
општине Ђорђе Радиновић.
Општинско руководство, иницијативом
председника Радиновића, годинама уна
зад спроводи праксу да се деци из поро
дица, које живе у материјалној оскудици и
тешким егзистенцијалним условима, за
новогодишње и божићне празнике, обез
беде поклон пакетићи. Негујући устано
вљену традицију, на поменуту иницијати
ву, локална самоуправа је и ове, као и
претходних година, набавила пригодне
пакетиће за око 1.500 малишана из соци
јално угрожених породица, чији родите
љи нису у могућности да им омогуће
празничну радост.
Пакетићи су обезбеђени за децу поро

дица корисника помоћи Центра за соци
јални рад, децу самохраних родитеља,
децу чланова старопазовачких удружења
ратних војних инвалида, децу ученике
ШОСО „Антон Скала“ и децу из сирома
шних породица ромске национ
 алности и
деле се у свим месним заједницама
Општине Стара Пазова.
– Као локална самоуправа, сав свој рад
посветили смо нашим грађанима, али су
деца и наша омладина оно што нас
посебно мотивише у томе. Данашње
изненађење, које смо припремили за
децу која живе у оскудици, је нешто што
им као људи, свесни одговорности према
друштву у коме живимо, дугујемо. То је
она најмања, али људска и искрена
пажња, на које свако срце задрхти и не
може остати равнодушно. Надамо се да
смо овим малим гестом солидарности
успели да у скромне домове наших грађа
на, унесемо део празничне атмосфере и
искажемо лепе жеље, на испраћају старе
и дочеку Нове 2019. године. Дечији осме
си и њихова боља будућност је оно за
шта живимо, радимо и трудимо се, пору
чио је председник Ђорђе Радиновић.

ВОЈКА

ОПАСНОСТ ОД ПРОВАЛА

Тренд крађа
Празнични дани сем радости и ужива
ња са најближима, носе и опасност од
потенцијалних провалника, који ову при
лику виде као идеалну за крађу онога што
сте оставили у домовима. Само током
прошле године, у Срему је било више од
400 тешких крађа. Да је старопазовачка
општина, због близине погодна мета за
провалнике из Београда, потврђује око
100 крађа колико је било током прошле
године у овом делу Срема. Празнични
дани идеално су време за крадљивце,
који одсуство породица виде као тренутак
како би своју намеру спровели у дело. У
старопазовачкој полицији истичу, да је
највећи број тешких крађа регистрован у
Старој и Новој Пазови, али и у Старим и
Новим Бановцима. Надлежни додају да је
током прошле године за 30 процената
смањен број тешких крађа у односу на
претходну годину. Преко 400 откривених
лопова извршили су кривична дела током
прошле године што је за око 25 процената
мање у односу на 2017. годину када је у
Полицијској управи у Сремској Митровици
регистровано више од 530 тешких крађа.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Хранитељство
на високом нивоу
О око седамдесеторо деце у општини
Стара Пазова брину хранитељске поро
дице, а у старопазовачком Центру за
социјални рад истичу да је хранитељство
у овом делу Срема на завидном нивоу. С
тим у вези се и спроводе обуке за храни
теље, како би се што квалитетније збри
њавало дете у оваквим породицама.
Током ове године у старопазовачком Цен
тру за социјални рад реализоване су обу
ке хранитеља усмерене на јачање њихо
вих компетенција која се односе на то
како децу осамосталити током боравка и
изласка из хранитељских породица и
враћања у биолошку породицу. У општи
ни Стара Пазова тренутно је у 44 храни
тељске породице смештено око седамде
сторо деце, а више од половине оваквих
породица нису сродничке.

Милош добио нову хармонику
Неколико дана након што смо
објавили причу о златном Милошу
Симетићу из Војке, који се недавно
са Међународног такмичења хра
монике у Аустрији, вратио са првом
наградом, јавила се хумана Старо
пазовчанка, која је овом талентова
ном тринаестогодишњем дечаку
поклонила, оно што му је најпо
требније – хармонику. На адресу
тринаестогодишнег Милоша Симе
тића, који је недавно освојио злато
на фестивалу одржаном у аустриј
ском граду Грацу, стигла је нова
хармоника, а бољи божићни поклон
за овог ученика издвојеног одеље

ње Основне музичке школе „Теодор
Тоша Андрејевић“ није могао бити.
Милош је, до недавно, вежбао на
малој хармоници коју је добио на
поклон од ујне, у претходне две
године појављивао са на разним
такмичењима широм земље и ино
странства, и достојно представљао
своју општину и земљу. Препознав
ши његов таленат, труд и жељу да
успе, хумана Старопазовчанка, која
је желела да остане анонимна,
даривала га је хармоником. За
њега је то био само сан, јер живи са
мајком, која поред њега, одгаја још
два детета.
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ВРДНИК: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИРИГ

Први Новогодишњи базар

Н

овогодишњи базар је манифе
стација коју је, по први пут ове
године, 1. и 2. јануара, организо
вала Туристичка организација Ирига у
Врднику, са жељом да то постане још
једна од традицион
 алних манифеста
ција у иришкој општини.
Ова прва је наишла на леп пријем
код грађана, али и туриста, који су се
током празника затекли у Бањи Врд
ник.
Директор ТО Ириг Драган Драгиче
вић је указао, да је у склопу Нового
дишњег базара подељено 360 бес
платних пакетића за децу из иришке
општине, али и за оне, који су са роди
тељима овде били као туристи.
Средства за пакетиће су обезбеди
ли општински функцион
 ери, из сво
јих примања, али и бројни спонзори
манифестације. Поред Деда Мраза, са
малишанима су се дружили и Стеван
Казимировић и Миодраг Бебић, пред
седник и заменик председника општи
не, Федор Пушић, директор Агенције
за рурални развој, као и Томислав Ста
нојчев, заменик председника СО Ириг.
Директор Драгичевић је најавио, да

Подела пакетића (Фото: ТО Ириг)

је њихова следећа активност везана
за организовање традицион
 алног Све
тосавског бала, који ће се 27. јануа
ра одржати у Етно-насељу Врдничка

кула, али и да ће се организовати и
дочек Српске нове године на Рибар
ском тргу у Иригу.
С. Џ.

ГРАДСКИ ТРГ РУМА

Божићна улица

П

о осми пут ове године Туристич
ка организација Руме реализо
вала је манифестацију Божићна
улица, која је почела 24. децембра и
трајала до 7. јануара. Дакле, зами
шљена је тако да повезује католички и
православни Божић.
У том периоду на Градском тргу је
одржано низ занимљивих дешавања,
углавном за најмлађе.

Малишани у Божићној улици

Малишани су уживали у позоришним
представама Немој да виркаш, Успа
вана лепотица, Новогодишње аван
туре веселе дружине, Лов на Шушу
миге, Снежна земља и Новогодишња
златна жеља, потом се су 29. децем
бра на Градском тргу појавили Мото
Мразеви, румски бајкери, који буду на
тргу, а потом одатле крену у посету
корисницима Дневног боравка за децу

и младе са сметњама у развоју.
Српска православна црква је 30.
децембра обележила и верски празник
Материце, а Божићна улица је завр
шена 6. јануар
 а, у вечерњим сатима
наступом хора ОШ „Душан Јерковић“.
Божићна улица, по традицији, има
ла је и свој део за одрасле, тако да су
на десетак штандова посетиоц
 и могли
да купе уметничке и предмете домаће
радиности, новогодишње украсе, књи
ге, али и сухомеснате производе, вино,
ракију, мед и колаче.
Манифестација Божићна улица је
отворена 24. децембра у подне, но на
жалост, због временских услова, ове
године Румљани су били ускраћени
за весео и шарени програм, који су до
сада увек припремали малишани из
Полетарца. Вртић је свој наступ и тра
дицион
 ални маскенбал имао пар дана
касније.
За отварање су наступили само чла
нови новосадског Креативног погона, а
на Градском тргу су били и волонтери
Црвеног крста Рума који су, опет тра
дицион
 ално, за посетиоц
 е и све оне
који су се затекли на тргу, припремили
чај.
Организатор ове манифестације
је Туристичка организација Руме, а
покровитељ је румска општина.
С. Џ.
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ПОЗОРИШТЕ „ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“

Позориште увек опстаје
И
за позоришта „Добрица Милутино
вић“ је једна успешна година и
могло би се рећи да се иде у сусрет
још бољем периоду.
– У оквиру средстава којима смо рас
полагали, као и неких срећних околно
сти, урадили смо две вечерње преставе,
једна је Са укусом воћног сладоледа, у
режији Драгана Јовичића Јовића, по тек
сту македонског писца Трајчета Кацаро
ва. То је био леп сусрет нашег позоришта
са тим македонским писцем, играли су
наши, митровачки глумци. У питању је
врло екстравагантан комад, радили смо
и лепо смо се дружили. Представа ће
сигурно и у будућности пронаћи неку
своју публику, задовољни смо због тога.
Затим, оно што је свакако обележило
2018. је сарадња и сусрет са Миросла
вом Бенком. Ја сам јако задовољна и као
директор позоришта и као глумица, што
је дошло до те сарадње, сусрета, пројек
та. Урадили смо представу Тамо далеко
која се бави завршетком Првог светског
рата у Срему и управо је то пратило јуби
леј завршетка Великог рата. Било је пре
лепо искуство, сарадња нашег позорши
та са позориштем из Старе Пазове, на
челу са Мирославом Бенком, које је јед
но од наших највећих имена када је
режија и још понешто у питању, речи су
директорке Јелене Јанковић.
Ове две представе су обележиле позо

Јелена Јанковић

ришну годину у смислу продукције. Игра
не су представе разних позоришта и
постојала је констатна пажња публике.
Што се тиче планова у 2019. години,
очекује се реновирање позоришта, али
оно што са сигурношћу може да се каже
је да ће се митровачко позориште потру
дити да не изневери знатижељу и крите
ријуме грађана, публике која постоји у
овом граду, која је, по речима директор

ке, профилисана и образована, едукова
на позоришна публика.
– Играћемо представе које већ имамо
на репертоару, покушаћемо да се пласи
рамо на неке фестивале, надам се да
ћемо успети. Неговаћемо постојеће
представе, наставићемо традицију пред
става за децу, које су сваке суботе у два
наест, сати већ годинама. У продукциј
ском смислу, зависно од средстава који
ма будемо располагали, покушаћемо да
урадимо, на задовољство свих нас зајед
но, најбоље могуће, каже Јанковић и
додаје:
– Позориште је дубоко утемељено у
историји постојања људског искуства и
сигурна сам да ће оно увек наћи начин
да опстане, да интригира и привлачи
људе. Јако је важно пратити тренутке,
бити свестан времена у ком живиш и
радиш, мада позориште нужно не изи
скује трендове, иновације. Иако су свуда
по свету, па и код нас, ин неки позоришни
изрази, није нужно, јер је свакако тај
однос глумац - публика, као што је било
и у античком периоду, неприкосновен и
непревазиђен и ту се ништа није проме
нило. Све остало је надоградња, тиче се
средстава, технологије, али у бити,
суштини је однос глумца и публике, речи
су директорке митровачког позоришта,
Јелене Јанковић.
Т. С.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Заокружена успешна деценија
П
ротекла година је за Туристичку
организацију Града Сремска Митро
вица била успешна и значајна. Про
слављен је јубиларни, десети рођендан,
са освртом на скромни почетак, али и
велике амбиције, преко уложеног рада и
труда да се наш град, са својим богатим
културним и природним ресурсима, нађе
на одговарајућем значајном месту тури
стичке понуде Србијe. Сремска Митро
вица је била радо посећена дестинација
међународних стручних скупова из Бео
града, чији су организатори желели да, у
сарадњи са Туристичком организацијом
Града, својим гостима уприличе незабора
ван, царски доживљај.
Током 2018. године регистрована су и
нова сеоска туристичка домаћинства, те
се успешно наставља развој ове врста
туризма. О квалитету њихових услуга све
дочи и награда ПКВ Капија успеха коју је
ове године добило домаћинство Салаш
Исаилови за унапређење квалитета уго
ститељских услуга.
Наставио се рад на едукативном про
граму, организујући друго квиз такмичење
Царски Сирмијум за четвртаке основних
школа, у сарадњи са Установом за него
вање културе Срем и Заводом за зашти
ту споменика културе Сремска Митрови
ца, праћен великим бројем такмичара,
радошћу дружења и успешним радовима,
награђен победичким излетом у Специјал

ни резерват природе Засавица.
Туристичка рганизација Града Сремска
Митровица подржала је велики број мани
фестација у граду и на селу. Посебно се
истичу фестивали и међународна такми
чења, која су у наш град довела велики
број учесника, али и поклоника и посети
лаца.
Кроз други по реду фестивал Царски
Сирмијум -  град легенди наставило се
са неговањем дана античке културе. У
сарадњи са Установом за неговање култу
ре Срем, Фестивал беседништва је обо
гаћен мноштвом нових садржаја, новим
сарадницима, већим бројем костимира
них учесника, новим туристичким мате
ријалом, архео рутом, чиме постаје попу
ларнији и, према речима директорке ове
установе, Светлане Сабо, ускоро препо
знатљив у широј јавности као јединствен
у Србији.
– У наредној години чека нас још много
активности на промоцији Града. Планира
мо израду новог сајта, наставак ревитали
зације Плаве линије, побољшање тури
стичке сигнализације. Надамо се новом
Инфо центру, па тим бољој видљивости и
квалитетнијем туристичком сервису. Још
једна велика жеља, која нажалост не зави
си од нас, је да град добије бар један хотел
већег смештајног капацитета, јер за то,
заиста, постоје реалне потребе, а станов
ништво би тек тад осетило добробит тури

Светлана Сабо

зма. У име Туристичке организације Града
Сремска Митровица и своје лично име
захваљујем се свим сарадницима, поје
динцима, установама, организацијама,
јавном, приватном и невладином сектору
и медијима на дивној сарадњи и подршци
током 2018. године, уз веру да ћемо зајед
но и 2019. годину учинити бољом и успе
шнијом од досадашњих, поручила је Све
тлана Сабо. 
С. С.
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МИРОСЛАВ ЈОКИЋ - НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Сремска Митровица
се развија и модернизује

У

последње две године, Влада
републике Србије, кроз разне
пројекте у Град Сремску Митро
вицу уложила је преко милијарду и
200 милиона динара, због чега је овај
једини сремски град, који броји око
40.000 становника, добио много леп
ши изглед, на којем би му позавидели
и много већи градови у Србији.
Изградња подвожњака, затвореног
базена, основних школа, реконструк
ција улица, само су од неких капи
талних пројеката, који су обележили
досадашњи рад локалне власти. Да
нема предаха и у 2019. години, потвр
ђује Мирослав Јокић, начелник Градске
управе за опште и заједничке послове
и имовину, који каже да су нови пројек
ти већ спремни, а неки од планираних
и започети.
– Почетком ове школске године,
отворили смо новоизграђену основну
школу у Мачванској Митровици, чији је
капацитет око 500 ученика. То је про
јекат, који је финансиран из средстава
Града и средствима Управе за капи
тална улагања Војводине од 116 мили
она динара. Оно са чим можемо још да
се похвалимо, од недавно завршених
пројеката, то је реконструкција улице
Вука Караџића, која се налази у самом
језгру града, у којој је урађена комплет
на инфраструктура, а рађена је сред
ствима уз помоћ покрајинске владе и
Града, за чега је издвојено 30 милиона
динара – каже начелник Јокић, и додаје
да су завршени и радови у Железнич
кој улици, вредности око 130 милиона
динара, а извођени су највећим делом
из средстава ЈП Путеви Србије.
– Та улица представља симбол
нашег града, јер је красе дрвореди пла
тана старости преко 130 година, зато
је и посао био захтеван. Успели смо
да заштитимо дрвеће, али и да улица
добије савремени изглед, како би сво
јим грађанима била функционалнија.
Поред ових платана, њу ће красити
још 1. 276 различитих биљака, што ће

Базен
2017. године Митровчани су доби
ли затворен базен, вредности око
250 милиона динара. У близини
Пословно-спортског центра „Пинки“
откривена је бушотина топле воде,
која се искористила за грејање и хла
ђење целокупног спортског комплек
са. Тако су грађани, поред купања на
реци Сави, добили могућност да пли
вају и у зимском периоду.

Терен за мали фудбал
Фудбалски терен са вештачком тра
вом и рефлекторима, од новембра
прошле године, понео је име, по
рекордеру у броју одиграних мечева
за репрезентацију Србије, Бранисла
ву Ивановићу. Вредност терена, који

задовољава све стандарде за разли
чита такмичења, износи 18 милиона
динара, од чега је Министарство трго
вине, туризма и телекомуник ација
обезбедило 13 милиона динара, док
је остатак обезбедио Град.

додатно улепшати изглед саме улице –
напомиње Јокић.
Поред тога, што уз улицу иду и два
кружна тока, она је била само наставак
једног пројекта - модерног подвожња
ка, у који је уложено око пет милиона
евра, за чију изградњу је било потреб
но свега 18 месеци.
– Он повезује град са индустријском
зоном, а његовом изградњом решен је
вишегодишњи проблем грађана Срем
ске Митровице, када је реч о безбед
ности саобраћаја, чиме је омогућено и
ширење насеља према Фрушкој гори –
објашњава начелник, уз напомену, да
локална самоуправа стално ради на
пројектима који се односе на квалитет
нији живот грађана.
Док многа места по Србији имају про
блем са лошом демографском сликом,

то није случај у овом сремском граду,
који је имао потребу, због великог броја
деце, да изгради још једну школу.
– Недавно смо започели изградњу
основне школе „Јован Поповић“, која
ће се простирати на површини од 4.000
метара квадратних, а вредност инве
стиције износи 300 милиона динара.
Финансирају је заједно Град и Управа
за капитална улагања Војводине. У
старом објекту зграде, наставу поха
ђа 830 ученика и она је, по броју деце,
највећа школа у нашем граду. Радиће
се у две фазе, тако да ми очекујемо да
ће 2020 године бити завршена – каже
Јокић, напоменувши, да нису изоста
вили ни сеоска подручја, у којима се
спроводе разни пројекти значајни за
живот грађана ове општине.
С. Костић
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СРЕМ

Година у духу
руске културе

И

сторијски архив Срем,
минулу 2018. годи
ну провео је активно.
Према речима директора
Дејана Уметића, радило се
у више области, а међу свим
активностима, посебно се
истичу Дани руске културе, у
оквиру којих је организована
изложба Руска емиграција у
Срему.
– Изложба је трајала
десет дана и била је вео
ма посећена. То је програм
организован у сусрет обе
лежавању сто година руске
емиграције у Краљевину
Срба, Хрвата и Словенаца.
Изложба је до сада обишла
девет места, а недавно је
била постављена у Руском
Крстуру. Поред изложбе,
издвојио бих и вече руске
хорске музике, предавања
на тему руске револуције,

предавања везана за руску
књижевност и слично, а
приказивали смо и неколи
ко филмова. Због великог
интересовања планирамо
да организујемо Дане руске
културе и почетком 2019.
године – рекао је директор
Дејан Уметић.
Према његовим речима,
Архив је узео учешће и у
обележавању стогодишњи
це Првог светског рата, али
изложбе које су тим пово
дом организоване нису
доживеле велико интересо
вање јавности. Упркос томе,
Архив може да се похвали
богатим издаваштвом, које
ни протекле године није
мањкало.
– Што се тиче издања,
издвојио
бих
Историју
Будимске епархије, изузет
ну монографију која обра

Дејан Уметић

ђује историју Срба и срп
ске заједнице на подручју
Мађарске. Монографија је
наишла на велико интересо
вање, како код нас, тако и у
Мађарској. Такође, издвојио
бих монографију Град вред
нији од царске кћери, као
и Срем у Првом светском
рату. Издали смо и други
том монографије Спорт у
Срему, а од посебног зна
чаја је и монографија Сир
миум проф. др Мирославе
Мирковић, која је протекле

године доживела издање
на енглеском језику – исти
че Дејан Уметић и додаје
да Споменица Историјског
архива Срем, чије послед
ње издање је промовиса
но у новембру, представља
важну друштвено-историј
ску грађу у области научних
истраживања, што и не чуди,
јер са Архивом константно,
као стручњаци, сарађују др
Ненад Нинковић и др Горан
Васин.
Н. М.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Чувари сремског културног наслеђа

С

ремска Митровица, као град богат
култ урним наслеђем, редовно
мора да води рачуна о својим спо
меницима културе. За овај посао заду
жен је Завод за заштиту споменика кул
туре, а према речима директора Љуби
ше Шулаје, посла је било током читаве
године.
– У нашој надлежности су све општи
не Срема, који је богат културним насле
ђем. У току ове године, пре свега, наста
вили смо са конзервацијом подних
мозаика из Царске палате. То је вишего
дишњи пројекат који финансира Мини
старство културе. У последњих неколи
ко година Завод је конзервирао око сто
квадратних метара и изложио у Царској
палати, што је велики успех, јер сред
ства за културу су ограничена, а конзер
вација античких мозаика је веома захте
ван посао, који изискује ангажовање
најбољих стручњака у тој области. То је
нешто што је веома значајно за наш
град – рекао је директор Љубиша Шула
ја.
Као најзначајнији пројек ат, који је
завршен у току 2018. године, он је иста
као реконструкцију и конзервацију Жит
ног трга у Сремској Митровици.
– Тим радовима је град добио интере
сантан простор, који је мултифункцио
налан, у смислу да поред презентације
археолошког локалитета имамо и отво

Љубиша Шулаја

рену сцену. Том делу града је на тај
начин удахнут нови живот – рекао је
Љубиша Шулаја.
Према његовим речима, у току 2018.
године започета је реконструкција фаса
да у најужем градском језгру у Сремској
Митровици.
– Митровица има најзначајније објек
те који потичу из 18. и 19. века. То је

лице града и ти објекти су сами по себи
споменици културе, а поред тога имају и
непроцењив историјски значај. Између
осталог, извођени су и радови на рекон
струкцији зграде у којој се налази Завод
за заштиту споменик а културе, која
датира из 1758. године. Сачувала је свој
оригинални изглед, а радови на њеној
реконструкцији ће се наставити следеће
године – рекао је Љубиша Шулаја.
Када је реч о плановима за наредни
период, поред даљег рада на конзерва
цији мозаика и заштити археолошких
локалитета, директор Шулаја је најавио
и рад на реконструкцији и конзервацији
археолошког локалитета у Мачванској
Митровици, за који се везују подаци о
томе да је на том месту сахрањен Свети
Методије.
– На томе треба радити и, на крају
крајева, заталасати културну јавност и
стручњаке из те области, како би се
потврдила хипотеза о гробу Светог
Методија. Та прича је врло значајна за
наш град, али и читаву државу. У току
2019. године планирамо да се позабави
мо конзерваторским радовима на том
локалитету. Такође, у зависности од
добијених средстава, надамо се да
ћемо успети да реконструишемо још
неколико фасада и да ће град добити
лице какво треба да има – закључује
директор Љубиша Шулаја.
Н. М.
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ФОРУМ ЖЕНА СПС

временских услова премештен у спортску
халу у Шиду. Спортска хала је била испу
њена дечјом грајом, смехом и узбуђењем.
Уз пригодан програм подељени су пакетићи
за децу узраста до десет година из Шида.
Пре тога су подељени пакетићи за децу
из свих месних заједница. На територији
шидске општине 3600 малишана је доби
ло слатки пакет. Организатори овог догађа
ја су Општина Шид и Културно-образовни
центар Шид.

Хуманост на делу

У понедељак, 31. децембра, Форум жена
СПС-а града Сремска Митровица, посетио
је Одељење педијатрије Опште болнице, и
малишанима поделио пакетиће. Пакетићи,
који су подељени уз присуство Деда Мраза,
деци су измамили осмехе на лицима.
Такође, истог дана, Месни одбор СПС-а
насеља Блок Б, на челу са председником
Вељком Милићевићем и Форум жена, посе
тили су дечака Александра Панића и њему
уручили пакетић.

ности пећиначке Општинске управе Снежа
на Гагић и директорка Центра за социјални
рад Пећинци Биљана Јовичић, а уручено је
укупно 23 пакетића.
Само дан раније, 26. децембра пред
ставници Општине и Центра за социјални
рад, на челу са председником општине мр
Жељком Трбовићем, посетили су Дневни
боравак за децу и младе са сметњама у
развоју у Суботишту. Том приликом су се
дружили са корисницима услуга Дневног
боравка и уручили им новогодишње паке
тиће.

ИРИГ

ЛЕПОСАВИЋ

Радост даривања
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Поклони из
Ирига и Инђије

Пракса започета прошле године, да се
новогодишњим пакетићима обрадују деца
ратних војних инвалида, настављена је и
ове. Председник Општине Шид Предраг
Вуковић, током свечаности која је органи
зована за ову децу, поделио је тридесет и
два пакета.

Д. П.

КОНЦЕРТ СКУД ЈЕДНОТА

Весело и надахнуто

Фондација Осмех на дар у сарадњи са
ДУ „Дечија радост“ и Центром за социјални
рад из Ирига, први пут су 28. децембра
поделили пакетиће деци из иришке општи
не. Новогодишње пакетиће је добило више
од 70 малишана из социјално угрожених и
хранитељских породица. Осмех на дар је
прва хуманитарна студентска организација,
која дуги низ година пружа помоћ и подр
шку угроженој деци са територије целе
Србије.
У оквиру 13. новогодишње акције, прику
пљали су садржај за пакетиће, а то су нове
играчке, књиге за децу, наставни матери
јал, школски прибор и слаткиши. Додели
пакетића, у украшеним просторијама Пред
школске установе претходила је луткарска
представа Хоћу да украсим јелку, у реали
зацији родитеља и васпитача.
С. Џ.

Словачко културно - уметничко друштво
Једнота, одржало је у суботу, 23. децембра
завршни концерт којим су желели да зао
круже рад током 2018. године. Председник
КУД-а Владимир Чањи каже, да су се за
овај концерт спремали неколико месеци,
како би на крају године показали шта су све
урадили у претходном периоду.
Председник општине Инђија Владимир
Гак, Тихомир Стојаковић, покрајински
посланик, и Миодраг Бебић, заменик пред
седника иришке општине, посетили су 29.
децембра општину Лепосавић на Косову и
Метохији. Они су заједно са председници
ма општина Горњи Милановац и Косјерић,
испред цркве Светог цара Константина и
царице Јелене у селу Каменица, малиша
нима уручили новогодишње пакетиће и
пригодне поклоне. Домаћини овог скупа су
били Зоран Тодић, председник општине
Лепосавић и Миодраг Радовановић, члан
Црквеног одбора у селу Каменица.

ПЕЋИНЦИ

Радост за празнике
Општина Пећинци је у периоду пред
новогодишње празнике поделила близу
1.600 новогодишњих пакетића деци из
вртића и основцима узраста од првог до
четвртог разреда, а нису заборављена ни
деца из хранитељских породица, ни кори
сници услуга Дневног боравка за децу и
младе са сметњама у развоју у Суботишту.
У згради Општине Пећинци, 27. децем
бра, окупила су се сва деца из хранитељ
ских породица са територије наше општи
не. Новогодишње пакетиће су им уручиле
начелница Одељења за друштвене делат

ШИД

Подела пакетића
Иако је било планирано да се дочек дечје
Нове године одржи на Тргу културе послед
њег дана 2018. године, овај догађај је због

– Овај програм је фокусиран на децу која
су врло активна у нашем КУД-у. Поред њих
представиле су се и старије фолклорне
групе, као и женска певачка група. Добро
смо организовани што се проба тиче. Одр
жавамо их једном недељно. После 23 годи
не гостовали смо у Словачкој на фестива
лу у Гложану Танцуј, танцуј. Жири је ове
године одлучио да и нас пошаље следеће
године на велики фестивал у Ђетву у Сло
вачкој. Ту ћемо представљати Словаке из
Војводине. Последњи пут, наше друштво
је тамо било 1987. године. Свако може да
постане члан нашег КУД-а, а највише смо
поносни на дечју фолклорну групу, где их
има двадесетак. Чланови нису само Сло
ваци, већ свако, ко пожели да се дружи и
квалитетно проведе време –закључио је
Владимир Чањи.
Д. П.
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Градској кући Слађан Манчић, председник
Општине.
Он је напоменуо да је битно да се тај кон
тинуитет раста и развоја задржи и у новој
години, уз жеље упућене свим грађанима,
да им Нова година буде срећна и успешна.

Победник
Мирослав Савков

ГРАДСКИ ТРГ РУМА

Напредњаци
делили бадњаке
Традицион
 ални, сада већ 20. Румски
ликовни салон, отворен је 29. децембра у
Културном центру „Брана Црнчевић“.
На конкурс, који је објавио Културни цен
тар, пристигла су укупно 73 рада од 45
уметника. Селекторка јубиларног 20. Рум
ског ликовног салона, академска вајарка
Љиљана Војводић и чланови жирија Жељ
ко Радић, Душан Чавић и Бранислав
Црвенковић, донели су после селекције
одлуку да се на изложби представи укупно
42 уметника са 71 радом.
Победник Румског салона је Мирослав
Савков са радом под називом Двобој, друга
награда је припала Бојану Максимовићу за
рад Друга кап, а трећа, Стефану Михаило
вићу за слику Будимка, напуштен град.

АНИП „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Годишњи концерт

in the Wonder Band оркестар који плеше,
перформансом у којем тело користе као
инструмент. После концерта су уручене
захвалнице локалној самоуправи и спонзо
рима, који су подржали рад најстаријег кул
турног друштва у Руми.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА РУМА

О румском
Магистрату

Зграда позната као Магистрат, налази се
у Железничкој улици у Руми и подигнута је
1836. године. Сада је приватно власни
штво, са оронулом фасадом, а управо ова
зграда је била предмет мастер рада Реви
тализација зграде Магистрата у Руми,
Румљанина Небојше Вилотића, мастер
инжењера архитектуре. Он је својим радом
дао идеју и начин, како ревитализовати и
обновити ову зграду, наравно уз очување
њеног изгледа. Тај мастер рад је својим
суграђанима приказао 24. децембра у чита
оници Градске библиотеке „Атанасије Стој
ковић“. 

Румски напредњаци наставили су и ове
године своју традицију дељења бадњака
на Градском тргу 6. јануара. Они су грађа
нима делили бадњаке, деци слаткише, као
и страначки промо - материјал. Међу стра
начким функционерима био је и Слађан
Манчић, заменик председника ОО СНС
Рума, који је свима пожелео срећне божић
не и новогодишње празнике.

РУМСКИ ОДБОР САВЕЗА
ЗА СРБИЈУ

Конференција
за новинаре

ГРАДСКА КУЋА РУМА
Извођачки састав румског АНИП-а
„Бранко Радичевић“ одржао је свој тради
ционални годишњи концерт 28. децембра у
Великој дворани Културног центра „Брана
Црнчевић“.
Овај концерт је сваке године прилика да
се саберу утисци и домаћој публици прика
же све оно на чему је Ансамбл радио у
протеклој сезони. Гости концерта су били
чланови фолклорног ансамбла КЦ Мла
дост из Футога. Концерт је одржан пред
бројном публиком, која је уживала у насту
пу како домаћина, тако и гостију, које је
наградила честим и дуготрајним аплаузи
ма.


Новогодишњи
пријем

СРПСКО ПЕВАЧКО ДРУШТВО

Рођендански
концерт
Српско певачко друштво у Руми одржало
је свој велики концерт 23. децембра у Кул
турном центру, којим је обележило 156
година постојања. Велики хол је био препун
Румљана, који су дошли да уживају у овом
слављеничком концерту и репертоару који
је за ту прилику био сачињен. Као гости су,
на овом великом концерту, наступили Alice

– Иза нас је, у сваком погледу једна
добра година, коју ћемо узимати за пример
у наредном периоду. Свако од вас је дао
свој допринос, да она буде успешна, како
ми у локалној самоуправи, тако и привред
ници, јавна предузећа, установе, па до гра
ђана који су нам давали сугестије, критике
и указивали шта треба да поправимо у
свом раду. Зато, хвала што сте нам помо
гли да урадимо велике ствари у 2018. годи
ни – рекао је на традиционалном новогоди
шњем пријему, одржаном 28. децембра у

Локални одбор Савеза за Србију форми
ран је у Руми 13. децембра, а првобитним
чланицама, Демократској странци, Срп
ском покрету Двери, Левици Србије, Народ
ној странци и Организације Драгана Ђила
са, прикључила се и ДСС. Представници
ових странака и организација, одржали су
конференцију за новинаре 4. јануара у про
сторијама ДС-а. Ненад Боровић, из ДС-а је
истакао да је овај савез препознат као
модел окупљања патриотских и демократ
ских опозиционих снага, као и да је основ
окупљања Програм у 30 тачака. Поред
тога, све окупљене странке, организације и
покрети се залажу за основни циљ, а то су
фер избори.
Борис Шикић, одборник у СО Рума, у име
Организације Драгана Ђиласа, која је у
оснивању, истакао је да су сви добродошли
у овај савез, јер је заједнички циљ, сем
поменутог Програма у 30 тачака, мењање
система. На конференцији за новинаре су
говорили и Милан Ћосић из Нове левице,
Марија Младеновић из Нове Србије и Мар
ко Денић из Српског покрета Двери, док је
Јован Станојчић из ДСС-а истакао, да је
заједнички циљ побољшање демократије у
друштву и да су у томе јединствени. С. Џ.
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“

Пред нама су велики
и важни пројекти
Д

елатност Јавно предузеће „Урба
низам“ је од јавног интереса
и везана је за развој Сремске
Митровице. По речима директорке
Мирјане Вашут предузеће има знатан
обим посла и велике планове.
– Ово јавно предузеће је релатив
но младо и сви започети послови од
оснивања имају свој континуитет. Спе
цифичност нашег рада је у томе што
се плански документи раде складу са
законом о планирању и изградњу, а
све то захтева извесно време и пошто
вање законске процедуре. Становни
штво је увек обавештено о томе шта
ће се у овом граду радити од планске
документације и из ког разлога. Грађа
ни на јавном увиду могу да се изјасне
у вези са тим плановима, да доставе
предлоге и сугестије. Након тога коми
сија одређује да ли су сугестије оправ
дане или не, односно да ли ће бити
прихваћене. Следећи корак је предлог
плана и он се упућује у општинску про
цедуру, до завршног дела када се план
доноси на Скупштину Града Срем
ска Митровица, објашњава Мирјана
Вашут.
Као важне елементе пословања
у претходној години Мирјана Вашут

Мирјана Вашут

издваја израду планова детаљне регу
лације.
– Поред стандардне процедуре, а то
је праћење примене просторног пла
на Града Сремска Митровица и гене
ралног урбанистичког плана, прошле
године смо урадили неколико плано
ва детаљне регулације за просторне

блокове у самом граду. Њихов наручи
лац је био Град Сремска Митровица, а
имали смо неколико планова детаљне
регулације за познатог инвеститора,
као што је Лафарж. Издвојила бих и
битан план који је финансирала Покра
јинска влада, то је план детаљне регу
лације комплекса Летенка. Он предви
ђа замењивање постојећих дотрајалих
и градњу новог објекта за спорт и
рекреац
 ију најмлађих, каже Мирјана
Вашут.
Како и сама наводи, за следећу годи
ну планира се неколико пројеката.
– Ми већ првог јануара 2019. године
радимо план детаљне регулације за
једног инвеститора у Сремској Митро
вици. Такође, 21. децембра на Скуп
штини града Сремска Митровица усво
јен је наш план и програм пословања
за 2019. Предложили смо да израдимо
нови просторни план Сремске Митро
вице, просторни план водоснабдева
ња, наводњавања и просторни план
Фрушке горе. Он се, наравно, мора
ускладити са плановима вишег реда.
Наш рад ће се односити и на централ
ни и северни део Сремске Митровице.
Предвидели смо да урадимо два пла
на генералне регулације за централ

ГАЛЕРИЈА „ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРЕВИЋ“

Сваке године расте
квалитет изложби

Р

ад митровачке галерије и квалитет
изложби су 2018. године били на
високом нивоу. Све што је планира
но је урађено, чак и више од тога.
– Јако је битна стална поставка Лазе
Возаревића. Након рестаурације и опре
мања слика, од децембра 2017. до кра
ја марта, имали смо изложене слике из
нашег фонда, које су рестауриране и у
њих је уложено око пет милиона дина
ра, у чему нам је помогла покрајина, као
и република. Битно је истаћи да је било
велико интересовање за ту изложбу,
током та три месеца више од три хиљаде
љубитеља уметности је посетило Гале
рију, рекао је директор Милан Маринко
вић.
Уследиле су интересантне и посеће
не изложбе на којима су била изложе
на дела југословенских сликара друге
половине ХХ века, преплитале се графи
ка, скулптура и уље на платну, одржана
градска и покрајинска смотра аматера,
изложбе наших савременика и суграђа
на, као и међународна изложба лего коц
кица, завршно са изложбом Лазар међу

ученицима, која представља радове два
десетчетворо уметника који су у неком
тренутку били ученици Лазара Возаре
вића и за посетиоце је отворена до краја
марта следеће године.
– Ове године смо оборили рекорд
посећености. Прошле године смо имали
петнаест хиљада, а ове године осамна
ест хиљада само до средине децембра.
Морам истаћи да смо имали одличну
сарадњу са осталим културним устано
вама, нарочито са музичком школом.
Наша врата су отворена свима и могу да
кажем да представљамо центар култур
них дешавања, код нас се одржавају раз
не промоције, манифестације, концер
ти. Маркетиншки су лепо испраћена сва
дешавања, рекао је Маринковић.
За следећу годину је у плану изложба
Децембарске групе, чији је члан био Лаза
Возаревић, у сарадњи са Галеријом Цеп
тер из Београда.
– Они ће излагати Возаревићева дела,
а нама ће дати дела чланова Децемба
рске групе. Осим тога, имаћемо и само
сталну изложбу једног од ученика Лазе

Милан Маринковић

Возаревића, при чему ће избор бити
тежак, јер сви су они врсни уметници.
Настављамо са традиционалном изло
жбом Арт3, као и са традицијом излага
ња митровачких сликара. За ову годину
смо уговорили са Љубомиром Вучићем,
ми се радујемо, публика дуго није има
ла прилику да види његове радове, а он
заиста има шта да покаже. Планирали
смо и Владу Величковића, тако да су то
изложбе које ће носити следећу годину. У
сарадњи са Рашком ћемо одрадити још
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ну зона града и северни део насеља
Сремска Митровица. Ту се јавила
потреба да се регулишу главне улице,
да би се могле изградити саобраћајни
це и да би се могли легализовати објек
ти који су без одобрења. Желимо да
повећамо степен урбанитета у насељу
Алеја и Спомен - гробља. Парк је прво
битно меморијалан и тако се користи.
Међутим, сада имамо маме са децом,
бициклисте, и нема довољно садр
жаја који прате његово коришћење и
потребе корисника. Пре свега бисмо
сагледали ту потребу, допунили парк,
сачували постојеће зеленило и обно
вили оно што је уништено. За насеље
Јалија 3 планирамо легализацију бес
правно изграђених објеката, формира
ње малих блокова који би требало да
имају урбани идентитет, каже дирек
торка Урбанизма Мирјана Вашут.
Као нешто што би Сремску Митрови
цу издвојило од осталих градова и што
јој је свакако потребно, Мирјана Вашут
види гробље за кућне љубимце.
–Гробље за кућне љубимце је нешто
што видимо као потребу и то нема за
сада ниједан град у Србији. Ту је и
план за проширење регионалне депо
није, али и централног градског гро
бља. Гробна места су заузела зеле
ни појас. Можда би крематоријум био
решење, тиме би се смањило кори
шћење земљиште прве класе. Нарав
но, водило би се рачуна о конфеси
јама у нашем граду, наводи Мирјана
Вашут само нека од питања и диле
ма везаних за будући развој Сремске
Митровице.
З. Поповић
једну изложбу, са њихових колонија, где
ће бити изузетних уметника. Могу да кон
статујем да сваке године расте квалитет
изложби, а планирамо и једног светског
уметника, да ли ће то бити Пикасо или
Ворхол све зависи од средстава које
будемо могли да обезбедимо, али реа
лизација једне такве изложбе би била
веома интересантан подухват, да види
мо како ће наши суграђани реаговати на
то. Ако бисмо у томе успели, вероват
но не бисмо превише ширили програм,
пошто није битан број изложби, битан
је квалитет. Аматерима ћемо свакако
дати прилику, иако смо доста оптереће
ни нашим програмом, приоритет су ака
демски сликари, али не можемо оспори
ти да има пуно талентованих аматера и
треба им пружити шансу да и они изла
жу, речи су Маринковића.
У плану је и пројекат за адаптацију
таванског простора, који би својом вели
чином од 480 квадратних метара пуно
могао да понуди, како одржавању кул
турних манифестација, тако и поставка
ма уметника аматера.
– У складу с плановима те врсте, бит
но би било да се уради и депо, који нам
је потребан за слике, јер након рестау
рације морају адекватно да се сместе.
Планирана је и фасада, којом би спо
љашњи изглед зграде био усклађен са
прелепим, унутрашњим простором, каже
директор Галерије, Милан Маринковић.
Т. С.
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„ГРАДСКО СТАНОВАЊЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Година успешног
пословања
Д

иректор предузећа „Град
ско становање“ Милош
Ковач је у разговору за
наше новине сумирао резул
тате пословања у 2018. години
и рекао нешто и о плановима
за 2019. годину. Истакао је да
су резултати пословања пози
тивни, а посебно је задовољан
тиме што је повећан број кори
сника.
– Ми из „Градског становања“
смо изузетно задовољни 2018.
годином. Све веће пројекте
привели смо крају, а могу рећи
и да се број корисника наших
услуга повећао. На почетку
2016. године у систему одр
жавања је било 163 зграде са
око 3.500 стамбених јединица.
Сада имамо 4.900 стамбених
јединица, односно 293 зграде.
Мислим да су и сами грађани
Милош Ковач
задовољни текућим одржава
њем, да су приметили бољитак
и да је цео процес ефикаснији уко
Као један од успеха пословања
лико се одлуче да уђу у наш систем Милош Ковач истиче да „Градско ста
одржавања зграда, каже Ковач.
новање“ има висок проценат наплате
Он се осврнуо на новину у овој закупа пословних простора и гаража.
години, а то су професионални
– Добили смо позитивно мишљење
управници које сада има свака стам од ревизорских институција да смо
бена зграда и рекао да је задово предузеће у Србији које има најве
љан сарадњом са њима. Што се тиче ћи степен наплате закупа. Могу да
лифтова у зградама, који су углав кажем да оба посла радимо савесно
ном веома стари, директор каже да и квалитетно. Такође, зграде су доста
је њихова поправка била отежана, старе и за квалитетно отклањање
али да је „Градско становање“ нашло проблема је потребно више времена,
решење тако што је склопило уговор и стога је потребно да грађани имају
са већим фирмама (АННД Васић и мало више стрпљења и разумевања.
Клемон лифтови) које праве дело
За наредну годину, директор „Град
ве за старе лифтове. На тај начин је ског становања“ најављује неколико
омогућена поправка лифтова који су пројеката.
стари и преко 40 година.
– Поред стандардног пословања,
Милош Ковач се осврнуо на, како је за наредну годину планирамо да
рекао највећи проблем, а то су кро уведемо електронске огласне табле.
вови стамбених зграда
Оне ће се налазити на нашем веб– Након контроле ревизорских сајту и свако обавештење ће бити
фирми из Београда, добили смо доступно грађанима и све ће бити
упутства да можемо корисницима да транспарентно. Такође, често се
дамо позајмице до педесет проце дешава да се налепнице у лифтови
ната од утврђене вредности потреб ма скидају. На тај начин се скине и
них радова. Током целе 2018. године број телефона на који грађани могу
позивали смо све стамбене заједни да се обрате у случају квара. „Град
це да се организују и прикупе педе ско становање“ ће се потрудити да
сет процената новчаних средстава сваки лифт има налепницу са бројем
за поправку крова, а „Градско стано за хитан случај. То је заиста важно.
вање“ ће дати позајмицу за остатак. У сарадњи са Сектором за ванредне
То је позајмица без камате и период ситуације Града Сремска Митровица
отплате је пет година. Желим и овим у припреми су плакати на којима ће
путем, преко медија да позовем гра јасно бити показано како да се гра
ђане да се удруже, скупе половину ђани понашају у случају пожара. То
новчаних средстава, а остатак позај ће бити обавезно у свакој стамбеној
ме од „Градског становања“ и на тај згради, закључује Милош Ковач.
начин заједно решимо овај велики
проблем, рекао је Милош Ковач.
З. Поповић
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Дежурна екипа хитне помоћи

СРЕМСКА МИТРОВИЦА:

Ноћ у служби хитне помоћи
П
рипадници Службе хитне медицин
ске помоћи у Сремској Митровици
даноноћно дежурају како би животи
наших грађана били спасени и неугро
жени. Они никада не знају да ли их чека
мирна ноћ или дан и увек су спремни за
интервенцију, а у посебној приправности
налазе се током празника. Како бисмо
сазнали какав је то посао у Служби хит
не помоћи, екипа наших новина провела
је ноћ у њој.
Према речима дежурног лекара, др
Милана Мандића, две екипе увек су
спремне за реаговање.
– Имамо две потпуно обучене и опре
мљене екипе и два потпуно опремљена
санитета. Потпуно опремљена екипа хит
не помоћи се састоји од три човека - јед
ног возача, једног техничара и једног лека
ра. Нас лекара је у смени двоје, и имамо
три техничара и три возача. Две екипе су
увек мобилне и покривају простор све до
Манђелоса, Гргуреваца, Сремске Раче и
Ноћаја – рекао је др Мандић.
Протекла новогодишња ноћ, као и вре
ме празника, у Сремској Митровици про
текли су мирно и без већих интервенција.
– Што се тиче послова током празни
ка, имали смо неколико случајева шлога,
два случаја тешког инфаркта, приликом
којег се пацијент од куће директно пре
вози на Институт у Сремску Каменицу,
као и неколико случајева блажег срча
ног удара. Сви пацијенти су ван живот
не опасности. Осим тога, било је неко
лико лакших саобраћајних незгода, без
тешко повређених. Као и обично, током
празника, било је више случајева тешког
напијања, а, оно што је најчешће, било је

Када је почела мећава,
први дан смо имали
тешку саобраћајну
несрећу у околини
Великих Радинаца, са
два тешко повређена
човека заглављена у
аутомобилу. Једног
смо извукли сами, а
другог су извукли
ватрогасци који су
морали да исеку
аутомобил. Успели
смо да их спасимо
и ван животне су
опасности. Не ваља
возити пијан, а они
су били пијани и
налетели на шлепер,
рекао је др Милан
Мандић

повреда, као и обично током зиме. Током
празника, запажена су погоршања стања
хроничних болесника, пре свега повећа
ња крвног притиска. У вези са исхраном,
искрено речено, људи погрешно мисле да
је унос масноћа током празника оно што
прави проблеме. То јесте узрочник боле
сти, али на хроничном ниову. То што сте
се једном или у три дана најели и напили
неће вам ништа шкодити. Проблем је са
уносом соли. Унос соли вам притисак са
120 диже на 200. Кисели купус је чиста со
и зато претеривање у једењу сарме може
да буде проблем – објашњава др Милан
Мандић.
Према његовим речима, током снежних
дана у децембру није било већих интер
венција, осим једне, која је екипи хитне
помоћи остала у сећању.
– Када је почела мећава, први дан смо
имали тешку саобраћајну несрећу у око
лини Великих Радинаца, са два тешко
повређена човека заглављена у аутомо
билу. Једног смо извукли сами, а другог су
извукли ватрогасци који су морали да исе
ку аутомобил. Успели смо да их спасимо и
ван животне су опасности. Не ваља вози
ти пијан, а они су били пијани и налетели
на шлепер – прича др Мандић и додаје
да током празника увек буде интервен
ција везаних за пијанства. Ипак, како
каже, служба хитне помоћи у том случају
мало шта може да уради, осим уколико је
дошло до компликација.
– Људи у пијанству ретко кад назо
ву хитну помоћ, и то је паметно. Већи
на људи који су пијани треба само да
се отрезне. Једина опасност код пијаног
човека је од тога да се не угуши уколико
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Нестао
Срђан Јанковић

Служба хитне помоћи у Сремској Митровици

поврати, а лежи на леђима. То сам за 13
година видео два пута. Обоје су били мла
ди људи и то ми је било језиво. Такође,
постоји и опасност уколико се са алкохо
лом мешају лекови за смирење, где може
да дође до престанка дисања из чиста
мира. Нама углавном уплашени родите
љи доводе малолетну децу, али пијаног
човека само треба припазити, чувати на
топлом и водити рачуна да може да пра
вилно да поврати уколико има потребе за
тим – рекао је др Милан Мандић.
Он додаје да је у његовом послу нај
већа сатисфакција у томе када се спасе
људски живот. Међутим, природа посла
је таква да се људи који раде у области
здравствене заштите често суочавају са
смрћу, а посебно екипе хитне помоћи.
– Без обзира на то какав је случај у
питању, нас троје морамо да га решимо.
Не буде лако, али зато имамо нешто више
од два слободна дана да се опоравимо,
посебно ако се десило нешто језиво. Нај
теже се носимо са смрћу. Пацијенти уми
ру. Сви смо обучени и спремни на све
ситуације, али такве ствари се дешавају.
Онда треба погледати у очи човека који
умире, али и чланове његове породице.
Поштено да кажем, нисам се навикао на
то за све ове године и никада нећу. Са тим
стресовима се свако носи на свој начин, а
ја читам и пишем чланке за Википедију.
Понекад после смртног случаја не могу
да спавам и по два дана. Када сам био
млад лекар, ако неко умре, дешавало ми
се да га сањам и по неколико месеци. То
је ружан део посла, али ми за сваког ско
чимо да га спасемо, јер никада не знате
кога ћете успети да оживите. Ипак, врло
мало пацијената се враћа. У америчким
серијама је то приказано много другачије.
Нама се дешавало да имамо и по четворо
мртвих за један дан, али трудите се да се
носите са тим и то потиснете. Најздравије
је да имате неки хоби и будете посвећени
својој породици, деци. Такође, један спа
сен живот вам обрише све оно лоше за
десет које сте изгубили – објашњава др
Мандић.
Како каже, током смене буде различи
тих позива, али екипа хитне помоћи сваки
од њих свата озбиљно и увек реагује.

– Људи некада у паници зову и из пот
пуно тривијалних разлога. Тако нас је јед
ном звала жена која је рекла да јој мај
ка умире. Ми смо упали тамо главачке
и видели старију жену која пере шољи
це за кафу. Рекла нам је да је знала да
ћемо доћи па је устала да поспреми. Са
друге стране, људи некада зову потпу
но хладнокрвно за веома хитне ствари.
Када људи изгубе свест, јако је важно
јавити нам да ли пацијент дише или не,
да бисмо одмах знали како да поступимо.
Најважније је свој страх и забринутост у
мало речи пренети ономе ко се јавља на
телефон. Ми људски страх јако поштује
мо – прича др Милан Мандић, а прекида
га техничар који каже да је време за пола
зак. Екипа у року од једног минута седа у
санитет и успешно збрињава један астма
тични напад.
Борко Чуковић, техничар хитне меди
цинске помоћи, свој посао описује као
специфичан.
– Психички је мало тешко, али човек
се годинама навикне. Сваке ноћи има
више излазака, као и ове. Буде излаза
ка код хроничних пацијената, а било је
и озбиљнијих и хитнијих ствари. За 12
година колико радим, најтеже ми је пала
смрт детета које се утопило у каналу. Ми
смо га извадили, реанимирали успут, али
је после неког времена ипак преминуло.
Ипак, има и комичних ситуац
 ија. Једном
нам је мама довела сина и рекла да је
довела „малог“ на преглед, а уствари се
радило о тридесетосмогодишњаку који је
имао температуру – прича Борко и додаје
да су у том послу најважнији међуљудски
односи. Припадници екипе хитне помо
ћи много времена раде заједно и на тај
начин родила су се многа нераскидива
пријатељства, па и кумства.
Дејан Познановић, возач санитета, овај
посао ради 17 година и каже да је посао
тежак, али није монотон. Људи попут
њега нису лекари, али људски животи
ипак зависе и од њиховог учешћа. Поред
лекара и медицинских техничара, и они
представљају важну карику у ланцу који
је задужен за спасавање живота наших
грађана у сваком тренутку.
Н. Милошевић

Срђан Јанко
вић из Сремске
Митровице је
2.
јануа р а
нестао. Како
преноси пор
тал Нестали,
он је око један
сат после поно
ћи
напус тио
кућу и отишао
ка
савс ком
насипу. У бли
зини фудбал
ског стадиона Срем је пронађен његов
разбијен телефон. На себи је имао
маслинастозелену јакну, црвени дукс са
капуљачом, сиву тренерку и беле Лотто
патике. Срђан је висок 172 цм, тежак је
70 килограма, има тамно смеђу косу и
зелено-браон очи.
Уколико га је неко видео или има
информацију о њему нека обавести нај
ближу полицијску станицу или контакти
ра породицу на следећи број телефона:
064/44-707-53 ЖивојинЈанковић.

ИНЂИЈА

Уштеде на
јавној расвети
Представници Јавног предузећа Инђи
ја-пут, могу се похвалити уштедом у
области јавне расвете, јер је у претход
ном периоду извршена замена живиних
сијалица натријумовим. Према речима
Зорана Милићевића, директора ЈП
Инђија-пут, до сада је завршено око 60
одсто предвиђеног посла.
– Процене су да ће до краја 2019. годи
не све живине сијалице бити замењене
штедљивим. Познато је, да натријумове
сијалице штеде до 20 процената елек
тричне енергије, а то значи мањи расхо
ди за струју, када је реч о јавној расвети
– истакао је Милићевић, и додао, да се
рачуни за јавну расвету на годишњем
нивоу, крећу од 35 до 40 милиона дина
ра, а до краја ове године очекује се да ће
уштеда износити и до осам милиона
динара.

М. Ђ.

РУМА

Дружење
са бајкерима
Традиционално, уочи новогодишњих
празника, дружили су се корисници услу
га Дневног центра за децу и младе са
сметњама у развоју и бајкери из Мото
клуба Ноћни вукови, подмладак Ротари
клуба и представници Удружења пензио
нера Рума. Они су деци донели нового
дишње пакетиће и слаткише, док су деца
и млади из Дневног центра за њих при
премили пригодан програм.
С. Џ.
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РАВЊЕ: СВИЊОКОЉ НА ТРАДИЦИОНАЛНИ НАЧИН

Свињокољ мачвански
и помало бингулски

Слободан Николић

Код нас у Мачви свињокољ све више ишчезава. У Срему је то мало другачије.
На пример, пре неких месец дана у Срему, у Бингули, сам помагао код супру
гиног ујака и брата. Нас седам - осам смо се скупили и све брзо завршили. У
Мачви се све више људи окреће услужном клању. Плати се и људи заврше сав
посао. Моја породица се још увек држи традиције. Правимо кобасице, швар
глу, чварке, кулен, прича Слободан

С

рем и Мачва су познати по узгоју
свиња па самим тим и свињоко
љу. Обичај клања свиња постоји
од давнина. Он је још увек колико-толи
ко одолео модернизацији живота у
Србији. М новине су 2. јануара посетиле
породицу Слободана и Мирославе Нико
лић у Равњу, која се још увек држи ове
традиције. У дворишту мачванске куће
налазила се спремљена оранија, разву
чени столови и корито за шурење сви
ње. Комшије и рођаци су се окупили
како би помогли домаћину Слободану
Николићу. Свако зна свој део посла. У
кухињи је Мирослава са својом мајком
Милушком, снајом Зденком прала судо
ве за свеже месо, кувала кафу за мај
сторе. У дворишту је свекрва Миља
прала оранију за топљење масти, а
домаћин је шурио свињу са комшијама и
Мирославиним братом Мирославом. За

обраду меса, али и укус кобасица и
кулена био је задужен Мирославин ујак
Мирко, који је месар.
Слободан каже да је оваквих догађаја
је све мање.
– Код нас у Мачви свињокољ све више
ишчезава. У Срему је то мало другачије.
На пример, пре неких месец дана у Сре
му у Бингули сам помагао код супругиног
ујака и брата. Нас седам-осам смо се
скупили и све брзо завршили. У Мачви
се све више људи окреће услужном кла
њу. Плати се и људи заврше сав посао.
Моја породица се још увек држи тради
ције. Правимо кобасице, шварглу, чвар
ке, кулен, прича Слободан.
Слободанова жена Мирослава је поре
клом Словакиња, родом из Бингуле. Он
наводи да има разлике у обичајима у
Мачви и Бингули.
– Постоји разлика између обичаја у

Мачви и Срему. Словаци имају своје
рецепте које неће да одају. Имају своју
традицију за кување котлића, прављење
кобасица. Кажу да се стави свега пома
ло, а остало је тајна, кроз смех објашња
ва Слободан..
За Мирославиног ујака Мирка кажу да
је велики мајстор у спремању кобасица и
кулена. Међутим, он каже да нема ника
квих тајни и скривених састојака.
– Нема тајни. За кулен, рецимо, важна
је паприка, бели лук и зачини. Неко ста
ви ким, неко не ставља. Ја ставим бели
лук и ким, на пример. Кулен треба да
сазри шест месеци. Најбоље месо за
кулен и кобасице је од крмаче због тога
што се од крмаче добије старије месо,
каже Мирко.
Александар Станковић, Слободанов
пријатељ и комшија, је дошао да помог
не. Њих двојица су радили заједно, често
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један другом помажу кад треба. Такође,
имају децу која су истих година и сви се
заједно често друже. Александар каже
да је овај обичај све ређи.
– Села су све више пуста и дошло је
време да више нема с ким да се ради.
Млади људи одлазе у иностранство или
у градове да се запосле, па ко и жели да
спрема месо за зиму, не може да нађе
некога ко ће му помоћи. Пре је то било
потпуно другачије, било је више младих
људи на селу, више се дружило, обја
шњава Александар.
Мирославина свекрва Миља је поре
клом из Босута. У Равњу је већ 35 годи
на. Сваке године кољу свиње, а како и
сама каже лакше јој је откад има снају
Мирославу.
– Хвала Богу, сад је другачије. Лакше
је. Не могу више много да радим, имам
63 године. Мирослава иде у паприку,
готови јела, спрема кућу, а ја сам ту да
помогнем колико могу. Дочекам унуку
кад дође из вртића. За то сам се и бори

Александар Станковић

Мирко Дубовски

ла, да имам кога и да дочекам код куће,
каже Миља.
У кухињи је Мирославина мајка Милу
шка сецкала џигерицу која се пекла за
доручак. За ручак је паприкаш на сло
вачки начин, а за дезерт су се спремали
традиционални салчићи за који је заду
жена Мирославина мајка. Како Милушка
каже, кад се кољу бравци за вечеру се
прави све по реду, супа, сарма, печено

Милушка Поњигер

месо и кобасице. Да се проба како су
мајстори обавили посао, али и да се
домаћице покажу. Кад су колачи у пита
њу, обавезне су кифлице са салом.
–Ja правим сремачке салњаке. За ово
тесто треба имати и снаге и искуства.
Треба знати кад је глатко под руком, не
треба га гњечити, већ извлачити руком,
наводи Милушка.
З. Поповић
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VREMEPLOV
9. јануар
1878. У српско-турском рату
српска војска ушла у Ниш, а
Турци су наредног дана преда
ли тврђаву и варош, чиме је
окончана турска управа у том
граду. Борбе су трајале 25
дана, а одлучујућа је била
победа Браничевске бригаде
на Чегру.
10. јануар
1909. Рођен српски физичар и
хемичар Павле Савић, који је
светски реноме стекао када је
са Иреном Жолио Кири 1937. и
1938. у Паризу открио изотопе
познатих елемената бомбардо
вањем атома урана спорим
неут ронима. Од 1947. руково
дио изградњом Нук леарног
института у Винчи и до 1960.
био директор Института. Од
1971. до 1981. био председник
Српске академије наука и умет
ности.
11. јануар
1811. Скупштина свих народ
них старешина у Србији у вре
ме Првог српског устанка осно
вала прва попечитељства,
министарства. Министар про
свете постао најуч
 енији Србин
тог времена, ректор Велике
школе у Београду Доситеј
Обрадовић.
1922.
Чет рн ае с тогод иш њи
Канађанин Леонард Томсон
први пацијент од шећерне
болести излечен инсулином.
12. јануар
1876. Рођен амерички писац
Џон Грифит, познат као Џек
Лондон, један од најчитанијих у
првој половини 20. века. Напи
сао око 50 приповедака и рома
на међу којима су најпознатији
Зовдивљине и Бели очњак.
1998. Деветнаест европских
држава потписало документ о
забрани клонирања људских
бића.
13. јануар
1898. Француски писац Емил
Зола у листу Л‘орор под насло
вом Оптужујем објавио отво
рено писмо председнику Репу
блике у којем је указао на махи
нације војних кругова и затра
жио ослобађање капетана
Алфреда Драјфуса, који је на
процесу 1894. осуђен на дожи
вотну робију због наводног ода
вања војних тајни Немачкој.
14. јануар
1826. У Пешти основана Мати
ца српска на иницијативу Јова
на Хаџића и уз помоћ богатих
српских трговаца из Пеште и
Будима. Књижевно и културно
друштво одиграл о огромну
улогу у процвату науке и култу
ре Срба у Војводини.
15. јануара
1535. Енглески краљ Хенри VIII
преузео је врховно поглавар
ство над црквом према повељи
коју је претходно усвојио енгле
ски парламент.

СПОРТ

HOROSKOP
ОВАН: Спос обност
доброг опажања и
сјајне концентрације
вам помажу да оства
рите своје пословне циљеве.
Важно је да у сусрету са сарад
ницима подстичете креативност
у идејама, јер ускоро вас очекује
заједнички добитак и могућност
за обнављањем неких послов
них договора. Показаће се да
партнер уме да испуни сва ваша
очекивања.
БИК: Неко диктира
нове догађаје, што
значајно компликује
ваш пословни или
статусни положај. Нарочито вам
се не допада чињеница о суже
ним могућностима да избор одго
варајућег посла или акције коју
бисте спровели заједно са бли
ским пријатељима. Чак и у
љубавном односу неко други
диктира правила.
БЛИЗАНЦИ: Стал о
вам је да оставите
велики утисак на
сараднике, али већи
на догађаја вам не иде у прилог.
Добро размислите шта све може
те да коригујете у ходу како
бисте деловали убедљиво на
оне који се колебају. Очекује вас
добитак или успех кроз новчане
инвестиције. У односу са партне
ром прижељкујете већу емотив
ну слободу или прилику да
остварите своје намере.
РАК: Очек ују вас
похвале и признања
на различитим стра
нама. Шта ће вас
додатно мотивисати да прихва
тите неке нове изазовне задатке.
Али, избегавајте јавна обећања
по питању, строго утврђених
рокова. Стало вам је да успоста
вите боље разумевање и емо
тивно зближавање у односу са
вољеном особом.

ВАГА: Ваша снала
жљивост у пословном
смислу доноси само
тренутну сатисфакци
ју и олакшање. Јасно вам је до
које границе можете да очекујете
успех и због тога бирате неке
заобилазне методе као начин да
се ослободите нечије пословне
контроле или критике. Мимо сво
је воље упадате у неке кон
фликтне ситуац
 ије.
ШКОРПИЈА: Пажљи
во процењујете нова
пословна дешавања,
јер своје идеје треба
да пласирате на правом месту
или пред особом која има довољ
но слуха за сличне интересе. И
даље одбијате да чините ком
промисе када они нису у складу
са вашим моралним начелима.
Због бројних обавеза дешава се
да пропуштате неке важне дога
ђаје у свом породичном или
љубавном животу.
СТРЕЛАЦ: Неко ће
вас
изнен ад ит и
лошим информација
ма, али уз додатну
упорност и велики напор на крају
ћете бити задовољни својим
пословним успехом. Боље је, да
избегавате сарадњу са непозна
тим особама и да проверавате
све могуће информације у вези
материјалних улагања. Неко са
стране покушава да вам иском
пликује љубавни живот или
однос са вољеном особом.
ЈАРАЦ: Веома амби
циозно и са нескриве
ним оптимизмом при
ступате разним дого
ворима које иницирају ваши
сарадници. Потребна вам је и
одређена доза мудрости прили
ком решавања новчаних питања.
Удружите своје интересе са осо
бама које добро познајете. У
односу са вољеном особом све
изгледа мирно и предвидиво али
изненадићете се необичним обр
том.
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Crkveni
kalendar
Среда, 9. јануар
(27. децембар)  
Свети првомученик и архиђа
кон Стефан
Четвртак, 10. јануар
(28. децембар)  
Светих 20.000 мученика Нико
мидијских
Петак, 11. јануар
(29. децембар)  
Светих 14.000 младенаца
Витлејемских
Субота, 12. јануар
(30. децембар)  
Света мученица Анисија; Пре
подобна Теодора
Недеља, 13. јануар
(31. децембар)  
Преп. Меланија; Св. исповед
ник Доситеј Загребачки (Одани
је Рожденства)
Понедељак, 14. (1) јануар
Обрезање Господње; Св. Васи
лије Велики (Нова година)
Уторак, 15. (2) јануар
Преп. Серафим Саровски; Св.
Силвестар (Претпр. Богојавље
ња)

Салчићи
Састојци: 1 јаје, 1килограм
брашна, 1 коцка квасца, 500 гра
ма сала, 400 милилитара млека,
со и шећер.

ЛАВ: Налазите се у
фази
креат ивн ог
успона и стало вам је
да побољшате свој
пословни или друштвени статус.
У прилог вам иду нова дешава
ња и многе ситуације када се
одлучује о пословним циљеви
ма. Слободно преузмите иници
јативу како бисте наметнули сво
ју улогу пред сарадницима. У
љубавној перспективи у односу
са партнером важно је да сачува
те позитивна уверења.

ВОДОЛИЈА: Тек када
јасно дефин иш ете
листу
прио р итета
многе ствари ће поче
ти да се одвијају у позитивном
правцу. Посебн о посветите
пажњу пословима који ће вам
донети конкретне резултате и
финансијску добит, јер за кратко
време можете да остварите
успех у више праваца.

Припрема: Умесите тесто и
припазите да буде мекано и оста
вите да се диже око сат времена.
Разваљате тесто на дебљину
1-1,5 центиметар. Уситните сало
и утрљајте у тесто до половине,
потом преклопите тесто и утапкај
те да се залепи. Пустите тесто да
мало одстоји. Разваљајте га тан
ко на површини посутој брашном.
Изрежите тесто на квадратиће, па
у сваки ставите мало пекмеза.
Преклопите их и залепите прсти
ма. Пеците око 15 минута, на 180200 степени Целзијуса.

ДЕВИЦА: Делујете
врло промишљено и
стало вам је да при
добијете нечије пове
рење у различитим ситуацијама.
Све треба да чините плански и у
складу са искуством. Нема раз
лога да оклевате, јер у односу на
сараднике имате низ предности
које сада можете да пласирате
на прави начин. У приватном
животу покушавате да ускладите
ритам обавеза.

РИБЕ: Према сарад
ницима делујете зах
тевно, тако да свима
постаје јасно да не
желите да неко ремети или успо
рава ваше пословне планове.
Улажете велику енергију у раз
личите циљеве које сте себи
поставили. Не дозвољавате да
неко критикује ваш начин рада.
Често се налазите у ситуацији
да вам неко показује своју накло
ност.

• Дошли смо на спасоно
сну идеју: брод који тоне
претворићемо у подмор
ницу.
• Добра страна братоу
билачког рата: увек
побеђују наши.
• Плодова нема. Још
траје процват.
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Пијани Енглези
Foto: www.thesportsman.com

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Фил Џоунс (Манчестер) у акцији

Н

овогодишњи и божићни празни
ци су прошли. Чека нас још пра
вославна Нова година и прили
ка да се баци још која бомба или
петарда које су залутале по џеповима.
Традиционално, после новогоди
шње еуфорије и шенлучења, имали
смо прилику да у топлини свог дома
пратимо новогодишњи програм на
ТВ-у. И опет, традиционално, мамура
ли смо уз Тесну кожу, Жикину дина
стију и остале српске блокбастере.
Што се тиче спорта, стандардно, ту
су ски-скокови и турнеја Четири ска
каонице. Морам рећи да сам раније
радо пратио овај догађај и да ми је он
био синоним за овај период године.
Међутим, нема више оних преноса на
РТС-у са легендарним Душком Кора
ћем. Уместо тога, сада на једној
спортској телевизији, коментатор као
да преноси спровод. Уједначен тон и
гомила беспотребних детаља. Ту су
углови, фактори, брзине... Па, чекај
друже да узмем папир и оловку, не
могу све да по’ватам. Док он не набро
ји све податке, следећи већ скочио.
Негледљиво. Руку на срце, целој
ситуацији не помаже ни тотална
доминација Јапанца по имену Кобаја
ши.
Пијани Енглези, по обичају, играју
фудбал одмах након празника. Ређа
ле су се утакмице једна за другом,
сваки дан. Они богатији клубови са
већим бројем играча на располагању,

су се снашли некако. А они паћеници,
који су једва накарикали 11 исправних
играча у овом празничном лудилу су,
наравно, извукли дебљи крај.
Да ствар буде још луђа, протеклог
викенда су се играле и утакмице
енглеског ФА Купа. Е, то је већ цир
кус. Не виђате често фудбалске пре
носе, где домаћин нема ни честите
трибине. Непосредно иза терена, на
некој ледини, се виде паркирани ауто
мобили. Домаћин је петолигаш или
тако нешто, и све би дао да направи
историјски успех и пласира се у
наредну рунду. А са друге стране,
играчи са милионским уговорима
којима није ни до живота, а камоли до
фудбала. Ту може свашта да се види.
Директан окршај између аматера и
професионалаца. Милина једна.
Иначе, одигран је и дерби енглеског
првенства између Ситија и Ливерпу
ла. Екипа из Манчестера је добила
утакмицу и наговестила узбуђења
која нас чекају у другом делу сезоне.
Љубитељи кошарке су могли да
уживају, јер ни у америчкој НБА лиги
не постоји празнична пауза. Наши
баскеташи настављају са добрим
партијама. Наравно, они који играју.
Теодосића углавном можемо видети
како са клупе или са трибина, посма
тра утакмицу и броји зелене новчани
це. Шалу на страну, дечко се није баш
усрећио доласком у НБА и могли
бисмо га ускоро видети поново на

европским паркетима.
Треба истаћи сјајне партије Николе
Јокића у дресу Денвера. Недавно сам
гледао меч у којем је сасуо 39 поена.
Просто је невероватно са каквом
лакоћом игра дебељко из Сомбора и
како се поиграва са противницима.
Гледајући га како игра, схватате коли
ко кошарка може да буде лепа и јед
ноставна. По мом мишљењу, веро
ватно најбољи кошарк аш којег је
Србија икад имала. Уколико га здра
вље послужи и настави овим темпом,
постаће један од најбољих центара у
историји НБА. Дечко је, иначе, већ
сад кандидат за најкориснијег играча
лиге. Његова екипа игра сјајну кошар
ку и многи им предвиђају финале
западне конференције. Оно што је
најбоље је, да је Јокић главни играч у
екипи и да од њега започињу сви
напади. Свакако посластица за све
љубитеље кошарке са ових простора.
наравно, постоје они који га не
воле и коментаришу како је
издао нашу земљу, јер не игра
за репрезентацију. Пустите дечка да
на миру игра баскет. Око оваквог
талента ће се увек ломити копља.
Много је ту интереса, притисака и
лове, а само он зна шта му је у глави.
Нама само остаје да се надамо, да ће
се једног дана окупити сви наши нај
бољи играчи. А онда ни Дрим тим не
би био непремостива препрека. Живи
били па видели.
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НОВОГОДИШЊИ АТЛЕТСКИ МИТИНГ У НОВОМ САДУ

Млади Сремци бриљирали

Т

радиционални ново
годишњи
атлетски
митинг АК Војводина, у
хали Новосадског сајма, био
је веома успешан за младе
атлетичаре АК Срем.
Десет такмичара освојило
је укупно једанаест медаља
- пет златних, пет сребрних
и једну бронзану.
Прво злато за Сремце
освојио је у дисциплини
скок у вис за старије пиони
ре Кремић Ђорђе висином
1,68 метара. Одмах потом,
у трци на 800 метара побе
дио је Андреј Јоксимовић
у трци старијих пионира. У
дисциплини бацање кугле
за млађе пионирке, побе
дила је Мила Миљковић
својим новим личним рекор
дом који сада износи 13,12
метара. Ива Бежановић је
од девојчица 2008. годишта,
најдаље бацила вортекс

Aтлетичари АК Срем

(33,80 метар) и освојила,
такође злато. Најсјајнијим
одличјем се окитила и Иси
дора Максимовић у трци
на 50 метара за девојчице
2012. годиште, док је њена

сестра Марија, била друго
пласирана на 40 метара.
Два сребра у веома јакој
конкуренцији освојила је
Теодора Чонић. Она је
поставила свој нови лични

рекорд на 60 метара (8,85
сек), а у скоку у даљ из зоне,
је доскочила до сребра и
одличних 4,50 метара.
Катарина Шкорић је осво
јила сребрну медаљу на 60
метара и била бронзана у
скоку у даљ из зоне. Доста
нић Никола је на 60 метара
био другопласиран, а у ско
ку у даљ из зоне је освојио
четврто место.
Максимовић Миона је код
девојчица 2008. годиште
на 60 метара успела да се
пласира међу првих осам
такмичарки, док је у скоку у
даљ била око 12 места.
На митингу је учествова
ло око 650 такмичара из 26
српских и девет иностраних
клубова.
Крај 2018. године нагове
штава лепу и успешну 2019.
годину за атлетичаре АК
Срем.

КМФ ИНДИАНС

Заслужени одмор

ТРАДИЦИОНАЛНИ ДАНИ КАЈАКА

КМФ Индианс

Док су фудбалери инђиј
ског трећелигаша, Клуба
малог фудбала Индианс
2013, на заслуженом одмо
ру, у клубу се обављају
неопходне
организацион
е
радње за почетак припре
ма. Све је подређено јед
ном циљу, а то је да клуб
покуша да избори пласман
у плеј-оф и оствари амби
ције које су биле зацртане
пре почетка сезоне, а то је
пласман у другу лигу. Према
постигнутом договору, поче
так припрема је планиран
за 24. јануар, када ће шеф
стручног штаба Славиша

Марковић, обавити прозивку
и упознати играче са планом
рада.
– Све је до танчина испла
нирано. Припреме ће бити
спроведене на највишем
нивоу. Одрадићемо укупно 30
тренинга и пет припремних
утакмица. Припреме ћемо
одрадити у Инђији у Спорт
ској хали, где имамо све
услове за рад. Наше амби
ције су да изборимо улазак у
плеј-оф, а ако се укаже при
лика да пробамо да уђемо у
Другу савезну лигу, закључио
је Марио Милковић, председ
ник клуба.

Признања
Митровчанима
Кајакашки савез Србије је
на традиционалном Дану
кајака, прославио још једну
успешну годину и наградио
најуспешније клубове, спор
тисте и тренера у 2018.
години.
Годишња признања уру
чена су у осам категорија, а
награду је добио и кајакаш
сремскомитровачк ог
КК
Вала, Бојан Зделар.
Бојан је другу годину заре
дом проглашен за најуспе

шнијег младог спортисту
КСС, пошто је у претходној
сезони освојио сребрну
медаљ у на Европс ком
првенству за јуниоре у Ита
лији, као и бронзу на Свет
ском првенству за јуниоре у
бугарском граду Пловдиву.
На календару КСС за
2019. годину, поред Бојана
нашла се и митровачка каја
кашица, Марија Достанић,
актуелна млађесениорска
вицешампионка Европе.

