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ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Покрајина и даље улаже
у нову медицинску опрему

П

окрајинска влада је у протеклој
години у здравство уложила 2,5
милијарде динара, а у 2019.
години буџет за здравство износиће
2,59 милијарди динара. Што значи
наставак континуитета улагања у
здравствени систем у Војводини.
Највише новца уложено је у набавку
апарата за дијагностику, инфрасрук
турне радове, израду пројеката за
нове реконструкције, као и посебне
програме здравствене заштите.
У 2018. години за митровачку
Општу болницу издвојено је   нешто
преко 100.500.000 динара. Наба
вљени су медицински апарати за
дијагностику, апарати који се кори
сте у хируршким гранама медицине,
као и за ремонт инфраструктурних
капацитета. Болница сада поседује
нов ЦТ апарат за радиолошку дијаг
ностику, аутоматски парни стерили
затор, лапароскопски стуб за хирур
гију, ТЦД апарат за снимање крвних
судова главе, УЗ апарат за срце као
и yag ласер и биомикроскоп за очну
хирургију.
Тим поводом је прошлог уторка, 22.
јануара, митровачку болницу посети
ла помоћница Покрајинског секрета
ра за здравство, др Снежана Боја
нић. Она је истакла да је ово врло
значајна здравствена установа пре
ма којој гравитира много грађана, те
да је у том смислу неопх одно имати
квалитетну опрему на располагању,

удружено са напорним радом меди
цинског особља.  
– Побољшање здравствене услуге
је примат у целом здравству. Један
од кључних фактора је добра  меди
цинска опрема, за то је задужена
Покрајинска влада која је своје обе
ћање испунила. Цифра од две и по
милијарде уложена у здравство у
целој покрајини прошле године је
доказ економског напретка и бољит
ка у покрајини, иначе не бисмо били
у прилици да омогућимо ову опрему,
навела је др Бојанић.
У митровачкој Општој болници
се годишње   у просеку обави око
250.000 специјалистичких прегледа,
уради преко седам хиљада хирур
шких захвата и близу осам хиљада
хируршких интервенција. Директор
болнице, др Живко Врцељ је проте
клу годину окарактерисао као успе
шну у смислу сарадње са Покрајин
ским секретаријатом за здравство.
– Добили смо више опреме него
у протеклих седам, осам година, од
тога је најзначајнији ЦТ апарат, чиме
је убрзана и побољшана радиоло
шка дијагностика. Набављена су два
нова стерилизатора, која раде упола
брже него што су радили стари. Има
мо два лапароскопска стуба, од којих
је један набављен пре десетак годи
на, други пре двадесет, још увек су у
функцији, али имају све недостатке
који се јављају са старијом опремом.

Сада смо добили један од бољих
олимпусових стубова за лапароскоп
ске операције.   Што се тиче инфра
структурних радова, новац је уложен
у ремонт котла за грејање простора
и топле потрошне воде, ремонт лиф
та за превоз пацијената, завршетак
санације - реконструкције и инвести
ционог одржавања система за произ
водњу хладне воде за потребе кли
матизације пет операционих сала и
интензивне неге Хируршког блока.
У току је конкурс за набавке Покра
јинског секретаријата за задравство,
оно што нам је следеће неопходно
је ендоскопски стуб за гастроентеро
логију, опремање неуролошке интен
зивне неге, као и још неки апарати за
офтамологију, речи су др Врцеља.
Др Гордана Митић, интерниста
гастроентеролог, начелник интер
ног одељења и помоћник директора
за Сектор заједничких медицинских
послова се овом приликом захва
лила Покрајинској влади за набавку
свих апарата.
– У интернистичким амбулантама
се годишње обави око 35000 прегле
да, од тог око 7000 кардиолошких,
ради се око 5000 ултразвучних пре
гледа срца. С обзиром на толики број
прегледа, апарати губе функцио
налност, с друге стране призводе се
нови, а наш кадар је врло мотивисан
за едукацију и усавршавање, рекла
је др Митић. 
Т. С.
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рагиша Ковачевић из
Стејановаца је први
српски пољопривред
ник који је добио беспо
вратна средства из Европ
ске уније. За куповину
машине за брање вишања,
чија је вредност пет милио
на динара, неки тамо Нем
ци, Французи, Белгијанци,
Шпанци, и остали, Драгиши
су дали три милиона, да не
враћа.Три милиона динара
илити 25 хиљада евра је
лепа пара и вреди се пому
чити око тих ИАРД конкур
са. Сад, што је европска
бирократија захтевна и
компликована, то је друга
прича. Много контроле због
много покушаја злоупотре
бе европских фондова,
претпостављам, а и биро
кратија је сама по себи тро
ма и компликована, па била
она европска или српска.
Дакле, почело је, каже
министар Недимовић. Срп
ска пољопривреда коначно
може рачунати на европски
новац и то је лепа вест. Он
је пре неки дан у Стејанов
цима, када је уручивано
решење Драгиши Коваче
вићу, изнео и податак да 70
посто извоза пољопривред
них производа иде на тржи
ште Европске уније. Европа
је наш убедљиво најзначај
нији економски партнер у
свим областим, сем енерге
тике где Руси суверено вла
дају. Од 2000. године из
земаља ЕУ је у Србију
дошло преко три милијарде
евра бесповратне помоћи
за реализацију разних про
јеката у области државне
управе, владавине права,
пољопривреде, енергетике,
запошљавања. Последњи
пример помоћи Европе је
реформа катастра и елек
тронски упис у земљишне
књиге, који је финансирала
влада Велике Британије.

УВОДНИК
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Зато ћемо ми европске паре увек радо узети, али да
ћемо нешто баш трзати не европске вредности,
Европску унију, и све што има префикс европско, јок!
Рећи ће неко, па они су нас бомбардовали. Јесу, али
наш презир и отпор према западу и његовим идејама
и вредностима нема везе са бомбардовањем. Он траје
бар од 1804. године, за коју сматрам да је година фор
мирања модерне српске државе. Значи од увек
Влада Швајцарске финан
сира реформу пореза на
имовину. Рећи ће неко да
ово баш и нису земље ЕУ
што је тачно, али су у сва
ком случају европске.
Међутим, ма колико они
давали, нама никад неће
бити баш по вољи. Ни
Европа, ни запад уопште. И
то је већинско осећање у
Срба, које никакав новац
неће променити, бар не у
догледно време. Овде је
увек у мањини био онај
слој друштва који је био
склон западним вредности

ма и идејама. Већински
смо били окренути истоку,
што због вере православ
не, што због наше историје
и улоге Русије у њој. Зато
ћемо ми европске паре
увек радо узети, али да
ћемо нешто баш трзати
не европске вредности,
Европску унију, и све што
има префикс европско, јок!
Рећи ће неко, па они су нас
бомбардовали. Јесу, али
наш презир и отпор према
западу и његовим идејама
и вредностима, нема везе
са бомбардовањем. Он
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траје бар од 1804. године,
за коју сматрам да је годи
на формирања модерне
српске државе. Значи од
увек. Е, сад докле ће та
зрикава политика моћи да
се води не знам. То гледам
купус, вадим месо може
једно време, односно једно
време може да се лажемо
и са Европом и са браћом
Русима, међутим доћи ће
време кад ће неко рећи –
стој! Ал’ дотле, шта фали
да будемо к’о умиљато јаг
ње што две овце сиса?
Само да нам не преседне.
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СТЕЈАНОВЦИ: ДРАГИШИ КОВАЧЕВИЋУ ПРВА СРЕДСТВА ИЗ ИПАРД-А

Набавка машине
за бербу вишања

Званично уручење средстава

С

ем Фабрици, шеф Делегације
ЕУ у Србији, Бранислав Неди
мовић,
министар
пољопри
вреде, шумарства и водопривреде и
Слађан Манчић, председник румске
општине присуствовали су 25. јануара
у Стејановцима, првој додели решења
о исплати ИПАРД средстава Драгиши
Ковачевићу, власнику шест хектара
засада вишања, који је средства добио
за куповину машине за брање вишања
и шљива. Ова машина обере три ста
бла у минуту и замењује 200 радника.
– Конкретно, моје газдинство се
бави производњом вишње и аплици
рао сам за средства, у јануару прошле
године за ИПАРД средства. За годину
дана цео тај процес је завршен, тако
да ми је 25. јануара уручено решење
о исплати средстава. Процедура уоп
ште није била компликована, у току
ових годину дана имао сам пет контро
ла, без икаквих претераних захтева,
ништа није било компликовано. Ја бих
свакоме препоручио, ако имају потре
бе и могућности, да уђу у ову причу,
јер средства која се и враћају, су зна
чајна. Ради се о повраћају 60 одсто од
основне цене инвестиције – поручио је
Ковачевић.

Инвестиција је била вредна, са
порезом, око 50.000 евра, значи
41.000 евра вредност машине, а оста
ло је ПДВ. Ова машина је исплатива,
зато што замењује велики број радни
ка и тако смањује трошкове.
– Рачунам да ће се исплатити у
наредних неколико година, поготово
ако будем проширивао производњу,
што и планирам. Конкретно, ја сам
лане имао принос 12 тона по хектару,
а крајњи циљ ми је да имам 20 хек
тара. Већ годинама вишњу пласирам
у шабачки Еликсир, јер са њима имам
коректну сарадњу. Имам облачинску
сорту вишње, то је наша аутохтона
сорта и сарађујем и са стручњаци
ма са Пољопривредног факултета у
Новом Саду. Прву вишњу сам засадио
још 2000. године и после тога полако
ширио број засада и површине – каже
власник овог воћњака, Драгиша Кова
чевић.
Слађан Манчић је истакао, да му
је изузетно задовољство што је овај
пројекат из ИПАРД-а баш овде реа
лизован и што показује да може да се
аплицира и добију подстицајна сред
ства.
– На овај начин показујемо да може

да се унапређује производња, праве
уштеде и добро је што власник разми
шља о повећању површина засада. То
је нама у румској општини потребно,
јер смо ми познати као пољопривред
ни крај. Овај пример, наравно и уз
помоћ Министарства пољопривреде
и делегације ЕУ, показује да и остали
произвођачи треба да конкуришу са
својим пројектима, јер је ово потврда
да, ако је пројекат прави, може бити
остварив и да се средства могу доби
ти лако – истакао је Слађан Манчић.
Он је додао да је ово први пројекат,
који је реализован и игром случаја је
баш са територије румске општине, уз
наду да ће их бити још.
Сем Фабрици је рекао да му је задо
вољство да буде овде, са министром
и градоначелником и прво је честитао
Драгиши Ковачевићу што је први фар
мер у Србији, који добија решење о
исплати новца у оквиру ИПАРД фон
да.
– Чек који је добио, представља
рефундацију 60 процената укупне
инвестиције, то је бесповратна помоћ
коју ЕУ додељује. Као што сте чули,
ова машина коју је купио уз нашу
помоћ, ће смањити време у раду, али
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и повећати производне капацитете и
његову конкурентност и то су управо
и основни циљеви ИПАРД програма.
Драго ми је и што је Министарство
спремно да отвори први конкурс за
набавку трактора у оквиру овог про
грама, што је једна важна компонен
та овог програма. Процедура можда
јесте сложена, али разлог је то што
ЕУ жели да буде сигурна, да све буде
транспарентно и да новац заиста стиг
не ономе коме је намењен. Укупан
износ бесповратних средстава у окви
ру овог програма је 175 милиона евра,
што је покривање 60 процената укуп
них инвестиција у машине и тракто
ре, тако да ми очекујемо да ће укупне
инвестиције износити око 400 милио
на евра. Ово је веома важан пројекат
за целу Србију, за појединачне пољо
привреднике и ми желимо да позове
мо пољопривреднике и општине, да
учествују на конкурсима у оквиру овог
програма – поручио је Сем Фабрици.
Министар Бранислав Недимовић
је подсетио да се о овим фондовима
причало годинама, а сада се и реали
зују.
– Данас је ово симболично прво
уручење решења о исплати, а имамо
још седам исплата, везано за набавку
опреме. За тракторе је до сада изда
то 155 решења и она су и у претход
на два дана уручивана. На примеру
господина Ковачевића, који је уложио
у ову машину 50.000 евра, машину
која је српске фирме Самобер, добио
је повраћај нешто преко три милиона
динара. Ово је прича о српској пољо
привреди и конкурентности, како са
модернизацијом и новом опремом,
новим објектима, можемо да унапре
димо и штедимо, и да зараду кроз
штедњу даље инвестирамо. Причало
се да ће ови програми бити привиле
гија само оних који имају 100, 200, 500
хектара земље, ево слике и прилике
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да то није тако. Овде је реч о шест хек
тара воћа, човек конкурисао, чули сте
да није ништа компликовано. Ипак,
није ово 1976. година па да руком на
папиру напишеш три реченице и неко
ти да новац, а даље те не контролише
– рекао је министар Недимовић.
Он је додао да ће ове године бити
четири позива за ИПАРД, укупног
капацитета 80 милиона евра за набав
ку машина, трактора, изградњу објека
та и за опремање тих објеката.
– Ово је процес где нема назад и
желим да захвалим Сему Фабрицију,
Влади Србије, Минситарству финан

Слађан Манчић уручује монографију Руме Сему Фабрицију

сија и Министарству за европске инте
грације, што смо тимски радили на
овоме и брзо то решили. Ово су прве
европске паре, које српски пољопри
вредници добијају директно у руке, до
сада је то ишло преко институција. То
је показатељ да, када се заједно удру
жимо са европским колегама, можемо
да направимо велику корист за српску
пољопривреду. Ми у Европу извозимо
70 одсто наших пољопривредних про
извода, то је наш најважнији трговин
ски партнер. Идеја нам је да будемо
интегрисани део европског пољопри
вредног простора – поручио је Брани
слав Недимовић.
Он је информисао новинаре да је
било 384 захтева за тракторе, конкурс
је готов и донето је 155 решења. Сада
иде нови позив, на који се може кон
курисати, јер је у овој години обезбе
ђено доста новца за набавку тракто
ра, тако да они који су конкурисали, а
нису добили средства, могу да понове
своје захтеве.
Прошле године, укупно уз средства,
које је дала држава и из ИПАРД про
грама је набављено 2.500 нових трак
тора за Србију
– За први конкурс за машине било је
84 захтева, а у 2019. години очекујем
знатно више. То је био први позив и
било је мало неповерења. Зато захва
љујем Драгиши Ковачевићу и румској
општини што су то спровели како тре
ба – изјавио је Бранислав Недимовић.
Председник румске општине Сла
ђан Манчић, уручио је овом приликом
шефу Делегације ЕУ у Србији Сему
Фабрицију, луксузну монографију о
Руми.
С. Џакула
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Најоштрије осуде вербалног
насиља над женама
П
оводом вређања и омаловажа
вања жена у јавном животу, које
је кулминирало увредом глумца
Сергеја Трифуновића на рачун нови
нарке Српског телеграфа Иване Жигић
путем друштвене мреже твитер, Град
ски одбор Српске напредне странке
у Сремској Митровици и Општински
одбори СНС у Руми, Шиду, Иригу, Ста
рој Пазови и Инђији сазвали су конфе
ренције за медије, на којима су оштро
осудили овакво понашање, истичући да
је тај поступак вид говора мржње као и
промовисање насиља над женама.
У Руми су прошлог уторка, 22. јануа
ра, на конференцији за медије говори
ли Слађан Манчић, потпредседник ОО
СНС и Сандра Кукић, председница Уни
је жена ОО СНС. Манчић је истакао да
су напади на жене израз немоћи.
– Ни Ђилас, ни Јеремић, Обрадовић,
Трифуновић немају право да се тако
опходе према женама које не мисле као
и они. Осуђујемо све претње и псовке,
од таквих, који себе називају демократ
ским представницима. Морамо да ука
жемо да је свака жена нечија мајка,
сестра, супруга, рекао је Манчић.
Сандра Кукић је истакла да такво
понашање вређа Србију и враћа је у
време пре две стотине година, поменув
ши и супругу покојног Оливера Ивано
вића као једну од жена које су изложене
медијском линчу.
Прошле среде, 23. јануара, у Шиду,
председница Уније жена Александра
Жигић навела је да представници Саве
за за Србију врше насиље над женама
које се баве политиком, функционерка
ма Српске напредне странке и над свим
другим активисткињама.
– Најоштрије осуђујемо сваки вид
насиља над женама, јер то није пристој
на Србија, рекла је Кукић том приликом.
На конференцији одржаној сутра
дан у Сремској Митровици, 23. јануара,
говорила је заменица градоначелника
Светлана Миловановић, поред које су
присуствовале Покрајински посланик
Сања Ковачевић, директорица ЈП Срем
гас Даница недић, члан Градског већа
Биљана Матић и одборнице Кристина
Миловац и Јована Каран.
– Срамно је то што су они који удара
ју на жене и говоре језиком мржње јав
не личности које би требало да буду, а
нису, узор младима. Они су срамота за
друштво, себе лично и своју професи
ју. Такве примере, на жалост, имамо и
у Скупштини Сремске Митровице, где
поједини опозицион
 и одборници када
говоре о будућности нашег Града спо
мињу набијање на колац свих оних који
имају, а верујем да имају, право на дру
гачије мишљење, рекла је Миловано
вић.
Такође у среду, у Иригу, чланице Уније

Напади на жене су израз немоћи: Конференција у Руми

Са конференције у Сремској Митровици

Унија жена СНС-а у Шиду
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Репрограм рачуна
И ове године је Надзорни одбор
Јавног предузећа Срем-гас Срем
ска Митровица, донео одлуку којом
је потрошачима омогућен репро
грам при плаћању утрошеног гаса.
То се односи на категорију дома
ћинства и нуди могућност плаћања
дела рачуна за потрошњу природ
ног гаса, у периоду од 1. децембра
2018. до 28. фебруара 2019. годи
не.
На пример: први део рачуна од 70
одсто плаћа се по испостављању
рачуна до 17. у месецу, а други део
од 30 одсто, за шест месеци од
рока доспећа првог дела рачуна.
Како би олакшао потрошачима, у
ЈП Срем-гас је одлучено, да на део
рачуна од 30 одсто, који доспева за
шест месеци, у току тог периода не
обрачунава камату.

Осуда насиља: Чланице ОО СНС Стара Пазова

ШИД

Сремска
кобасицијада
Сремска кобасицијада и свињо
кољ, која се традиционално одржа
ва сваког другог викенда у фебру
ару у Шиду и ове године ће бити
организована уз слоган Дођите и
пробајте најбољу сремску кобаси
цу.
Датум одржавања манифестације
је од 9. до 10. фебруара 2019. годи
не. Места на којима ће се одвијати
такмичења су Спортска хала и Сло
вачки дом у Шиду.

Ириг: Србија неће бити земља насилника

жена Општинског одбора СНС оцениле
су да је промовисање насиља у друштву
и над женама противно свим демократ
ским вредностима.
– Нећемо дозволити да Србија буде
земља насилника, а жене вређане и
омаловажаване, рекла је одборница
СНС у Иригу, Љиљана Грујичић Тешић
и навела да су такве врсте увреда, које
се објављују на друштвеним мрежама
и у медијима, инспирација свима они
ма који злостављају своје жене и чине
насиље у породици.
Истог дана је у Старој Пазови одржана
конференција за медије у просторијама
Опшинског одбора СНС, на тему права
женског пола у свакодневном и јавном
политичком животу, а у фокусу је било
непримерено ображање глумца Сергеја
Трифуновића на друштвеној мрежи тви
тер, упућено новинарки Ивани Жигић.
Присутнима су се обратиле представ
нице руководства ОО СНС, Маја Грбић
и Марина Савић, у присуству бројних
чланица.
Огласили су се и представници
Општинског одбора Српске напредне
странке у Инђији. На конференцији одр
жаној 24. јануара, говорила је Радмила
Митровић, шефица Одборничког клуба
СНС Инђија, осудивши изјаве појединих
опозиционих лидера и чланова парти
ја у којима вређају првенствено жене и

ИНЂИЈА

Клизалиште
до 3. фебруара

Радмила Митровић, шеф
одборничког клуба СНС Инђија

називају их погрдним именима.
– Такви напади су, благо речено, недо
пустиви. Поједини опозициони лидери
омаловажају и најстрашније вређају
жене и то само зато што смо чланице
СНС-а и што верујемо у идеологију коју
заступа наш председник, Александар
Вучић- истакла је Митровић.
Е. М. Н.

На последњем састанку Система
48 у Инђији, одржаном у петак 25.
јануара, представници Установе
Спортски центар потврдили су да
ће клизалиште у центру града сле
деће године бити наткривено, како
би клизачи могли да га користе и
када су лоши временски услови.
Како је истакао Илија Трбовић,
директор Спортског центра, од
самог отварања клизалишта у цен
тру града, па до 23. јануара, забе
лежено је око 7.400 посета, док је
током целе прошлогодишње сезоне
било укупно 8.954 клизача.
– Школа клизања је успешно реа
лизована, а сви ђаци из насељених
места имали су организован превоз
и бесплатну школу клизања. Клиза
лиште ће бити отворено до недеље
3. фебруар
 а, када се завршава ово
годишња сезона –рекао је Трбовић.
М. Ђ.
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У ЧАСТ ПРВОГ СРПСКОГ АРХИЕПИСКОПА

Светосавске
академије у Срему

Добитници Светосавске повеље у Сремској Митровици

В

ерници и црква су у недељу, 27.
јануара прославили Савиндан,
посвећен утемељитељу српског
православља Растку Немањићу, про
светитељу и првом српском архиепи
скопу, човеку који се својевољно одре
као земаљске власти и замонашио се.
Као школска слава Свети Сава је обеле
жен у вртићима, основним и средњим
школама широм Срема.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА:
Награђено 87 ученика
У Градској кући је у недељу, 27. јануа
ра одржана Светосавска академија. на
којој је уприличена додела Светосавских
повеља. Награђено је 87 најуспешнијих
ученика основних и средњих школа у
школској 2017/2018 години. Новчани део
награде износио је десет хиљада динара
за добитнике Повеља, а њиховим менто
рима је припало по три хиљаде.
Градоначелник Владимир Санадер је
честитао свим добитницима повеља,
речима да су они својим залагањем,
поред постизања личног успеха, промо
висали и својe школe, као и сам Град
Сремску Митровицу, те да сваки рад и
труд треба да буду награђени.
Међу основциима у области српски
језик и књижевност награђене су Ивана
Чутурић, ОШ „Слободан Бајић Паја“
Сремска Митровица и Катарина Станић,
ОШ „Добросав Радосављевић Народ“
Мачванска Митровица. У области при
родне науке Повеље су добили Матија
Шеремет, Митровачка гимназија, Нађа
Фундук, ОШ „Јован Јовановић Змај“,

Милана Петковић, ОШ „Јован Јовановић
Змај“, Тамара Кукић, ОШ „Свети Сава“ и
Ева Мунић, ОШ „Јован Јовановић Змај“.
У области друштвене науке добитници
су Теодора Миљојковић, ОШ „Добросав
Радосављевић
Народ“ Мачванска
Митровица, Тамара
Петковић, ОШ
„Бошко Палковљевић Пинки“ и Данило
Митровић, ОШ „Јован Јовановић Змај“ .
Добитници Светосавских повеља у
областим музик а су Ива тењи, ОШ
„Бошко Павковљевић Пинки“, ученици
МШ „Петар Крањчевић“ и то Исидора
Козлина, Ирена Панић, Тара Вукадино
вић, Нађа Комленић, Жарко Леон,
Његош Везмар, као и Екипа солиста МШ
„Петар Кранчевић“: Ирена Панић, Његош
Везмар, Нађа Комленић и Тара Вукади
новић.
У области физичка култура награђени
су Сава Шајин, ОШ „Јован Поповић“,
Вања Милановић, ОШ „Свети Сава“,
Марина Бурмуџија, ОШ „Бошко Палко
вљевић Пинки“, Мила Миљковић, ОШ
„Свети Сава“, Мила Маринковић, ОШ
„Јован Јовановић Змај“, Вук Маринковић,
ОШ „Јован Јовановић Змај“, Теодора
Чонић, ОШ „Добросав Радосављевић
Народ“
Мачванска Митровица, Ивана
Атарац, ОШ „Трива Витасовић Лебарник“
Лаћарак, Милана Симић, ОШ „Слободан
Бајић Паја“, Матија Шеремет, Митровач
ка гимназија, Татјана Ердељан,
ОШ
„Слободан Бајић Паја“, Елена Милоше
вић, ОШ „Јован Поповић“, Исидора
Радаковић,
ОШ „Јован Поповић“ и
Немања Бабић, ОШ „Јован Поповић“.
У области техника / техничко и инфор
матичко образовање најбољи ученици
су Јова Станковић, ШОСО „Радивој

Поповић“, екипно ученици „ОШ Јован
Поповић“ Николина Баланац, Николина
Васиљевић, екипно ученици ОШ „Бошко
Павковљевић Пинки“ Петар Лукић, Тодор
Шарић, Златко Мијатовић, ШОСО „Ради
вој Поповић“, Елвис Бајрић, ШОСО
„Радивој Поповић“, Борис Хокулић,
ШОСО „Радивој Поповић“, Николина
Иванковић, ОШ „Добросав Радосавље
вић Народ“ Мачванска Митровица, Маја
Бајрић ШОСО „Радивој Поповић“ и Или
ја Станимировић, ШОСО„Радивој Попо
вић“ Сремска Митровица.
Код средњошколаца, у области српски
језик и књижевност награђени су Зоран
Маховац, Митровачка гимназија, Ленка
Ристивојевић, Митровачк а гимназија,
Ивана Симић, ЕШ „9. мај“, Винета Стојко
вић, Митровачк а гимназија,
Ленк а
Ристивојевић, Митровачк а гимназија,
Ања Шкорић, Митровачка гимназија,
Ана Михаљевић, Митровачка гимназија,
Лара Витас, Митровачк а гимназија,
Михаил
 о Маховац, Митровачка гимнази
ја и Војин Дивљак, МШ „Драгиња Ник
шић“.
У области природне науке добитници
повеља су Сања Нинковић, МШ „Драги
ња Никшић“, екипа школе МШ „Драгиња
Никшић“ Сања Нинковић, Вера Цвијети
ћанин, Данијела Ћетојевић,
Славко
Крстић, Митровачка гимназија, Никола
Дугошија, Митровачка гимназија, Мла
ден Писаревић, МШ „Драгиња Никшић“,
Славко Крстић, Митровачка гимназија и
екипа школе, Митровачк а гимназија.
Никола Дугошија, Душан Костић, Славко
Крстић и Тамара Дражић.
Исидора Лазић из Митровачке гимна
зије је награђена Светосавском пове
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Светислав Дамјанчук и Стеван Ковачевић са добитницима Светосавске повеље у Руми

љом у области друштвене науке.
Најбољи у области музик а су Ива
Лукач, МШ „Петар Кранчевић“, Ивана
Охмут, МШ „Петар Кранчевић“, Марија
Јовановић,
МШ „Петар Кранчевић“,
Зоран Маховац, МШ „Петар Кранчевић“,
Ивана Велбл, МШ „Петар Кранчевић,
Лука Иванић, МШ „Петар Кранчевић,
Марија Јовановић, МШ „Петар Кранче
вић, Зоран Маховац, МШ „Петар Кранче
вић“ и Нина Ракић, МШ „Петар Кранче
вић“.
У области физичка култура најбољи су
Огњен Стојановић, ЕШ „ мај“, Јована
Радојевић, МШ „Драгиња Никшић“, Нико
лина Шуман, Тања Травар, Јована Радо
јевић, Јована Гњатовић, Сара Киш, Ана
стазија Бајук, Мирјана Дасовић, Ања
Лајић - екипно ученице МШ „Драгиња
Никшић“, Милош Митровић, Урош Вукај
ловић, Александар Секулић, Мирко Мау
на, Дејан Антуновић, Душан Вранеш,
Срђан Дробац - екипно ученици СТШ
„Никола Тесла“, Сара Киш, МШ „Драги
ња Никшић“, Славко Стевић, Митровач
ка гимназија и Мирјана Дасовић, „МШ
Драгиња Никшић“.
Награђени у области техника / прак
тична настава су Немања Иванковић,
ЕШ „9.мај“, Милица Стојановић, МШ
„Драгиња Никшић“, Сара Радонић, Давид
Станић, Јелена Бешлић, Николина
Шуман, Стефан Топић, Никола Црномар
ковић - екипа школе МШ „Драгиња Ник
шић“, Сара Радонић, Милица Стојано
вић, Јасмина Беговић - екипа школе МШ
„Драгиња Никшић“, Зорана Каралић,
Прехрамбено-шумарска и хемијска шко
ла, Катарина Хренк а, ШОСО„Радивој
Попов ић“,
Катиц а
Павлов ић,
ШОСО„Радивој Поповић“, Милан Вило
тић, ШОСО„Радивој Поповић“, Јасмина
Беговић, МШ „Драгиња Никшић“, Тана
сије Машић, ШОСО„Радивој Поповић“,
Маја Богдановић, Миленко Алић, Зорана
Каралић, Вукашин Данојлић, Данијел
Дудок - екипа школе Прехрамбено-

шумарска и хемијска школа, као и Сашка
Паунић, Огњен Стојановић, Немања
Иванковић, Марија Милановић, Јелена
Марковић, Душка Савић - екипа школе
ЕШ „9. мај“.
Троструки добитник Светосавске пове
ље је Зоран Маховац, ученик трећег раз
реда Митровачке гимназије. Он је пости
гао изузетан успех, освојивши прва
места на Републичким такмичењима из
књижевности, солфеђа, као и теорије
музике.
- Овом приликом бих желео да се
захвалим Градској управи зато што сва
ке године редовно препознају децу која
желе да раде. Светосавска повеља за
мене представља подстрек и веома ми
значи, каже Зоран.

РУМА: Повеље
за 15 најбољих
Светосавска академија у румској
општини је одржана 26. јануара у великој
дворани Културног центра. Овогодишњи
домаћин је била градска ОШ „Душан Јер
ковић“, чији су ученици припремили за
своје другаре из свих школа, професоре
и бројне госте, пригодан програм који су
реализовали рецитатори и хор ове шко
ле.
Светосавска академија је и свечаност,
на којој се најуспешнијим ученицима из
сваке школе, додељује значајно призна
ње - Светосавска повеља, коју им је ове
године уручио Стеван Ковачевић, пред
седник СО Рума.
Добитници Светосавске повеље су
Немања Лукић, ОШ ,,Душан Јерковић”,
Богдан Заграђанин, ОШ ,,Змај Јова Јова
новић”, Нађа Павловић
ОШ ,,Иво Лола Рибар”, Огњен Ћули
брк, ОШ „Вељко Дугошевић“, Драгана
Лончаревић, ОШ ,,Небојша Јерковић“
Буђановци, Јована Стојановић, ОШ ,,23.
октобар“ Кленак, Растко Спасојевић, ОШ

,,Бранко Радичевић“ Никинци, Алексан
дар Милошевић, ОШ ,,Миливој Петковић
Фећко“ Платичево, Стефан Тркуља, ОШ
,,Доситеј Обрадовић“ Путинци, Јован
Кепчија, ОШ ,,Милош Црњански“ Хрт
ковци , Ђорђе Вучетић, ОШ ,,6.ударна
војвођанска бригада“ Грабовци, као и
средњошколци Теодора Мисиркић, Гим
назија ,,Стеван Пузић“, Никола Томић,
СТШ „Миленко Брзак Уча“, Анка Панић
из СППШ „Стеван Петровић Бриле“ и
Светлана Узелац из ССШ „Бранко Ради
чевић“.
Светосавска академија је започела
извођењем Светосавске химне, а потом
је беседу о Светом Сави одржао Душан
Вишекруна, старешина Храма Силаска
Светог духа на апостоле. Он је гово
рио о историјским условима и ситуацији
у којој се налазио српски народ за вре
ме Светог Саве, али и његовом животу и
постигнућима.
– Његови типици постаће правилни
ци за организацију манастира у српским
земљама, а његова Крмчија постаће
извор права у свим славенским држа
вама, па ће доспети и у Русију. Остао
је Свети Сава у причама и предањима,
у народној мудрости. Дух Светог Саве
је деловао и у претешким приликама,
када су вођени ослободилачки устан
ци 19. века, и његов дух је остао све до
данас. Свети Сава је деловао као истин
ски пастир цркве божије, зато је неодо
љиво утицао на савременике, могао је
да образује своје сараднике, да даје
обележје свом времену и усмери токове
црквене и народне историје кроз векове,
све до данас – поручио је Душан Више
круна.
Стеван Ковачевић је рекао, да нас је
Свети Сава опомињао, да завађени иде
мо путем који не води нигде, односно,
да идемо путем који води у страдања и
неприлике.
– На почеку овог миленијума полаже
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Зоран Семеновић и Предраг Вуковић на академији

мо многе важне испите, од којих зависи
шта ћемо оставити у наслеђе управо
онима, који сада седе у школским клу
пама и у томе је важност школе, цркве
и државе – поручио је Ковачевић, и свим
просветним радницима и ученицима
честитао школску славу Светог Саву.
Директорка школе домаћина, Обренка
Красић је указала, да лик и дело Светог
Саве надахњује наш народ кроз векове.
– Историчари се слажу да је он нај
важнија личност у свеукупној историји
српског народа. Он је светац, заштитник
Срба. Наши, а и светски умови као што
су Милутин Миланковић, Никола Тесла,
Михајло Пупин су се управо напајали на
извору светосавља – истакла је Обренка
Красић.
Међу ученицима који су добили Све
тосавску повељу је и Теодора Мисиркић,
матуранткиња Гимназије која у својим
сведочанствима, како из основне, тако и
средње школе, има само петице.
– Тешко је то постићи, али је потреб
но радити редовно, трудити се и прона
ћи начин, да између свих обавеза има
времена и за дружење. Да би се све
постигло, потребно је доста да се учи,
потребан је рад, али и добра организа
ција времена. Ја се бавим и музиком,
завршила сам основну музичку школу и
свирам тамбурицу ГТО „Бранко Радиче
вић“. И то подразумева доста рада, али

Са прославе Светог Саве у Војки
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Додељивање Светосавских повеља у Шиду

је то љубав према музици, због које није
тешко. Предстоји матура, узела сам рад
из биологије на тему мутације, и заврши
ла сам га још у децембру, да бих могла
да се посветим припремама за полагање
матуре, али и за пријемни на факултету
– рекла је за наше новине Теодора, која
планира да упише архитектуру у Новом
Саду.
Светосавске повеље и новчане награ
де, за 15 најбољих ученика румске
општине, обезбедила је локална самоу
права.

ШИД: Школска слава
У Шиду је у суботу, 26. јануара одржа
на Светосавска академија и уручене су
награде за највиша достигнућа у обла
сти књижевности, природних наука, дру
штвених наука, музике, ликовног ствара
лаштва и физичке културе. Сала Култур
но-образовног центра, била је препуна
младих лица, успешних професора и
поносних родитеља, који су дошли да
присуствују уручивању награда.
Награде је уручио председник Општи
не Шид Предраг Вуковић, који је за М
новине дао изјаву.
– Општина Шид и ове године се потру
дила да обрадује наше најмлађе, одно
сно ученике. Додељују се 22 повеље,
с тим, што ове године је и новчани део

укључен у награде. Желим свако добро и
још бољи успех – рекао је Вуковић.
Потом је и званично доделио светосав
ске награде најбољим ученицима основ
них и средњих школа, као и учитељима,
професорима. У име добитника захва
лила се Ања Вејновић, која је посебно
истакла значајну подршку родитеља
и наставника, у остваривању оваквих
резултата.
У уметничком програму наступили
су ученици Основне школе „Сремски
фронт”, која је била и главни организатор
централне Светосавске академије.

ИНЂИЈА:
Пригодан програм
Поводом прославе и обележавања
школске славе Светог Саве, у недељу
27. јануара, одржана је Светосавска ака
демија у Културном центру Инђија.
Домаћин и организатор овогодишње ака
демије, била је Основна школа „Душан
Јерковић“ из Инђије. Како је истакао
Јово Комазец, директор, то је велика
част за њихову школу.
– Ми смо се данима припремали, како
би на најбољи могући начин обележили
школску славу. Наши ученици, са својим
учитељицама и наставницима, припре
мили су пригодан програм за овај дан –
рекао је Комазец.
У оквиру Светосавске академије уру
чене су Светосавске повеље просветним
радницима и ученицима, који су се сво
јим трудом и залагањем истакли у про
свети. Светосавске повеље уручене су у
конкуренцији просветних радник а у
основним школама, за непосредан рад
са децом узраста од првог до четвртог
разреда Споменки Мајкић, учитељици из
ОШ „Душан Јерковић“ у Инђији. У конку
ренцији просветних радника у основним
школама, за непосредан рад са децом
узраста од петог до осмог разреда,
награђена је Милијана Шкрбић, профе
сорица историје у ОШ „Петар Кочић“
Инђија.
У конкуренцији просветних радника у
средњим школама, за непосредан рад са
децом добитница је Снежана Живковић,
професорица информатике у инђијској
СТШ „Михајло Пупин“; у конкуренцији
ученика основних и средњих школа Сари
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Владимир Гак и добитници Светосавских повеља у Инђији

Милошевић, ученици инђијске Гимнази
је. У области предшколског васпитања
Татјани Вученовић, васпитачици у Пред
школској установи „Бошко Буха” у Инђи
ји.
– Велика је част за сваког просветног
радника да у току своје каријере добије
Светосавску повељу. Веома сам срећна
и овим је заокружена једна целина у мом
35-годишњем раду са децом, која су нај
заслужнија за ово признање – рекла је
Споменка Мајкић, учитељица и једна од
добитница овогодишње Светосавске
повеље.
Светосавске повеље овогодишњим
лауреатима, уручили су председник
Скупштине општине Инђија Милан Пре
дојевић и председник општине Влади
мир Гак.
– То, колико ми поштујемо овај дан, и
све оно што је одавно започео Свети
Сава, када говоримо о некој просвети
тељској делатности, ми се трудимо на
неки начин и да наставимо, да покажемо

Академија у Врднику

да нам је образовање један од приорите
та и мислим да бројним примерима сва
кодневно и показујемо – рекао је Гак.
Светосавска повеља додељује се основ
ним, средњим школама и предшколској
установи, у циљу афирмације стварала
штва. У основним и средњим школама,
повеља се додељује ученицима и про
светним радницима, за посебан допри
нос образовању и васпитању, а у пред
школској установи васпитачу, за примену
савремених метода и облика рада. Одлу
ку о додели Светосавске повеље донела
је комисија, коју је именовала СО Инђија,
а подразумева диплому и новчану накна
ду, која ове године износи 15.000 динара.

ИРИГ: Представа
Четворе очи
Светосавска академија, поводом
школске славе Светог Саве, одржана је
27. јануара у просторијама Српске

читаонице у Иригу, а домаћин овогоди
шње Светосавске академије је била
ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Ирига.
Ученици ове школе, уз помоћ својих
наставника српског језика, ликовне и
музичке културе, као и верске наставе
припремили су представу „Четворе
очи“.
То је била и прилика да ОШ „Доситеј
Обрадовић“ укаже и на досадашње
успехе својих ученика, али и да се
доделе награде за најуспешније радове
на тему светосавља, као и похвале уче
ници, који су припремали представу
изведену на Светосавској академији.
Светосавска академија је одржана и
у врдничкој ОШ „Милица Стојадиновић
Српкиња“.

СТАРА ПАЗОВА: Програм
посвећен светитељу
Школска слава Свети Сава, просла
вљена је у свим школама на територији
старопазовачке општине. У највећој
основној школи ове општине, која управо
носи име „Растко Немањић Свети Сава“
у Новој Пазови, одржан је славски обред
и свечана академија, на којој су додеље
не награде за најбоље литерарне и
ликовне радове, чија је тема Свети Сава.
Прослава је организована и у осталим
местима, па су тако у сали Дома Културе
у Војки, ђаци Основне школе „Милан
Хаџић“ извели креативан програм посве
ћен животу и симболу Светог Саве, али
и историји Срба, од Немањића до дана
шњих дана. И у овој школи су додељене
награде за најбоље литерарне и ликовне
радове, а уручене су и захвалнице свима
онима, који помажу рад школе.
Школским приредбама предходио је
Светосавски бал, који се одржао у
Вединг центру Ванила у Старој Пазови,
ком су присуствовали сви просветни
радници са територије старопазовачке
општине.
Е. М. Н.
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ЗАСАВИЦА I: ПРОСЛАВЉЕН СВЕТИ САВА

На радост великих и малих
С
а надом да ће следећу школску
славу прославити у реновира
ној школи, ученици, наставници
и родитељи подручне школе „Добросав
Радосављевић Народ“, коју у мачван
ском селу Засавица 1 тренутно похађа
50 ученика од првог до четвртог разре
да, организовали су приредбу поводом
прославе школске славе, Светог Саве.
Поред школе и Месне заједнице, у реа
лизацији прославе је учествовала и
Агенција за рурални развој Града Срем
ска Митровица.
– Засавица 1 нема Дом културе, где
би се организовала сеоска дешавања,
манифестације и сајмови, али се зато
управо Светосавској приредби покла
ња велика и значајна пажња. Стога се
Агенција за рурални развој Града Срем
ска Митровица укључила да подржи
и помогне. Заједно са Саветом месне
заједнице смо обезбедили пакетиће за
школарце, најуспешнији ђаци су доби
ли на поклон по књигу са приповеткама
о Светом Сави, а родитељи су припре
мили изузетно богату славску трпезу за
све присутне. Ово је заиста добар при
мер како сви мештани могу да буду сло
жни и јединствени у организовању једног
лепог догађаја у свом селу, а то је упра

Петар Самарџић

во оно што је први српски просветитељ
заговарао и за шта се залагао, комен
тарисао је Петар Самарџић, директор
Агенције за рурани развој.
Учитељица Весна Станковић, која
предаје трећем разреду се испред
колектива школе захвалила свима који

Бојана Јеросимовић

ОШ „СВЕТИ САВА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

су учествовали у реализацији, Градској
управи, Савету месне заједнице.
Маме Марина Рибић и Весна Алексић
кажу да су задовољне сарадњом коју
имају са школом, као и Градском упра
вом и Саветом месне заједнице. Градска
управа је финансијским планом обезбе
дила средства за реконструкцију школе,
а до сада је урађен пројекат и рекон
струисан кров.
– Имали су разумевања и изашли у
сусрет да решимо проблем који посто
ји овде годинама, наиме, настава се још
увек одвија у старом објекту, који је у
јако лошем стању, саграђен је од азбест
них плоча, а употребна дозвола је одав
но истекла, рекла је Весна.
Ученица четвртог разреда, Бојана
Јеросимовић, каже да су припреме тра
јале око недељу дана и да им није било
нимало тешко.
– Јако је лепо кад се учествује, дру
жимо се и сви долазе да нас гледају.
Лепо је кад ти сви тапшу и кад виде да
си срећан. Увежбали смо Химну Светом
Сави и припремили рецитације и скече
ве, каже Бојана.
Т. С.

Прослављена школска слава
У митровачкој Основној школи „Свети
Сава“ школска слава је прослављена у при
суству великог броја званица и гостију при
редбом у холу школе. Присутни су уживали у
разноврсном програму који је обухватао
рецитал, хор и фолклорни наступ, као и
мотивима Србије приказаним на видео-биму
под слоганом Под златним сунцем Србије.
Драгана Сретеновић, директор школе, упу
тила је честитке најуспешнијим ученицима,
добитницима Светосавске повеље, Тамари
Кукић, Вањи Милановић, Мили Миљковић и
Жарку Леону.
Т. С.

Детаљ са приредбе
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ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЧЈИХ ИГРАЛИШТА

Рок од три године за
преуређење или затварање
Нећемо смањивати број игралишта, можемо сам да их повећамо. Прво
и основно је да игралишта буду безбедна, каже начелник Мирослав
Јокић

П

равилник о безбедности дечјих
игралишта је нови технички про
пис који је Министарство при
вреде донело у циљу регулисања
области безбедности дечјих играли
шта на отвореном простору. Објављен
је у Службеном гласнику број 63/18 од
17. августа 2018. године, а примењује
се од 23. новембра 2018. године.
Њиме се прописују битни захтеви за
заштиту здравља и безбедности за
јавна дечја игралишта, као и други зах
теви и услови који морају бити испу
њени при употреби игралишта на
отвореном простору. Правилником су
такође прописани редовни и ванредни
прегледи дечјих игралишта.
Начелник Градске управе за опште и
заједничке послове и имовину, Миро
слав Јокић каже да у овом периоду
Инспекцијске службе и Комунална
полиција обилазе свако игралиште на
територији општине Сремска Митро
вица, као и села, како би се установио
тачан број и њихово стање. Убудуће
ће те службе излазити на увиђај при
ликом пријављивања штете.
– Правилник је веома детаљан и
стриктан по питању безбедности. Нај
већи број игралишта, не само на тери
торији Сремске Митровице већ на
територији целе Србије мораће да
претрпи мање или веће измене како
би била у складу са Правилником,
било да је то постављање одређене
подлоге, ограде, видео надзора или
замена самих справа, наводи Јокић.
Према новом пропису справе морају
да буде сертификоване и креативне,
како би се код деце развијала мотори
ка, подлога на игралиштима ће морати
да поседује својство ублажавања,
односно амортизације удара, од при
родних материјала попут песка, траве,
шљунка, малча или од гуме. Подлога
мора да буде таква да дете приликом
пада не доживи озбиљнију повреду, да
се заправо могућност повреде сведе
на минимум, јер их је немогуће у пот
пуности елиминисати.
Претпотставка је да на територији
општине Сремска Митровица има
минимум сто игралишта, тачан број ће
се утврдити, с обзиром да постоје
игралишта која су правили сами гра
ђани, затим она која су раније поста
вљале месне заједнице, као и играли
шта које је постављао Град. Различи
тог су типа, дрвенгради, или клацка

Мирослав Јокић

лице са љуљашкама и пењалицама.
– Већина дрвенграда је, што због
протока времена, што због несавесног
коришћења, вандализма у јако лошем
стању. Највећи број таквих игралишта
ће бити уклоњен, што смо већ и ради
ли,. Они као такви не могу да се рекон
струиш
 у, са финансијског аспекта је то
неисплативо, али биће замењени
неким другим обликом. Нећемо сма
њивати број игралишта, можемо само
да их повећамо. Прво и основно је да
игралишта буду безбедна, а друго је
да се повећа њихов број, речи су Јоки
ћа.
Правилник је дефинисао рок од три
године да се сва игралишта доведу у
безбедно стање. Одговорност за ста
вљање у употребу безбедних играли
шта је на власнику, што је у највећем
броју случајева локална самоуправа
која ће и финансирати прилагођавање
постојећих игралишта европским стан
дардима. Игралишта код којих рок није
испоштован ће бити забрањена за
коришћење. Локалне самоуправе биће
у обавези да воде евиденцију и да

обавештавају Министарство о томе
како ће и када извршити прилагођава
ње постојећих игралишта како би што
мањи број игралишта био затворен.
– Рок од три године је коректан, јер
су у питању озбиљна средства. Ако
треба да се испоштују стандарди и
сертификати то не могу да буду јефти
на игралишта, али безбедност деце је
на првом месту, каже Јокић.
У сарадњи са Привредном комором
Србије Министарство привреде орга
низује обуке широм Србије, укључују
ћи и Сремску Митровицу, у циљу поди
зања свести привредних субјек ата,
надлежних органа и других заинтере
сованих страна које примењују пра
вилник о безбедности дечјих играли
шта.
У изјави за Танјуг, помоћник мини
стра привреде и шеф сектора за ква
литет и безбедност производа Алек
сандар Старчевић каже да су у проце
су израде и припреме правилник а
везаних за дечије играонице, као и за
спортска игралишта, терене и луна
паркове.
Т. С.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

Усвојени планови
јавних набавки

П

ланови јавних набавки Општин
ске управе, председника румске
општине, Општинског правобра
нилаштва и Скупштине општине усво
јени су на седници Општинског већа
која је одржана 21. јануара.
Највећа вредност јавних набавки
које су предвиђене је за Општинску
управу, што је и логично, ако се има у
виду да је ове године планиран и поче
так радова на изградњи нове зграде,
у коју ће бити смештена Општинска
управа.
Вредност ових јавних набавки изно
си преко 506,5 милион
 а динара, од
тога за јавне набавке за услуге је пред
виђено 146 милиона, док је вредност
јавне набавке за радове 330,2 милио
на динара.
Ту се подразумевају средства за
финансирање радова на изградњи
нове зграде Општинске управе у виси
ни 120 милиона динара, изградњу
котларнице у насељу Тивол 60 мили
она, реконструкцију Сремске улице 34
милиона динара, за изградњу инфра
структуре у Улици Милоша Црњанског
15 милиона, за радове на објектима
основног и средњошколског образова
ња 17,5 милиона, а за поправку и одр

Мирјана Црљеница Дуликравић

жавање спортских терена 12 милион
а
динара, само су неке од значајнијих
ставки у овом плану јавних набавки.
План јавних набавки председника
износи 6,2 милиона динара, Општин
ског правобранилаштва је 200.000
динара, а дупло више је предвиђено
за Скупштину општине. Сви планови
су рађени на основу одлуке о општин

ском буџету и финансијског плана за
ову годину.
Општинско веће је на овој седници
донело и одлуку о ангажовању екс
терног ревизора за ревизију завршног
рачуна општинског буџета за 2018.
годину, за шта је и добијена сагласност
Државне ревизорске агенције.
Чланови већа су дали и сагласност
Општинском правобранилаштву за
закључење вансудских поравнања на
име одштете за уједе паса луталица.
Већ годинама, локална самоупра
ва издваја не мала средства за ове
одштете која би, сигурно била и већа,
да се покрећу судски поступци, јер
често судски поступак кошта више
него сама накнада.
– Плаћање ових одштета је обавеза
локалне самоуправе, како је регули
сано садашњим законским прописима
и то не можемо избећи. Гледамо да,
кроз вансудска поравнања, те одште
те буду што мање, јер се на овај начин
из буџета издвајају значајна средства.
Прошле године смо за ове намене
исплатили преко десет милион
 а дина
ра – рекла је општинска правобрани
тељка Мирјана Црљеница Дуликра
вић.
С. Џ.

ЈП ГАС – РУМА

Репрограм и телеметрија

П

ету годину заредом, ЈП Гас –
Рума нуди репрограм, својим
потрошачима у категорији дома
ћинства, односно, плаћање рачуна за
утрошен гас у два дела.
Овај последњи репрограм се разли
кује по томе, што грађани могу одло
жено да плаћају рачуне од новембра
до марта. Први део стиже на напла
ту до 20. у месецу и тада се плаћа 60
одсто рачуна, а други део у року од 170
дана од датума издавања фактуре, са
40 одсто преосталог задужења. На тај
износ не иде камата.
– Ову могућност користи преко 60
одсто наших потрошача. То нама јесте
неки терет, поготово што је у последња
три месеца драстично скочила улазна
цена гаса. Због тога имамо велике про
блеме, а многе дистрибуције, којима је
јавно снабдевање основна делатност,
имају још веће проблеме. Ми имамо
срећу што имамо јаку индустрију и
јаке потрошаче, тако да је нама јав
но снабдевање (домаћинства) мање,
него снабдевање индустрије. Захва
љујући томе, компензујемо недовољ

ну цену у јавном снабдевању, зарадом
из ове области, односно испоруке гаса
великим индустријским потрошачима
– истиче директор овог успешног пред
узећа, Рада Маравић.
Он додаје и да је политика напла
те свеобухватна политика и наплата

Рада Маравић, директор

зависи и од тога колико сте ажурни и
да ли имате договор са потрошачима,
да ако имају неке проблеме, онда им
се прави неки репрограм.
– Имамо преко 98 процената напла
те у сектору домаћинство, и управо
зато, што имамо добру наплату, може
мо да омогућимо потрошачима репро
грам – каже Маравић.
Када је реч о инвестицијама у овом
Јавном предузећу, у наредном перио
ду поред продужетка дистрибутивне
мреже према потребама, једно вели
ко поље инвестирања је телеметрија,
односно даљинско очитавање.
– Мало чекамо да појефтини та при
ча, јер је то очитавање сада скупо.
Међутим, дугорочно, то је одржива и
крајње ефикасна инвестиција. Труди
ћемо се зато, да у наредном периоду
опремамо сегмент по сегмент. Наши
велики потрошачи су већ сада на
даљинском очитавању, а покушаћемо
да, постепеним увођењем, после пар
година, сви буду у том систему даљин
ског очитавања – рекао је за наше
новине, Рада Маравић. 
С. Џ.

M NOVINE

30. JANUAR 2019.

15

РУМА

Радови у Геронтолошком центру

О

бимни радови на комплетној
реконструкцији унутрашњости и
фасаде објекта Геронтолошког
центра Срем у Руми, започели су 12.
јануара и њихова вредност је са ПДВ,
око 120 милиона динара. Средства је
обезбедила Канцеларија за управља
ње јавним улагањима.
Директор Зоран Славујевић не кри
је задовољство, што ће по окончању
радова, ова установа која је и сада у
самом врху, понудити још квалитетни
је услове и услуге својим корисници
ма, старим лицима којих тренутно има
285.
Фирма ГАТ изводи радове, а рок је
150 дана да се они окончају.
– Ово је до сада највећа инвестици
ја вредна око милион евра, од отвара
ња установе 1976. године. Радови су
обимни: од санације купатила, мења
ње подних облога, зидова и споља
шње фасаде, израде ограде, до пре
мештања контејнера. Имамо 14 ставки
радова који су прво започели у објек
ту А. По завршетку радова, компле
тан Геронтолошки центар ће добити
сасвим нови изглед и надамо се да
ћемо бити можда и једна од најбољих
установа социјалне заштите у држави
– истиче директор др Зоран Славује
вић.
Он додаје да ГЦ Срем има тренут
но 285 корисника, што је и неки макси
мум, а постоји девет старијих лица на
листи чекања.
– Наш проблем је што не можемо
да примамо лица са Алцхајмеровом
болешћу, јер наша установа није пред
виђена за ту врсту услуге, па морамо
да одбијемо такве пријаве за смештај
у Геронтолошки центар – указује др
Славујевић.

Почетак радова у Геронтолошком центру

Баш зато, ГЦ Срем је аплицирао у
ЕУ и за пројекат прекограничне сарад
ње. Реч је о пројекту који подразумева
изградњу објекта дневног боравка за
лица оболела од деменције.
– Ради се о сарадњи са Домом
здравља Вуковар, а свако би треба
ло да добије по 500.000 евра. Ако би
нам и тај пројекат прошао, били бисмо
сви изузетно задовољни. Са овим
дневним боравком било би довољно
капацитета за смештај заинтересова
них лица – рекао је за наше новине
директор ГЦ Срем др Зоран Славује
вић, који је истакао да за ове радове
на комплетној реконструкцији објекта,
велику захвалност дугују Канцеларији
за јавна улагања, покрајинској админи

Др Зоран Славујевић

страцији, али и локалној самоуправи,
која је имала разумевања и конкуриса
ла за ова средства.
С. Џ.

ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА СРЕМ

Борковачко језеро приоритет

С

астанак Управног одбора Локал
не акционе групе Срем, на којем
је уводну реч дао председник
Скупштине ЛАГ-а Срем Душан Љуби
шић, одржан је 18. јануара у хотелу
Норцев.
Душан Љубишић је том приликом
представио извештај о раду за проте
клу годину и пожелео успешан даљи
рад.
На састанку, који је водио председ
ник Управног одбора удружења Федор
Пушић, дефинисани су даљи правци
рада ЛАГ-а, развој пољопривреде и
рурални развој, туризам, одржава
ње едукативних програма намењених
пољопривредним произвођачима и
прерађивачима, и едукације намење
не даваоцима туристичких услуга са

Чланови ЛАГ Срем

функцион
 алног подручја деловања
ЛАГ-а.
Будући да постоји потписан спора
зум румске и иришке општине, о изра
ди плана детаљне регулације Бор

ковачко језеро, израда овог плана се
издвојила као приоритет за ову годину,
како би се допринело бољој туристич
кој понуди обе општине, које су члани
це ЛАГ-а Срем.
С. Џ.
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Лични пратилац
Представници Центра за социјални рад
Дунав и Општине Инђија, говорили су у
уторак 22. јануара на завршној конферен
цији у Скупштинској сали, о резултатима
двогодишњег пројекта Подршка деци са
сметњама у развоју и њиховим породица
ма у општини Инђија. Деца са сметњама
у развоју, захваљујући поменутом пројек
ту, имала су могућност да користе услуге
15 личних пратилаца. На конференцији су
представљени резултати пројекта, стра
тегија развоја социјалне заштите и услуге
Лични пратилац, као и искуства родите
ља и корисника ове услуге.
– Пројекат је више него добро заживео и
веома је значајан за нашу општину. Нарав
но да смо преузели ту врсту одговорности
да наставимо са реализацијом овог про
јекта. Ако буде било потребе, наредне
године повећаћемо број личних пратила
ца – рекао је Владимир Гак, председник
општине Инђија, на завршној конферен
цији.
– Пројекат је добро урађен и испраћен
са свих нивоа, и као такав препознат и у
Европским фондовима. Дечји осмех нема
цену и он је нешто за шта се треба и убу
дуће борити, истакао је Гак.
Подсетимо, да су сви лични пратиоци
прво завршили обуку, након које су оспо
собљени да примењују основна знања о
приступима у раду са особама са инвали
дитетом, која се базирају на савременим
социо-инклузивним теоријским концеп
тима, разумеју и непосредно примењу
ју савремени концепт услуге лични пра
тилац детета, базиран на минималним
стандардима квалитета.

Академија спорта
Почетак изградње Академије спор
та у Инђији најављен је за мај ове годи
не. Реч је о спортском комплексу који ће
бити изграђен у Лејама и који ће имати за
циљ да едукује младе нараштаје, како из
земље тако и из региона. Општина Инђија
за ове намене предвидела је 35 милион
а
динара за прву фазу изградње поменутог
објекта, а реч је, како каже Љубомир Кова
чевић, секретар Савеза спортова општине
Инђија, о првој фази радова.
– Изградња Академије спорта треба да
крене у мају, а реч је о земљаним радови
ма, односно зидању објекта. Нисмо могли
раније да започнемо овај пројекат, због
свима познатог проблема са спортском
халом, која се води као објекат у изградњи
и који нема ни грађевинску ни употребну
дозволу – каже Ковачевић и додаје:
– Како бисмо избегли такве проблеме,
ми радимо све по плану и у складу са зако
ном. Поднели смо најпре захтев за измену
плана детаљне регулације, те очекујемо
врло брзо грађевинске дозволе и почиње
мо градњу, рекао је Ковачевић.
Он каже да прва фаза подразумева
изградњу објекта површине 420 метара
квадратних, уз доградњу једне мање сале
за борилачке спортове, која ће бити непо
средно уз Акедемију спорта. Академија
спорта имаће 15 соба са по два лежаја, а
свака од њих имаће и купатило. Такође, у
оквиру Академије налазиће се амбуланта,
кухиња са рестораном, свлачион
 ице, тере
тана и економат.
М. Ђ.

Незавршена спортска хала у инђијским Лејама

ИНЂИЈА: ИПАК НЕЋЕ

Преговори о исплати

O

пштини Инђија је пре више од 20
дана, стигла другостепена пре
суда Привредног апелацион
 ог
суда, којом је била у обавези да компа
нији Монтера, извођачу радова на
изградњи нове спортске хале у том
граду, до 12. јануара исплати
1.358.433,15 евра и припадајуће кама
те од око 100 милиона динара. Општи
ни Инђија претила је озбиљна финан
сијска криза због потенцијалне блокаде
рачуна, што би значило потпуни колапс
у функционисању јавних предузећа, па
до набавке лекова за Дом здравља...
Ипак, представници локалне самоупра
ве то нису дозволили и интензивно
раде на решавању овог проблема.
Како је истакао председник Општине
Инђија Владимир Гак, и после 20 дана
од доношења пресуде, рачун није бло
киран из процедуралних разлога, и да
су преговори у току.
– Боримо се свим силама да нечије
неодговорно понашање и располагање
новцем наших грађана од 2008. па до
2016. године, сведемо на меру да то
они не осете на својој кожи. Када гово
римо о рачуну Општине Инђија, он не
би био одмах блокиран, већ прво рачун
ЈП Инђија пут и Дирекције за изградњу
општине Инђија, која је и раскинула
уговор са Монтером. Имамо позитив
не сигнале од стечајног управника и
Одбора поверилаца ове фирме, да
можемо наћи заједничко решење.
Мислим да ће сви они имати довољно

слуха за то, шта би се десило са
Општином Инђија, уколико дође до
блокаде рачуна – објашњава председ
ник општине.
– Не би ово био проблем толиких
размера, да ми имамо само спортску
халу на нашим плећима. Нажалост,
дугови један по један, долазе на напла
ту и сви они су направљени за време
док су на власти били чланови Демо
кратске странке, истакао је Гак.
Конкретно, како је раније навео пред
седник општине Инђија, цео пројекат
изградње нове Спортске хале, пратио
је низ афера и нелогичности, од саме
локације и огромних инвестиција за
промену тока канала, водоводне мре
же и зоо-врта, до самог начина извође
ња радова и десетина разних анекса
уговора. Иначе, тужба против тадашње
ЈП Дирекција за изградњу општине
Инђија, покренута је још 2013. године
од стране Рајфазен банке, да би се
тужбеном захтеву 2016. године придру
жила и компанија Монтера која је била
извођач радова.
– Оно што ми сада треба да платимо
јесу радови који су изведени 2008.
године као прва фаза. Најлакше је
тако, да нешто урадите па оставите да
то плаћа неко други. Не постоји човек
на овој планети који на тај начин не би
знао да ради и гради нешто и буде
успешан. Од када се ја налазим на
месту председника општине Инђија, не
постоји ни један једини рачун у било
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Улагање у села
Током пролећа биће реконструисана
главна улица у Новом Сланкамену, Ули
ца Цара Душана, а према већ постојећем
пројекту, у плану је реконструкција слобод
ног профила те саобраћајнице на деоници
раскрснице са улицом Вука Караџића, до
раскрснице са улицом Светосавска.
Како истичу надлежни, јавна набавка је
у току и отварање понуда предвиђено је
за 30. јануар. Ради се о тротоарима, који
ће бити изграђени између православне и
католичке цркве, у дужини од око 500 мета
ра, а налазе се у веома лошем стању, јер
нису реконструисани више од 20 година.
У току ове године биће уређена и зграда
месне заједнице и полиције у Бешки. Како
је било речи, биће комплетно замењена
столарија, урађена фасада и унутрашњост
објекта. У току прошле године урађен је
и пројекат фекалне канализације, а једна
трећина домаћинстава у Бешки, добила је
нове прикључке. Прошле године је, такође,
започет велики пројекат изградње пове
зног цевовода Инђија-Бешка, након чије
реализације ће бити побољшано водо
снабдевање у највећем инђијском насељу.
Ти радови биће настављени са почетком
грађевинске сезоне, о чему је више пута
говорио директор ЈКП Водовод и канали
зација, Драгољуб Трифуновић.
До половине године биће реконструисан
пут од Виле Станковић до Дунава.

ДОЋИ ДО БЛОКАДЕ РАЧУНА

дуга за халу у ратама
којем јавном предузећу и установи, а
да није плаћен. Све што се води као
дуговање Општине Инђија је дуговање
које смо наследили, имамо чак и споро
ве, који се воде још пре 2008. године
као што је дуг Водовода од милион
евра на извршењу, који покушавамо
већ три пута да вратимо – каже Гак.
– Неко се дрзнуо да каже да је хала
завршена 2015. године и да због поли
тике нећемо да је пустимо у рад. Нажа
лост, хала ни близу није завршена и
борим се свим силама да добијемо
неопходна средства, како би радове
привели крају. Више пута сам напоме
нуо да приоритет општине Инђија не
може бити хала, већ неки други значај
нији пројекти, као што су изградња
вртића, нове пијаце, и из тог разлога не
можемо да издвојимо два милиона
евра, како би хала била завршена ове
године, додао је Гак.
Председник Владимир Гак истиче, да
ће хала бити завршена када се за то
створе услови као и да имају обећања
од Владе Војводине да ће им одобрити
одређена средства.
– Међутим, ни Влада Војводине нема
довољно средстава за све промашене
пројекте кадрова ДС-а. Део средстава
ћемо добити до краја овог месеца, али
морам да напоменем да имамо и
додатни проблем, а то је да је сва доку
ментација застарела. Превазићемо и
то, али није исто као када имате доку
ментацију и када је немате. Фали нам

још пројекат за извођење радова, јер
се мењала законска регулатива и жури
мо како бисмо на време аплицирали за
средства код Управе за капитална ула
гања – каже Гак.
До данас је, подсећају надлежни,
уложено 11 милион
 а евра у нову спорт
ску халу која није завршена, а према
проценама стручњак а, неопходно је
још два милиона евра. Први човек
општине Инђија још једном је подсетио,
да се са тим средствима могло асфал
тирати преко 130 километара неасфал
тираних улица, изградити вртић, нова
пијаца, нови градски трг, балон сале у
свим насељеним местима, или потпуно
инфраструктурно и естетски уредити
свако сеоско насеље.
– Тешко је, јер знамо шта смо све
могли са тим средствима да урадимо
за наше грађане, а сад их враћамо због
нечијих пропуста. Изборићемо се са
свим проблемима и надам се да неће
доћи до блокаде рачуна и до свега оно
га што блокада собом носи. Грађани
морају да знају, да нам ниједан једини
динар дуга неће бити отписан. Тачно
261 милион динара грађани општине
Инђија, морају платити за халу која
није завршена. Хала ће нас коштати 13
милиона евра, када сви радови буду
завршени и тај хир појединца мора
бити препознат, као нешто што је недо
пустиво да се у било ком моменту у
будућности понови – каже председник
општине Инђија.
М. Ђ.

Наводњавање
Скупштина општина Инђија крајем 2018.
године донела је План детаљне регулаци
је подсистема за наводњавање Стари
Сланкамен и Нови Сланкамен у општи
ни Инђија. Планом се предлаже решење,
којим ће се обезбедити наводњавање
пољопривредног земљишта из Дунава,
чиме би се обезбедило повећање прино
са пољопривредних култура на површина
ма пољопривредног земљишта угроженог
сушом. Подсистем Стари Сланкамен се
налази југоситочно од Новог Сланкамена
и простире се на површини од око 1.700
хектара, док се подсистем Нови Сланка
мен налази на око 2,5 километара узвод
но од насеља Стари Сланкамен. Укупна
заливна површина овог подсистема је
1.350 хектара.
Како је предвиђено Планом, вода ће се
захватати директно из Дунава и црпном
станицом биће дистрибуирана до резер
воара. Пре уласка у резервоар, вода се
филтрира, ради уклањања суспендова
них материја у води, јер воде, које служе
за наводњавање земљишта, морају бити
одговарајућег квалитета. Представници
локалне самоуправе су у више наврата
истакли, да је пољопривредно земљиште
најзначајнији ресурс општине Инђија, те
се стога његова заштита у коришћењу,
заснива на концепту одрживог пољопри
вредног и руралног развоја.
Предвиђа се, да ће се највећи део
система изградити применом вештачке
кише, као начина за наводњавање преко
90 посто површина. Наводњавање капа
њем, примењиваће се у вишегодишњим
засадима (воћњаци и виногради) и то
искључиво новопројектованим. Површин
ски начин, браздама - преливањем, биће
заступљен на мањим поседима локалног
наводњавања.
М. Ђ.
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Одржана прва Чваркијада

У

суботу, 26. јануар
 а, на снегом
покривеном платоу испред МЗ
Блок Б по први пут је одржана
зимска гастро туристичка манифеста
ција под називом Чваркијада.
Покровитељи манифестације су
Регионална привредна комора Срем
ског управног округа, Град Сремска
Митровица, Војска РС, КПЗ Сремска
Митровица, Агенција за рурални раз
вој, Туристичка организација, Канце
ларија за младе.
У дружељубивој атмосфери, на
минус два степена уз домаћу храну и
пиће окупио се велики број посетила
ца. Том приликом је деци из ове месне
заједнице подељено око 700 пакети
ћа.
Манифестацију је отворио председ
ник Скупштине Града Сремска Митро
вица, Томислав Јанковић. По његовим
речима, прва Чваркијада има за циљ
да окупи што већи број људи и да се
на лицу места представи и приближи
младима како су наши стари топили
маст и правили чварке.

У добром
расположењу
– Добро је дружење, правимо чвар
ке. Са припремама смо започели још
синоћ, ишли смо у Манђелос да
донесемо све ово. Сви мисле да је
ово такмичење, али није, пошто нас
не може нико да победи, имамо нај
већу оранију и највише чварака, кажу
учесници Александар Лучић и Милан
Гајевац.

Бранислав Недимовић

– Ово је гастротуристичка манифе
стација која ће постати позната по
томе што чувамо старе обичаје, нашу
културу и окупља велики број људи,
не само на простору МЗ Блок Б која је
позната по томе што су људи јако сло
жни, већ и шире, изјавио је Јанковић.
Такође је истакао да није важна само
гастрономија колико је важно да људи
буду ослоњени једни на друге и да се
испомажу.
Прву Чваркијаду је посетио и мини
стар пољопривреде и заштите живот
не средине, Бранислав Недимовић,
који у оваквој манифестацији види
прилику за мале произвођаче.
– Никад није био проблем за људе
који се баве организованом индустри
јом, али је био проблем за људе који
то раде на свом кућном прагу и који

желе да то продају, а нису могли да
приступе тржишту на прави начин.
Пре свега у контексту безбедности
хране. Од 1. јануар
 а 2018. године има
мо могућност да сви ти људи реги
струју своје производе, и да их прода
ју и у маркету, и на пијаци, и на другим
местим,а на свом кућном прагу, у
оквиру руралног туризма. То је један
напредак остварен пре свега у фило
зофском смислу, јер обично људи од
тога беже. Све је то здрава и квали
тетна роба, више него било која друга,
али није имала ознаку да је храна пот
пуно безбедна са аспекта контроле
државе. Сада то имају и ја очекујем да
ће та ствар мало да погура потрошњу
и повећа квалитет хране, коментари
ше Недимовић.
Око двадесет учесника спремало је
чварке и председник Месне заједнице
Блок Б Драго Божић је изразио задо
вољство по питању одзива.
– Гости су нам стигли из Баната,
северне Мачве, Семберије, наше
локалне екипе из Срема, Банат, Бач
ка, Косова и Метохије, западне Срби
је, северне Мачве, Семберије. Хладно
је време, два дана смо се просто
борили, Град нам је на минут долазио
у помоћ да се ово рашчисти и припре
ми, каже Божић.
Манифестација је употпуњена при
годним културно уметничким програ
мом, у ком су учествовали глумац
Александар Крстајић, певачко дру
штво Црна бара, Завичајно удружење
Мањача, чланови Фолклорног анса
бла „Бранко Радичевић“ из Сремске
Митровице, Витомир Вулин је свирао
гусле, а Вељко Љуштина гајде и фру
лу.
Т. Сивчев
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Припремљена
34 пројекта за 24 села
Свако село на територији Града Сремска Митровица добиће по један,
велики, озбиљни инфраструктурни пројекат

П

рошлог понедељка, 28. јануара,
у просторијама Српске напредне
странке у Сремској Митровици,
посланик у Скупштини АП Војводине и
секретар градског одбора Српске
напредне странке Сремска Митрови
ца, Дмитар Станишић, дао је изјаву о
планираним страначким активностима
у наредном периоду.
Станишић је излагање започео саоп
штењем о иницијативи одборник а
одборничке групе „Александар Вучић
- Србија побеђује“, да се одрекну дела
накнаде коју добијају за свој рад и да
та средства донирају Дневном борав
ку за децу, омладину и одрасла лица
са сметњама у развоју Сремској
Митровици.
– Према речима директора, та сред
ства ће бити искоришћена у сврху
куповине компјутерске опреме која им
је потребна за рад. Ово није једина
активност коју смо имали, али сада
смо се одлучили да, путем медија,
поделимо то и са нашим суграђанима.
У наредном периоду ће оваквих ини
цијатива бити још више и биће усмере
не на оне којима је помоћ потребна.
Такође бих поздравио одређена пред
узећа, компаније, удружења и поједин
це. Грађане, који су некада живели у
Сремској Митровици, а радо се и
данас враћају, они већ дуги низ година
помажу овакве и сличне активнсти,
рекао је Станишић.
На овој конференцији је такође наја
вљена и активност Градског одбора,
као и месних одбора на терену, у сврху
константне комуникације са грађани
ма. Станишић је напоменуо да је
таквих активности било и раније.
– Ми смо у овом граду препознати
као људи који су увек слушали шта
причају грађани и када смо креир
 али
одређене пројекте које смо желели да
реализујемо, радили смо спрам жеља

Дмитар Станишић

и потреба грађана. Подсетио бих на
вишедеценијске жеље грађана да се
добије базен, као и подвожњак, који
сада служе на понос Митровчана. Ура
ђен је нов пут кроз Лаћарак, формал
но-правно се то води као реконструк
ција пута, али сви смо сведоци да је то
потпуно нов пут. Урадили смо нови
објекат школе у Мачванској Митрови
ци, а актуелна је изградња објекта
Основне школе „Јован Поповић“ у
насељу Блок Б и Мала Босна где ће
деца која крећу, надамо се већ следе

Коментар на протесте
– Протесте који се одржавају у
Сремској Митровици сматрам пра
вом сваког грађанина да на демо
кратски, миран и достојанствен
начин изрази своје незадовољство
билo чиме што се дешава у граду.
Не бих лицитирао око броја, али
имам податак, који ми је запао за
око, да је у Сремској Митровици,
непосредно пред почетак протеста

дошло између петнаест и двадесет
возила чије регистарске ознаке нису
из Сремске Митровице, и та возила
су непосредно након завршезка про
теста напустила Сремску Митрови
цу. Стога сматрам да је илузорно
лицитирати број људи на протести
ма, и ми као Српска напредна
странка немамо потребе да се тиме
бавимо, наводи Станишић.

ће школске године, имати најбоље
услове за образовање, каже Стани
шић.
Као један од најбитнијих корака, он
је навео припремљена 34 пројекта за
24 села, где ће свако село на терито
рији Града Сремска Митровица ће
добити по један, према његовим речи
ма, велики, озбиљни инфраструктурни
пројекат.
– Ми смо, као најодговорнија стран
ка, предложили ове пројекте у сарад
њи са грађанима, а то је изградња три
модерне фискултурне сале у селима,
изградња неколико капела, адаптација
неколико амбуланти, адаптација Дома
културе, где ћемо неке сале претвори
ти у сале које ће моћи да се користе за
више намена. Наравно имаћемо један
нов објекат вртића у Сремској Митро
вици. Као што видите ми радимо и
настављамо путем којим смо и до
сада ишли. То нам је обавеза, јер
морамо да оправдамо и углед и пове
рење које имамо код Митровчана,
рекао је Станишић.
Т. С.
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ИНТЕГРИСАНИ ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ

Успешно спровођење
ЕУ програма

Детаљ из Клуба посланика у Београду

У

Kлубу посланика у Бео
граду, 24. јануара, пред
седник општине Стара
Пазова Ђорђе Радиновић пот
писао је Уговор о спровођењу
пројекта у оквиру програма
Exchange 5 – подршке Европ
ске Уније локалним самоупра
вама у области управљања
имовином. Општина Стара
Пазова и Рума по партнерском
моделу, реализују пети сег
мент ЕУ програма Exchange
5 – у оквиру пројекта Инте
грисани приступ управљању
јавном својином у општи
нама Стара Пазова и Рума.
Циљ пројекта је, реализација
процеса регистрације своји
не и ефикасно и одговорно
управљање јавном својином
у ове две општине. Коначни
циљ пројекта је, унапређе
ње локалне економије путем
интегрисаног управљања јав
ном својином у општинама
Стара Пазови и Рума.
Управо путем поменутог,
петог по реду сегмента пројек
та који носи назив Exchange
5, Европска Унија унапређује
локалне економије увођењем
интегрисаног управљања јав
ном својином. Од укупно 145
локалних самоуправа, Општи
на Стара Пазова је једна од
18, која је успешно аплицира
ла и увелико спроводи ова
кав пројекат, који подразуме
ва унапређење софтвера за
евидентирање јавне својине и
увезивање са базом података
Републичке дирекције за имо
вину.

Ђорђе Радиновић

Сакупљени подаци ће се
користити за развој портфо
лија јавне имовине у свакој
општини са пословним моде
лима за привлачење потен
цијалних инвеститора и омо
гућавање транспарентности
када је у питању управљање
јавном својином. То ће резул
тирати ажурираним базама
података о јавној имовини и
софтвером у општинама Ста
ра Пазова и Рума које садр
же књиговодствене модуле
и нивое, у координацији са
Републичком дирекцијом за
имовину. Ђорђе Радиновић,
председник Општине Стара
Пазова је том приликом изја
вио:
– Ми ћемо у овом пројек
ту бити опредељени према
инвеститорима, јер ћемо има
ти базу онога што њих зани
ма, земљиште, могуће лока
ле, хале и податке за све оно
што ће се наћи у самој бази,

а чиме општина располаже –
рекао је Радиновић.
Пројекат финансира ЕУ
а спроводи Министарство
државне управе и локал
не самоуправе у сарадњи
са Сталном конференцијом
градова и општина. Марина
Савић, помоћник председника
општине Стара Пазова је изја
вила:
– Наш циљ је база која је
ефикасна и која ће нам гово
рити тачно стање на тере
ну у сваком тренутку, јер ће
бити интерактивна у односу
на кориснике који управљају
самом базом, а поред тога, нај
важнија ствар је што ћемо кроз
овај пројекат и у оквиру саме
програмске шеме Exchange 5
коначно моћи да валоризујемо
саму имовину, рекла је Савић.
Министар државне управе
и локалне самоуп
 раве Бранко
Ружић је истакао следеће:
– Реформа јавне управе

један
је од три најважни
ја критеријума наше европ
ске будућности. Овај пројекат
и пројекти овакве врсте су
важни из разлога, што чине
додатни подстрек да се наста
ви започето, да остваримо
заједнички циљ, да имамо јаку
локалну самоуп
 раву, која је
један од услова за јачу Србију,
рекао је Ружић.
Јадранка Јоксимовић, мини
старка за европске интегра
ције је, присутнима на скупу,
нагласила чињеницу да упра
во нерешена питања на лока
лу, коче реализацију бројних
пројеката у сарадњи са ЕУ,
затим додала, да пре свега
мора да се идентификује са
чиме располаже и шта је раз
војни потенцијал једног гра
да, једне општине или округа,
региона или неког партнерског
односа, који ћете имати, јер се
увезују увек најмање две или
три општине у овом програ
му. Важност ефикасног функ
цион
 исања локалне адми
нистрације истакао је и Сем
Фабрици, амбасадор и шеф
Делегације ЕУ у Србији.
– Принцип функсионисања
у ЕУ је тај, да све што може да
се уради у локалној админи
страцији, не треба остављати
за виши ниво власти, закљу
чио је шеф Делегације ЕУ у
Србији.
За 15 година постојања про
грама Exchange 5, реализова
но је 166 локалних пројеката,
укупне вредности 33 милиона
евра.
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ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Опомене
за неплатише

Сви потрошачи воде у општини Стара
Пазова, који своје рачуне нису измирили
најмање три месеца, током ових дана
добијаће опомене на кућну адресу, а из
старопазовачког ЈКП Водовод и канали
зација, апелују на дужнике, да у што кра
ћем року измире приспеле обавезе кроз
репрограм дуговања, које поменуто
предузеће омогућује неплатишама. Под
сетимо, поскупљења воде у овој години
неће бити, с обзиром на то да је корекци
ја исте извршена током прошле године.
С. С.

СТАРА ПАЗОВА

Рекордни приноси
кукуруза
Преко 125 хиљада тона меркантилног
кукуруза произведено је на пољопри
вредном земљишту старопазовачк е
општине, што ову културу сврстава у нај
заступљеније, када се говори о пољо
привредној производњи у овом делу
Срема.
Кукуруз је током прошле године био
засејан на нешто више од 40 посто од
укупних површина пољопривредног
земљишта. Повољни климатски услови
условили су рекордне приносе кукуруза
на територији општине, па је тако на око
12.500 хиљада хектара остварен просе
чан принос од 10,1 тона по хектару што
је два и по пута више него лане.
Оно чиме су произвођачи били неза
довољни, јесте цена кукуруза од 14,5
динара по килограму, па им стручњаци
саветују да се удруже у задруге. С. С.

сениорска и износи годишње 7.000 дина
ра.
Лица са инвалидношћу од 80 -100
посто, као и деца до 18 година, за своју
дозволу издвојиће 600 динара, а постоји
и могућност бесплатне дозволе за нај
млађе, уз услов да се учествују на јед
ном такмичењу. Ове дозволе важе на
свим водама у Србији, осим на комерци
јализованим водама у националним пар
ковима.
Каодистрибутер, Удружење добија пет
одсто повраћај средстава. Броји преко
200 чланова, а годишња чланарина
износи 700 динара и на тај начин се орга
низују такмичења у риболову, кувању
рибље чорбе, такође школа риболова за
децу, чији се практични део планира за
прве лепе пролећне дане.
З. К.

избацивати на улицу, нити са тротоар
а
на коловоз. Корисници су дужни укло
нити и снег и лед са кровова својих
зграда, водећи рачуна о безбедности
пролазник а и сигурности надземних
инсталација. За непридржавање ове
одлуке, прописане су новчане казне,
које за правно лице износе 40.000
динара, за предузетник а од 20.000
динара, за одговорно лице у правном
лицу, као и физичко лице од 6.000
динара.
З. К.

НОВИ БАНОВЦИ

Посета вртићу

ГАЛЕРИЈА „МИРА БРТКА“

Почела изложбена
сезона
Изложбом радова Николаја Јавкина из
Старе Пазове, у Галерији „Мира Бртка” у
Старој Пазови, почела је изложбена
сезона у овој години.
Јавкин је био један од оснивача и
првих чланова ликовне радионице Лира,
али је затим уследила велика пауза у
његовом ликовном стваралаштву, а
последњих година поново је почео да
слика. Аутор је добитник награде на
покрајинској смотри ликовног стварала
штва и носилац Плакета Светлост за
животно дело.
Овог пута изложени су радови настали
прошле године, који обилују богатим
колоритом, а теме су из свакодневног
живота. Изложбу је отворила Зорица
Опавски, председница УЛУСП-а у прису
ству бројних поштоваоца ликовне умет
ности.
И. П.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Обавеза чишћења
снега

НОВА ПАЗОВА

Риболовци,
пријавите се!
У Удружењу спортских риболоваца
Лињак у Новој Пазови, у току је издава
ње годишњих дозвола за рекреативни
риболов. Постоје три врсте годишњих
дозвола, које се могу платити и на рате
чековима грађана, а за децу су посебне
погодности. Ускоро најављују и практи
чан део школе риболова за најмлађе
чланове.
Правилником за рекреативни риболов
одређене су три категорије, а прва је
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Одељење за инспекцијске послове и
комуналне делатности Општине Стара
Пазова обавештава, да су корисници
стамбених и пословних зграда дужни
да почисте снег и лед са тротоара дуж
своје грађевинске парцеле, а по потре
би да изврше и посипање сољу, уколи
ко одржавање појединих површина није
организовано на други начин.
Снег и лед из дворишта не смеју се

Представници данске амбасаде у
Србији посетили су новобановачки
вртић Радост, у ком се спроводи Проје
кат Ерасмус плус, фондације Темпус.
Пројекат Ерасмус плус спроводи се од
јуна прошле године. Тема пројекта је
мобилност предшколских установа, а
кроз исти, два васпитача и директорица
Установе, посетили су Шпанију и Данску,
како би се упознали са примерима
добре праксе предшколског образова
ња.
Љ. Ј.

ЈКП ТОПЛАНА

Довољно топлотне
енергије
До краја ове грејне сезоне у општини
Стара Пазова очекује се производња
више од 14.000 мегавата топлотне
енергије, а старопазовачк а Топлана
греје око 28,5 хиљада пословног и
више од 84 хиљаде стамбеног просто
ра, док се производња и испорук а
топлотне енергије врши из четири
котларнице. Цена топлотне енергије
коригована је крајем августа прошле
године. Корисници код којих се систем
наплате врши према стварној потро
шњи у току једне грејне сезоне, издваја
ју 44,10 динара по метру квадратном
без ПДВ-а уколико се ради о стамбеном
простору, односно 55,13 динара без
ПДВ-а, ако је реч о пословном просто
ру. Корисници који грејање плаћају
током свих 12 месеци издвајају на
месечном нивоу 97,46 динара по метру
квадратном без ПДВ-а, уколико је реч о
стамбеном, односно 121,82 динара без
ПДВ-а ако се ради о пословном просто
ру, узимајући у обзир годишњу потро
шњу енергије по метру квадратном од
118,85 киловат сата.
С. С.

22

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

M NOVINE

30. JANUAR 2019.

ШИМАНОВЦИ: ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНИ ПРИВРЕДНИЦИ

Активно укључени
у развој локалне заједнице

П

редседник општине
Пећинци мр Жељко
Трбовић посетио је 24.
јануар
 а компанију Доминг у
Шимановцима, која је део
Ромстал Групе присутне,
поред Србије, у још четири
земље у Европи. Председ
ника је са радом компаније
упознао један од директора,
Владимир Палавестрић.
Доминг је специјализова
ни ланац трговинских рад
њи за промет инсталацион
е
опреме за грејање и клима
тизацију, водовод и канали
зацију, санитарне и друге
опреме, која се користи у
савременом
пројектова
њу и изградњи стамбених,
пословних, индустријских и
других објеката.
Доминг компанија послу
је у Шимановцима од 2005.
године, и то као централ
но складиште, да би 2014.
године, овде преселила
и седиште фирме. На око
4.500 квадратних метара
данас се налазе савреме
но опремљен магацински
простор и канцеларије, а
како је рекао директор Вла
димир Палавестрић, тради
ција дуга 25 година, Доминг
свакако сврстава у ред
конкурентних компанија на
нашем тржишту у овој обла
сти пословања, а у плану је
и проширење обима посло
вања и градња још једног
магацинског простора.
– Ми послујемо под окри
љем групације Ромстал и
задужени само за територи
ју наше земље, где имамо
20 филијала и запошља
вамо око 120 људи. Овде у
Шимановцима, где се већ

мр Жељко Трбовић у посети Домингу

осећамо као домаћи, запо
шљавамо око 25 радника,
а скоро половина долази из
пећиначке општине. То нам
је посебно драго, јер је, пре
свега у нашем интересу, да
су наши запослени задо
вољни и да могу да воде
један нормалан живот који
подразумева, поред добре
зараде, и комфор, прили
ком доласка и одласка са
посла, јер време је један од
ресурса који је исти за све и
трудимо се да га не троши
мо и бацамо узалуд. Такође,
активно смо укључени у раз
вој локалне заједнице којој
припадамо,
подржавамо
пројекте у областима обра
зовања, здравства, спорта и
екологије, и трудимо се да
допринесемо квалитетни
јем животу свих грађана у

заједници. Осећамо велику
одговорност према природи,
рециклирамо сву опрему и
потрошни материјал на нио
ву читаве фирме, а у кругу
наше компаније засадили
смо недавно 50 стабала, на
шта смо веома поносни –
рекао је Палавестрић.
Председник Трбовић је,
након обиласка компаније
нагласио да је Доминг један
од позитивних примера,
како се друштвено-одговор
не компаније односе према
локалној заједници у којој
послују.
– Компанија Доминг је
већ комплетно реновирала
санитарне чворове у Основ
ној школи „Душан Јерко
вић Уча” у Шимановцима,
а драго ми је што могу да
најавим, да смо се током

ПЕЋИНЦИ: ЛИЦИТАЦИЈА

У закупу 1.250 хектара

Први круг лицитације за
пољопривредно земљиште у
државној својини у општини
Пећинци, завршен је 21. јану
ара. Током три дана лицита
ције, у закуп је издато 1.250
хектара, од понуђених ско
ро 2.900 хектара у атарима
свих 15 насеља пећиначке
општине. Период закупа је

на годину дана, а излицити
рана цена по хектару током
три дана, у просеку се кре
тала између 12 и 20 хиљада
динара.
За мању количину земљи
шта, која је понуђена у ата
рима Купинова, Попинаца и
Шимановаца није било заин
тересованих.

Детаљ са лицитације

данашње посете догово
рили о још једној донацији.
Наиме, Доминг ће донирати
сав потребан материјал за
опремање санитарног чво
ра у шимановачком вртићу.
Ја се надам, да ће у будућ
ности све више компанија
следити овакве позитивне
примере друштвене одго
ворности, и у складу са сво
јим могућностима, допри
нети квалитету живота у
локалној заједници – изја
вио је Трбовић.
Пећиначка локална само
управа ове године при
пема
пројектно-техничку
документацију, за пројекат
изградње
саобраћајнице
у овом делу радне зоне,
којом би се теретни сао
браћај изместио из центра
насеља.
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ЦРВЕНИ КРСТ ПЕЋИНЦИ

Добровољно
давање крви
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ШИД: НОВИ САВЕТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Избори у
фебруару

Детаљ са акције

Ц

рвени крст Пећинци
је, у сарадњи са Заво
дом за трансфузију
крви Војводине, 25. јануара
организовао прве две акци
је добровољног давања
крви на територији пећи
начке општине, у Пећинци
ма и Купинову. На акцији у
Пећинцима, која је одржана
у просторијама Културног
центра, крв су понудила 44
даваоц
 а, али како је троје
одбијено из медицинских
разлога, крв је дао укупно
41 добровољни давалац.
Акција у Купинову одржа
на је у просторијама Основ
не школе „Душан Вукасо
вић Диоген‟. На овој акцији
крв је понудило 16 давала
ца, а како није било одбије
них из медицинских разло
га, крв је укупно и дало 16

добровољних давалаца.
– Захвални смо свим хума
ним људима који су издвоји
ли своје слободно време,
дали крв и на тај начин неко
ме спасили живот. Да акци
ја буде успешна, потрудили
су се и волонтери Црвеног
крста Пећинци, ученици Тех
ничке школе „Миленко Вер
кић Неша“, који су издвојили
део свог времена и учество
вали на акцији, на чему смо
им захвални, као и њиховој
школи која им је то омогући
ла. И овога пута имали смо
подршку пећиначког Култур
ног центра и основне шко
ле из Купинова, који су нам
уступили своје просторије
за одржавање акције – изја
вио је стручни сарадник у
пећиначком Црвеном крсту
Александар Андријевић.

ОГАР

Прикупљена
гардероба

З

а непуна два месеца
Савет месне заједни
це Огар прикупио је
нову количину коришћене
гардеробе, коју је 25. јануа
ра испоручио пећиначком
Црвеном крсту. Како нам је
рекао Милан Алексић члан
Савета, мештани Огара се
редовно одазивају на апеле
Црвеног крста, тако да су
овај пут прикупили и испо
ручили 28 кутија топлије
одеће и обуће за децу
школског узраста.
С обзиром на то да су
константне потребе Црве

ног крста Пећинци током
зимског периода, како за
дечјом, тако и за гардеро
бом за одрасле, према
речима Алексића акција
прикупљања половне гар
деробе се наставља. Огар
чани који су спремни да
донирају одећу и обућу могу
је донети сваког радног
дана у просторије Месне
заједнице Огар или контак
тирати Милијану Максић
која је задужена за прику
пљање дониране гардеро
бе, а контакт телефон је 487
101.

Велимир Ранисављевић

Бирају се чланови за месне заједнице:
Адашевци (5 чланова), Бачинци (5), Батров
ци (3), Беркасово (5), Бикић До (3), Бингула
(5), Вашица (5), Вишњићево (5), Гибарац (5),
Ердевик (5), Илинци (5), Јамена (5), Кукујев
ци (5), Љуба (5), Моловин (3), Моровић (5),
Привина Глава (3), Сот (5) и Шид (9). Избо
риће се одржати 24. фебруара

В

елимир
Ранисавље
вић председник Скуп
штине општине Шид,
у четвртак 24. јануара донео
је Одлуку о расписивању
избора за чланове Савета
месних заједница. Раниса
вљевић је ову информацију
саопштио на конференцији
за медије и образложио.
– На основу члана 105 Ста
тута општине Шид и члана
41 став 1 Одлуке о месним
заједницама општине Шид,
доносим 24. јануара одлу
ку о расписивању избора
за чланове Савета месних
заједница. Бирају се члано
ви за месне заједнице: Ада
шевци (5 чланова), Бачинци
(5), Батровци (3), Беркасово
(5), Бикић До (3), Бингула
(5), Вашица (5), Вишњићево
(5), Гибарац (5), Ердевик (5),
Илинци (5), Јамена (5), Куку
јевци (5), Љуба (5), Моловин
(3), Моровић (5), Привина
Глава (3), Сот (5) и Шид (9).
Избори ће се одржати 24.
фебруара 2019. године од
седам до 20 часова. Рокови

за вршење изборних радњи
за избор чланова Савета
месних заједница на терито
рији општине Шид, почињу
да теку од 24. јануара 2019.
године. Изборе на територи
ји општине Шид спровешће
органи предвиђени чла
ном 45,47,48 и 68, одлуке
о месним заједницама на
територији општине Шид.
Обрасце и потребну доку
ментацију за кандидовање
и упутство за спровођење
избора за чланове Савета
месних заједница, обезбе
диће грађанима Комисија за
спровођење избора за чла
нове Савета месних заједни
ца, истицањем на званичној
интернет страници општине,
саопштио је Ранисављевић.
Избори за Савете месних
заједница озбиљно су схва
ћени у СНС. Како је почео да
тече рок за вршење избор
них радњи, у страначким
просторијама су прикупља
ни потписи за кандидату
ру будућих чланова Савета
месних заједница. Д. Попов
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ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ПРЕВЕНЦИЈЕ РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ

Превенција спашава животе

Е

вропска недеља превенције рака
грлића материце, у чијем обеле
жавању Србија већ тринаести пут
активно учествује, обележена је током
протекле недеље, од 21. до 27. јану
ара, и у Сремској Митровици и Руми,
у циљу подизања свести жена о раку
грлића материце и начинима превен
ције.
Основна порука свим женама је да је
рак грлића материце малигна болест
која се може спречити.
Тим поводом је прошле среде, 23.
јануара, Завод за јавно здравље Срем
ска Митровица, у сарадњи са Црвеним
крстом и Домом здравља, организовао
едукативно предавање у Удружењу
жена Манђелос, на тему значај пре
вентивних прегледа на рано открива
ње рака грлића материце. Сутрадан
је специјалиста социјалне медици
не Завода за јавно здравље Сремска

Др Јелена Стојанац Мрачевић

Предавање у Дому здравља у Руми

Митровица, др Бојана Цањар одржала
два предавања ученицима Прехрам
бено-шумарске и хемијске школе у
Сремској Митровици, на ком су се уче
ници упознали са инфекцијом хуманим
папилома вирусом, начинима зашти
те, како да избегну ризично сексуал
но понашање, као и како да унапреде
репродуктивно здравље.
У просторијама Центра за превенцију
Дома здравља Рума, прошлог четврт
ка, 24. јануара, одржано је предавање
на тему Карцином грлића материце
- превенција. Предавач је био специ
јалиста гинекологије, др Душан Миха
иловић. Током целе године у Дому
здравља Рума се спроводе редов
ни превентивни-скрининг прегледи
на карцином грлића материце, док су
током протекле недеље интезивиране
активности на промоцији значаја очу
вања репродуктивног здравља. Добро
организовнаи скрининг програми могу

да спрече и до 80 посто случајева рака
грлића материце, откривајући малигну
дегенерацију у преинванзивној фази.
Такође, Саветовалиште за младе
Дома здравља Рума спровело је анке
ту међу ученицима друге године гимна
зије „Стеван Пузић“, на тему Репродук
тивно здравље младих, а у плану су и
предавања за заинтересоване ученице
која би се одржавала у Центру за пре
венцију током систематских прегледа
ученика Гимназије.
– Рано откривање може спречити
рак грлића материце је слоган који ће
обележити потребу да још једном апе
лујемо на наше мајке, сестре, кћерке,
пријатељице да размишљају о свом
репродуктивном здрављу и у току годи
не одвоје један дан када ће посетити
свог гинеколога и искористити неку од
доступних могућноси превенције, иста
кла је др Јелена Стојанац Мрачевић.
Т. С.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Бесплатан превоз
на превентивне прегледе

С

авет за здравље Гра
да Сремска Митровица је
донео одлуку којом ће се
технички олакшати обављање пре
вентивних прегледа у Општој бол
ници Сремска Митровица. Ради
се о томе да се три возила град
ске управе ставе на располагање
пацијентима из руралних средина
том приликом.
По речима начелника Градске
управе за здравствену и соци
јалну заштиту, Војислава Мирни
ћа, следећа акција Министарства
здравља, бесплатни превентивни
прегледи, бити у другој половини

фебруара, а до тад заинтересова
ни могу да се пријаве на број теле
фона ГУ за здравствену и социјал
ну заштиту, 610-614 и оставе своје
податке.
– Сврха коју желимо да постиг
немо је брига о нашим пацијенти
ма, које ће возач градске управе
службеним возилом довести на
преглед и након тога безбедно
вратити кући. Градска управа ће
списак са подацима пацијената да
достави Општој болници и сви ће
обавити прегледе тог дана, рекао
је Мирнић.
Т. С.

Војислав Мирнић
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ДОДЕЛА НАГРАДА У ОБЛАСТИ ШКОЛСКОГ СПОРТА

Румљани и Пазовчани
најбољи у Срему

Признања су примили директори школа

У

Сремској Митровици су у понеде
љак 28. јануара уручене награде
најбољим школским екипама са
територије Срема. Међу основним шко
лама у категорији пионира прво место
је освојила школа „Душан Јерковић“ из
Руме, друго „Петар Кочић“ из Инђије, а
треће школа „Душан Јерковић“, такође
из Инђије. У категорији пионирке, прве су
ученице ОШ „Душан Јерковић“ из Руме,
друго место припало је школи „Бошко

Палковљевић Пинки“ из Старе Пазове, а
треће школи „Јован Јовановић Змај“ из
Сремске Митровице.
У категорији омладинке (средње шко
ле) најбоља је Гимназија „Бранко Ради
чевић“ из Старе Пазове, друга је МСШ
„Драгиња Никшић“ из Сремске Митрови
це, а трећа румска Гимназија „Стеван
Пузић“.
Ученици ТШ„Никола Тесла“ Сремска
Митровица су први у категорији омла

динци, друго место припало је СШ „др
Ђорђе Натошевић“ из Инђије, а треће
ТШ „Михајло Пупин“ из Инђије.
Према освојеном броју бодова нају
спешнија основна школа Срема је ОШ
„Душан Јерковић“ из Руме, а најуспе
шнија средња школа је Гимназија „Бран
ко Радичевић“ из Старе Пазове.
Награде су у име школа, примали
директори награђених школа.
М. Н.

ШИД: СТРАСТИ СЕ СМИРУЈУ ПОСЛЕ УЗНЕМИРАВАЊА ШТИЋЕНИЦЕ

Ученица у новој породици

Ш

идски Центар за социјални рад,
издао је налог, да социјални рад
ници обаве разговор са свом
децом смештеном у хранитељске поро
дице, како би могли одмах да реагују, ако
постоји неки проблем између штићеника
и хранитеља. Ова одлука је, како каже
Дејан Логарушић директор Центра за
социјални рад, проистекла због немилог
догађаја који је потресао ову општину,
када је хранитељ Мирко М.(60) сексу
ално узнемиравао уназад шест година,
сада осамнаестогодишњу штићеницу.
Социјални радници обавиће разговоре
у 22 породице, колико има деце у храни
тељским породицама на подручју целе
општине.
– У те куће ићи ће два радника, један
ће обавити разговор са штићеником, а
други са хранитељем и то у одвојеним
просторијама. На овај начин желимо да
се уверимо, да ли особа испуњава све
оно што се обавезала као хранитељ и да
ли дете то потврђује – каже Логарушић
за наше новине.

Зашто је штићеница, сада осамнаесто
годишњакиња, чекала толико година да
изнесе све непријатности, које је дожи
вљава од свог хранитеља, или како га
је звала тата? Појединци, који су бли
ски Мирковој породици, сматрају да је то
делом и због верског утицаја.
– Он је духовник, проповедник у Бап
тистичкој цркви и веома цењен, као и код

Признао
кривицу
Како наш лист сазнаје, осумњичени
Мирко је на саслушању у Основном
тужилаштву у Сремској Митровици,
потписао споразум о признању криви
це. Њему је тужилац одредио годину
дана кућног притвора, што како за наш
лист, каже један од правника из Основ
ног суда, не значи да ће се та казна
током процеса задржати.

грађана у Шиду. Мислим да је то један
од главних разлога, односно страх да му
се она одупре или супротстави – оцењу
је један човек, близак овој породици, који
ни сам није могао ово да наслути.
Ученица треће године средње технич
ке школе у овом месту, од 23. јануара се
поново вратила у ђачке клупе код својих
вршњака, после исповести радницима
Центра, када је саопштила да је Мирко
прво пипкао по коси, а касније по груди
ма и интимним деловима тела, тражећи
да и то она њему ради.
– С њом стално обављају разговор
психолози и њено здравствено стање,
после свега претрпљеног, иде на боље.
Добро се уклопила код нових хранитеља
и много јој значи подршка њених пријате
ља, наше установе, људи који је окружују
– каже Логарушић.
Мирко, који је био пример хранитељ
става у овој општини, изневерио је, не
само Центар за социјални рад, већ и све
оне који га познају.
С. Костић
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ВРДНИК: Одржан четврти Светосавски бал

Једини бал у Срему

Ч

етврти Светосавски бал, одржан
је у прелепом зимском амбијен
ту Етно- насеља Врдничка кула
27. јануара, уз благослов Епископа
сремског Василија.
Започео је Светосавском химном,
у извођењу хора Свети Роман слат
копојац из Петроварадина, а потом је
освећен славски колач, у присуству
кума славе Павла Почуча, заменика
покрајинског секретара за привреду и
туризам, који је кумство преузео од др
Драгана Николића.
Овај бал је одржан у години јубиле
ја, када се навршава 800 година од
аутокефалности Српске православне
цркве за коју је заслужан управо Све
ти Сава.
Гостима Светосавског бала се прво
обратио протојереј Небојша Димко
вић, старешина храма Рођења Све
тог Јована крститеља у Врднику.
– Данашњи дан требало би да нам
буде водиља кроз цео наш овоземаљ
ски живот. Свети Сава је посебан, цар
ски син и монах, одан оцу и савршен
архијереј – рекао је протојереј Небој
ша Димковић.
Кум славе Павле Почуч је указао, да
Светог Саву славимо као живог про
светитеља српског народа и његове
духовности, културе, уметности, књи
жевности…
– Жртвујући себе, он је ударио

темељ православне вере и тако
постао духовни извор снаге, вере и
надања. Данас нас је овде Свети Сава
поново окупио, да то није чинио свих
ових векова, не би ни нас вечерас
овде било и на томе му хвала. Баш
зато је наша обавеза, да дух светоса
вља проносимо и преносимо генера
цијама које долазе – поручио је Павле
Почуч.
Професор др Војислав Јелић са
Филозофског факултета у Београду је

Кум славе био је Павле Почуч

истакао да је 800 година аутокефал
ности датум заиста вредан помена.
Он је у свом говору указао и на значај
бриге о младима.
– Посветимо се младима, јер ми се
чини да смо криви према младима, јер
им остављамо свет који је гори од оног
који смо ми затекли. Наша је обавеза
да младима оставимо узор, онакав
какав је Свети Сава, који је утемељио
српску државу и српску цркву, а то су
темељи које треба чувати и јачати. Ја
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ИРИГ

Нови називи улица
На последњој седници СО Ириг у про
шлој години, која је одржана 27. децем
бра, донета је одлука о обједињеном
утврђивању назива улица у насељеним
местима ове општине. Реч је о новим
називима за 166 улица у самом Иригу
и свим насељеним местима у иришкој
општини, сем Добродола, као и називима
за 42 засеока. Наиме, утврђивање нази
ва је обавеза свих локалних самоуправа,
проистекла из пројекта Владе Србије, као
и да се ти нови називи доставе Републич
ком геодетском заводу.

Миодраг Бебић и Драган Драгичевић

верујем да међу младима такве сна
ге има – рекао је проф. др Војислав
Јелић.
Миодраг Бебић, заменик председни
ка иришке општине је истакао, да ће
локална самоуправа и даље подржа
вати овакве и сличне манифестације,
јер је то најбољи начин да се промо
више и бања Врдник и иришка општи
на, као туристичка дестинација и као
један бренд.
– Ово је један заиста леп начин да
се сачува култура, традиција, наша
дивна историја и сви заједно ћемо
покушати да сачувамо ту нашу про
шлост, јер сећајући се наше прошло
сти, чувамо и нас саме. Надам се да
ће овај бал прерасти у једну дугого
дишњу традицију, јер општини недо
стаје оваквих манифестација. Да се
промовише и Врдник који има богату
историју, то је мултиетничко и мул
тикултурално место, са заиста бога
том историјом и ово је један од лепих
начина како се то све чува. Имамо и
стару салу Касине, где су се пре 100
година одржавали балови, зашто то
не бисмо наставили и данас – сматра
Миодраг Бебић.
Драган Драгичевић, директор Тури
стичке организације Ириг, која је орга

низатор овог бала, подсетио је да су
они покренули иницијативу пре чети
ри године за одржавање Светосавског
бала, уз благослов Владике сремског.
– Било је заиста велико интере
совање за Светосавски бал, тако да
ове године имамо 210 гостију. Баш
зато што је то прави бал, тражимо од
људи који долазе да су свечано обу
чени, то је обавезно и то је традиција
свих балова, па и нашег. Мислим да
је ово једини бал који имамо у Срему,
а за следећи, очекујемо да ћемо има
ти дупло више гостију. Без подршке
локалне самоуправе и генералног
покровитеља хотела Премиер Аква,
који нам је уступио ову лепу салу, у
којој по други пут организујемо бал –
каже Драган Драгичевић.
У оквиру програма наступио је и КУД
„Бранко Радичевић“ из Сремске Митр
овице, а потом је госте на Светосав
ском балу забављао оркестар Алек
сандра Дујина.
Генерални покровитељ Светосав
ског бала је врднички хотел Премиер
Аква, покровитељ програма је иришка
општина, а организатор је Туристичка
организација Ирига.
Смиља Џакула
Фото: Жељко Петрас

Хор Свети Јован слаткопојац из Петроварадина

Оливера Филиповић Протић

– Комисија се приликом свог рада тру
дила, да сачува поједине називе делова
насеља који су од културно-историјског
значаја где год је то било могуће, одно
сно, где је то у складу са елаборатом
Републичког геодетског завода. Такође,
трудили смо се да то буду познате лич
ности из историје, али и културе и умет
ности, као и спорта, које су на неки начин
везане за иришку општину – каже Оливе
ра Филиповић Протић.
Тако су, на пример, у Иригу своје ули
це добили Брана Црнчевић, Десанка
Максимовић, Васа Ашкићевић, Адам
Монaстерлија, али и Данило Бата Стој
ковић, Драган Николић и наравно Бори
слав Михајловић Михиз. Јован Јовичић,
познати гитариста, добио је улицу у род
ном Врднику али и Ривици, у Нерадину,
Сава Јаковљевић и Иларион Руварац, у
Малој Ремети позната глумица Мира Сту
пица, у Крушедол Селу кнегиња Љубица
Обреновић и Никола Тесла, а у Крушедол
Прњавору, Змај Огњени Вук. То су само
нека од имена у појединим насељеним
местима у иришкој општини, док се у Врд
нику водило рачуна, да се поједине улице
у рударским колонијама зову и по имени
ма рудара, по Доситеју Обрадовићу али
и по глумцима Мији Алексићу и Небојши
Глоговцу, на пример.
На званичном сајту Општине поста
вљено је и обавештење грађанима, који
можда нису на време били упознати са
променом назива улица, или су неза
довољни утврђеним називима, да могу
своје образложене предлоге доставити
на шалтеру Услужног центра Општин
ске управе Општине Ириг, са назнаком
- Комисија за одређивање назива улица,
тргова, заселака и других делова насе
љеног места на територији општине Ириг
- у писаној форми.
С. Џ.
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VREMEPLOV
30. јануар
1933. Председник Немачке,
фелдмаршал Паул фон Хин
денбург, именовао Адолфа
Хитлера за канцелара. Истог
дана 1937. Хитлер изјавио у
Рајхстагу да Немачка повлачи
свој потпис са Версајског
мировног уговора.
31. јануар
1808. Наполеон је анектирао
Дубровачку Републику. Анекси
ју је прогласио генерал Огист
Мармон, војвода од Рагузе.
Тиме је престала да постоји
Дубровачка Република, а град
Дубровник је 1815. на Бечком
конгресу додељен Аустрији.
1.фебруар
1650. Умро је француски фило
зоф, математичар и физичар
Рене Декарт. Одбацивши сваку
догму или доктринарност уче
ња, Декарт је четири основна
правила мишељења изнео у
чувеном делу “Расправа о
методи”. Сматра се зачетником
модерне филозофије рациона
лизма.
2. фебруар
1536. Шпански истраживач
Педро де Мендоса основао на
ушћу реке Ла Плата град Буе
нос Ајрес, главни град Аргенти
не од 1880.
1924. Умро српски писац Алек
са Шантић. Припадао мостар
ском кругу око књижевног
листа “Зора”, који је покренуо с
Јованом Дучићем и Светоза
ром Ћоровићем.
3. фебруар
1915. У Сарајеву је обешен
српски учитељ Вељко Чубри
ловић, један од учесник а у
атентату 28. јуна 1914. на
аустроугарског престол она
следник а надвојводу Франца
Фердинанда.
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HOROSKOP
ОВАН: Уколико вас
привлаче тајанстве
не ситуације или
неке двоструке игре,
немојте занемарити потенцијал
ни ризик. Важно је да сачувате
свој пословни углед. Претерана
доза храбрости може да вам
нашкоди. Емотивни сусрет са
једном особом у вама покреће
лепе емоције. Избегавајте
тешку храну и више се крећите.
БИК:
Сарадн иц и
имају добре сугести
је, прихватите нове
идеје које гарантују
боље резултате или несигур
ност у заједничком пословању.
Сусрет са једном особом тре
нутно делује врло поучно и под
стицајно у свак ом погледу.
Делујете помало узнемирено.
Недостају вам неки снажни емо
тивни подстицаји, како бисте
свој љубавни живот учинили
довољно интересантним.
БЛИЗАНЦИ: Нема
разлога да се пово
дите за лажним ути
сцима или да вас
неко заварава погрешном при
чом о новим пословним прили
кама. Уколико трпите пословни
неуспех, размислите о неким
алтернативним могућностима
које вам стоје на располагању.
Сувише јаки изливи страсти вас
наводе на погрешан избор.
РАК: Нове комплика
ције на пословној
сцени произилазе из
покуш аја
да
се
оствари заједнички договор око
расподеле интереса. Нема раз
лога да понављате причу која
не оставља позитиван одјек на
ваше сарадник е. Посветите
више пажње вољеној особи и
заједничким плановима које
имате. Очекује вас пријатно
изненађење. У сјајној сте психо
- физичкој форми.

4. фебруар
1945. У месту Јалта на Криму
састали се британски премијер
Черч ил, предс едн ик САД
Рузвелт и совјетски лидер Ста
љин да би се договорили о
акцијама за завршетак Другог
светског рата и плановима за
послератни период. 1946. Бив
ши председник Владе Србије,
генерал Милан Недић, извр
шио самоубиство током истра
жног поступк а у ком је био
оптужен за издају и ратне зло
чине у окупираној Србији у Дру
гом светском рату.

ЛАВ: Не можете да
предвидите нови ток
догађаја на послов
ној сцени или нечији
одговор на задату тему. Нама
разлога да се понашате преви
ше разметљиво у сусрету са
сарадницима, већ затражите
нечију подршку. Бринете без
правог повода, партнер тренут
но можда не жели да вам пове
рава своје мисли и осећања.

5. фебруар
1814. У Бечу објављена “Мала
простонародна славеносерб
ска песмарица” Вука Караџића,
што је означило почетак упо
знавања Европе са српском
народном поезијом.
1893. Умро српски глумац Тоша
Јовановић, члан Народног
казалишта у Загребу и Народ
ног позоришта у Београду,
један од највећих српских глу
маца 19. века.

ДЕВИЦА: Пажљиви
је анализирајте ком
плетну ситуацију на
пословној сцени и
своје сараднике. Постоје ствари
које захтевају креативно разми
шљање или одређену фазу
инкубације, пре него што доне
сете неку коначну одлуку. При
мећујете да неко у вама побуђу
је велико интересовање и да
вас асоцира на пријатне успо
мене.

ВАГА: Делујете врло
промишљено и про
веравате различите
информације које ути
чу на пословне преговоре. Оба
зривост је пожељна, али нема
разл ога
за
претер ивањ ем.
Сарадници имају право на друга
чије ставове. Понекад поступате
сувише строго према особи која
има добру намеру, али не успева
у потпуности да вам дочара своје
емотивне доживљаје.
ШКОРПИЈА: Потре
бан вам је додатни
опрез у сусрету са
сарадницима и при
ликом процене нових пословних
прилика. Нема потребе да скре
ћете пажњу на себе или да ула
зите у неке сумњиве преговоре.
Тренутно љубав и задовољство
можда не иду у заједничкој ком
бинацији. Партнер изненада
поставља питања која у вама
подстиче емотивну нелагодност.
СТРЕЛАЦ: Постоје
ствари које не треба
да чините у афекту
или на основу првог
импулса који имате. Неко од
сарадника пажљиво анализира
ваше понашање и доноси оцену
о вашим резултатима. Сарадња
је нужна али не по сваку цену
или на неки ултимативан начин.
Потрудите се да улепшате своје
расположење уз особу која одго
вара вашем укусу.
ЈАРАЦ: Заинтересо
вани сте за нечију
пословну понуду или
за комбинацију која
обећава двоструки добитак. Пре
него што донесете коначну одлу
ку, саслушајте своје сараднике и
прихватите користан савет. Неко
вас инспирише на додатно анга
жовање и добро расположење
. Осврните се око себе, јер увек
постоје насмејана лица.
ВОДОЛИЈА: Понекад
све изгледа тако
релат ивн о,
стога
немојт е
донос ит и
закључак на основу првог утиска
и без консултације са блиским
сарадницима. Ослоните се на
нечији савет и на заједничку про
цену. Важно је да правилно
дефинишете своје циљеве. Неко
име снажно да усталаса ваше
мисли и осећања. Потрудите се
да испуните партнерова очекива
ња.
РИБЕ: Избегавајте
претерано експонира
ње у друштву сарад
ника и немојте прича
ти о стварима које
можда представљају ризик за
веше
пословн е
интер ес е.
Потребно је да смислите неку
резервну варијанту, јер увек
постоји фактор изненађења.
Будите промишљени и уздржани
пред блиском особом. Пажљиви
је анализирајте свог партнера.

Crkveni
kalendar
Среда, 30. (17) јануар
Преподобни Антоније Велики
Четвртак, 31. (18) јануар
Св. Атанасије Велики; Св. Мак
сим Архиепископ српски
Петак, 1. фебруар (19. јануар)
Преподобни Макарије Египат
ски; Свети Марко Ефески
Субота, 2. фебруар (20. јануар)
Преподобни Јевтимије Велики
Недеља, 3. фебруар
(21. јануар)
Преподобни Максим Исповед
ник; Свети мученик Неофит
Понедељак, 4. фебруар
(22. јануар)
Свети апостол Тимотеј; Препо
добни мученик Анастасије
Уторак, 5. фебруар
(23. јануар)
Свети свештеномученик Кли
мент Анкирски

Колач са
сувим воћем
Састојци: 3 јајета, 2 шоље бра
шна, три четвртине шоље шеће
ра, три четвртине шоље уља, 7
кашика јогурта, 350 грама сувог
воћа - бруснице, кајсије, шљиве,
мало соли, 1 ванилин шећер

Припрема: Умутити јаја и
додати шећер, мутити док маса
не побели и додати уље. Затим
додати јогурт, ванилин шећер, со
и на крају умешати брашно поме
шано са прашком за пециво. Уме
шати суво воће, излити у дугуља
сти калуп и пећи у загрејаној рер
ни на температури од 170 степени
око 50 минута. Посути шећером у
праху.

• Где нема дрвећа, мај
муни се пењу једни дру
гима на главу.
• Модни креатори нам
први стављају руке у
џепове.
• Они који су нас задужи
ли,
сигурн о
имај у
довољно да би могли и
да нас раздуже.
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ЗАНИМАЊЕ: ЈУВЕЛИР

Златне руке Милоша златара

Милош Миладиновић

Р

етко ћете данас упо
знати младе људе који
држе компас у сво
јим рукама, знају одакле
су дошли и виде куда иду.
Један од таквих је Милош
Миладиновић, власник зла
таре Миладиновић.
Незаинтересован за ино
странство, заговорник ста
рих вредности, момак који
се у Београду школовао на
Политехничкој академији,
на смеру јувелири племени
тих метала, Милош жели да
у родној Митровици настави
с радом уз жељу да то пре
расте у породични посао
који би се с љубављу прено
сио с колена на колено.
У јувелирству се није
нашао ни пуким случајем,
нити по препоруци, већ га
је водила жеља од мале
на, која је остала, иако деца
често сањају различито, од
пекара до пилота.
Оно што углавном знамо
о овом послу је да не знамо
скоро ништа, јувелирство се
данас махом свело на трго
вину накитом услед серијске
производње. У Митровици

не постоји ливница, радио
нице су углавном за оправ
ку, додатно уз мајсторе који
се намрште ако им донесе
те покидан ланчић. Милош
нам објашњава због чега је
то тако и шта заправо чини
његов посао.
– С обзиром на то колико
људи лоше живе, немају за
основне потребе, рачуне,
добро нама и иде, јер ипак

се бавимо луксузом, тргу
јемо златом, а злато никад
није било скупље. Кад све
сабереш и одузмеш, добро
је. Највише се продају ства
ри које морају, за крштења,
рођења, венчања. Цене зла
та су између четири и чети
ри и по евра по граму, каже
Милош.
Могуће је направити леп
комадић накита само са два

Дукати цара Фрање
- Различита је финоћа
накита. Стандардна фино
ћа у Србији је четрнаест
карата, са ознаком 589,
што означава присутност
од 58,9 посто злата у легу
ри, а остало су примесе.
Тако је ознака за деветока
ратно злато 333 и тако
даље. Углавном се злато
комбинује са месингом и
још неким металима да би
се добила еластичност,
савитљивост, како би могло
да се обрађује, јер је крто
само по себи. То одређује
финоћу, самим тим и цену

злата. Кад су у питању
дукати и даље је најпрода
ванији Франц Јозеф, покла
ња се за рођења и крште
ња. Његова финоћа је 98,
6, дакле, скоро чисто злато.
Примсе су убачене једино
да би могао квалитетно да
се уради отисак и има
добру вредност. Некада су
га бушили, чиме би му
вредност доста опала,
данас се уграђује у рам и
може да се носи као приве
зак. Али боља је варијанта
не дирати га нек стоји,
поручује Милош.

грама злата, чак и грам и по,
за то су најпогодније мин
ђуше, као нешто што није
у додиру са другим пред
метима. Ту важи оно старо
- колико пара толико и музи
ке, и није реч о лажи нити о
превари.
- Увек је боље кад има
масе која држи. Што има
више материјала, предмет
је јачи, дуготрајнији. Код
комада као што је прстење
долази до разних контака
та, те се деси трење, сави
јање, улубљивање. Све што
је на руци, прстен, нарукви
ца, мора да буде озбиљни
је, иначе долази до дефор
мација и честих поправки.
Прстен да би био леп не
мора да буде масиван, то је
ствар укуса, али ако се, на
пример, убаци неки камен
чић, а костур буде танак,
нема масе која држи, вре
меном рупица камена губи
облик, или костур пуца,
камен испада, онда ту има
доста посла око поправки
и сређивања. Наравно да
је данас људима цифра сто
еура значајна, док је нека
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да прстен који је плаћен сто
марака тежио десет грама,
каже Милош.
Његов почетак није био
ни мало лак, а оно што га
је одржало је љубав према
овом занату, истрајност и
подршка породице.
- Треба одмах напунити
радњу да би могао да будеш
конкурентан, а ја сам само
имао две тацне с прсте
њем. Друго, имао сам само
двадесет година кад сам
почео. Купци су били пома
ло неповерљиви због тога,
нисам им деловао довољно
озбиљно као што су очеки
вали и то је потрајало изве
сно време. Прве две годи
не су биле најтеже. Овде
има доста златара који су
добри у свом послу. Миц по
миц је ишло на боље, прича
Милош.
Алати којима се злата
ри служе су врло слични
зубарским, укључујући чак
и пасте за полирање, док
мотор призводи звук језиво
идентичан оном у зубарској
ординацији. Мењају се фре
зери, додаци за грубо или
фино полирање, матирање,
брушење.
– Волим кад направим
потпуно нов прстен или на
огрлици и наруквици ура
дим део који недостаје. Што
се тиче поправки, незгод
не су на свој начин. У слу
чају, примера ради, сериј
ски произведене сајлице,
поправка се не исплати.
Пуцање ће се десити поно
во, на неком другом месту,
јер је већ дошло до извла
чења, а поштрошили сте
време и материјал. Више
се исплати купити нову. Са
друге стране, код поправке
квалитетног, старог наки
та, који је некоме од иузет
не сентименталне вредно
сти, потребно је бити више
него обазрив. Некад постоји
ризик да се накит оштети и
у том случају сте направили
проблем, јер за власника тај
комад нема вредност у нов
цу, каже Милош.
Овај
насмејан
момак
ће ове године прослави
ти тридесет година живота
и деценију у послу. Његов
ентузијазам и упорност се
супротстављају свом сиви
лу, таласању и непоузда
ним приликама којима су
све генерације изложене у
нашој земљи, као и чињени
ци да масовна производња
потискује занате свих про
фила. 
Т. Сивчев
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ШИДСКА ГАЛЕРИЈА СЛИКА

Шумановић за сва времена

Весна Буројевић и Љубица Миљковић

Ш

иђани су и ове године,
захваљујући запосле
нима у Галерији сли
ка „Сава Шумановић“, обе
лежили дан рођења великог
српског сликара. У уторак 22.
јануара, у простору Галери
је окупили су се поштоваоци
и заљубљеници у стварала
штво најпознатијег Шиђанина.
Весна Буројевић, директор
ка Галерије каже, да је њихо
ва основна мисија да се не
заборави Сава и да што више
људи сазна о нашем, шид
ском сликару.
– Цео колектив се труди
да у томе будемо успешни.
Савин рођендан, 22. јануар,
почетак је наше годишње при
че. Увек имамо нешто, а ове
године смо решили да нашој
верној публици омогућимо, да
прошири видике и сазнања о
Сави Шумановићу, да то не
буде само наша прича, јер ми
мислимо да све знамо о Сави.
Управо из тог разлога, решили
смо да ту причу проширимо,
тако да ће нам Љубица Миљ
ковић, историчар уметности
из Београда, драг и чест гост

у Шиду, одржати предавање
чија је тема Савременост и
свевременост Шумановиће
вог сликарства. Замолили
смо је да нам исприча нешто
о Сави, када је стварао и
његов утицај на све - једна
шира прича о Сави Шумано
вићу. Ове године започињемо
и серију предавања под нази
вом Сава и савременици, тако
да ће долазити колеге које
су истраживале рад и живот
Саве и тумачити га пред шид
ском публиком – рекла је
Весна Буројевић.
Љубица Миљковић, исто
ричар уметности, је чест гост
у шидској Галерији и Шиђани
воле да слушају њена преда
вања, која су углавном, добро
посећена. Тако је било и на
обележавању Савиног рођен
дана.
– Сава је једини сликар,
можда и у свету, чији се
рођендан овако обележава,
као и други значајни датуми
из његовог живота. Велика је
част и велика је одговорност
говорити о Сави Шуманови
ћу, пред људима који много

о њему знају. Његов живот
и његово дело су врло зани
мљиви, не само стручњаци
ма, већ и љубитељима умет
ности. Сава Шумановић је
наш најинтелигентнији и нај
образованији сликар. Постоји
и предрасуда, да је Сава био
усамљен и изолован од токо
ва светске уметности, а кад
погледамо слике, долазимо
до закључка, да је Шид дао
свету много. Ово што се нала
зи у Галерији, припада токо
вима светске уметности. Пра
тити токове свог времена, а
оставити тако снажан траг за
собом, да до данашњег дана
траје на најпозитивнији начин,
и бити узор многим генераци
јама младих сликара, истори
чара, естетичара - то је Сава.
Он је као део наше фамилије,
јер га толико волимо. Једино
што могу да кажем, да ми је
жао што на табли на уласку
у Шид више не пише Добро
дошли у град Саве Шумано
вића. Сава за сва времена
– закључила је Љубица Миљ
ковић.

Д. Попов

Протести у Сремској Митровици
У суботу 26. јануара одржан је други протест
#1 од 5 милиона Сремска Митровица. Грађани
су се најпре око 18 часова окупили на Тргу
Светог Стефана, а затим кренули у протестну
штењу. Окупљени су истакли да их је на улице
натерала како градска, тако и државна власт,
и да неће одустати док њихови захтеви не
буду испуњени. Такође, организатор митро
вачког протеста Милош Миленовић се обра
тио грађанима и рекао да су њихови захтеви:
хитна исплата личног дохотка у појединим
предузећима која се финансирају из буџета
Града, поништење одлука о поскупљењу гре
јања, комуналија и воде, престанак наплате
паркинга у зони Болнице. Након тога, више од
стотину људи је кренуло у протестну шетњу, уз
поруку, да неће одустати све док се њихови
захтеви не испуне.
З. П.

Преузето са фејсбук странице Митровачки отпор
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МИТРОВАЧКЕ И ЗАТВОРСКЕ ПРИЧЕ

Митровица под Хрватима

Ђорђе Цвијановић са Небојшом Драгановићем, припрема књигу – монографију о
митровачком затвору, која треба да угледа светлост дана ове године. Тим поводом,
објављујемо текстове, које су он и Владимир Ћосић, нашли као занимљиве детаље
за наше читаоце

С

тановници Митровице су
одржавали привредне и
културне везе са Србијом.
Често су прелазили у Малу Митро
вицу, где су куповали намирнице
по знатно нижим ценама. Била је
успостављена и свак одневна
паробродска веза на линији
Митровица – Шабац.
У Митровицу су из Београда
долазили истакнути појединци и
уметничка друштва. На прославу
Српске трговачке омладине у
Српском дому у Митровици,
наступао је пред препуном салом,
оркестар Српске краљеве гарде,
под управом Станислава Бинич
ког. Чланице Кола српских сеста
ра из Београда растурале су по
Митровици родољубиву литера
туру и тајно продавале календар
Вардар, забрањен у Срему и
Митровици. Митровчани су путо
вали на одмор у Србију, а само
годину дана пред избијање Првог
светског рата, једна српска основ
на школа била је на екскурзији у
Београду.
Национална расположења Срба

у Митровици, прерасла су у права
одушевљења после победа срп
ске војске у балканским ратовима.
Родољубиви грађани сакупљали
су прилоге и понуде за српске
рањенике и све то носили у бол
нице у Србији.
То није прошло неопажено од
стране аустроугарских органа
власти, те је полиција почела да
проверава преписку Митровчана
са Србијом. Локалне власти су
биле врло ревносне у сузбијању
свих активности, које су сматрали
да су уперене против Монархије.
Због тога су у Митровици била
честа хапшења и суђења свима,
који су испољавали и најмању
наклоност према Србији.
Вођена је интензивна антисрп
ска пропаганда, којом се тежило
уништити све што је било повеза
но са Србијом и Србима, па чак и
тонски записи српских народних
родољубивих песама.
SRIEMSKE NOVINE, Broj 80. U
Vukovaru, 10. listopada 1914. godi
ne, XXVII. tečaj.

Zabranjene
gramofonske
ploče
Budimpeštansko drž. odvjetničtvo
zaplienilo je kod više budimpeštan
skih trgovaca gramofonske ploče s
naslovima: „Propast srbskog carstva
I. i II.“, „Pružilo se ravno polje prilip
sko“, „Moj čardače“, „Sastanak Srba i
Crnogoraca“, „U logoru kod Skadra“,
„Doček priestolonasljednika u Sko
plju“, „Polazak srbske vojske u rat I. i
II.“, „Onam` onamo“, „Srbski barjak
nad Skopljem se vijo“, „Srbski vojnik
pod Jedrenom“, „Biogradsko ravno
polje“, „Kralja Petra ratno kolo“,
„Kumanovska bitka“, „Iz turskog hare
ma“, „Rat na Balkanu I. i II.“, „Boj na
Skadru I. i II.“, te „Boj na Kumanovu“.
Ujedno je zabranjeno daljnje izrađiva
nje i razparčavanje tih ploča.
Хрватски писац Антун Густав
Матош користио је у то време израз
србофобија, како би описао широко
распрострањене ставове у јавном

Аустроугарска
карикатура из периода
пред Први светски рат,
приказује руку која
смрскава Србина.
Текст карикатуре гласи:
Србија мора умрети
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30. JANUAR 2019.

животу тадашње Аустроугарске. Србо
фобија је била нова глобална идеоло
гија мржње, а Срби нови семити.
Штампа је сатанизовала Србе и насто
јала да омаловажи целу српску нацију,
метафором злочиначког народа.
Да би лакше контролисали народ,
представници власти су доносили
редарствене мере, које су додатним
прописима често пооштравали. Наред
бе су ступале на снагу даном објаве у
Народним новинама.
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ФК ИНЂИЈА ПОЈАЧАВА СВОЈЕ РЕДОВЕ

Стигла прва појачања

SRIEMSKE NOVINE, Broj 50. U Vuko
varu, 29. srpnja 1914. godine, XXVII.
tečaj.

Redarstvene
mjere
Na temelju naredbe bana kraljevina
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 26.
srpnja 1914. Broj 422 Pr. o privremenim
redarstvenim mjerama glede zatvaranja
kućnih vrata, te zatvaranja i otvaranja
gostion
 a, krčma, rakijašnica, kavana i
kavotočja, otvorenih trgovina. Postojeći
propisi i statuti upravnih i redarstvenih
oblasti glede zatvaranja i otvaranja gosti
ona, krčma, rakijašnica, kavana i kavo
točja, zatim kućnih vrata i napokon otvo
renih trgovina i poslovnica stavljaju se
izvan krieposti, te se određuje sliedeće:
1. Rakijašnice i kavotočja na smiju se pri
je 6 sati u jutro otvoriti, a moraju se na
večer u 6 sati zatvoriti.
2. Krčme ne smiju se prije 6 sati u jutro
otvoriti, a moraju se na večer u 8 sati
zatvoriti.
3. Gostione ne smiju se prije 6 sati u jutro
otvoriti, a imadu se na večer u 10 sati
zatvoriti.
4. Kavane ne smiju se prije 6 sati u jutro
otvoriti, a moraju se u 11 sati na večer
zatvoriti.
5. Kućna vrata (kapije) i vrata otvorenih
trgovina i poslovnica imadu se u 8 sati
na večer zatvoriti i do 6 sati u jutro
zatvorena držati.
Mjestne redarstvene oblasti mogu ove
iznimne odredbe prema okolnostima i
pooštriti. Prekršaji ustanova ove naredbe
imadu se kazniti po propisima o kazne
noj vlasti političkih oblasti, u koliko ne bi
predležao takav čin, koji bi se imao po
inim propisima strožije kazniti. Ova
naredba stupa na snagu danom progla
šenja u službenom dielu „Narodnih Novi
na“, ima se u svim obćinama (gradovi
ma) na tamo običajni način proglasiti.
У време Анексион
 е кризе и велике
хајке на српске организације у Монар
хији, ухапшен је и митровачки учитељ
и књижевник Јован Удицки, коме се
судило 1909. године на Велеиздајнич
ком процесу у Загребу.

Бастајић и Величковић прва појачања

П

рипреме за пролећни део првен
ства на Градском стадиону у
Инђији, почеле су пре три неде
ље. Зелено-белима већ су се при
кључила два нова играча, Божидар
Величковић и Небојша Бастајић. Пред
ставници ФК Инђија представили су их
јавности, на конференцији за медије
одржаној у среду, 23. јануара.
Божидар Величковић стигао је из
ФК Вождовац, где је играо претход
них неколико месеци, док је Небојша
Бастајић каријеру градио у Грчкој, Тај
ланду, али у домаћим клубовима попут
Бежаније, Вождовца и последњих
шест месеци ТСЦ.
– Из Вождовца сам дошао на позај
мицу шест месеци. Први утисци су
феноменални, презадовољан сам
условима и играчима, који су изузет
но дружељубиви. Даћу све од себе,
како бих својом игром допринео да ФК
Инђија остане на врху табеле – рекао
је Божидар Величковић.
Друго појачање, Небојша Бастајић,
дошао је у редове зелено-белих са
истим циљем, а то је да добром игром
допринесе бољим резултатима инђиј
ског прволигаша.
– Надам се да ћемо остварити циљ
који је постављен пред стручни штаб и
саме играче. Ја ћу дати свој максимум,
због тога сам овде – рекао је Бастајић.
Представници стручног штаба су
говорили о досадашњем току при

према за предстојећи, пролећни део
првенства. Срђан Благојевић, шеф
стручног штаба, подсетио је да је еки
па одрадила више од десет тренинга
на теренима у Старој Пазови.
– Промене се, пре свега, односе на
одласке појединих играча из нашег
клуба. Играчи у ФК Инђија нису под уго
вором, а као резултат тога је одлазак
нашег најбољег стрелца, Ненада Луки
ћа у ТСЦ, који је добио добру понуду.
Добили смо информацију да је екипу
напустио и Душан Стоиљковић, други
стрелац у ФК Инђија, који је потписао
уговор са црногорским суперлигашем,
екипом ФК Будућност из Подгорице,
тако да је то, уз одлазак Миросавље
вића у Кувајт, троструки губитак за нас,
у смислу играчког кадра.
Благојевић додаје, да су већ почели
да консолидују своје редове, тако што
су стигла и прва појачања, после одла
зака поменутих играча.
– Ситуација ће бити сасвим другачи
ја захваљујући доласку Величковића
и Бастајића, штопера и крилног напа
дача. Очекујемо до краја прелазног
рока још одлазака и долазака играча.
Прелазни рок је жива ствар и до краја
се не зна, ко су та имена која ће напу
стити клуб, а која ће доћи. Надам се
да ће све то ићи у још бољем смеру
у наредним данима – рекао је за крај,
шеф стручног штаба инђијских зеленобелих.
М. Ђ.

КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ИНДИАНС 2013

Стартовали са припремама
Фудбалери Клуба малог фудбала
Индианс 2013 из Инђије, стартовали
су са припремама за нову сезону. На
првом окупљању присутно је било 11
играча, међу којима и нека појачања,
али о њима ће се говорити у наред
ним данима.
Шеф стручног штаба Славиша
Марковић био је оправдано одсутан,
па ће се прикључити у наредним
данима.
– У наредних пар дана обавићемо

лекарске прегледе и тестирања, а
потом ће се прећи на кондициони део
и рад са лоптом. Комплетне припре
ме обавићемо у Спортској хали, где
имамо све услове за рад и где ћемо
одрадити 30 тренинга и пет припрем
них утакмица. Наша очекивања у
овом делу сезоне су да пробамо да
обезбедимо то четврто место и пла
сман у плеј-оф, а ако се укаже прили
ка и пласман у другу лигу, рекао је
председник клуба Марио Милковић.
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Првенство
Србије

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Foto: Sky Sports

Лепе вести стиж у са
првенства Србије за старије
јуниоре у дворани, одржа
ног у Београду, 26. и 27.
јануара. Пет атлетичара АК
Срем освојило је четири
медаље - три сребрне и јед
ну бронзану.
Мауна Мирко, који је завр
шио као другопласирани у
трци на 3.000 метарa, сво
јим новим личним рекор
дом, који сада износи
8:54:17 иза одличног Мило
ша Малешевића из Инђије.
Маја Дрљача је друго место
у дисциплини скок мотком,
освојила резултатом 2,5
метара.

Н

Велик о изненађење је
приредила Тамара Јовано
вић, која је после дугог
периода одсуствовања са
такмичења због повреде,
такође била другопласира
на у бацању кугле (четири
килограма) и то резултатом
11,81 метара, само осам
центиметара слабијим, од
победн ице Гачев ић из
шабачког АШК-Темпа.
Трећепласиран у дисци
плини скок у вис, био је
Славко Стевић, са висином
2,01 метара, након велике
борбе у веома јакој конку
ренцији.
Врло добар је био и Дејан
Антуновић на 1.500 метара
(4:10:54), држао се до краја
тик уз водећу групу, али
ипак није успео да се доко
па медаље, него је завршио
на најнезахвалнијем, четвр
том месту.
Може се рећи да су атле
тичари Срема осветлали
образ Сремске Митровице и
достојно репрезентовали
свој град.

30. JANUAR 2019.

овак Ђоковић је освојио Аустралијан
опен. Седми пут. Овим подвигом је пре
стигао Роја Емерсона и Роџера Федере
ра по броју освојених титула на првом Грен
слему у сезони. Сада је на само две титуле од
Надала и пет од Федерера, на вечној листи
освајача Грен слем турнира.
Велико финале између Ђоковића и Надала
се завршило веома брзо. Ноле је испендречио
Шпанца у три сета и послао га кући после
нешто више од два сата игре. Рекло би се,
разочаравајуће финале за све неутралне
фанове. Ако их уопште има. Србин је одржао
јавни час тениса у недељу и потврдио да је
тренутно неприкосновен.
Сваки овакав успех Ђоковића (или једног од
водеће тројке – Ђоковић, Надал и Федерер)
увек ме натера да се замислим. Да ли прису
ствујемо историји? Да ли ће се икад десити
оваква ситуација, да тројица спортиста теро
ришу остатак света већ деценију и јаче? И ту
није реч само о тенису. Тешко је навести било
који други спорт у којем се дешава ово што се
дешава у тенису. Упоредио бих то са домина
цијом наших ватерполиста, или Роналда и
Месија у фудбалу.
Али, тенис је ипак индивидуалан спорт. То
битно мења ствари. Много је теже остати у
врху у оваквој конкуренцији и у време када
цео свет игра тенис и тренира га од малих
ногу. Да не спомињем тениске академије,
националне савезе и улагања, напредовање
технологије, медицине, статистике...
И опет, нико ни да присмрди овој тројици.
Има ту покушаја у виду Зверева, Циципаса,
Кирјоса и неких нових клинаца. Али ипак, сти
че се утисак да су једноставно за класу испод
ове тројице. Па у чему је проблем? Рекао бих
да је једноставно проблем у глави. Ђоковић и
колеге доминатори су до те мере изучили овај
занат, да им уопште није проблем да уђу у гла
ву противника. Једноставно, користе против
никове слабости. На своје умеће и таленат
надоградили су искуство, које уствари прави
разлику.
Треба напоменути још једну битну ствар.
Временом, тенисери када дођу у позније годи

не, почињу да калкулишу. Не могу више да
учествују на сваком боговетном турниру. Нема
се више снаге за ту зајебанцију. Надал већ
годинама акценат ставља на турнире на шља
ци и Ролан Гарос. Ту је неприкосновен. На
осталим турнирима ће да гризе само ако је
100 посто спреман. Никакво изненађење није
када испадне већ на почетку Вимблдона.
Нема човек снаге да витла оне лоптице по
брзој подлози каква је у Енглеској.
Федерер има сличну причу. Он на шљаку и
не помишља. Не пада му напамет да туче
лоптицу до изнемоглости по спорој подлози.
Човек је временом увежбао сервис-волеј,
појави се на Вимблдону или УС опену, скрати
поен на три или четири ударца, опаје против
ника и оде да одмара за следећи меч. Ипак је
он човек у годинама. Генијално.
сад долазимо до Новака Ђоковића. За
разлику од ове двојице, стиче се утисак
да он не калкулише. Што би се рекло,
воли све к’о мали мајмун. Не одбија ни бетон,
ни шљаку, ни траву. Ја стварно не знам одакле
му снага за све то. Истина, имао је паузу због
операције лакта, али се човек вратио још јачи.
У овом моменту стварно игра невероватан
тенис. Не може му нико ништа. На Ролан Гаро
су ће имати прилику да поново освоји сва
четири Грен слема заредом. Већ сада је обо
рио низ рекорда и уписао се у историју белог
спорта. Оно што је најбитније је, да ће ако
овако настави, имати прилику да у наредне
две године престигне Федерера по броју осво
јених Грен слемова. Тиме би и званично
постао најбољи у историји. Помислите само
колико ће времена проћи док се тако нешто не
понови. Ово су рекорди који могу да трају
деценијама.
Поставља се питање шта после ове тројице
ванземаљаца. Федерер се већ распада и
питање је времена када ће у пензију. Надал
заблиста на моменте, али и то је све ређа
појава. Остаје овај наш да малтретира колеге
још пар година. Када они оду, доћиће неки
нови клинци. Ако ништа друго, биће више
узбуђења и надметања, а то и јесте суштина
спорта.
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