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МИНИСТАР БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ У ЕРДЕВИКУ И КУКУЈЕВЦИМА

Пољопривреднике
интересују субвенције

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

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272

Бранислав Недимовић са пчеларима у Ердевику

Е

рдевик и Кукујевце је у поне
дељак, 4. фебруара посе
тио министар пољопривреде,
водопривреде и шумарства Брани
слав Недимовић.
Прво одредиште, у поподневним
часовима било је село Ердевик, где
је разговарао са члановима Удру
жења пчелара Липа и упознао се са
њиховим радом, проблемима, давао
одговоре на бројна питања, која су
се односила на ову грану пољопри
вреде.
Огњен Делић, председник Удруже
ња, изнео је основне податке које се
односе на рад пчелара, а онда упо
знао министра са пчелињим произ
водима.
– Част нам је и привилегија, што
нас је посетио министар Недимовић,
а ми знамо да је он заинтересован
за пчеларе и пчеларство, тако да не
морамо објашњавати значај пчела,
посебно у очувању биодиверзите
та. Ми егзистирамо већ осамнаест
година, имамо око 1.800 кошница,
нас има око 40 у Удружењу, а препо
знатљиви смо по једном -  липовом
фрушкогорском меду. Овај мед има
највећи проценат полена, тако да се
надам да може прерасти у европску
марку – рекао је Делић и додао, да
су министру припремили малу пре
зентацију пчелињих производа.
Министар пољопривреде се захва
лио на добродошлици, и у готово
присном разговору са присутнима,
изнео нека своја запажања у вези са
пчеларством.   Пчеларе је, наравно,
највише занимало како доћи до суб
венција, а министар је на сва пита
ња одговарао детаљно. Као посебна
занимљивост је био тренутак, када

је министар издиктирао свој број
мобилног телефона и тако оставио
могућност да га контактирају, ако
имају неких проблема, питања.
– Пчеларска организација је добро  
организован облик у пољопривред
ној производњи. Да су сви тако орга
низовани као они, не бисмо данас
имали толико проблема у пољопри
вреди. Ми, од 1. јануара ове годи
не, имамо нови концепт регистра
ције пољопривредних газдинстава
и давања субвенција за такозвана
директна плаћања, која иду по грлу,
кошници, по литри. То ћемо све пре
творити у електронску комуникацију
и пилот пројекат, који ћемо радити
ове године. Ту су и пчелари, где ће
они аутоматски моћи да конкуришу
за субвенције, тако да аутоматски
добијају решења и средства им буду
трансферисана на основу електрон
ских налога   – рекао је Недимовић,
по завршетку посете Ердевику.
Потом се министар Недимовић,
са сарадницима и представницима
локалне самоуправе, председником
Општине Шид Предрагом Вукови
ћем и његовим замеником Зораном
Семеновићем, упутио ка Кукујевци
ма. Одредиште је било пољопри
вредно газдинство Радомира Коси
јера.
– Драго нам је што је министар
дошао да нас обиђе, да га обаве
стимо који су радови у току, одно
сно за које радове се припремамо,
и да добијемо информације које нас
интересују. На сва питања, одговоре
потражимо на сајту Министарства
пољопривреде и у локалној кан
целарији за пољопривреду, а сада
ћемо лично министра да питамо,

како се крећу цене, шта је најбо
ље сејати – рекао је син Радомира
Косијера, Ђуро.
– Ја сам дошао у посету породи
ци, у којој су три генерације пољо
привредни произвођачи и где посто
ји традиција у ратарству. Оно што је
јако важно рећи људима, то је, да
морамо да отворимо тржиште, како
би роба могла што пре да оде. Нај
већи проблем у ратарству је када
роба стоји и тако се обара цена.
Разговарали смо и о стању пшени
це, која сада изгледа јако добро.
Крајем прошле године то није изгле
дало овако, због сушне јесени. Сада
имамо око 600.000 хектара посејане
пшенице и очекујем да би ова годи
на могла да буде повољна, бар за
пшеницу. Цена пшенице на берзи
је добра. Мислим да ће се многи
произвођачи базирати на пшеницу,
кукуруз, сунцокрет, због отварања
трговине са Турском, а везано за
извоз сунцокретовог уља. Овде је
присутно 30-40 пољопривредника,
па ћемо можда научити неке нове
ствари, које ћемо имплементирати
у програм за 2019. годину, изјавио је
Недимовић.
– Велика ми је част што могу,
у име Општине Шид, да угостим
министра Недимовића, а још веће
је задовољство, што је министар
обишао најорганизованије удруже
ње пчелара у Ердевику, као и једно
од наугледнијих газдинстава у Куку
јевцима, породицу Косијер – рекао
је Зоран Семеновић, заменик пред
седника Општине Шид, поводом
посете министра Бранислава Неди
мовића, Ердевику и Кукујевцима.
Д. Попов

Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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УВОДНИК

Грађански протести су у реду, али некако ми није јасно зашто се поста
вљају политички циљеви, а са презрењем се гледа на странке? Нема
политичког живота без политичких партија, сачувај ме боже нестраначких
личности и експерата. Те експерте смо већ видели, а што се тиче нестра
начких личности и то смо пасирали. Можда је проблем у понуди на опо
зиционом тржишту? Вероватно да јесте, али то уопште није оправдање

Н

е пратим помно протесте, који
се ове зиме догађају широм
Србије, а у Београду нарочито.
Мало због тога што сам се заморила
од „политичке сцене Србије“, а мало
због неког „тајанственог осећаја већ
виђеног“. Наравно да ми је јасно
зашто се људи окупљају, али ми
мало нејасно остало ко их организује.
Некада су се таква окупљања звала
демонстрације, данас се зову проте
сти, па сходно томе и учесници истих
су од демонстраната постали проте
станти, што је језички потпуно нетач
но, јер протестанти су, ваљда, при
падници Протестантске цркве, а не
људи који носе транспаренте?! Ал’
добро, ништа није као што је некад
било. Сем што је све остало исто.
Лично, учествовала сам готово на
свим демонстрацијама од 9. марта до
5. октобра, те због тога верујем да
имам право на мишљење гледе ових
данашњих.

Као прво, уопште ми није јасно
зашто се у свим извештајима потен
цира реч „храброст“. Као „храбри гра
ђани изашли на улице“ ... Па јесу ли
грађани или су храбри? Да ли им је
добро или им није добро? Шта ти тре
ба храброст, ако ти у животу већ није
добро? Је л’ те то неко уцењује тво
јим већ лошим животом? Храброст је
требала 9. марта, када је Милошевић
изводио тенкове, водене топове и
кордоне милиције. Данас брате нико
никог не туче, нити полива водом, па
даме и господо, браћо и сестре, дру
гарице и другови, изволите, улице су
ваше. Само немојте да се хвалите
храброшћу.
Друга ствар се тиче организације.
Генерално, немам поверења у
бављење политиком без политичких
партија. Грађански протести су у
реду, али некако ми није јасно зашто
се постављају политички циљеви, а
са презрењем се гледа на странке?

Нема политичког живота без политич
ких партија, сачувај ме боже нестра
начких личности и експерата. Те екс
перте смо већ видели, а што се тиче
нестраначких личности и то смо
пасирали. Можда је проблем у пону
ди на опозицион
 ом тржишту? Веро
ватно да јесте, али то уопште није
оправдање.
што се тиче наслова и већ
виђеног, није сасвим тачан.
Није ово баш већ виђено. Оно
раније је имало неки концепт, поли
тичку позадину и много јасније захте
ве. Ово данас је некако флуидно, сем
захтева за фер изборним условима.
Хтели бисмо нешто, нешто лепо и
уређено, неки систем у ком све функ
цио н иш е, нећемо прљавш тин у,
таблоиде, ријалити програме, неће
мо насиље, све разумем. Само не
разумем ко ће то све да уреди и
одради? Да овај оде, а да се они не
врате? Је л тако? Неће да може.

А
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предлог Акционог плана
запошљавања

Седница Општинског већа

У

оквиру
предвиђеног
дневног реда 89. сед
нице Општинског већа
у Инђији, утврђен је пред
лог одлуке Акционог пла
на запошљавања за 2019.
годину. Како су образложили
представници Агенције за
локални економски развој
Акционим планом одређу
ју се мере, кроз које ће се у
наредних годину дана суб
венцион
 исати незапослена
лица и послодавци, у сврху
подстицања
запошљава
ња на територији општине
Инђија. У складу са нацио
налним Акционим планом
кроз мере суфинансирања
подстицаја запошљавања,
предвиђене су мере запо
шљавања лица теже запо
шљивих категорија, то јест
подстицај
послодавцима
запошљавања таквих лица.

- Такође, предвиђене су и
субвенције за незапослена
лица, која желимо да под
стакнемо на самозапошља
вање, као и подстицај посло
давцима за запошљавање
лица за обављање стручне
праксе - објаснио је Драган
Јанковић, директор Агенције
за локални економски раз
вој општине Инђија, и додао
да ће остале мере, које су
предвиђене овим Акционим
планом, бити финансиране
искључиво из буџета општи
не Инђија.
- То су мере, које се односе
на извођење јавних радова
и подстицај послодавцима
за запошљавање приправ
ника са високом стручном
спремом, и приправника са
средњом стручном спремом.
У питању су категорије лица
која теже проналазе посао

и у ту сврху је опредељено
3,6 милиона динара из репу
бличког буџета - каже Јан
ковић, и додаје, да је кроз
мере суфинансирања са
Националном службом за
запошљавање, опредељено
8,55 милиона динара и да
је предвиђен обухват укупно
60 лица.
- Карактеристично је, да је
висина појединачне субвен
ције, за лица која се само
запошљавају, 200 хиљада
динара, а та субвенција
може бити увећана, уколи
ко они припадају категори
ји теже запошљивих лица,
као што су инвалиди, Роми,
лица која примају социјалну
помоћ, и други - наставио је
Јанковић.
Како је објаснио директор
Агенције за ЛЕР општине
Инђија, локалним Акцио

Средства за заштиту животне средине
Инђијски Већници разматрали су, и Изве
штај о реализацији програма коришћења
буџетског фонда за заштиту животне сре
дине, на територији општине Инђија за
2018. годину, а истовремено је утврђен и
предлог Закључка о усвајању истог. Пред
ставници Одељења за финансије општине
Инђија, образложили су да је за активно
сти које се тичу очувања и заштите живот
не средине у прошлој години, опредељено
нешто више од 65 милиона динара. У току
прошле године, остварени су наменски

приходи у износу од 22,2 милион
 а динара,
и то од наплате накнаде за емисију
SO2NO2 и прашкастих материја и посебне
накнаде за унапређење и заштиту животне
средине.
- Прошле године из фонда за заштиту
животне средине утрошена су средства од
укупно 15 милиона динара, и то, за сузби
јање комараца и амброзије, за мерење
буке и аеро-загађења, и за израду локал
ног еколошког плана - рекла је Весна
Суџум из Одељења за финансије.

ним планом запошљавања,
за лица која ће обављати
стручну праксу, предвиђена
је исплата месечне накна
де у износу од 16,18 и 20
хиљада динара, зависно
од степена стручне спреме.
Са друге стране, и посло
давцима који се одлуче за
запошљавање теже запо
шљивих лица са евиденције
Националне службе за запо
шљавање, биће исплаћена
једнократна
бесповратна
новчана помоћ у износу од
150 хиљада динара.
- Ове године, за запо
шљавање приправника уз
заснивање радног односа за
лица са високом стручном
спремом, предвиђен је под
стицај запошљавања за оне
који имају најбоље просеке
током студирања (преко 8,5)
и та лица морају бити дуже
од шест месеци на евиден
цији НСЗЗ. Њима ће месеч
но бити исплаћиван износ
од 35 хиљада динара са
свим припадајућим порези
ма и доприносима, док ће тај
износ, за лица са средњом
стручном спремом, износи
ти 26 хиљада динара - обја
шњава директор Агенције
за ЛЕР, и додаје, да ће овим
планом бити обухваћено
укупно 60 лица. За те наме
не, предвиђена су укупна
средства у износу од 12,15
милиона динара.
М. Ђ.
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Захвалницепливачима
заЧасникрст
П

редседник Општине Инђија Влади
мир Гак, и свештеник Храма Успе
ња Пресвете Богородице у Љукову,
Немања Мартиновић, уручили су у петак,
8. фебруара, признања свим учесницима
и организаторима Богојављенског пли
вања за Часни крст, које је организовано
19. јануара на Јарковачком језеру.
Учесници, њих четрдесет троје, при
сетили су се величанственог осећаја,
како кажу, и узбуђења, које је пратило
читав овај догађај. Први до Часног крста,
ове године је стигао најмлађи учесник,
13годишњи Драган Бешић из Инђије.
 Пресрећан сам због тога што сам уче
ствовао и победио ове године, јер сам
желео и прошле године да се такмичим.
Сви су ми честитали, и следеће године
ћу опет учествовати  рекао је Драган.
Међу учесницима биле су и две девој
ке, Весна Тадић и Јована Јанковић, која
је прошле године, прва стигла до Часног
крста. Ове године међу такмичарима су
се нашли и председник општине Инђи
ја Владимир Гак и директор Установе
Спортски центар, Илија Трбовић.
 Ми, који смо прешли 50 година, мора

мо да преломимо у својој глави, да није
једноставно пливати у хладној води, али
то је, пре свега, ствар духа. Ја сам осе
тио потребу да учествујем у пливању за
Часни крст и успео сам да испливам ову
деоницу  рекао је Трбовић.
 Желели смо, пре свега, да се захва
лимо свим пливачима који су дали најве
ћи допринос и који су заиста показали,
да нема препрека када постоји довољно
вере  истакао је Владимир Гак.
Он је подсетио, да су учесници плива
ња за Часни крст на Јарковачком језеру,
ове године пливали више од 50 метара,
због степеница које силазе са бране.
 Чињеница је да је било хладно и да
смо четири ноћи пре пливања разбијали
лед, како бисмо успели да припремимо
језеро за пливање. Богу хвала, све је
протекло у најбољем реду. Надамо се,
да ће следеће године бити још више уче
сника и да ће организација бити на још
на вишем нивоу, а ја ћу, све док ме здра
вље служи, бити један од њих – рекао је
Гак.
Ово је друга година за редом, како је
црквена општина Љуково и Храм Успе

ња Пресвете Богородице, организовала
такмичење.
 Заиста смо се ове године потрудили
да још боље организујемо Богојављен
ско пливање за Часни крст у односу на
прошлу годину, када је за нас ово био
пионирски подухват. Пливање за Часни
крст је веома комплексна ствар, јер се
и од самих учесника очекује комплет
на психофизичка спремност. Ове годи
не организација је била много боља и
озбиљнија, и све је протекло у најбољем
реду, због чега смо изузетно задовољни 
рекао је свештеник Мартиновић.
 Велики број пливача ове године пока
зује, да су млади заинтересовани за ова
кав вид показивања духовне и физичке
снаге, као и вере у Бога. Ми се надамо,
да ће следеће године бити још више
оних који ће узети учешће  истакао је
свештеник.
Организацију пливања за Часни крст
помогли су бројни спонзори, Спортски
центар, Савез спортова Општине Инђија,
Црвени крст, Дом здравља, јавна преду
зећа и установе.
М.Ђ.

Рекорднапосетаклизалишту

У

слуге клизалишта у Инђији, током
претходна два месеца, користило
је укупно 9.041 клизач, што је, како
кажу представници Установе Спортски
центар, рекорд у односу на све претход
не сезоне.
– То је доказ да је клизалиште и те како
неопходно нашем граду и школарцима,
који су у највећој мери били корисници
услуга. Такође, нова локација код Тржног
центра Слобода, показала се као прави
потез – истакао је Илија Трбовић, дирек
тор Спортског центра и додао, да су ове
године анимирали децу из свих сеоских

школа, која су прошла школу клизања.
– Школа клизања била је бесплатна,
као и превоз од школе до клизалишта.
Потрудићемо се да сваке године услуге
буду још боље и квалитетније, по присту
пачној цени, која је ове године износила
свега 100 динара за сат времена кори
шћења клизалишта и клизаљки – рекао
је Трбовић.
Председник општине Владимир Гак,
потврдио је да је, клизалиште најбо
љи вид забаве за најмлађе становнике
инђијске општине током зимског распу
ста и новогодишњих празника, и најавио

одређене новине за наредну сезону.
– Имамо план да пред крај ове године,
обезбедимо неку врсту надстрешнице,
која ће од падавина заштити клизали
ште и клизаче, те ће моћи да га користе
и када су лошије временске прилике –
каже Гак.
– Поред тога, обезбедићемо још неке
пратеће садржаје. Можемо рећи да смо
и више него задовољни. Податак, због
којег треба да будемо додатно задовољ
ни је тај, да је преко 700 нових клизача
прошло школу клизања – додао је Гак.
М.Ђ.
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НЕЋЕ БИТИ БЛОКИРАН ОПШТИНСКИ РАЧУН

Постигнут договор око дуга
Д

ефинитивно
неће
доћи до блокаде рачу
на Општине Инђија,
иако су након донете дру
гостепене пресуде, били у
обавези, да у року од осам
дана исплате дуг компа
нији Монтера за изведене
радове на новој спортској
хали. Према речима пред
седника Општине Инђија
Владимира Гака, постигнут
је усмени, а ускоро ће доћи
и до коначног договора,
између локалне самоупра
ве и стечајног управника
компаније Монтера.
– Док не прође сва неоп
ходна процедура, не може
мо рећи да је договор кона
чан. Ипак, сматрам да смо
направили најбољи могући
договор по општину Инђија
и, пре свега, за наше грађа
не – каже Гак, и додаје, да
иако неће доћи до блока
де рачуна, неће бити лако
исплатити дуг.
– Највећи део дуга мора
ћемо да исплатимо једно
кратно, а то је негде око
130-140 милиона динара.
Колико су то велика сред
ства, могу да упоредим са
тим, да смо за тај новац

могли да изградимо један
нови вртић. Ипак, задовољ
ни смо што смо успели да
направимо и овакав вид
договора, али морам рећи
да је то за нас велики новац
– каже председник.
– Пореметиће нам пла
нове ово, али имамо идеју
како ћемо се извући из ове
ситације. Ако се не појави
неки дуг у наредних девет

месеци, успећемо да прегу
рамо овај период. То грађа
не не треба да интересује и
ми радимо оно за шта смо
изабрани, али они свака
ко треба да знају каква је
ситуација у којој се сви
налазимо – појашњава Гак.
Подсетимо, да је почет
ком јануара донета дру
гостепена пресуда При
вредног апелационог суда

у Београду, на основу које
је Општина Инђија била
дужна да у року од осам
дана, исплати око 260
милиона динара дуга са
припадајућим
каматама,
компанији Монтера, а због
низа грешака, направље
них у току реализације про
јекта изградње нове спорт
ске хале.
М. Ђ.

КРЧЕДИН: У СУСРЕТ ЧВАРКИЈАДИ

Чварак – омиљена сремачка бомбона

Н

ишлија, са трајним
боравком у Срему,
Бобан Стојадиновић,
већ седам година успешно
организује Чваркијаду, али
ове године, за разлику од
претходних шест, промење
на је локација на којој ће се
наћи велики број екипа из
целог Срема и Бачке. Уме
сто у дворишту ресторана
Мерак ми је, манифестаци
ја ће бити одржана у суботу,
16. фебруар
 а на локацији
такозване Сточне пијаце, на
самом улазу у Крчедин из
правца Бешке.
– Када смо пре седам
година покренули ову мани
фестацију, идеја је била да
се окупи наше друштво. Из
године у годину, све више
смо имали заинтересованих
који су хтели да се такмиче,
али и посетилаца, тако да је
простор испред ресторана
постао мали. Нова локација

Чварци - крчедински бренд

може да прими више људи
и због тога ћемо Чваркијаду
моћи да организујемо много
лакше, објашњава Стојади
новић.
Он каже, да ће ове године

на новој локацији направити
мини вашар, поред топље
ња чварака, биће и додат
них садржаја.
– Почињемо са такмиче
њем у 11 часова и очекује

мо да ће чварци бити готови
до 15 часова. Котизација је
2.500 динара и свака еки
па добија 25 килограма
масноће за топљење, као и
дрва. Поред тога, такмичари
морају донети прибор: ора
нију, ложиште, мешалицу,
нож и даску. Чварци остају
такмичарима и могу их про
дати на лицу места, као и
масноћу – објаснио је Сто
јадиновић, и додаје, да су
и ове године припремили
вредне награде, попут опре
ме за топљење чварака.
– Прошле године учество
вало је 18 екипа, иако је
интересовање било много
веће, пријавило се преко 50
екипа. Чваркијада је и наста
ла са циљем да се такмича
ри, пре свега, друже, стекну
нова знања и пријатељства.
Желимо да то тако и остане
– каже Бобан Стојадиновић,
организатор.
М. Ђ.
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ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО МРЕЖИ У ШИДСКОЈ ОПШТИНИ

Замена бандера у Вашици
Н
а територији шидске општине у
среду, 6. фебруар
 а Јавно преду
зеће Електропривреда Србије је
започело радове на електро мрежи.
Радови се односе на замену бандера
и постављање самоносивог кабл-сно
па, како би се побољшало снабдевање
и дистрибуција електричне енергије.
Радови су почели у селима Вашица,
Гибарац и Кукујевци. Радове у Ваши
ци, у Улици Никола Тесла, обишао је
и заменик председника Општине Шид
Зоран Семеновић.
– На територији Општине Шид, у
периоду од неких месец и по дана, у
осам насељених места, биће замење
но око 200 бандера, тако што ће дрве
не бити замењене бетонским бандера
ма, биће реконструисана и комплетно
замењена електро мрежа, уграђивањем
самоносивих каблова. Осим модер
низације, која је видљива, имаћемо и
боље снабдевање свих крајњих потро
шача, пре свега домаћинстава. Велику
захвалност Електропривреди Србије
изражавам у име свих грађана Општи
не Шид. Надам се да ће ови радови

Зоран Семеновић у обиласку радова

бити спроведени у року у ком су пла
нирани – рекао је по обиласку радова,
Зоран Семеновић. Радови у Вашици ће
бити завршени у наредних десет дана.
Наставиће се и у Беркасову, Шиду, Ада

шевцима, Бикић Долу и Соту.
ЕПС-дистрибуција Сремска Митрови
ца је инвеститор овог пројекта, а изво
ђач радова ЕПС-Технички центар.
Д. Попов

ЕДУКАЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ

Помоћи себи и другима

У

сали Скупштине Шид, у суботу 9.
фебруара Светска здравствена
организације одржала је предава
ње за здравствене раднике из Шида и
представнике Завода за Јавно здравље
Сремска Митровица. Програм едукације
су развили и спроводе Светска здрав
ствена организација и удружење Мрежа
психосоцијалних иновација.
Предавање се односило на пружање
културно-осетљивих услуга и превенци
ју стреса, сагоревања и секундарне тра
уматизације код пружалаца услуга.
– Циљ данашњег предавања је да се
здравственим радницима пружи могућ
ност да стичу нова знања, вештине. Са
једне стране у миграцијама, а са друге
стране о томе како здравствене услуге
могу да се додатно културолошки обоје,

и на који начин здравствени радници и
сви други људи, који раде и пружају ту
врсту услуга, могу себе да заштите. Да
превенирају код себе стрес, секундарно
психолошко сагоревање, јер у овом слу
чају раде са мигрантима.
– Данашње предавање је једно од
предавања у оквиру подршке Европске
Уније управљању миграцијама у Србији.
Европска унија је кључни донор овде, а
цео подухват спроводе програм Уједи
њених нација за развој, Међународна
организација за миграције, Канцеларија
за пројектне услуге Уједињених нација и
Светска здравствена организација.
– Што се тиче саме Општине Шид
и притиска, било је доста активности
кроз овај подухват. Шидском Дому здра
вља донирано је возило за медицинске

Маша Вучковић Марковић, Јована Бјекић, Марко Живановић, Предраг Животић

потребе, и заједно са Општином Шид,
здравственим радницима и Црвеним
крстом Шид, текао је процес планира
ња, боље припреме за ситуације у који
ма је појачан проток миграната, избегли
ца, а са чим се Шид већ суочавао.
– Гледамо, да оне који помажу подр
жимо, и оне локалне самоуправе које
трпе терет када су у питању мигранти.
Оваква предавања држали смо у Пиро
ту, Врању, Бујановцу, планирамо да иде
мо у Кикинду, Сјеницу, Тутин, укупно
треба да буде десет оваквих семинара
– рекао је координатор компоненте ових
активности, Предраг Животић из Свет
ске здравствене организације.
– Захваљујем се у име Општине Шид,
што данас имамо могућност да слуша
мо једно предавање, које је пре свега,
посвећено осетљивим категоријама,
као што су мигранти и избегла лица, на
подршци коју је ЕУ давала у претход
них неколико година. Надам се добр
ој сарадњи и у будућности и сигуран
сам да оно што ради Европска унија на
територији Републике Србије и Општи
не Шид, резултираће тим, да се побољ
ша живот не само људи који су угроже
ни по овом питању - мигранти, избегла
лица, већ и популације која живи на
територији шидске општине – изразио је
захвалност због одржаног предавања,
Зоран Семеновић, заменик председни
ка општине.
Предавачи на овом семинару били су
и др Маша Вучковић Марковић, др Јова
на Бјекић и др Марко Живановић.
Д. Попов
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ГОРАН МИРАЖИЋ МИРЏИЈА, шеф напредњака у митровачкој Скупштини

Волим игру на средини терена
За разлику од
неких, митровачка
Скупштина је
прилично
„отворена“. Ја се
нисам јављао за
реч, јер ми из
света фудбала
тако радимо: како
тренер намести
игру и тактику, ми
тако играмо

Љ

уди који се баве спортом
кажу да је фудбал најлепша
колективна спортска игра. То
мисли и Мирџија.
Горан Миражић, звани Мирџија из
Мачванске Митровице, шеф одборнич
ке групе СНС-а око две године, ради на
КПД-ому већ 13 година као командир.
Човек из народа, воли спорт, бави се
фудбалом.
: Какво је ваше мишље
MМNOVINE
НОВИНЕ:
ње о протестима?
ГОРАН МИРАЖИЋ: У суштини, сва
ко има право на своје мишљење, али
ја за тим не видим никакве потребе.
О испуњењу захтева не одлучујемо
ми, има неко на вишем нивоу ко о томе
одлучује. Избори постоје за било шта
што треба да се реши.

- Иначе, да ли сте ви често били за
говорницом?
- Ја се нисам јављао, више сам
човек из света фудбала, како тренер
намести игру и тактику, наше је да
испратимо.
-  Како коментаришете активности
СНС-а у Митровици?
- Последње је да смо скупили новац
за куповину компјутерске опреме у

Дневном боравку школе „Радивој
Поповић“. Иначе последњих година се
види напредак у Митровици, да смо ту
у служби грађана. Због посла често
путујем у друга места и могу да приме
тим да је Митровица скоро међу најра
звијенијим градовима у Србији.
-  Да ли делује да вам опозиција
доста контрира?
- То је стално њихова прича, кад су
они били да је било боље, али морам
да споменем Недимовића, да није
било тог човека питање шта би се ура
дило у последњих десет година.
- Какви пројекти су у плану?
-  Покренули смо иницијативу да
се гасификује северна Мачва, то би
кроз годину, две могло да крене у про
цедуру.
-  Да ли се слажете са појединим
тврдњама да се више инвестира у
нека села одакле имате више гласо
ва?
- Не слажем се са тим, али негде су
се људи повукли у себе, било би
добро да се сви укључе у нека деша
вања. Негде нема ни активности, ни
иницијативе,   мислим да Агенција за
рурални развој доста добро ради, да

би изашли у сусрет, није битно да ли је
неко из СНС-а или није. Људи треба
да се покрену да би се нешто дешава
ло.
Горан Миражић Мирџија, иначе је
момак, који се веома ретко чује у
митровачкој Скупштини Града. Ценећи
спортски дух и сам се понаша као тре
нер, иако то неће рећи. По том, фуд
балском питању, лако налази зајед
нички језик са министром пољопри
вреде Браниславом Недимовићем,
коме је веома стало да ова институци
ја ради као што треба, као и са Бане
том Ивановићем са којим је пикао
лопту док овај није загазио у свет про
фесионализма и постао планетарно
познат као фудбалер.
Осим Банета Недимовића, веома
цени и председника Скупштине Тому
Јанковића, који је од речи кад нешто
обећа. Мада он каже да свако има
право да протестује, он поручује „про
тестантима“ да погледају рад митро
вачке Скупштине, где увек има довољ
но времена и простора за све опози
цион
 е захтеве. Иначе, политика му се
сама наметнула, бави се њоме узгред,
уз свој редовни посао командира у
митровачком КП-дому. Веома цени
свог начелника Александра Алимпића.

Т. С.
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РУМА: ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА ЦРВЕНОГ КРСТА

Бројне активности
за помоћ становништву

Ц

рвени крст Србије обе
лежио је 6. фебруа
ра 143 године од свог
оснивања.
Данас ова хуманитарна
организација делује са кон
тинуитетом међународног
признања од 1876. године и
спада у ред првих 15 нацио
налних друштава по време
ну оснивања.
Поред
професионала
ца, у реализацију програма
Црвеног крста је укључено
69.000 волонтера, где 60
одсто њих су млади људи.
Румски Црвени крст је
активан део организаци
је на национ
 алном нивоу,
а његови чланови и волон
тери, са такмичења доносе
бројне награде. Најпрепо
знатљивији је, можда, по
својим акцијама добровољ
ног давања крви, великог
броја младих и обучених
волонтера, али и Народној
кухињи, која у Руми ради
непрекидно четврт века.
У минулој години је тако
реализовано 15 редовних
акција добровољног дава
ња крви и прикупљено је
преко 1.100 јединица крви.
– Значајно је истаћи
да смо имали преко 150
нових давалаца крви, а то
је у суштини нашег делова
ња, та мотивација грађана.
Радимо и промоције дава
лаштва по школама, пред
узећима, дакле у локал
ној заједници. На жалост,
нисмо лане, а нећемо моћи
ни у овој години, да органи
зујемо акције давања крви у
свим селима румске општи
не. Ове године смо већ има
ли једну успешну акцију у
Хртковцима,
планирамо
ускоро и акцију у Кленку. За
ову годину планирамо 13
акција добровољног дава
лаштва. Наравно, то плани
рамо заједно са Заводом за
трансфузију крви Војводине
– говори за наше новине,
стручна сарадница Црве
ног крста Рума, Радованка
Поповић Јанковић.
У прошлој години је одр
жано и 36 мотивационих
радионица, са ученицима
четири градске средње шко

Едукација младих

ле, везано за популариза
цију добровољног давала
штва, што је резултирало са
150 нових давалаца крви.
Црвени крст Руме има
велики број волонтера,
добро обучених и при
премљених за одговоре
у несрећама, без обзира
какве су у питању, има
јући у виду да се Црвени
крст Србије, у више зако
на, дефинише као један од
субјеката заштите.
– Наши млади волонтери

Радованка Поповић Јанковић

су и чланови националних
тимова и за одговор на екс
тремне зимске услове, што
је сада било актуелно, знају
да рукују свом техником која
је на располагању наци
оналном друштву у одго
вору на несрећу. На нивоу
општине, ми смо ту увек
да помогнемо - на пример,
прошле године код пожара,
пружали смо после помоћ и
у намирницама, намешта
ју, постељини, све оно што
им је било најпотребније –

истиче Радованка Поповић
Јанковић.
У прошлој години, око 150
младих волонтера је реали
зовало 2.000 волонтерских
сати.
Црвени крст Рума је пре
познатљив и по Народној
кухињи, где се четврт века,
од 12. септембра 1994.
године, припремају кувани
оброци за социјално нају
гроженије појединце и поро
дице.
– На жалост, потребе за
Народном кухињом још
постоје, а ми у овом тре
нутку имамо 720 корисни
ка, углавном, у граду. Сада,
додуше, имамо мање кори
сника него тих првих година,
али још увек постоји потре
ба. Најугроженија су старач
ка самохрана домаћинства,
посебно у селима. Ми њима
помажемо пакетима хране и
хигијенских производа, које
обезбеђујемо кроз дистри
бутивни систем Црвеног
крста Србије, кроз пакете
које обезбеђује Влада Срби
је, Покрајинска влада или
донатори. Прошле године
смо у селима, са овим паке
тима обухватили 2.100 лица
– каже Радованка Поповић
Јанковић.
С. Џ.
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ОМШ „ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“ РУМА

Повећана енергетска ефикасност

Р

адови на згради Основ
не музичке школе „Тео
дор Тоша Андрејевић“
у Руми, а реч је о замени
столарије и изолацији зидо
ва, започели су 15. новембра
прошле година.
С обзиром на то да је
изражена потреба смањења
потрошње енергије у јавним
објектима, Регионална раз
војна агенција Срем, у сарад
њи са сремским општинама,
реализује пројекат „Успоста
вљање регионалног система
подршке развоју енергетске
ефикасности
коришћења
обновљивих извора енергије
у Срему“.
Пројекат
финансира
Kанцеларија за развој и
сарадњу (СДЦ) из Швај
царске, у износу од 160.000
швајцарских франака.
У оквиру пројекта, у току
грејне сезоне 2017/18 спро
ведено је 30 енергетских
прегледа јавних зграда на
територији Срема.
Једна од 30 установа у
Срему, на којој су спроведе
на мерења и анализа потро
шње, била је и Музичка
школа „Теодор Тоша Андре
јевић“.
Ова школа је системом

Радови на фасади школе

рангирања, изабрана да
буде пилот објекат у Срему,
у смислу спроведених мера
енергетске санације, и да по
извршеној санацији, односно
заменом прозора и споља
шњом изолацијом зидова,
добије енергетски пасош,
као доказ степена енергет
ске ефикасности. Вредност
поменутих радова је 2,9
милиона динара.
– Што се тиче радова,
велики део термоиз олације

је урађен. Прозори и врата
су замењени током новем
бра, тада нисмо девет дана
радили, уз дозволу Покра
јинског секретаријата за
образовање. У току су радо
ви на фасади. До сада је
урађено две трећине радова
и ја се надам, да ће до кра
ја фебруара, све пројектом
предвиђено бити и завршено
– каже Весна Гулан, дирек
торка школе.
С. Џ.

ЈП ВОДОВОД

Весна Гулан

Постављање заштите на шахтове
у граду

Н

а око 300 шахтова у граду је у току
постављање ланаца, који ће онемо
гућити оне, који краду поклопце и
тако чине како материјалну штету и тако
још више доводе у питање безбедност
учесника у саобраћају и грађана.
– Одлучили смо се за механичку зашти
ту поклопаца на шахтовима и сливним
решеткама, пре свега, због безбедно
сти грађана. Ово се показало као добро
решење и у другим градовима, и у наред
ном периоду ћемо на овај начин обезбе
дити све шахтове у граду – каже председ
ник румске општине Слађан Манчић.
Он додаје, да је ово прва фаза када ће
се обезбедити поменутих 300 шахтова,
али је намера да се током времена, на
овај начин, осигура око 1.500 шахтова у
граду.
За ове намене је издвојено укупно 1,2
милиона динара, пола средстава дала је
локална самоуправа, док је другу полови
ну обезбедио ЈП „Водовод“.
С. Џ.

Обезбеђивање шахтова у граду
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ИРИГ: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Тим за борбу против насиља
Р
адни састанак чланова
тима за израду Споразу
ма о сарадњи интерсек
торског тима за борбу против
насиља у породици, и зло
стављања и занемаривања
деце, за територију иришке
општине одржан је 5. фебру
ара, у организацији Центра за
социјални рад Ирига који је и
припремио радну верзију овог
споразума.
Како је објаснила директор
ка Центра за социјални рад
Силвана Лаћарац, ступањем
на снагу Закона о спречавању
насиља у породици средином
2017. године, јавила се потре
ба да се измени и допуни до
сада важећи споразум, који се
у иришкој општини примењује
од 2014. године.
Промена се тиче тога да
нису само апострофиране
жене као жртве насиља, већ
је он проширен и на децу, осо
бе са инвалидитетом, особе
из ризичних категорија, као и
националне мањине.
– Проширили смо и кон
текст насиља, од насиља у
породици и на насиље које
се реално дешава у школама
и окружењу, дакле, попунили

Први радни састанак

смо оне празнине које је прет
ходни споразум имао и све
ускладили са новим законо
давним оквиром. Проширили
смо и потписнике овог спора
зума тако што смо укључили
медије и невладине организа
ције. Сматрамо да они имају
веома важну улогу како у пре
венцији, тако и заустављању

насиља. Циљ нам је боља
сарадња и размена инфор
мација, свих унутар интерсек
торског тима – појаснила је
Силвана Лаћарац.
Колико је добар рад људи,
који су укључени у борбу
против насиља и злоставља
ња битан, показује и пода
так који је на састанку изнео

Никола Мудренић, председ
ник Основног суда у Руми. У
овом суду је било 58 предме
та везаних за кривично дело
насиља у породици. Донето је
30 осуђујућих одлука, од тога
шест затворских, једна новча
на и 23 условне, док је за 19
случајева поступак у току.

С. Џ.

ЈП „КОМУНАЛАЦ“ РУМА

Радови на градским гробљима

Уређење стаза на Градском гробљу

Н

а Градском и Старорумском гробљу, у току су радо
ви на реконструкцији стаза, односно постављање
бехатон плоча и ивичњака, тамо где су постојале,
као и израда нових стаза, где се то показало као потребно.
– Уређење румских гробаља нам је важан задатак, јер
су то места где људи дођу да обиђу своје најмилије, који
су преминули и увек долазе са посебним емоцијама. Зато
се и трудимо да та места на достојан начин одржавамо –

Драган Панић

каже Драган Панић, директор румског ЈП Комуналац, који
у својој делатности има и одржавање гробља.
Радови на уређењу стаза су започели крајем прошле
године, ради се кад год то временски услови дозвољавају,
док се целокупан посао не оконча.
За ове намене у општинском буџету је опредељено три
милиона динара.
С. Џ.
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Обезбеђен огрев
за 1.500 породица

Паја Јовановић из Војке

У

старопазовачкој општини при
крају је подела огрева, у виду
угља, социјално угроженим
домаћинствима, а средства за ову
намену обезбедила је локална само
управа, која ову мере подршке нају
гроженијима, спроводи већ неколико
година.
Њихова примања нису велика,
лошијег су здравственог стања, а
углавном живе од новчане социјал
не помоћи, која је поготово у зим
ском периоду, недовољна, како би се
обезбедили основни егзистенцијални
услови за живот.
– Ја сам болестан и тешко ми је да
обезбедим огрев. Ово ће ми много
значити, са тоном угља ћу изаћи на

крај са зимом – каже Паја Јовановић
из Војке, један од угрожених суграђа
на коме је испоручен угаљ.
До краја зиме остало је нешто више
од месец дана, а социјално угроже
не породице истичу да им је огрева
понестало, а ова врста помоћи, како
кажу, стиже у правом тренутку.
Локална самоуправа већ годинама
уназад издваја значајна средства,
не би ли олакшали поменутој кате
горији становништва током зиме, а
ове године помоћ је обезбеђена за
1.500 најугроженијих породица. Ђор
ђе Радиновић, председник општине
Стара Пазова каже да општинске
службе прате каква је ситуација са
огревом код најуг роженијих.

– Увек ову помоћ делимо у јануа
ру, када већини понестане огрева, а
зима ће да траје још два-три месеца.
Сматрамо важним, да и ови, најсиро
машнији слојеви становништва, зиму
проведу у топлим домовима – истиче
Радиновић.
Општина Стара Пазова у сарад
њи са Центром за социјални рад
и месним заједницама, заједнички
реализују акцију доделе огрева која
је при крају, а треба истаћи, да ова
локална заједница оправдано носи
епитет општина солидарности, узи
мајући ,у обзир да се значајан део
свеукупног буџета, издваја за соци
јална давања.
С. Станковић

Програм дуалног образовања
Да дуално образовање живи и у ста
ропазовачкој општини потврђује све
већи број послодаваца, који пружају
прилику младима да оно што науче у
школи, примене у пракси. Од ове
школске године ученици, који се обра
зују на смеру модни кројач у Техничкој
школи у Старој Пазови практичну
наставу обављају у старопазовачкој
фирми СД Текстил, која се бави произ
водњом радних одела и униформи.
Одговарајући потребама тржишта
рада, у овом делу Срема, у школи се
поред модних кројача образују и моде
лари одеће, фризери, кувари и коно
бари.
Љ. Ј.
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СЛОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ

Обележен 116. рођендан
Д

руги фебруар уписан је у истори
ју старопазовачке културе као
Дан позоришта ВХВ, јер је управо
на овај дан давне 1903. године одигра
на прва представа на словачком језику
Ташта у кућу, мир из куће у режији
Владимира Хурбана.
У 116-тој години постојања, на
репертоару се налазе три активне
представе, аматери се спремају на
турнеју у Словачку и најављују нова
сценска остварења.
Рођендан је обележен извођењем
комедије Ђаво у брачном рају, која је
обновљена након краће паузе и уско
ро одлази на фестивал у Словачку.
Позориште се деценијама развија
ло, пратећи трендове на сценама како
у овој средини, тако и у Словачкој, па
и свету, и често ишло испред свог вре
мена. Откривени су ту многи таленти,
поникли бројни глумци, али и редите
љи.
Од осамдесетих година су почели да
се нижу велики успеси. Кореодраме
Мирослава Бенке, учествовале су на
светским фестивалима у Норвешкој,
Финској, Египту, Ирану, на сарајевском
Месу, београдском Битефу и чак девет
пута је СП ВХВ наступило у Требињу

СТАРИ БАНОВЦИ

Библиот ека
дочекала прваке

Ђаво у брачном рају позоришта ВХВ

на балканском фестивалу, одакле се
2013. године кореодрама Вавилон
Мирослава Кожика, вратила са пет
златних маски.
Тренутно су на репертоару три пред
ставе: Ђаво у брачном рају и Ђавољи

чардаш Ањичке Балаж и Тамо далеко
Мирослава Бенке, урађена у копродук
цији са позориштем „Добрица Милути
новић“ из Сремске Митровице, а све
три очекује још низ извођења и уче
шће на фестивалима.
З. К.

Већ годинама уназад, у овом огранку
Народне библиотеке из Старе Пазове,
врше организовани бесплатни упис
првака у библиотеку, са циљем да од
малих ногу стекну навику одласка у
кућу књига.На овај начин показују, да
библиотека не мора бити само место
где се учи и раде домаћи задаци, већ
и место за дружење и откривање
нових замишљених светова из књига.
И. П.

ма јединствених матичних бројева гра
ђана. За сада се овде могу добити
изводи из матичних књига рођених,
венчаних и умрлих у другим матичним
подручјима, а ускоро ће грађани код
матичара у месту где имају пребива
лиште, моћи да добију и потврду о
држављанству.
З. К.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Ђаци, који су ове године кренули у
школу, уз рецитовање својих старијих
другара и списатељице за децу, Души
це Риђошић, дочекани су у старобано
вачкој библиотеци „Димитрије Рува
рац“ где су им подељене бесплатне
чланске карте.Деца најбоље уче када
се угледају на своје старије другаре, а
у овој библиотеци то добро знају. Како
би библиотеку учинили што занимљи
вијом најмлађима, организовали су
програм у којем су учествовали стари
ји ђаци основне школе „Слободан
Савковић“. Под маскама, рецитовали
су песмице и на тај начин им пренели
радост читања. Након наступа, деци
су подељене књиге које су знатижељ
но прелиставали, а уследило је и дру
жење са списатељицом за децу, родом
из Старе Пазове, Душицом Риђошић.

Новине у матичним
књигама
Измене и допуне Закона о матичним
књигама, које предвиђају могућност
добровољног уписа податка о нацио
налној припадности у матичне евиден
ције и упис промене пола у матичну
књигу рођених, почеле су да се приме
њују од ове године. Једна од најважни
јих новина односи се на вођење матич
них књига у електронском облику, с
чим је матична служба у Старој Пазо
ви већ завршила. Електронско вођење
ове евиденције омогућава и електрон
ску размену података са другим слу
жбеним евиденцијама које воде разли
чити органи, између осталог, повези
вање матичних књига са јединственим
бирачким списком. Новим законским
решењем омогућено је, да се Регистар
матичних књига повеже са евиденција

СТАРА ПАЗОВА

Представљена
Нет патрола
Заштита деце од дигиталног насиља
– одговорност одраслих, назив је три
бине одржане у старопазовачком Дому
здравља. Трибини је присуствовао и
Игор Јурић, представник Фондације
„Тијана Јурић.“Деца на интернету су
лака и најчешћа мета. Чак 11 одсто
родитеља нагласило је да су њихова
деца путем интернета долазила у кон
такт са непознатим људима, а 30
одсто њих рекло, да су њихова деца
била изложена неким непримереним
садржајима на интернету. Како би се
деца заштитила од негативног утицаја
интернета, постоји платформа Нетпа
трола.рс, на којој анонимно можете
пријавити неприкладан интернет садр
жај. То значи да једним кликом, може
те стати на пут педофилима, који лове
дечаке и девојчице преко друштвених
мрежа или онима, који су злоупотреби
ли некога за порно снимак.
С. С.
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ШИМАНОВЦИ: МР ЖЕЉКО ТРБОВИЋ У ОБИЛАСКУ ГРАДИЛИШТА

Корак ка бољој пословној клими

Обилазак градилишта

П

редседник општине Пећинци
мр Жељко Трбовић обишао је у
петак, 1. фебруара, градилиште
компаније Експрес курир у Шиманов
цима, која се бави курирском врстом
услуге у међународном саобраћају, и
партнерска је фирма за Србију интер
националне компаније УПС, а са дина
миком градње и плановима, председ
ника је упознао власник компаније
Слободан Шупут.
На близу 4.000 квадратних метара,
у Шимановцима ниче савремени логи
стички центар, од чега ће магацински
и пословни простор заузети око 3.000
квадрата, а 750 квадрата канцеларијски
простор. Како нам је рекао Слободан
Шупут, инвестиција је вредна близу 1,5
милион евра, а географски и стратешки
положај општине Пећинци и Шимано
ваца, определили су их за ову локацију.

– До сада смо били у закупу на бео
градском аеродрому „Никола Тесла“ и
одлучили смо да почнемо да послује
мо у сопственом простору. Шиманов
ци су веома погодни, јер је одлична
повезаност са ауто путем и близу је
аеродром. С обзиром на то да је наша
фирма укључена у две врсте мреже:
једна је мрежа која се односи на екс
пресне пошиљке у међународном сао
браћају, а друга је мрежа за пошиљке
већих димензија и тежина, такозване
карго-пошиљке, близина аеродрома
је од суштинског значаја за наш посао.
Седиште фирме селимо у Шимановце,
а на аеродрому ће остати само једна
оперативна служба – рекао је Шупут,
и додао да је фирма основана 1996.
године, да је годину дана касније први
пакет отишао из тадашње Југославије
у свет, и да су практично једини пре

кид у раду имали током бомбардовања
1999. године.
Председник Трбовић је, током обила
ска нагласио, да је свако ново градили
ште у нашој општини значајан корак ка
још бољој и успешнијој пословној кли
ми и одлична препорука будућим инве
ститорима, а посебно када компанија,
као што је Експрес курир, која послује
у оквиру интернационалне компани
је УПС и шаље пошиљке у преко 200
земаља у свету, донесе одлуку да седи
ште фирме премести у нашу општину.
Изградња логистичког центра, пре
кинута је тренутно због лоших вре
менских услова, али према Шупуто
вим речима очекује се да се са првим
топлијим данима настави градња, а
већ средином године и да први пакет
Експрес курир пошаље из Шиманова
ца за свет.

ДОМ ЗДРАВЉА

Упозорење на превару

Д

ом здравља „Др Драган Фундук“
Пећинци упозорава грађане да
је ових дана примећено, да непо
знате особе позивају грађане пећинач
ке општине на кућне телефоне и нуде
им бесплатне превентивне кардиоло
шке прегледе, а да се при том пози
вају на пећиначки Дом здравља. Како
нам је рекла директорка ове установе,
Дубравка Цветковић Мићић, Дом здра
вља ни на који начин није повезан са
овим особама које дају лажне инфор
мације грађанима.
– Сматрамо да је наша дужност, као
здравствене установе, да упозоримо
грађане о лажној информацији, да је
Дом здравља Пећинци део ове органи

зације. Како бисмо с једне стране, очу
вали углед наше установе, а са друге
стране спречили да наши грађани буду
жртва преваре, за коју смо сазнали
сасвим случајно, када су неки од наших
пацијената назвали Дом здравља да
се распитају о прегледима, на које су
наводно били позвани, зато, о свим
акцијама превентивних прегледа, које
организује Дом здравља „Др Драган
Фундук“ Пећинци, ми уредно обавешта
вамо грађане, путем средстава јавног
информисања, пре свега, путем званич
ног сајта Општине Пећинци и локалног
радија, а не преко приватних лица, која
позивају грађане на кућне телефоне –
упозорава Цветковић Мићић.

др Дубравка Цветковић Мићић
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УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Предавања из
области ратарства

П

ећиначко
Удруже
ње
пољопривред
них произвођача у
сарадњи са Агенцијом за
развој општине Пећинци и
Пољопривредном
струч
ном службом из Сремске
Митровице и ове године
организује предавања за
пољопривредне произвођа
че са територије пећиначке
општине.
Како нам је рекла Мари
јана Панић, председни
ца пећиначког Удружења,
стручни предавачи ПСС
из Сремске Митровице и
Института за кукуруз Земунпоље, упознаће пољопри
вреднике са технологијом
прихране пшенице и зашти
том биља из области ратар
ства, као и са ИПАРД про
грамима, субвенцијама из
области сточарства, а након
предавања биће одржана и

Маријана Панић, председница Удружења

промоција ЗП хибрида.
– Такође, пољопривред
ницима ће на предавањима
бити уручени резултати бес
платне анализе земљишта,
које је Удружење пољопри
вредних произвођача орга

АШАЊА

низовало за своје чланове,
у сарадњи са пећиначком
локалном
самоуправом,
Пољопривредном стручном
службом Сремска Митро
вица и Агенцијом за раз
вој општине Пећинци, а

Успешна Шакалијада

У

Ашањи је, у недељу 3. фебру
ара одржана 11. Шакалијада у
организацији Ловачког друштва
Ашања, на којој је учествовало преко
120 ловаца из општине Пећинци, али
и пријатељи ловци из Куршумлије,
Крагујевца, Инђије, Железника, Руме,
Ваљева... Како нам је рекао Алексан
дар Миливојевић председник Ловачког
друштва Ашања, на овогодишњој хај
ци одстрељено је четири шакала, иако
време није ишло на руку ловцима.
– Ветар заиста може да представља
велики проблем, поготово ловцима на
чеки, јер шакали могу да их нањуше
и на време се склоне. Међутим, успе
ли смо ове године да острелимо две
женке и два мужјака, и задовољни смо
резултатима. Кажу да и ако се одстре
ли један шакал, шакалијада је успе
ла, јер бројно стање ових предатора у
нашој општини се повећава из године
у годину – рекао је Миливојевић, који
се уједно захвалио пећиначкој локал
ној самоуправи на покровитељству.
Шакалијада у Ашањи протекла
је, према речима Миливојевића, у
добром расположењу, а ловило се у
делу ловишта Пешина бара, до атара
који се граничи са атарима Карловчи
ћа.

пољопривредници ће бити
у прилици да се посавету
ју са предавачима на осно
ву добијених резултата –
рекла је Панић.
Прво предавање ће бити
одржано у згради Општине,
у уторак 12. фебруара у 10
часова, за пољопривредне
произвођаче из Пећинаца,
Сибача, Попинаца, Шима
новаца, Прхова, Сремских
Михаљеваца и Деча.
Након Пећинаца, пре
давања ће бити одржана
и у Купинову, у рестора
ну Бонафидес, у среду 13.
фебруар
 а у 10 часова, за
пољопривреднике из Купи
нова, Обрежа, Ашање и
Карловчића, као и у Доњем
Товарнику у Ловачком дому,
у четвртак 14. фебруара, за
пољопривреднике из Доњег
Товарника, Брестача, Ога
ра, Суботишта.
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ЗНАЧАЈ ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА

Не треба чекати симптоме
С
рбија је 2002. године
била на не тако слав
ном првом месту у
Европи по раку грлића мате
рице, а 2018. године је на
петом месту. Чини се да пре
вентивни бесплатни прегле
ди (чак и за пацијенткиње
које немају оверену здрав
ствену књижицу), апели у
медијима и свак одневно
освешћивања пацијенткиња
о овој опакој болести и
важности превентиве, није
уродила плодом. Живот у
Србији је у основи само пре
живљавање, а када је то
тако, онда човек баш и не
размишља о себи, јер му и
тај терет није потребан. Сто
га је боље отићи код фризе
ра или козметичара, мало се
поправи дан. Али, код гине
колога отићи, па те још и
позову? Ма какави, јер ко
зна шта ће ми тамо наћи,
само ми још то треба. Тако
се време губи, а лекари
кажу да су гинеколошки
тумори у највећој мери изле
чиви, а да је за то веома
важна преветнитива. Не тре
ба чекати симптоме, тада је
већ касно. Диспанзер за
жене у Сремској Митровици
већ годинама учествује у
борби против рака грлића
материце и о томе су М
новине разговарал е са
начелницом др Верицом
Костић Мушкињом.
– Превентивни прегледи
су од велике користи, јер
карцином грлића материце
спада у карциноме који се
лако могу открити на време,
када се могу увидети сумњи
ве ћелије и то путем ПАПА
теста. То су карциноми који
могу бити превенирани. Ми
већ пет година обављамо
ове превентивне прегледе,
али још увек имамо паци
јенткиње које се не одазива
ју на позив. Хтела бих да
нагласим, да и жене које
немају оверену здравствену
књижицу могу урадити пре
вентивни преглед, потпуно
бесплатно. Најчешћи одго
вори, када наше сестре
позову пацијенткиње, су
типа шта ви мене зовете,
знама ја где је Диспанзер.
Ми из године у годину поку
шавамо да што више паци
јенткиња обухватимо. Међу
тим, немамо никакву закон
ску могућност да некога

др Верица Костић Мушкиња

Превентивни прегледи су од вели
ке користи, јер карцином грлића
материце спада у карциноме који
се лако могу открити на време, када
се могу увидети сумњиве ћелије и
то путем ПАПА теста. То су карци
номи који могу бити превенирани,
каже др Верица Костић Мушкиња
натерамо да дође. Превен
ција је најважнији елемент у
борби против ове болести, а
најважније је да се симпто
ми не чекају нити занемару
ју. Одлазак код гинеколога
једноставно треба да буде
обавеза сваке жене.
Вакцина против ХПВ виру
са јесте један од начина у
превентиви, али она није
сасвим довољна.
– Када говоримо о вакци
нацији против ХПВ вирус
која је у неким државама
обавезна, а односи се на
девојчице пре ступања у
сексуалне односе, није
довољна да бисмо рекли да
се болест неће јавити, јер не
штити од свих ХПВ вируса,
наводи др Мушкиња.
Свака жена која је позвана

да уради превентивни пре
глед, требало би да се ода
зове, чак и она пацијентки
ња која нема оверену здрав
ствену књижицу може доћи
на такав преглед.
– У Републици Србији се
годишње открије преко 1.000
нових случајева рака грлића
материце, а 424 пацијентки
ња изгубе битку са овом
болешћу, која се могла
открити на време. Када се
болест открије у најмањем
степену развоја, када је пре
малигна, тада је излечење
сасвим извесно. Србија је
пета по смртности у Европи
од карцинома грлића мате
рице. Држава је препознала
овај јавни здравствени про
блем и издвојила средства
за превенцију. Значи, пошто

је један од главних узрочни
ка ове болести ХПВ (хумани
папилома вирус), на превен
тивном бесплатном прегле
ду уради се ПАПА тест који
ће открити да ли вирус
постоји и да ли има могућно
сти за развој болести. Наши
гинеколози у Диспанзеру за
жене у Сремској Митровици
су од 2014. године узели
преко 18.000 ПАПА тестова.
Далеко је већи број жена
који је позван, а око 18.000
њих се одазвало на позив.
Још једном хоћу да нагла
сим, да свака жена која нема
оверену здравствену књижи
цу може да дође и да уради
ПАПА тест. Није само одла
зак код гинеколога довољан,
потребно је да се води при
марна превенција, а то зна
чи боља исхрана, мање
стреса и мање партнера,
објаш њава
др
Вериц а
Костић Мушкиња.
– Пад имунитета услед
неправилне и неквалитетне
исхране, незадовољство,
фрустрација, велики број
партнера, данас се све
раније ступа у сексуалне
односе, то све изазива наш
лош одговор имунолошког
система. Ако се ови елемен
ти доведу у ред, онда је при
марна превентива задово
љена. Жене морају једном,
минимално да долазе код
гинеколога, једном у три
године уради ПАПА тест, да
не чекају позив, нити тегобе,
то је права превентивна кул
тура. Уколико нека жена
примети контактно крвавље
ње и када примете крв после
сексуалног односа, тада
обавезно мора да се јави
свом изабраном гинекологу.
Такође, свако крвављење,
које је наступило након годи
ну дана од последње мен
струације у животу жене,
јесте знак да жена мора
доћи на преглед, каже др
Мушкиња.
Према наводима др Вери
це Костић Мушкиње, Дис
панзер за жене има капаци
тета за скрининг прегледе.
– Ми радимо 13 сати днев
но, у две смене, има нас
седам гинеколога, радимо и
суботом и стога мислим, да
би свака жена морала да
нађе време за себе и дође
на преглед. Имамо и услове
и ресуресе, цитолишку лабо
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раторију, веома смо и
кадровски и технички опре
мљени, наши цитоскринери
имају богато искуство. Про
сек карцинома грлића мате
рице у Сремској Митровици
је мањи од просека у Репу
блици, али то није довољно,
објашњава начелница Дис
панзера за жене.
Међутим, статус жене у
Србији је лош и она мора да
се избори за гомилом про
блема. Самим тим, тешко је
и да се бави својим здра
вљем.
– Живот није лак, имамо
велики број жена које живе
веома сиромашно, где је за
жену која живи, на пример у
Сремској Рачи, много да
плати и аутобус у оба смера,
а да јој том приликом није
дан лек није преписан.
Можда би био то, један од
разлога зашто жене не дола
зе. Депресија је честа, жене
изгубе вољу, јер су опхрване
неким другим проблемима.
Однос према здрављу је,
опет, потпуно индивидуална
ствар. Он нема везе са годи
нама живота, ни са образов
ним профилом. И лекари, и
медији, и Завод за јавно
здравље, се оглашавају и
упућују на важност прегле
да, али још свест наших гра
ђана о овој теми није подиг
нута. То је спор процес.
Здравствена култура нам
слабо иде. Чини ми се да би
требало да пронађемо пра
ви модел, који би одговарао
нашем менталитету и нашим
навикама, говори др Мушки
ња.
За најаве Републичк ог
фонда, да ће сваки пацијент
плаћати 35 процената за
лечење, а није се одазвао на
превентивни преглед, др
Мушкиња сматра да за такву
одлуку не би требало жури
ти и да би правници требало
тиме да се позабаве.
– Што се иницијативе Фон
да тиче, да свако ко оболи, а
није дошао на превентивни
преглед, плати 35 процената
за лечење, мислим да би
требало да се види колико је
то уставно и правно. Не би
било добро да одједном уле
тимо са таквом одлуком и
можда кршимо Устав. Нажа
лост, ми још увек живимо у
времену, када откривамо
карциноме у фази, у којој се
скоро ништа не може преду
зети. Страшно ми је тешко
тада, када морам пацијент
кињи да саопштим неку
лошу вест, наводи др Мушки
ња.
З. Поповић
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СЕЗОНА ГРИПА У СРЕМУ

Немамо епидемију, али
имамо пораст оболелих

Г

рип је врста вирусног
обољења које се карак
терише наглим почетком
и то је оно што га одваја од
осталих акутно респиратор
них инфекција. Особа одјед
ном падне у постељу, има
главобољу, високу темпера
туру, бол у мишићима и згло
бовима, дрхтавицу.
Постоје три типа вируса
грипа који циркулишу, тип А,
Б и тип Ц. Грип типа Ц је лако
обољење које најчешће пот
пада под летње прехладе и
нема епидемиолошки, одно
сно јавно здравствени значај.
Вирус типа Б може дати тежу
клиничку слику, најчешће код
имунокомпромитованих осо
ба и, такође, нема епидеми
олошки потенцијал. Инфлу
енца А даје мање или веће
епидемије, може да да пан
демије, а од сезоне до сезоне
тај вирус се мења.
На сајту Завода за јавно
здравље Сремска Митрови
ца и сајту Института за јавно
здравље Војводине редовно
се ажурирају подаци о епиде
миолошкој ситуацији.
– Како уђемо у сезону јесе
ни, почињу лаке прехладе,
кијавице, које нас практично
уводе у сезну грипа. Актив
ност грипа А креће негде
пред празнике, док је крајем
јануара и у фебруару најве
ћа сезона грипа, не само у
Србији већ и на целој нашој
полулопти. Аустралија и
Јужна Америка су имале сво
ју сезону, ми сад имамо своју,
објашњава др Јасмина Јан
дрић Кочић, специјалиста
епидемиолог из митровачког

Др Јасмина Јандрић Кочић

Завода за јавно здравље.
Она каже да је актуелан
појачан епидемиолошки над
зор како би се утврдило коли
ко људи оболева и који типо
ви вируса круже, те се у ту
сврху узоркују специфични
клинички случајеви.
– Конкретно на нашој тери
торији имамо осморо лабора
торијски потврђених са виру
сом грипа АH1. Више од тога
их је тестирано, али нисмо
утврдили обољење. Више их
је у дечјој популацији, што
је уобичајено и полако се
помера ка радно способном
становништву, али у скла
ду са, такође уобичајеном,
епидемиолошком праксом и
тенденцијом кретања ових

Пазити и на друге
У овом периоду је потреб
но суздржавати се од посета
хроничним и тешко оболе
лим особама, које спадају у
имунокомпромитоване осо
бе, затим породиљама и
бебама, као и особама са
измењеним имутетом, а то
су труднице. Препорука је да
се вакцинише свако ко има
такву особу у својој близини.
Oсоба која се вакцинише и
даље може добити неку дру
гу акутно респираторну
инфекцију, али углавном дају
лаку клиничку слику. Немогу
ће је оболети вакцинацијом,
јер се имунизација врши

мртвом вакцином.
– Неопх одно је што чешће
прати руке, проветравати и
осунчати просторије, бриса
ти под и кваке. Вируси не
могу да преживе без домаћи
на, неотпорни су на дехидра
тацију, као и на сунчево зра
чење. Међутим, у замраче
ним просторијама са вели
ким бројем људи може доћи
до гомилања вируса, зато је
јако важна и култура кијања
и кашљања, јер тако распр
шујемо невидљиве капљице
из уста и носа у којима су
вируси и бактерије, саветује
др Кочић.

обољења. Постоје обољења
слична грипу, док бројеви који
се помињу односе се на оне
лабораторијски
потврђене.
У овом моменту у Сремском
округу имамо преношење
вируса грипа. Званично још
немамо епидемију, али има
мо пораст, односно, тренутно
је заступљен средњи интен
зитет грипа. каже др Кочић.
Актуелна је забрана посе
та у Општој болници Срем
ска Митровица, као и у бол
ницама широм Србије, што
се примењује као једна од
превентивних мера, када се
очекује повећање броја обо
лелих, како би се спречило
преношење на пацијенте.
– То јесте непопуларна
мера, али ми покушавамо да
прекинемо улазак вируса у
болницу. Интрахоспиталног
преношења нема, јер нема
оболелих пацијената. Боље
је да наше суграђане, који
већ имају здравствене про
блеме даље не оптеретимо и
да се стрпимо док су они који
су нам драги у болници, јер је
то за њихово добро, каже др
Кочић.
Најбоља
превентивна
мера, кад је овај вирус у пита
њу је вакцинација, али битно
је да она буде обављена на
време, зато што је потребно
минимум две недеље да се
стекне имунитет. Право вре
ме за имунизацију је крајем
октобра - почетком новем
бра. 
Т. С.

18

M NOVINE

ПОЉОПРИВРЕДА

13. FEBRUAR 2019.

ОДРЖАНО САВЕТОВАЊЕ ДОБАР ДАН ДОМАЋИНЕ

Покрет знања ради
унапређења пољопривреде

П

рошлог петка, 8. фебруара, У
Градској кући у Сремској Митро
вици одржано је саветовање за
пољопривреднике под називом Добар
дан, домаћине, на ком су представ
ници Пољопривредног факултета
у Новом Саду, као и Министарства
пољопривреде, водопривреде и са
шумарства, заједно са представници
ма ресорног Покрајинског секретари
јата говорили о актуелним темама из
области ратарства.
Ово саветовање је модел трансфе
ра знања ка пољопривредницима, које
се у организацији Покрајинског секре
таријата за пољопривреду, водопри
вреду и шумарство и Пољопривред
ног факултета у Новом Саду одржава
око десет година са циљем примене
нових технологија, као и унапређења и
даљег развоја пољопривреде. До сада
је одржавано на покрајинском нивоу, а
по први пут се организује у седам гра
дова у Војводини, између осталих у
граду на Сави.
- Новина је то да је ово саветова
ње прерасло у покрет знања, јер смо
ове године одлучили да идемо у дру
га места, код пољопривредних про
извођача. Иако је било једноставније
организовати дводневно саветовање
у Новом Саду, на ово смо се одлучи
ли из разлога јер нам је намера да се
приближимо пољопривредним про

извођачима Војводине, и доласком у
овакве средине обрађујемо теме које
су пољопривредници желели да чују,
рекла је проф. др Драгана Латковић,
директор Департмана за ратарство и
повртарство Пољопривредног факул
тета у Новом Саду.
Међу многим темама се нашла, по
њеним речима, непријатна али неиз
бежна тема, о производњи шећерне
репе 2018. године, затим мере аграрне
политике Републике Србије и подсти
цај Покрајине, те тема о искористиво
сти земљишта са више аспеката.
Помоћник Покрајинског секретара за
пољопривреду, Младен Петковић, је
изјавио да пољопривредници могу да
очекују потпуну финансијску подршку
Покрајинског секретаријата.
- Овде смо да бисмо презентовали
стручна знања, као и све финансијске
могућности које су пољопривредниц
ма на располагању за инвестиције.
Покрајински секретаријат има више
конкурса који се настављају у 2019.
години и буџет је повећан, рекао је
Петковић.
Драган Милић, Посебни саветник
Министра пољопривреде је говорио о
поступку измене закона о пољопри
вредном земљишту.
- Радна група је формирана, има
ла је већ прве састанке и управо са
оваквих скупова прикупљамо додатне

информације и предлоге, како бисмо
имали што боље законско решење.
Циљ нам је да после дванаест година
примене првог закона о пољопривред
ном о земљишту, направимо закон који
ће се боље примењивати у пракси,
изјавио је Милић.
Директор Агенције за рурални раз
вој, Петар Самарџић, је изразио задо
вољство одзивом пољопривредника,
напомињући да је ово врло значајно
саветовање како за саме пољопри
вреднике тако и за оне који креирају
развојну политику, посебно у области
пољопривреде и рураног развоја.
Један од присутних пољопривред
ника је био Слободан Кекић из Чалме,
који је рекао да га највише интересују
хибриди из других земаља и средства
за заштиту биља, напомињући да су
оваква саветовања важна како за ста
рије, тако и за младе пољопривредни
ке, како би се проширила знања.
Председник Асоцијације сточара
Срема, Зоран Ејић из Мартинаца каже
да се овде нашао зато што су, како
каже, интересантне теме, иако има
најмање тема о сточарству.
- Везани смо за ратарство, тако да
мене конкретно највише занима о сор
тама соје и кукуруза које сејемо, као и
субвенцион
 исање производње, каже
Ејић.
Т. С.
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УСЛУЖНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ИРИГ

Новине у Општинској управи

У

Општинској управи у
Иригу уведене су, кра
јем прошле и почет
ком ове године, услуге које
олакшавају грађанима пла
ћања, прибављање докуме
ната и извода, као и увид у
обвезе по основу пореза.
Услужни центар Општине
Ириг функционише неколи
ко година. Сада је унапре
ђен, тако што је боље опре
мљен, кроз пројекат који је
реализован прошле године
са Покрајинским секретари
јатом за локалну самоупра
ву, тако ду су побољшани и
услови рада.
– Сада смо омогућили
грађанима, да све таксе,
накнаде и порезе плаћа
ју платним картицама, јер
је уведен посттерминал, у
сарадњи са Канцеларијом
за информационе техноло
гије и електронску управу
Владе Србије. Ова Канце
ларија има за циљ да диги
тализује све општинске и
градске управе, а ми смо
једна од првих, која је кра

Оливера Филиповић Протић

јем прошле године, увела
тај терминал да би грађа
нима олакшали измирење
своје обавезе. Грађани знају
за ову могућност, јер смо их
информисали преко нашег
званичног сајта. То ће сва
како, сада олакшати и пла
ћање доспеле прве рате

пореза на имовину – каже
за наше новине, Оливера
Филиповић Протић, начел
ница Општинске управе.
Накнада, односно прови
зија за плаћање је 50 дина
ра, за износ до 2.500 дина
ра.
Оливера Филиповић Про

тић истиче, да постоји и
могућност издавања извода
из матичних књига.
– Ми смо у централном
регистру, и сви изводи могу
код нас да се подигну. Све
странке које дођу у Ириг,
без обзира да ли овде живе,
могу узети извод из матичне
књиге рођених, венчаних,
умрлих, а од почетка фебру
ара, и држављанство – каже
начелница Општинске упра
ве.
Од недавно, грађани могу
електронским путем да про
вере и стање на пореским
картицама. Значи, не мора
ју да долазе у Општинску
управу да провере стање на
својој пореској картици.
– Мораће да дођу само
први пут, да добију свој пинкод, а кад добију своју лич
ну приступну шифру, онда
даље сами могу да изврше
увид у стање на картици и
у добијена решења – каже
Оливера Филиповић Про
тић.

С. Џ.

УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА РУМА

О аграрним мерама и кредитима

У

дружење пољопривредника рум
ске општине, организује сваке
године трибину за пољопривред
нике, на којој они могу да чују, директ
но од креатора аграрне политике, све
оно што их занима везано за поменуте
мере као и за кредите.
О овој теми су, пред око 150 оку
пљених пољопривредника, говорили
представници Покрајинског секретари
јата за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, Покрајинског фонда за
развој пољопривреде и Развојног фон
да Војводине, а трибина је одржана 4.
фебруара у Пољопривредној школи
„Стеван Петровић Бриле“.
Помоћник секретара за аграрну
политику Младен Петковић, говорио
је о бесповратним средствима, која
преко конкурса додељује Покрајин
ски секретаријат за пољопривреду. Он
је исцрпно представио конкурсе, који
ће ускоро бити објављени везано за
наводњавање, пластенике, опремање
фарми, противградне мреже и ограде,
али и о конкурсима који се очекују у
априлу.
Најважније је доћи до информација
о предстојећим конкурсима, посебно о
програмима за младе пољопривред

Угљеша Тркуља

нике, где је подстицај до 90 процената,
како би се на време ушло у неопх одне
процедуре и спремно дочекали кон
курси и објаве - један је од заједничких
закључака са ове трибине.
– Највећи број питања присутних
пољопривредника се управо и одно
сио на овај програм, што и не чуди, јер
је њим предвиђена помоћ до 90 одсто
бесповратних средстава, и то је једини

конкурс, на којем се подстицаји могу
добити авансно – каже за наше нови
не Угљеша Тркуља, стручни сарадник
у Пољопривредној стручној служби
Рума, који је и председник румског
Удружења пољопривредника.
На трибини у Руми, десет кредитних
линија Покрајинског фонда за развој
пољопривреде, представио је дирек
тор Александар Богдановић, који је
најавио расписивање конкурса током
овог месеца. Због ограничених сред
става, позвао је пољопривреднике да
аплицирају, чим се конкурси објаве.
Због повољних камата, које се крећу
од један до два процента, Богдановић
је истакао, да су се предвиђена сред
ства прошле године, утрошила буквал
но у првом дану, када је реч о конкурсу
за набавку нове пољопривредне меха
низације и наводњавање.
Милош Јовановић, помоћник дирек
тора Развојног фонда Војводине је
представио њихове основне кредит
не линије, али и кредите за кориснике
ИПАРД подстицајних мера. Камате на
њихове кредите се крећу до три про
цента, али је реч о већим средствима,
до 800.000 евра.
С. Џ.
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ШИД: СРЕМСКИ СВИЊОКОЉ И КОБАСИЦИЈАДА

У Срему се увек добро једе

Владислав Крсмановић

Такмичење у брзој обради меса

Победник је, као и прошле године Предраг Лемајић, друго место освојио је Јован
Мишчевић из Вашице, а треће Срђан Еделински из Шида

Д

вадесет и друга мани
фестација
Сремски
свињокољ и кобаси
цијада, одржана је 9. и 10.
фебруара у Шиду. Како тра
диција налаже, ова мани
фестација се одржава дру
гог викенда у фебруару. Од
1996. године, па до данас,
Сремски свињокољ и коба
сицијада добија на масов
ности. Желећи да сачува
традиционалне
сремске
обичаје везане за свињо
кољ, Удружење Сремски
свињокољ и кобасицијада
Шид, уз подршку Туристич
ке организације Шид и под
покровитељством Општине
Шид, успешно су организо
вали још једну добро посе
ћену манифестацију.
Првог дана на програму
је било такмичење у брзом
клању свиња, брзом пра
вљењу и једењу кобасица,
а другог дана манифеста
ције, примани су и оцењи
вани узорци сувих сремских
кобасица. Ове године Срем
ски свињокољ и кобасици
јаду, отворио је Владислав
Крсмановић,
помоћник
покрајинског секретара за
пољопривреду, водопривре
ду и шумарство.
Такмичење у брзој обради
меса, за посетиоце је нај
атрактивније, а ове године
учествовале су четири еки
пе. Најбоља је била екипа

Бизнис клуба из Подравске
Слатине (Република Хрват
ска) са временом три мину
та и 57 секунди, са казненим
поенима пет минута и седам
секунди, друго место је зау
зела екипа из Србобрана са
временом три минута и 42
секунде, са казненим поени
ма шест минута и 22 секун
де, треће место је припало
првој екипи Срем Шид
са временом четири мину
та и 32 секунде, са казне
ним поенима седам минута
и две секунде, а четврто и
последње место, је заузе
ла друга екипа Срем Шид
са временом пет минута и
осам секунди, са казненим

Понуда на штандовима

поенима то је било седам
минута и 28 секунди.
Потом је следило такми
чење у брзом једењу коба
сица. За ову категорију при
јавило се седам такмичара,
а задатак је био да се поједе
килограм пржених кобасица.
Победио је Бобан Ђурђевић
из Шида, који је ту количину
појео за два минута и шест
секунди.
Трећа такмичарска кате
горија првог дана ове мани
фестације је била израда
свеже кобасице, где је оце
њиван квалитет производа.
Екипу су сачињавали три
или више чланова, а органи
затор је обезбедио за сваку

екипу пет килограма меса
и црева, а зачине, маши
ну за млевење меса и топ
за пуњење, обезбедиле су
саме екипе. Такмичење је
трајало четири сата, а жири
је поред укуса оцењивао
уредност, односно хигијену
при изради и аранжман сто
ла. Двадесет екипа је уче
ствовало у овој дисциплини,
а победнички пехар припао
је такмичарима из Бечеја.
Милорад Поповић и Лазар
Бошњаковић,
професори
са Технолошког факулте
та у Новом Саду и Расти
слав Струхар из Шида, су
оцењивали све такмичар
ске дисциплине, како првог
тако и другог такмичарског
дана. Иначе, ово је свакако
била најпосећенија Кобаси
цијада, од њеног настанка.
Било је гостију из Београда,
околних места, Словеније и
Хрватске.
Организатори су се потру
дили да током дана гости
буду анимирани разним
садржајем. У Словачком
дому су организовали ручак
за све, који су пожелели да
уживају у сремским специ
јалитетима, наравно, све уз
добар музички програм. За
разлику од претходних годи
на када су бројни штандови
били испред спортске хале,
ове године су били у хали,
па је све изгледало као

ПОЉОПРИВРЕДА
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сајам, на којем су се прода
вали прерађевине од меса,
сир, разна вина и колачи.
Сва пажња је углавном била
усмерена на домаћу слани
ну, која је могла да се купи
за 700 динара по килограму,
пеглана кобасица се прода
вала за 1.500 динара кило
грам, чувени чварци могли
су да се купе за 700 дина
ра, килограм пршуте коштао
је 1.500 динара, кулен 700
динара комад. Сиреви су се
продавали по 950 динара
за килограм, а колачи 850
динара.
Другог дана Кобасиција
де, у Словачком дому, орга
низована је свечана вечера
и проглашење победника у
категорији сувих ферменти
саних сремских кобасица.
Победник је, као и прошле
године Предраг Лемајић,
друго место освојио је Јован
Мишчевић из Вашице, а
треће Срђан Еделински из
Шида. Породица Лемајић је
чувена по производњи, не
само кобасице, већ и куле
на.
– Победа је сатисфакци
ја, да смо направили пра
ви посао. Од домаћинске
производње израсли смо у
нешто већу индустрију. Син
је добио бесповратна сред
ства од државе, која смо
уложили у све оно што је
потребно за овај посао. Све
је по стандардима Европске
Уније. Освајам награде не
само за кобасице, већ и за
кулен и шунке. Све се пра
ви на стари традицион
 ални
начин и овај посао радим
неких 40 година – каже
Лемајић.
Задовољан је и Стани
слав Ђиерчан, председник
Удружења Сремски свињо
кољ и кобасицијада.
– Задовољни смо што се
тиче саме организације. Пре
свега мислим на лепо вре
ме, које нас је послужило и
одмах смо знали да ћемо
успети. Припреме смо јако
добро урадили, доста смо
се рекламирали, припреми
ли пропагандни материјал.
Посећивали смо сајмове и
све је ишло, као кад сватови
крену, тако се лепо заврши.
Ово је била до сада најпо
сећенија
манифестација,
рекао је председник Удру
жења.
Иако је, Сремски свињо
кољ и кобасицијада так
мичарска манифестација,
овде је правило - важно је
учествовати!
Д. Попов
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Дигитализација
у пољопривреди

Са конференције

С

рбија занемарљиво
мало користи савре
мене информацине
комуникационе технологије
за унапређење и реализа
цију пољопривредне про
изводње. Искуства земаља
у Региону показују да је од
пресудног значаја едукаци
ја, промена свести, примена
и коришћење информацио
но комуникационих техноло
гија и дигиталних платфор
ми, како би пољопривредни
сектор Србије почео да хва
та корак са временом.
Због великог интересова
ња локалних самоуп
 рава
и пољопривредних орга
низација, прошле среде, 6.
фебруара, у Градској кући
је одржана конференција
Дигитализација у пољопри
вреди - изазови и шансе
Србије у органској и кон
венционалној производњи.
Организатори су Build energy
team у партнерству са При
вредном комором Србије и
Регионалном привредном
комором Сремска Митрови
ца, а под институционалним
покровитељством
Мини
старства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
као и Покрајинског секре
таријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство.
У Митровици је организова
на четврта конференција,
после Београда, Сомбора и
Ниша.

– Циљ је да упознамо
пољопривреднике са нај
новијим апликацијама, кад
је у питању дигитализаци
ја у пољопривреди. Имамо
податак да је у Србији преко
70 ари земљишта у просеку
по становнику, а да смо ми
на жалост, на јако ниском
нивоу што се тиче производ
ње у пољопривреди, изјави
ла је Јованка Арсић Кари
шић, председник Управног
одбора експертске органи
зације Build energy team.
Холандија је деведесетих
година прошлог века покре
нула програм дигитализаци
је пољопривреде под мотом
Дупло више хране за дупло
мање средстава. Двадесет
година касније, ова земља
је други највећи извозник
хране, после САД, која има
160 пута више обрадивог
земљишта.
– По питању дигитали
зације, ми се налазимо на
неким почецима, али не зао
стајемо уопште за земљама
у региону, чак ни за онима
које су чланице ЕУ и мислим
да смо на добром путу. Има
мо прву дигиталну фарму у
Србији, имамо више приме
ра добре праксе у повртар
ској производњи, сточарској,
где је већ доста тога дигита
лизовано, али наш обичан
пољопривредни произвођач
треба да буде свестан да
једноставно
коришћењем

паметног телефона може да
добије основне информа
ције. На пример када треба
третирати биљне засаде,
када треба предузети неке
мере у газдинству, дакле,
желимо да покажемо да је
то доступно сваком пољо
привредном
произвођачу,
рекао је Државни секретар
Велимир Станојевић.
Помоћник
Покрајинског
секретара Младен Петко
вић изјавио је да ће, у окви
ру свих линија мера аграрне
политике, сваки произвођач
који жели да инвестира у
дигиталну
пољопривреду
имати финансијску подршку
Покрајинског секретарија
та за пољопривреду и биће
оцењен највишом оценом за
економску одрживост таквог
пројекта.
– Уз савремену приме
ну науке и технологије ми
можемо доћи до изванред
них резултата, а пласира
њем производа врхунског
квалитета добијамо и квали
тетна тржишта. На терито
рији Војводине егзистирају
и разни институти који се
баве применом савремене,
дигиталне науке и дигитал
не технике у пољопривреди,
попут института Биосенса,
Института за ратарство и
повртарство и Пољопри
вредног факултета, каже
Петковић.
Т. Сивчев
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Конкурси у 2019. години

М

инистарство трговине, туризма
и телекомуникација расписало
је јавни конкурс за доделу кре
дитних средстава за подстицање ква
литета туристичке понуде у 2019. годи
ни која се реализују преко Фонда за
развој.
Конкурсом је предвиђена додела
кредитних средстава за унапређење
квалитета туристичке понуде и интен
зивирање њеног коришћења, изград
њу туристичке инфраструктуре и
супраструктуре као и усклађивање
туристичких капацитета са Законом о
туризму.
Право на коришћење кредитних
средстава имају привредна друштва
регистрована за обављање делатно
сти у области туризма, предузетнци
који су регистровани за обављање
делатности у области туризма и пољо
привредна газдинства која су уписана
у Регистар пољопривредних газдин
става у складу са Законом о пољопри
вреди и руралном развоју.
Рок за подношење захтева је 1. окто
бар 2019. године, а крајњи рок за
достављање допуна захтева је 1.
новембар 2019. године.
Информације о конкурсу и образац
захтева за коришћење кредитних
средстава могу се преуз ети са интер
нет странице Министарства трговине,
туризма и телекомуникација mtt.gov.rs
Покрајински секретаријат за пољо
привреду, водопривреду и шумарство
расписао је два нова конкурса наме
њена војвођанским пољопривредни
цима.
Први је Конкурс за доделу средстава
за суфинансирање набавке конструк
ција и опреме за биљну производњу у
заштићеном простору на територији
АП Војводине у 2019. години.
Бесповратна средства за подршку

инвестиција по овом конкурсу утврђују
се у износу до 60 посто од прихватљи
вих трошкова инвестиције, односно
физичка лица, предузетнике и правна
лица, чије је газдинство регистровано
на подручју са отежаним условима
рада у пољопривреди, жене носиоц
и
регис тров ан ог
пољоп рив редн ог
газдинства и физичко лице и оснивач
правног лица млађе од 40 година, бес
повратна средства за подршку инве
стиција утврђују се у износу до 70
посто од прихватљивих трошкова
инвестиције.
Текст конкурса и конкурсна докумен
тација могу се пронаћи на интернет
адреси: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/
Други конкурс је Конкурс за доделу
бесповратних средстава за опремање
сточарских фарми у АП Војводини у
2019. години.
Текст конкурса и конкурсна докумен
тација су на инетнет адреси: hhtp://
www.psp.vojvodina.gov.rs
Приликом разматрања поднетих
пријава за остваривање бесповратних
средстава, признаваће се само инве
стиције реализоване након 1. јануар
а
2019. године.
Конкурси су отворени до утрошка
средстава, а закључно до 15. марта
2019. године.
Покрајински Завод за равноправ
ност полова расписао је Конкурс за
доделу бесповратних средстава брач
ним паровима на територији АП Војво
дине за куповину сеоских кућа са окућ
ницом.
Учесници/це конкурса могу да апли
цирају само са једном пријавом, а
висина додељених средстава не може
бити већа од 1.000.000 динара.
Право учешћа на Конкурсу имају
супружници чија брачна заједница
траје најмање годину дана и ванбрач

ни партнери са трајнијом заједницом
живота, у складу са Законом.
Пријаве на Конкурс ће се примати до
15. априла 2019. године.
Више информација се може наћи на
веб страници Завода https://ravnoprav
nost.org.rs/javni-konkursi/
Покрајински секретаријат за пољо
привреду, водопривреду и шумарство
расписао је Конкурс за доделу сред
става за суфинансирање набавке
опреме и система за наводњавање и
опреме за побољшање водног, вазду
шног и топлотног режима биљака на
територији АП Војводине у 2019. годи
ни.
Приликом разматрања поднетих
пријава за остваривање бесповратних
средстава, признаваће се само инве
стиције реализоване након 1. јануар
а
2019. године.
Покрајински секретаријат путем свог
надлежног сектора може да наложи
Пољопривредној стручној и савето
давној служби АП Војводине да утврди
чињенично стање на терену – нулта
контрола. Нултом контролом се сма
тра утврђивање затеченог чињеничног
стања на терену. Инвестиције започе
те пре нулте контроле се не прихвата
ју.
Конкурс је отворен до 15. марта
2019. године. Текст конкурса, Правил
ник и Образац пријаве могу се наћи на
следећој интернет адреси: http://www.
psp.vojvodina.gov.rs
Пољопривредници са територије
Града Сремска Митровица, админи
стративно техничку помоћ и више
информација о конкурсу могу добити у
просторијама Агенције за рурални раз
вој Града Сремска Митровица, на
адреси Светог Димитрија бр.6 (зграда
ДДОР осигурања) или путем телефона
610-573.
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МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА: ДОБИТНИК ИЗУЗЕТНЕ ВУКОВЕ НАГРАДЕ

Награда у правим рукама

Са конференције за медије

В

укова награда, установљена
1964. године, се додељује заслу
жним појединцима и институција
ма за нарочите резултате остварене у
стваралачком раду и доприносу разво
ја културе, науке и образовања у нашој
земљи, од стране Културно просветне
заједнице Србије. Једна од носилаца
овог угледног признања је и нобело
вац Иво Андрић, а ове године се међу
добитницима Изузетне Вукове награде
нашла Митровачка гимназија из Срем
ске Митровице, поред књижевника
Пера Зубца и Пољопривредне школе
са домом ученика “Соња Маринковић”
из Пожаревца.
Тим поводом је прошлог петка, 8.

Ана Михаљевић

Ове године се међу добитницима Изузетне
Вукове награде нашла Митровачка гимназија из
Сремске Митровице, поред књижевника Пера
Зубца и Пољопривредне школе са домом уче
ника “Соња Маринковић” из Пожаревца
фебруара, у Градској кући одржа
на конференција за медије, на којој
су говорили заменица градоначелни
ка Светлана Миловановић, начелник
Градске управе за образовање спорт
и културу Илија Недић, као и дирек
торка Гимназије Мирјана Ђорђевић
са својим сарадницима и ученицима добитницима Светосавске повеље.
Светлана Миловановић је истакла
да ова награда није само признање за
Митровачку гимназију, већ и за саму
Сремску Митровицу, подсетивши,
између осталог, да је 2016. године ово
признање уручено нашем суграђани
ну, митровачком новинару и публици
сти, Миомиру Фићи Филиповићу.
– Наша Гимназија је позната по мно
гим другим резултатима, резултатима
ученика на такмичењима, а то је сва
како захваљујући заједничком раду
руководства школе, професорског
кадра и самог залагања и труда ђака,
изјавила је Миловановић.
Начелник Недић је на конференци
ји честитао директорки, професори
ма и ђацима Митровачке гимназије,
пожелевши да у будућности овај успех
оправдају, као и да га понове.

Директорка
Мирјана
Ђорђевић
је изјавила да је Гимназија са овом
наградом практично постала део исто
рије, те да је, без лажне скромности,
заслужила своје место међу славним
добитницима, што ће свакако бити још
један мотив за даљи рад.
Током протеклих 180 година постоја
ња, ова образовна институција је неко
лико пута мењала назив. Основана
је давне 1838. године, првобитно као
нижа школа, да би након десет година
прерасла у Реалну гимназију. Од 2007.
године носи назив Митровачка гимна
зија.
У име присутних ђака, као и свих
који похађају ову школу, обратила се
Ана Михаљевић, ученица другог раз
реда.
- Поносни смо што смо добили Изу
зетну Вукову награду, она је знак да
је примећен сав наш труд, заједно са
радом професора и управе школе,
изјавила је Ана.
Свечана додела одржана је у Пред
седништву Републике Србије у уторак
5. фебруар
 а, а награда се састоји од
повеље, плакете, вредне уметничке
слике и монографије.
Т. С.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Три митровачке школе
међу најбољима у Србији
Ово је изузетан
резултат
заједничког
дугогодишњег рада
наставника, деце и
директора све три
основне школе:
Слободан Бајић
Паја, Јован
Јовановић Змај и
Бранко Радићевић.
Морам да истакнем
да су те школе са
колективима у
којима постоје
изузетни
међуљудски
односи, а то је је
једна од кључних
ствари која доноси
добре резултате,
рекао је
Илија Недић

З

авод за вредновање
квалитета образова
ња је међу девет нај
бољих основних школа у
Србији, уврстила и три са
територије Сремске Митро
вице. То су ОШ „Слободан
Бајић Паја“, ОШ „Бранко
Радичевић“ (Кузмин) и ОШ
„Јован Јовановић Змај“.
Тим поводом је у среду, 6.
фебруара 2019. године
одржана конференција за
медије Градске управе за
образовање, културу у спо
рт.
На конференцији су
поред заменице градона
челника Светлане Милова
новић и начелника ГУ за
образовање Илије Недића,
говорили и директори шко
ла, Зоран Ђурић, Алексан
дар Уметић, Ђорђе Цвија
новић, као и наставнице:
Анкица Цањар, Јелица
Жилић и Соња Туцаковић.
Заменица градоначелни
ка је рекла, да је заиста
поносна што су се чак три
основне школе нашле на
списку најбољих, и то раме
уз раме са неким школама
из великих градова.
– Заиста сам поносна и
надам се да ће ово призна
ње бити јачи подстрек за
даљи рад. Завод за квали

тет вредновања образова
ња и васпитања је гледао
резултате са полагања
мале матуре, као и број
ученик а који је уписао
жељену средњу школу на
основу прве жеље, а ове
три школе су показале
велике резултате у том
погледу, навела је Светла
на Миловановић.
Начелник ГУ за образо
вање, културу и спорт Или
ја Недић је рекао да се у
овом резултату у ствари
види рад, који је иза учени
ка тих школа, али и настав
ника у тим школама.
– Ово је изузетан резул
тат заједничког дугогоди
шњег рада наставник а,
деце и директора школа.
Морам да истакнем да су
те школе са колективима у
којима постоје изузетни
међуљудски односи, а то је
је једна од кључних ствари
која доноси добре резулта
те. Тамо где нема добре
атмосфере, нема ни успе
ха, рекао је Илија Недић.
Директор ОШ „Јован
Јовановић Змај“ је истакао
да је за успех неке школе
важан не само квалитет
наставника, већ и квалитет
деце.

– Без квалитетне деце и
наставника, нема добрих
резултата. Надам се да ће
ова награда бити подстицај
за даље успехе. Ако град
буде имао овако паметну
децу, сигурно ће доћи до
напретк а – истак ао је
Зоран Ђурић.
Директор ОШ „Слободан
Бајић Паја“ Ђорђе Цвијано
вић је истакао да овакво
признање може бити добар
утицај и на друге школе.
– Наш успех може да
подстакне и остале школе
у нашем граду да остварују
одличне резултате. Наши
наставници су изузетни
практичари и теоретичари
и трудимо се да се стално
едукујемо, казао је Цвија
новић.
Алекс анд ар
Умет ић,
директор ОШ „Бранк о
Радичевић“ у Кузмину је
навео да је веома поносан
на овакав успех.
– Ми смо сеоска школа,
тако да наши ученици и
наставници раде у другачи
јим условима у односу на
градске школе. Велика је
част стати уз раме град
ским школама. Хтео бих да
истакнем да, иако се ова
награда даје директорима,
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УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА СИРМИЈУМ ТРЕЋЕ ДОБА

Обележено десет
година постојања

ово је награда и наставног
и ваннаставног кадра –
истакао је Уметић.
Све три наставнице су
истакле да је континуир
 ан
рад са децом најважнији за
успех, а да се са припре
мом полагања мале мату
ре почиње још у првом
полугод иш ту.
Такођ е,
касније на пробном тесту
се увиди да ли постоје про
блеми и да ли треба реаго
вати. Како и саме објашња
вају, то је рецепт за успех.
Анкица Цањар, настав
ница српског језика и књи
жевности, ради у све три
школе.
– Предајем српски језик и
књижевност у ОШ „Слобо
дан Бајић Паја“, а немачки
језик у ОШ „Јован Јовано
вић Змај“ и у ОШ „Бранко
Радичевић“, тако да знам
да је рад у све три школе
мање-виш исти. У „Бајиће
вој“ школи одмах на почет
ку првог полугодишта кре
ће припремна настава за
полагање мале матуре.
Рад је континуиран и
редовно се прати, а на
пробном тесту се виде
резултати. Уколико постоји
проблема, одмах реагује
мо. Овај резултат је дошао
као крајњи исход ученика,
наставника, педагога и пси
холога. Сваки ученик се
редовно појединачно пра
ти. Развијамо дигиталне и
предузетничке компентен
ције, како бисмо спремили
децу за све новине које нас
чекају у будућности, рекла
је Анкица Цањар.
З. П.

Чланице Удружења жена Сирмијум треће доба

Чланице овог удружења су нагласиле да је њихова
жеља да буду у свом трећем добу што активније,
самосталне, да не буду на терету својим породицама,
као и да буду пример осталим женама које су у пензи
ји да и се и у старости може водити друштвени живот
и достојанствено старити

Д

оказ да старост не
мора бити досадна и
маргинализована јесте
Удружење жена Сирмијум
треће доба. Ово Удружење
жена је 11. фебруара 2019.
године у Градској кући обе
лежила десет година од
оснивања. Чланице су се
подсетиле својих почетака,
када су били организова
ни као Актив жена у оквиру
инвалида рада и пензионе
ра. Тренутно има 18 члани
ца. Јелена Веса, председ
ница Сирмијум треће доба,
је поздравила присутне у
нади да ће њихово удру
жење бити веће. Такође,
она је представила и план
рада за 2019. годину, а који
ће се састојати од различи
тих излета, изложби ручних
радова Сирмијума трећег
доба, као и обележавања
различитих празника.
– Овог 11. фебруара Удру
жење Сирмијум треће доба
обележава десет година

постојања, захваљујем се
свима који су дошли, и чла
ницама без којег овог Удру
жења не би постојало. Ми
ћемо кроз 2019. годину
наставити наше излете,
изложбе и различите актив
ноисти, рекла је Јелена
Веса.
Љиљана Росић, чланица
овог удружења, је рекла да
је Сиримијум треће доба
настао 9. фебруара 2009.
године, а чији циљ како да
би се старост и болест лак
ше поднели. Она се осврну
ла на организована путова
ња, излете, изложбе ручних
радова чланица у Галерији
Лазар Возаревић као и пре
давања која су била органи
зована током десет година
постојања. Такође, Љиљана
се истакла да се удружење
финансира од чланарине,
али и да је до 2016. године
то удружење добијало сред
ства из буџета Града Срем
ска Митров
 ица, а за 2017. и

2018. годину су се финан
сијски ослањали на своју
чланарину, али и на сред
ства која им је доделио Или
ја Недић, начелник ГУ за
образовање, култ уру и
спорт и том приликом су се
захвалили на подршци.
– Ми нисмо добили за
2017. и 2018. годину сред
ства из буџета Града, али
нам је начелник Илија
Недић изашао у сусрет и
одвојио један део средстава
и за нас. Ми смо му на томе
веома, захвалне, рекла је
Љиљана.
Чланице овог удружења
су нагласиле да је њихова
жеља да буду у свом тре
ћем добу што активније,
самосталне, да не буду на
терету својим породицама,
као и да буду пример оста
лим женама које су у пензи
ји да и се и у старости може
водити друштвени живот и
достојанствено старити.
З. Поповић
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РОДНА ОСЕТЉИВОСТ У ЈЕЗИКУ

Foto: radiodelta.rs

Хирург или хируршкиња?
САНУ је донела
одлуку да
примери попут
хируршкиња,
метеорологиња,
криминалисткиња
и слично нису
правилни, али
одговарајуће опције
нису понудили

К

ако је језик слика једног друштва,
лако можемо закључити у каквом
је стању српски језик. У нашем
језику се одсликавају три проблема:
неконтролисан утицај страних речи,
стање у образовном систему и језичка
норма која не прати развој језика. Сто
га се намеће питање да ли су српском
језику потребне новотарије попут бор
киња, психолошкиња или педагошки
ња. Закон о родној равноправности
предвиђа, поред обавезних квота за
мање заступљен пол (а то је женски), и
родно осетљиви језик. То значи мења
ње уџбеника и наставног програма, али
и употребу родно осетљивог језика у
медијима. Уколико се родно осетљиви
језик не буде кориситио, предвиђене су
новчане казне. Иако се САНУ не сла
же са оваквим одлукама, није понуђе
но ниједно друго решење. О овој теми
М новине су разговарале са Татјаном
Ловре, професорицом српског језика у
Основној школи „Симеон Араницки“ у
Старој Пазови.
Она сматра да је родна осетљивост у
језику битна тема и да би требало наћи
права и одговарајућа решења.
– Сматрам да је родно осетљив језик
важна тема. Наш језик познаје катего
рију рода, дуго постоји настојање да
се код назива, професије разликују по
категорији рода. Али је потребно и наћи
одговарајуће моделе у творби речи
како би ти облици и заживели. Позна
јем женске особе које су психолози и
педагози и које уопште не желе да их
називамо психолошкињама и педаго
шкињама, јер им звучи погрешно. Тре
ба ослушкивати говорнике нашег језика
и не наметати им решења која им не
звуче прихватљиво. Језик увек користе
конкретни људи у конкретном време
ну, тако да је компетенција говорника
самог језика врло важна, каже Татјана.
Такође, она наглашава да би треба
ло у овом случају и знати разлику пола
од рода.

– Пол је категорија која се везује за
биологију, за жива бића, код којих раз
ликујемо мушки и женски пол. Кад је
реч о језику, не говоримо о полу, већ
о роду. Ту разликујемо природни род
и граматички. Природни род се строго
везује за пол и, природно, попут пола,
може бити мушки и женски, а препозна
јемо га само код живих бића. Код гра
матичког рода ситуац
 ија је другачија,
поред мушког и женског рода, познаје
мо и средњи, који у природи не посто
ји пошто, као што знамо, живо биће не
може бити средњег рода. У граматици
род имају и предмети, појаве, глаголске
именице, апстрактни појмови, из чега
видимо да је појам рода у језику вео
ма широк и да врло често нема везе са
полом, каже Татјана.
Често можемо прочитати или чути
примере попут Психолог Јелена Јова
новић или Психолошкиња Јелена
Јовановић. Намеће се питање које
је решење најбоље? Да ли оба или

Татјана Ловре

нешто треће? Наша саговорница сма
тра да ниједан од ова два примера
није добар, а да треће решење нема
мо. Такав хаос, такође, на неки начин
одсликава стање у друштву и језику, а
то је непрекидно копирање Запада и
нихових закона, не водећи рачуна како
би се све то могло спорвести код нас.
Стога и настаје велика збрка и претње
казнама у случају некоришћења родно
осетљивог језика.
Татјана Ловре сматра да би за сваку
професију требало да постоји и женски
род, али да треба водити рачуна о јези
ку.
– Примери попут именица професор
ка и директорка настали су природно,
по моделима који су већ устаљени у
нашем језику и преко врло продуктив
ног наставка. Говорници такве речи не
одбацују јер им не делују као намет
нуте. Видимо да се увек настоји нала
жењу решења за оба рода. Пре појаве
речи „педагошкиња“ у неформалном
говору користило се „педагогица“, што
сведочи о томе да је постојала тежња
да се одговарајућа реч пронађе.
САНУ је донела одлуку да примери
попут хируршкиња, метеор
 ологиња,
криминалисткиња и слично нису пра
вилни, али одговарајуће опције нису
понудили.
– Слажем се са одлуком САНУ, али
бих волела да се понуди боље реше
ње. Волела бих да нам препоруче како
да пишемо и говоримо пошто је ово
питање које нама, професорима срп
ског језика, врло често постављају, а
прави одговор немамо. Треба тежити
побољшању положаја жена у друштву,
ако је језик једно од оруђа, зашто да не?
Нисам сигурна да преко језика можемо
мењати стварност, али се можда и кроз
питања попут овог јача свест о родној
равноправности пошто ова тема јесте
покренула бројне дискусије, наводи
Татјана.
З. Поповић
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НА КОГА МОЖЕ ДА СЕ ОСЛОНИ ЗАПОСЛЕНА ЖЕНА КАДА ДЕТЕ ДОБИЈЕ
ТЕМПЕРАТУРУ У ВРТИЋУ?

Одсуствовање с посла
једино решење
Једино што ми по закону смемо да урадимо у случају
повишене температуре јесте да расхлађујемо дете и
евентуално да позовемо Хитну помоћ. Не смемо да даје
мо сирупе за снижавање температтуре, нити било какве
лекове, наводи Биљана Цвијетић

Ж

ивимо у времену где стално
трчимо за новцем, када се
начин живота једне породице
потпуно променио у односу на проте
клих тридесетак година, вртић је један
од незаобилазних станица у одраста
њу све већег броја деце. Пре се живе
ло,такорећи, домаћинствима у којима
су баке и деке увек биле доступне.
Сада тога углавном нема, што због
тога што морају да раде до обећане
пензије или једноставно нису више
међу нама. Данас имамо брачне паро
ве који су запослени или у сталној
потрази за послом, тако је вртић
постао незаобилазна станица све
већег броја деце. А како функциуони
шу ствари у државним вртићима у
Србији? Групе су велике, углавном до
30 деце. И онда креће један зачаран
круг вируса, бактерија и прехлада.
Сви васпитачи и педијатри кажу да то
једноставно мора тако све док дете не
стекне имунитет. За М новине дирек
торица Предшколске установе Пчели
ца Биљана Цвијетић је рекла да, у
случајевима када дете добије темпе
ратуру, васпитачи реагују по правил
нику.
– Када васпитачица примети да
неко дете из групе има температуру,
она мора одмах да обавести родите
ље који бу требало да дођу по дете.
Такође, у том периоду, дете мора да
се изолује из групе.
Васпитачи не смеју да дају никакав

сируп за снижавање температуре,
нити да одведу дете до најближег
лекара.
– Једино што ми по закону смемо да
урадимо у случају повишене темпера
туре јесте да расхлађујемо дете и
евентуално да позовемо Хитну помоћ.
Не смемо да дајемо сирупе за снижа
вање температуре, нити било какве
лекове. Једино ако дете има неку
редовну терапију, али тада се то ради
у сарадњи са родитељима и то је дру
га ствар.
На питање зашто у вртићима не
постоји никакав сируп за снижавање
температуре из превентиве, ако у
јаслицама постоје медицинске сестре
-васпитачи, Биљана Цвијетић је наве
ла да сада по новом правилнику вас
питачица не мора имати завршену
медицинску школу.
Ако знамо да данас родитељи раде
и изван места у ком живе, заиста је
овакав правилник пун недостатака и
не прати време у ком живимо.
У Дечјем диспанзеру у Сремској
Митровици нам је речено да педија
три једном месечно одлазе у контроле
у вртићима и да су били зачуђени да у
предшколским установама не постоји
сируп за снижавање температуре. По
стручном мишљењу педијатара, то би
било добро и није штетно дати пара
цетамол, али схватају да је ту про
блем у закону који ограничава васпи
таче.

У Дечјем диспанзеру у Срем
ској Митровици нам је речено
да педијатри једном месечно
одлазе у контроле у вртићима
и да су били зачуђени да у
предшколским установама не
постоји сируп за снижавање
температ уре. По стручном
мишљењу педијатара, то би
било добро и није штетно дати
парацетамол, али схватају да је
ту проблем у закону који огра
ничава васпитаче

Биљана Цвијетић,
дирeкторица ПУ Пчелица

Здравље детета јесте најважније и
ту нема расправе. Међутим, сигурно
би промена правилника када би вас
питач могао да да детету барем пара
цетамол док родитељи не дођу по
њега, помогла најпре детету, затим
васпитачима и родитељима. У таквој
ситуацији родитељи су принуђени да
траже друге опције или да оду на
боловање, које је често када имате
мало дете. Трећи чинилац у том зача
раном кругу је послодавац. Сигурно
сан једног приватног послодавца није
да има запосленог који је стално на
боловању. Он тражи неког ко је ста
билан и ко је увек присутан, па пита
ња послодавца да ли неко жели да
прошири своју породицу нису сасвим
оправдана. Међутим, фактор среће је
ту најважнији на који можете да се
ослоните, а то је да имате послодавца
који ће вас разумети.

З. П.

Дечји диспанзер, Сремска Митровица
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ЕМОЦИОНАЛНО ПРЕЈЕДАЊЕ

Гојазност услед
скривених емоција

Јелена Берат Драгичевић

Foto: www.wikihow.com

К

ада смо под стресом,
када смо претрпели
неку трауму и губитак,
најчешће нам је тада
потребна утеха. Свако се
другачије избори са тим.
Неко оде у шетњу, неко на
кафу са пријатељима, неко
не једе неколико дана, док
други утеху пронађу у хра
ни. Често чујемо једе на
нервној бази. Шта то у
ствари значи? Психолози
то називају емоционалним
преједањем када особа
након неког непријатног
искуства посегне за храном
и преједе се. Углавном су
то неки слаткиши или хра
на пуна простих шећера
која је штетна за здравље.
Често се у почетку особа
преједа, а да тога није ни
свесна. Након неког време
на, килограми се нагомила
ју, особа одлази у теретану,
на различите тренинге или
код нутрицион
 исте. Међу
тим, ту нема успеха, јер се
прави проблем не решава.
Разлог због којег разне
дијете не успевају лежи у
томе што особа не једе да
би
задовољ ил а
своју
физичку глад, већ да би
прикрила неке лоше емо
ције, као што су туга, бес,
љутња, усамљеност и
слично. Важно је истаћи да
се особа након преједања
осећа изузетно кривим.
Психлог Јелена Берат
Драгичевић наводи да се
емотивна глад веома раз
ликује од емоцион
 алне.
Емоцион
 ална глад настаје

одједном и често се деша
ва да постоји жеља за
неком одређеном врстом
хране.
– Када говоримо о емо
ционалној глади, задово
љење потребе за храном је
тренутно. У емоционалној
глади ми не знамо да каже
мо доста, не знамо када је
крај и зато је преједање
одлик а ове врсте глади.
Након преједања следи
бес и осуђивање самог
себе, али и стид. Мислим
да је већина људи свесна

да имају проблем емоцио
налне глади, али да не
могу да се одупру томе.
Најчешћи узрок ове врсте
глади су лоша осећања.
Постоје случајеви када
имамо гојазност услед емо
ционалног преједања од
младости или детињства и
узрок томе може бити неа
декватан одговор родите
ља на потребе детета. Ми
смо хедонистичко друштво
и све нам је веома доступ
но, а храна као најдоступ
нија може да нам да лажну

Читава планета је све гојазнија
и људи су међусобно све
отуђенији. Оваква емоционална
глад може бити једно од оружја
којим ће се људи борити против
усамљености. Јер, окидач за
емоционалну глад су управо лоша
осећања које желимо да сакријемо,
каже Јелена Берат Драгичевић

слику да је све у реду,
наводи Јелена.
Психолог Јелена Берат
Драгичевић наводи да осо
бе, које су склоне емоцио
налном преједању, су осо
бе велике воље, а то се
огледа у томе што се кило
грами изгубе, али се брзо
врате, а онда особа иде
испочетка.
– Читава планета је све
гојазнија и људи су међу
собно све отуђенији. Ова
ква емоционална глад
може бити једно од оружја
којим ће се људи борити
против усамљености. Јер,
окидач за емоционалну
глад су управо лоша осећа
ња које желимо да сакрије
мо. Велик а трауматска
искуства или континуиране
трауме могу бити узрок
овог емоцион
 алног пробле
ма. Сви знају, а у последње
време се стално и потенци
ра на томе да се физичком
активношћу, бољим режи
мом исхране може смањи
ти телесна тежина. Међу
тим, ако особа стално про
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лази кроз један те исти пут,
она мора да уведе и психо
терапију и да освести свој
проблем. Особе које су
сколне емоционалном пре
једању немају капацитет да
саме себе прихвате онакве
какве јесу, најчешће су изу
зетно самокритичне. То је
само продужетак третмана
које су имале током одра
стања. Ако особа након
неког трауматског искуства
не добије одговарајућу уте
ху, може постати склона
преједању. Уопште, наш
живот и јесте одређен
управо тим третманом који
добијемо након неког стре
сног искуства, наводи Јеле
на.
О свом проблему преје
дања за наше новине је
говорила саговорница, која
је желела да остане ано
нимна. Она је истакла да
јој је било потребно дуго
времена да схвати да се
налази у једном зачараном
кругу из којег је тешко иза
шла.
– Мој проблем је настао
вероватно још у детињству,
које није било баш безбри
жно и срећно. Сада када
гледам, било је прилично
стресно. Још тада сам,
након неког лошег догађаја
код куће, узимала велику
количину слаткиша или
грицкалица, али тек сада
сам тога свесна. Наравно,
у почетку, то није било тако
страшно. Била сам млађа и
све је некако било лакше и килограми и лоша осећа
ња, кроз смех каже наша
саговорница.
Лоша искуства и несуо
чавање са својим емоција
ма, нашу саговорницу су
довели у један зачарани
круг осећаја кривице, стал
них дијета и тренинга који
нису давали резултате.
– Како је време пролази
ло, мој физички изглед је
био све лошији. Килограми
су се нагомилавали. У
почетку ми то није било
важно. Међутим, када сам
почела да излазим са дру
гарицама, то је почело да
ми смета, осећала сам се
грозно. Тада сам кренула
на разне тренинге, терета
ну, код нутриционисте. То
је било кратког даха. Смр
шам и за то ми је било
потребно много времена,
али после се све врати на
старо. Знате како то иде?
Дани, године проилазе, а

ви се осећате лоше у целој
тој ситуацији, најтеже је
када се преједете, а након
тога вас гризе кривица.
Критикујете себе до неиз
држивости. И онда тако у
круг, каже наша саговорни
ца.
Наша саговорница сада
има 40 година, а тек када
је претрпела губитак бли
ских особа, освестила је
свој проблем и решење
потражила на психотера
пији.
– Када сам изгубила
родитеље, мислим да сам
тада дотакла само дно.
Нашла сам се у веома
тешкој ситуацији, најпре
психички. Међутим, ја сам
одбијала да се суочим са
ситуац
 ијом у којој сам се
нашла. Не знам да ли
нисам хтела или једно
ставно нисам имала вре
мена од свих проблема да
се бавим собом. Верујте
ми, била сам у стању да
једну чоколаду од 300 гра
ма поједем за пет минута.
Таква глад долази одјед
ном, било где да се нађе
те. То је као нека зави
сност, тешко је да се оду
прете. Након преједања
следи кајање и стално кри
тиковање самог себе.
Сада, у 40. години наша
саговорница је емотивно
преједање оставила иза
себе. Међутим, како и сама
каже, увек је у борби са
самом собом.
– Да бисте увидели да
имате проблем емоционал
ног преједање потребно је
време. Код мене су то биле
године у питању, скоро
пола мог живота. Након
губитка родитеља, са који
ма нисам имала чисте
односе, да тако кажем, уз
наговор супруга и пријате
ља, одлучила сам да одем
на психотерапију. Наравно,
било ми је потребно сигур
но годину дана да будем
свесна да ја у ствари желим
да преједањем желим да
сакријем своју тугу и уса
мљеност. Верујте ми, када
сам то освестила, тада су
се и килограми лакше ски
дали. Можда цела та прича
изгледа смешно, али је
баш супротно. И сада, када
је емоционално преједање
иза мене, морам да кажем
да је то стална борба са
самим собом и то није
лако, каже наша саговор
ница.
З. Поповић
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Протестна шетња #1 од 5 милиона


Затворени за медије

С

ремска Митровица је
још један град који се
укључио у грађанске
протесте под називом #1 од
5 милион
 а. За сада су орга
низоване четири протестне
шетње. Наше новине су
испратиле два протеста.
Када је организован први
протест 19. јанура 2019.
године, остао је незабеле
жен у медијима. Иако је
тада наше уредништво
покушало да дође до тачних
информација о том догађају,
све је остало на нивоу оба
вештења на Фејсбуку. М
новине су извештавале о
протестима који су се дого
дили 26. и 2. фебруара.
Тада смо добили саопште
ње Митровачког отпора.

Међутим, ситуац
 ија се из
нама непознатх разл ога
променила. Када смо поку
шали да добијемо више
информација и да контакти
рамо са неким од главних
организатора, на Фејсбук
страници је био договор да
ће се јавити нашем уредни
ку, али до тога није дошло, а
поруке на Фејсбуку је блоки
рала управо Фејсбук стра
ница Митровачки отпор.
Поставља се питање зашто
је то тако и како испратити
неки догађај у којем немате
повратну реакцију? Да ли
Митровачки отпор из неког
разлога не жели медијску
пажњу и бира сам неки дру
ги пут? Остаје нам да види
мо.
З. Поповић

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПЕЋИНЦИ

Монодрама о Ленки
Монодрама Ленка Дун
ђерски - кобни час, која на
посебан начин говори о тра
гичној љубави између ћер
ке имућног велепоседника
и једног од наших највећих
песника, Лазе Костића, пре
мијерно ће бити изведена
пред пећиначком публиком
у Културном центру Пећин
ци у четвртак 14. фебруа
ра. У представи, рађеној по
мотивима Ленкиног послед
њег дневника и Костиће

вог сановника, игра млада
Теодора Кушић из Старе
Пазове, која уједно потпису
је и режију ове монодраме.
Представа Ленка Дунђерски
– кобни час је пре неколи
ко дана изведена у Старој
Пазови, а после извођења
у Пећинцима, биће прика
зана и на манифестацији
Дани Лазе Костића у Сомбо
ру. Почетак представе зака
зан је за 18 часова, а улаз је
слободан.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: НАРОДНА КУХИЊА ЦРВЕНОГ КРСТА

Корисници задовољни
квалитетом оброка

К
Ове године је
издвојено пет
милиона из
буџета Града за
потребе Народне
кухиње. Град
издваја средства за
услугу припреме
оброка и за набавку
додатних  намирница
како би кувани оброк
био садржајнији
и квалитетнији

рајем 2018. године запажена је
тенденција смањења броја кори
сника Народне кухиње у Срем
ској Митровици. Тренутно, оброке који
се дистрибуирају комбијем на четири
пункта у граду и једном у Лаћарку при
ма 350 корисника, од чега скоро поло
вину чине деца и млади до 18 годи
на, тачније 146 корисника тог узрасту.

Корисника старосне доби од 18 до 64
године је 162, а старијих од 64 година
има 44.
У оквиру програма Народне кухиње
врши се и месечна дистрибуција ланч
пакета хране за кориснике из сеоских
средина. Овом врстом помоћи обу
хваћено је 128 породица, односно 285
појединаца. Корисници из сеоских

Поклањање одеће
Татјана Јованчевић наводи да у
Црвени крст може да се донесе одећа
коју ће неко моћи даље да користи.
Оно што је критеријум је да те ствари
буду достојне човека.
– Почетком године, донирана је оде
ћа од стране Удружења жена из
Лаћарка, Удружења пензионера, док
појединци такође доносе гардеробу.
Сваке године се организују и из Дру
штва за борбу против дијабетеса,
Удружења бубрежних болесник а и
позову Црвени крст на примопредају.
Актуелна је повећана потреба за
топлом одећом и обућом с обзиром на
зимски период. Битно је само да је
одећа чиста и да није поцепана. Негде
се међу људима провлачи прича да
мора проћи хемијско чишћење, што
није истина. Није битно на који начин

ће одећа бити сложена. Пожељно је,
спрам могућности, да дечја одећа
буде одвојена од одеће за одрасле,
али није ни то велики проблем, наша
магационерка све то класификује због
расподеле. Пријем одеће је сваког
радног дана од седам до 14 часова.
Уколико неко живи у даљини и нема
могућност да донесе постоји могућ
ност да нас контактира, па нашим
возилом преузмемо те ствари. Може
да се донира и постељина, јастуци,
јоргани, једино је битно да су читави и
употребљиви. Такође могу дечје
играчке, колица, ходалице, све што
може да користи некоме ко за тим има
потребу, као и намештај, само што се
у том случају однесе у породицу којој
се донира, не доноси се у просторије
Црвеног крста, каже Татјана.
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средина су улгавном самачка и ста
рачка домаћинства, као и породице
са више деце које се налазе у стању
социјалне потребе.
Црвени крст Сремска Митровица
програм Народне кухиње реализује од
1992. године у континуитету. Средства
за припрему оброка и набавку додат
них намирница обезбеђују се из буџе
та Града, а Влада Републике Србије
сваке године обезбеди за припрему
оброка десет основних намирница,
брашно, уље, тестенину, месне кон
зерве, зачин и конзервирано поврће,
за период од девет месеци. Захва
љујући финансијској подршци Града,
Народна кухиња у Сремској Митрови
ци ради свих дванаест месеци.
Секретар Црвеног крста Сремска
Митровица Татјана Јованчевић каже
да су током новогодишњих и божићних
празника корисници добијали ланч
пакете, који су се састојали од намир
ница којима би могли да припреме
оброке тих седам дана, колико кухиња
није радила, а то су уље, тестенина,
пирина, пасуљ и месне конзерве.
– За услугу припреме оброка, с
обзиром на то да Црвени крст Срем
ске Митровице нема сопствену кухи
њу, кроз поступак јавне набавке врши
се одабир извођача, односно оног
ко ће да пружи услугу припремања
хране. То већ годинама уназад ради
Хидрограђевинар, ове године смо
током јануара такође спровели посту
пак јавне набавке, како за услугу
припреме оброка, тако и за набавку
намирница и за ланч пакете за кори
снике са села, ове године је то тако
ђе Хидрограђевинар. Дистрибуцију
оброка врше запослени у Црвеном
крсту, каже Татјана.
Ове године је издвојено пет милио
на из буџета Града за потребе Народ

Пера Станковић и Татјана Јованчевић
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Владо Котарлић и Јован Николић

не кухиње. Град издваја средства за
услугу припреме оброка и за набавку
додатних намирница како би кувани
оброк био садржајнији и квалитетнији.
Укључивање корисника у програм
Народне кухиње врши се на основу
критеријума које је донела комисија
Црвеног крста за социјалну делатност
и углавном се корисници укључују
према препоруци Центра за социјал
ни рад Сава, како за куване оброке,
тако и за кориснике ланч пакета са
подручја села.
– Сваке године, па тако и крајем
2018. године Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална
питања је определило двеста поро
дичних пакета хране и хигијенских
средстава за наугроженије. То су биле
породице које до сад нису биле обу

хваћене видом помоћи кроз Народ
ну кухињу. Исто тако, двеста пакета
хране и хигијенских средстава је сти
гло из робних резерви АП Војводине.
Других донација није било последњих
неколико година за Народну кухињу,
наводи Татјана.
Корисници истичу да су задовољ
ни квалитетом и укусом оброка, као
и да је особље веома љубазно према
њима.
– Да нисам задовољан не бих ни
долазио. Остао сам удовац, живим
сам, синови су ми запослени, нешто
знам да скувам, нешто не знам, каже
Јован Николић.
Пера Станковић каже да је задово
љан јер је ручак довољан за две осо
бе.
– Тренутно живим у Камењару,
добио сам тамо стан, иначе сам избе
гло лице из Хрватске, овде сам рођен.
Срчани сам болесник, имам стенто
ве урађене, живим са особом која је
исто срчани болесник, има проблема
са водом у плућима. Задовољан сам
из разлога што је то оброк довољан
за две особе, имам ручак, ако немам
ручак оставим за вечеру и то је то,
прича Пера Станковић, који додаје да
му од социјалне помоћи једва оста
је да преживи кад поплаћа режије, и
боји се да ако не буде то све могао да
постигне да ће бити избачен из стана.
Владо Котарлић је желео да похва
ли особље Црвеног крста.
– Ово много значи, за нас, који смо
мало сиромашни, кратко је рекао Вла
до Котарлић.
Славица Ранковић каже да јој је нај
већи проблем што нема воде у кући.
Оброцима у Народној кухињи је задо
вољна.
– Срчани сам болесник. Имам пет
синова и пет кћери. Код мене су три
кћерке и син, остали су ожењени, дво
јица су на Малти, једна ћерка је удата,
једна живи у Шапцу, каже Славица.
Тамара Сивчев
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МИТРОВАЧКЕ И ЗАТВОРСКЕ ПРИЧЕ

Струја стигла у Митровицу

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

У

индустријском развоју града, као
израз неопх одности и потреба
јавила се изградња електричне
централе. Професор Ђорђе Станоје
вић је још 1901. године визионарски
рекао да ће електрицитет, поред
ваздуха, хлеба и воде постати сваки
дашња потреба човекова. У граду на
Сави било је још увек неке врсте
суревњивости између петролеума и
новог изума – струје. Господин Јулије
Граба, пронашао је у то време, према
запису у листу Фрушка гора, саџак на
који се свак а петролеумска лампа
могла поставити и с помоћу ове спра
ве може се поред осветљења кувати
и јела подгревати. Иако је струја у
почетку њене примене служила само
за осветљење, битку је ипак на крају
изгубио петролеум. Значајне заслуге
томе припадају и штампи, која се с
правом сврстала на страну електри
фик ације и вештим новинарским
пером убеђивала неопредељене чита
оце да је струја будућност.
SRIEMSKE NOVINE, Broj 73. U Vuko
varu, 11. rujna 1907. godine, XX. tečaj.

Električna rasvjeta
u Mitrovici
U sjednici gradskog zastupstva mitro
vačkog, koja je održana 5. ov. mjes.,
povedena je razprava o ponudama, koje
su stigle na grad radi uvađanja električne

razsvjete. Zaključeno je, da se sa najbo
ljim oferentom, tvrdkom Siemens, nasta
ve pregovori, za koje se drži, da će se
povoljno dovršiti moći.
Био је то почетак правца унапређе
ња индустрије електричном енергијом
и увођења бољег осветљења града. У
Хрватском бранику је 30. јануара
1908. године објављен чланак, у коме
се народ подсећа на услове реализа
ције великог пројекта важног за град и
грађане Митровице.
SRIEMSKE NOVINE, Broj 9. U Vukova
ru, 30. siečnja 1908. godine, XXI. tečaj.

Električna razsvjeta
u Mitrovici
Ovih dana, kako čitamo u „Hrv. Bran.“,
imao je gospodarstveni odbor grad.
zastupstva sjednicu, na kojoj se je pre
tresalo pitanje o uvedenju munjare u
Mitrovici sa zastupnikom bečke tvrdke
„Siemens“. Sporazum je postignut i uvje
ti su vrlo povoljni. Grad će se razsvjetliti
sa 400 električnih svjetiljaka. Trošak će
iznositi oko 400.000 K, nu teret neće
pasti na građanstvo, već će se poduzeće
samo amortizirati. Naravno, ovo ima pri
miti grad. zastupstvo i vlada potvrditi, i
onda će se odmah gradnji pristupiti. U
pogodbi stoji, da se novac ima kod
domaćih novčanih zavoda nabaviti uz
povoljne uvjete, a ako se ne bi u Hrvat

skoj dobilo, onda će se vani potražiti.
Град је у међувремену располагао
са 251. упаљивом петролејском све
тиљком. О осветљењу улица фењери
ма, старали су се рејонски лампери.
Трошкови паљења и гашења фењера
по утврђеној сатници, били су плани
рани као посебна ставка у буџету гра
да. Осветљење је било слабог интен
зитета и несигурно у условима невре
мена. Фењери су били постављени
само у прометним улицама – у центру
града и местимично у градском парку.
Коначно је, после низа размотрених
понуда и обављених преговора, скло
пљен уговор 15. октобра 1910. године
између Градске општине и Деоничар
ског предузетништва за електрична и
прометна предузећа, са седиштем у
Будимпешти. Уговор о концесији
закључен је на 50 година. Пројекат
осветљења града није било лако
финализовати. По ондашњим пропи
сима, целокупна документација се
слала на одобрење Земаљској влади
у Загреб.
Сремски дневник је у свом броју од
16. априла 1913. године објавио
информацију да је дјеловање Муњаре
дне 11. овог мјесеца започело произ
водећи струју. Био је то у оно време
историјски догађај. Грађанство је, уво
ђење електричне енергије, доживља
вало као велико културно достигнуће,
а привредни субјекти као нов, квалите
тан и још убојитији пробој ка већој
индустријализацији.
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КУЛТУРА

СРПСКА ЧИТАОНИЦА У ИРИГУ

Изложба слика

Изложба слика у Иригу

И

зложба слика насталих током про
шлогодишње Ликовне колоније, одр
жане у Малој Ремети, отворена је 6.
фебруара у Галерији Српске читаонице у
Иригу.
Вера Новковић, директорка Српске чита
онице је представила рад Центра за развој
ликовне уметности Јазак, који је био орга
низатор Ликовне колоније.

О самој изложби су говорили Весна
Радојчић, оснивачица Центра, као и позна
ти сремски сликар из Врдника, Константин
Гушић.
Већина изложених слика су рађене тех
ником уља на платну, а заинтересовани за
изложбу, могу је погледати до 22. фебруа
ра.
С. Џ.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“ РУМА

Промоција романа

Т

ајна Сокиног огледала је роман Коса
не Марков, победнице шестог конкур
са „Атанасије Стојковић“ за најбољи
први роман, који организује румска Градска
библиотека.
Уједно, она је и прва жена која је побе
дила на конкурсу, а награда подразумева
штампање победничког романа.
Роман Тајне Сокиног огледала предста
вљен је румској публици 8. фебруара, у
читаоници Градске библиотеке „Атанаси
је Стојковић“ где се, по речима директора
Жељка Стојановића, налази међу десет нај
читанијих.
– Роман говори о судбини појединца и

Косана Марков

породице у реалном свету, вероватно негде
у Банату – рекао је Стојановић.
Речи хвале за овај роман, имао је и Ђока
Филиповић, члан жирија конкурса, који је
истакао да је реч о изванредном женском
роману у најпозитивнијем смислу.
– Ово је озбиљан, зрео роман. Није лако
писати судбину и живот целе једне породи
це и једног времена, зато смо и одлуку у
овом случају донели једногласно – истакао
је Ђока Филиповић.
Косана Марков, ауторка романа Тај
не Сокиног огледала је рекла, да ју је син
подстакао да напише овај роман у њеном
зрелом животном добу (рођена је 1950.
године), али је то роман о којем је она дуго
размишљала, те да је један од главних
ликова инспирисан њеном баком.
– Док сам писала, ја сам видела и крај
романа, али нисам замишљала какав ће
утисак оставити на читаоце. Била ми је
важна та повратна емоција, а књига ће сама
наћи свој пут до читаоца, као вода. И сада,
када отворим одштампану књигу, верујте,
не бих променила ниједну реч. Провоцирају
ме ти ликови, који јесу заокружени, стално
ме питају читаоци, они које познајем, шта
је даље било са главним ликовима... тако
да ће можда уследити нови роман са тим
ликовима, али у неком другом времену. Све
више ме то окупира, зато што људи од мене
траже одговоре – рекла је за наше новине
Косана Марков.
С. Џ.
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Промоција
књиге
Сирмијумска авантура
је назив занимљиве књи
ге за децу, ауторки Јелене
Недић и Гордане Лемајић,
која је 5. фебруар
 а пред
стављена румским основ
цима, у читаоници Град
ске библиотеке „Атанасије
Стојковић“.
Јелена Недић је профе
сорка енглеског језика и
књижевности, а Гордана
Лемајић је професорка
историје, обе запослене у
Заводу за заштиту споме
ника културе у Сремској
Митровици, који је и изда
вач ове занимљиве књиге.
До сада су објавиле две
књиге Сирмијум кроз сли
ке и речи и Сирмијумска
авантура.
Оне су у Градској библи
отеци одржале интер
активно предавање за
децу, како би им прибли
жиле културно-историјско
наслеђе Сирмијума.
– Мислимо да је значај
но, да деца из Срема знају
нешто о томе, јер долазе
људи из целог света да
виде и чују нешто о Сир
мијуму. Обе наше књиге
су интерактивне, садр
же задатке, песмице…
Сирмијумска
авантура
је написана као интерак
тивна бајка, где деца могу
да бирају којим путем ће
да крену. Она има више
различитих завршетака и
занимљива је сваки пут
када се чита, јер се чита
нека нова прича. Књига
је за узраст деце од пет
година, којима могу да је
читају родитељи, па до
краја осмогодишњег шко
ловања – каже Јелена
Недић.
Јелена додаје да су изу
зетно добро сарађивале
са Миланом Кардашем,
који је заиста веома лепо
и интересантно илустро
вао обе књиге, а у другој
књизи им је сарадник био
и Срђан Динчић, који је
написао неколико шаљи
вих и поучних песмица.
– Ми волимо да радимо
за децу, то нам је и посао,
али и задовољство и ако
се укаже прилика, могућа
је још нека књига за децу
о Сирмијуму – рекла нам
је Јелена Недић.
С. Џ.
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АЛЕКСАНДАР И ДРАГА ОБРЕНОВИЋ, ЉУБАВ ИЛИ ОПСЕСИЈА (1)

Пише: др Снежана Булат

Шта би краљу?

Када су Службене новине објавиле прокламацију о веридби, реакције народа, нису
могле бити горе. „Сви су се питали: Шта би краљу? Он је имао двадесет и четири
године, а његова вереница тридесет и шест. Он је био краљ, а она удовица малог
инжењера (...)“

Драга и Александар (Foto: youtube)

С

рпски краљеви Милан и Алексан
дар Обреновић, очевидно су били
значајна инспирација српским
драмским писцима. Силазак с престола
краља Милана осликан је у драми Ранка
Младеновића, док је владавина његовог
сина Александра и трагично окончање
живота, представљена у три драмска
остварења. Реч је о Конаку Милоша
Црњанског, драми под називом Villa Sac
hino Горана Марковића и Последњим
тренуцима краља Александра и кра
љице Драге Радомира Путника. Након
позоришног извођења драме Конак:
драма и комедија о убиству краља
Александра и краљице Драгe, Милош
Црњански је изјавио: „Први мој утисак
био је да су критичари били и нехотице
изненађени. Шта хоће Црњански у позо
ришту? Он је поет. Он је романописац.
Ја сам, међутим, почео са драмом. Моја
прва књига била је позоришни комад
(Маска, 1918. године, издање Друштва
хрватских књижевника). Шта ће Црњан
ски у позоришту? Oво питање се често
може чути и данас, иако је Конак, као
што је Марјановић истакао не „само нај
значајније драмско дело српске књижев
ности написано у првој деценији после
Другог светског рата, него и једно од нај
бољих наших драмских дела с темом из
националне историје“.

Историјски
подаци сведоче
да Александар
Обреновић није бирао
средства путем којих
ће доћи до
остваривања својих
снова – задобијања
круне и жене.
Несумњиво је
Александар био
интелигентан,
самовољан и веома
лукав младић

Борислав Михајловић Михиз је с пра
вом навео: „Црњански је схватио да је
живот написао једну велику драму у
пет великих класичних чинова. Њему
је само остало да је театарски препи
ше и докаже. Схватио је још нешто: да
је и наша историја вредна пажње, да
се и у њој секу линије живота и страсти
као у класичној митологији или у истори
ји великих народа. И зато када он каже
Александар и Драга, онда он хоће да
то звучи, и онда то и звучи као појмови,
онда се ту зна унапред ко је ко и ко је
ту коме шта, као што је довољно рећи
Фазон и Метеја, Цезар и Клеопатра, или
Јелисавета и Секс, па да искрсне цео
један свет“.
Историјски подаци сведоче да Алек
сандар Обреновић није бирао средства
путем којих ће доћи до остваривања
својих снова – задобијања круне и жене.
Несумњиво је Александар био интели
гентан, самовољан и веома лукав мла
дић. Након абдикације краља Милана
Обреновића и његовог одласка из Срби
је, намесништво је преуз ело краљевску
власт. „Краљ Александар, коме је до
пунолетства недостајала година дана
и неколико месеци, узео је краљев
ску власт у своје руке. Намесништво
и либерална влада били су збачени“
(Јовановић). Но, властољубиве аспира
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ције и политичка глад младог Алексан
дра остаје у сенци његове опчињености
Драгом Машин. У летњиковцу краљице
Наталије у Бијарицу, млади краљ Алек
сандар упознаје своју музу, очаравајућу
Драгу. Александар ће, дакле, успешно
доспети на владарски трон, након чега
ће сву своју енергију усмерити ка реали
зацији плана по коме би требало освоји
ти Драгу Машин и учинити је законитом
женом. Александар никако не успева да
функционише без Драге и једино уточи
ште проналази у њеном окриљу. Неза
интересован је за младе даме о којима
му мајка говори, не привлаче га ни мно
гобројне принцезе којима отац жели да
га ожени. Његов отац Милан је водио
озбиљне преговоре са немачком вла
дом, о могућности женидбе свог сина са
једном од немачких принцеза. Женидба
краља Александра и принцезе Алек
сандре, требало је да обезбеди Србији
стабилност. Ипак, Александар ће оцу
давати лажне наде и обећања и без
претераног размишљања ставиће лич
но испред државног.
лександрово одрастање је несум
њиво понело трагични печат
честих свађа његових родите
ља. Овом приликом би требало напо
менути да је краљица Наталија била
романтична жена и с почетка, веома
заљубљена у свог супруга. То потврђу
ју Мемоар
 и, српске краљице Наталије,
у којима је бележила: „Три пута сам се
видела са кнезом Миланом; налазила
сам да је леп момак, мада ми се његов
глас није допао, али та појединост ме
није зауставила и кад је затражио моју
руку пристала сам сва срећна, осећају
ћи да сам спремна да му дам и срце и
душу! Сањала сам чаробан сан и била
сам врло заљубљена у свог вереника“.
Нешто касније, Наталија открива праву
природу свога супруга: „Интелигентан и
лукав, али без суштине под блиставом
спољашношћу, размажен, сумњичаве
и лажљиве нарави, склон заповедању,
али неспособан да наметне своју вољу,
док је његова истрајност у одабраном

А

У летњиковцу
краљице Наталије у
Бијарицу, млади краљ
Александар упознаје
своју музу,
очаравајућу Драгу.
Александар ће, дакле,
успешно доспети на
владарски трон, након
чега ће сву своју
енергију усмерити
ка реализацији
плана по коме би
требало освојити
Драгу Машин
и учинити је
законитом женом

Краљ Милан полаже заклетву пред сином (Foto: Novosti)
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понашању била више тврдоглавост
него ма шта друго. Уз то неваспитан,
груб и сурово себичан, слабог каракте
ра, подложан ласкању и женском ути
цају (...) не изгледа зао, али је способан
да учини зло из подозрења. Презире
људе и неспособан је да поверује у пле
менита осећања и оданост (...) Снисхо
дљив пред вишима дрзак према нижи
ма, недовршена природа, несрећна за
себе и неспособна да пружи срећу дру
гима. Заиста достојан сажаљења. То је
Милан“.
иографски подаци о кћерки Панте
Луњевице, удовици Машин, дои
ста су богати. Драга, дворска дама
краљице Наталије, а потом српска кра
љица, често је била најстроже осуђива
на. Означавана је као фатална завод
ница, амбициозна жена лаког морала
која династију Обреновић доводи до
пропасти. Када су Службене нови
не објавиле прокламацију о веридби,
реакције народа, нису могле бити горе.
„Сви су се питали: Шта би краљу? Он је
имао двадесет и четири године, а њего
ва вереница тридесет и шест. Он је био
краљ, а она удовица малог инжењера
(...) Њен отац свршио је у лудници, мај
ка је била пијаница. У њеној прошло
сти, било је свачега, млада удовица са
бедном пензијом, она је хватала ’прија
теље’ који ће је помагати; сам краљ пре
него вереник, био јој је такав пријатељ.
Са првим мужем није имала деце, и
држало се да их не може ни имати. Про
тив нове краљице били су и мушкарци
и жене (...) жене су сиктале на ’Госпа
Драгу’, коју су памтиле као удовицу са
шесет динара пензије, у отрцаној сук
њи и искривљеним ципелама: зар њу
да љубе у руку као краљицу? Никада“!
(Јовановић). Како Вишњаков истиче:
„познате су Миланове речи, изречене
после злогласне женидбе свог сина:
’Саша, мој син, је чудовиште у људском
облику. Ја сам све трпео, чак и кад је
он пао у шаке те лакоме жене, а сада
сигурно знам да је он пропао. Министри
и намесници су се окренули од њега
– све је то дело руку Машинке. Боже,
каква је то срамота за Србију. Жена која
се свакоме давала за 10 франака сад
је српска краљица“.Историја оставља
податке и о Драгиној лажној трудноћи.
“4. мај 1901. год. падао је у петак, а 5.
мај у суботу и то су били за краљицу
Драгу и за цео краљевски двор уопште
црни и несрећни дани. 4. маја у петак,
сазнао је краљ Александар, и 5. маја у
суботу имала је да сазна цела Србија и
цео свет, да од порођаја краљице Драге
нема ништа, да она није ни била труд
на и да су сви ранији гласови о томе
били лажни, као што су била лажна и
некаква вајна лекарска уверења, што
су још прошле године издавана и обја
вљивана о томе. Али, док се у краље
вом двору јадало и плакало, напољу у
вароши многи су се свесрдно радовали
оваквом исходу ове ствари, јер су утвр
до рачунали, да је овим решено пита
ње о разводу брака краљева и да краљ
мора одмах уклонити краљицу из двора
и пресећи сваки даљи додир и саобра
ћај с њом“ (Тодоровић).

Б

Наставиће се
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MRTAV
UGAO

IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Лакетић
Милан и Гњатовић Душанка.
ДОБИЛИ СИНА: Борислав
и Јелена Ковач - Нови Сланка
мен, Вучен и Свјетлана Мил
ковић - Сремска Митровица,
Бранислав и Наташа Вукмир
-Чалма, Миладин и Тамара
Петровић - Сремска Митрови
ца, Перо и Јелена Костецки Љуково, Немања и Мирјана
Златк ов ић
Мачванс ка
Митровца, Ведран Ђукић и
Даница Драгичевић Ђукић Сремска Митровица, Саша и
Јелица Ђорђевић - Мачванска
Митровица.
ДОБИЛИ ЋЕРК У: Брани
слав и Ања Утвић - Сремска
Митровица, Марко и Барбара
Ивануш - Сремска Митровица,
Дарко и Нада Шајић - Лаћарак,
Никола Јовановић и Стани
слава Ђалић Јовановић Рума, Зоран и Наташа Лекић
-Кукујевци, Слободан Мелен
тић и Драгана Ћурчић Мелен
тић - Сремска Митровица,
Дејан и Јелена Ристић - Срем
ска Митровица.
ДОБИЛ И
БЛИЗ АНЦ Е:
Дејан и Анита Обрадовић Сремска Митровица.
УМРЛИ: Каран Младен рођ.
1941, Јовановић Ружа рођ.
1960, Беловуковић Драгољуб
рођ. 1970, Витасовић Соња
рођ. 1963, Станић Миливој
рођ. 1937, Богојевић Радојка
рођ. 1955, Живковић Стеван
рођ. 1953, Батричевић Савка
рођ. 1940, Милковић Деса рођ.
1952, Косовац Милан рођ.
1958, Шишак овић Госпава
рођ. 1942, Милић Никола рођ.
1947, Филиповски Зоран рођ.
1964, Владисављевић Слави
ца рођ. 1946, Црногорац Ђур
ђица рођ. 1947, Ракић Радми
ла рођ. 1939, Дражић Илија
рођ. 1938, Чорни Софија рођ.
1940, Павловић Драгољуб
рођ. 1940, Лукић Радмила рођ.
1937, Рајаковић Предраг рођ.
1950, Стојић Триво рођ. 1934,
Стан ис ав љев ић
Радис лав
рођ. 1958, Пенић Димитрије
рођ. 1932, Штимац Магдалена
рођ. 1933, Авдић Емил рођ.
1947, Гњатовић Ненад рођ.
1999, Ерак Милева рођ. 1928,
Релић Слободанка рођ. 1936,
Јовановић Стана рођ. 1939,
Иванић Љубица рођ. 1952,
Васић Душко рођ. 1953.

RUMA
УМРЛИ: Мирко Тркуља,
рођ. 1931. год, Анђелија Тодо
ровић, рођ. 1939. год, Ђорђе
Димов, рођ. 1929. год, Никола
Васић, рођ. 1941. год, Жељ
ко Дошен, рођ. 1953. год,
Миле Јеросимић, рођ. 1934.
год, Госпава Богичевић, рођ.
1928. год, Петар Вујковић,
рођ. 1955. год, Добрила Ива
новић, рођ. 1940. год.
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Slavi{a Krsmanovi}
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Боби и Тоби гостују
у Филаделфији

аш кошаркаш Никола
Јокић ће учествова
ти на овогодишњем
Ол-стар спектаклу који се
одржава наредног викенда
у Шарлоту. Џокер је на тај
начин добио велико при
знање америчке јавности и
потврду да је постао један
од најутицајнијих баскеташа
у НБА.
Сам ОЛ-стар викенд, са
кошаркашке стране, није
ништа друго до обичне
пиздарије и шарлатансва,
ако мене питате. Нема ту
шта паметно да се види.
Играју се ревијалне утакми
це, шутирају тројке, такмиче
се у закуцавању... Некада је
све то и било занимљиво,
чак се и закувавало на утак
мици између Истока и Запа
да. Данас то више није слу
чај. Вуку се по терену као
пребијене мачке, пуштају
једни друге, никоме не пад
не на памет, да мало загри
зе или уђе у дуел. Боже мој,
треба остати читав, уговори
су папрени, а сезона се бли
жи крају. Ове године, концепција је промењена, па
неће бити класичног дуела
Исток - Запад. Два капитена
су изабрала саиграче без
обзира из које конференције
долазе.
Овај догађај је постао
више полигон за промоцију
НБА лиге и кошарке. У пау
зама између такмичења, се
одржавају разне хумани
тарне акције и радионице
са децом, у којима учеству
ју најпознатији баскеташи.
И то је добра ствар. Треба
признати да нико као Амери
не зна да „прода“ кошарку и
све пратеће догађаје у НБА.
Мислим да је учешће на
Ол-стару огромно призна
ње за Јокића. Једноставно,
постао је део НБА заједни
це и момак на кога се сада
обраћа пажња. Није више
чудо за један дан. Постао је
један од најбољих.

Foto: theoutsidegame.com
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СА ЈЕДНОГ ОД НАСТУПА: Бобан Марјановић

Популарни тандем Боби и Тоби
већ гради каријеру ван кошарке,
снимајући клипове и увесељавају
ћи публику. Прави путујући циркус
У недељи за нама, сти
гле су нам и вести везане за
два наша аса која су се зло
патила у Лос Анђелес Кли
персима. Реч је, наравно о
Милошу Теодосићу и Бобију
Марјановићу. Тео је коначно
отпуштен из клуба и слобо
дан је да тражи нову среди
ну. Могло би се рећи, добра
вест за њега, јер сигурно му
не прија да утакмице прати
са трибина. Где год да оде,
не може му бити горе него
што је било. Или може?
Што се тиче Бобија, он је
запалио за Филаделфију у
пакету са Тобајасом Хери
сом. И док је Херис играч

на кога може озбиљно да
се рачуна, нажалост, за
Марјановића то не можемо
очекивати. Популарни тан
дем Боби и Тоби већ гради
каријеру ван кошарке, сни
мајући клипове и увесеља
вајући публику. Прави путу
јући циркус. Стиче се утисак
да Херис вуче Бобија у који
год клуб оде. Из Детроита
су заједно дошли у Клипер
се, да би одатле отишли у
Филаделфију. Иначе, Мар
јановић се већ опробао и у
Холивуду. Играће епизодну
улогу негативца у једном
филму уз чувеног Кијану
Ривса. Па нека је са срећом.
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ПРОЈЕКАТ: МИТРОВИЦА - ГРАД БЕЗ НЕПЛИВАЧА

Учитеља, па на базен!

К

роз пројекат „Митрови
ца - град без неплива
ча“, који је стартовао
крајем новембра прошле
године, велики број деце из
подручних одељења основ
них школа је у могућности
да научи да плива. Подсети
мо, пројекат је организован
у сарадњи Градске упра
ве за образовање, културу
и спорт, Спортског савеза
Града Сремска Митровица,
као и Пословно спортског
центра „Пинки“.
Најбројнију групу чине
ученици трећих разреда
из Шашинаца и Јарка. Тре
нер пливања, Александар
Гавриловић, каже да дола
зи више од стотину деце из
многих села и коментарише
да су најважнији задовољ
ство, срећа и здраво одра

Александар Гавриловић

Тренинг на базену

Ђорђе Вукосављевић

стање деце, док се вештина
пливања и брзина, стичу
временом.  
– У оквиру пројекта је
организован бесплатан пре
воз, као и стручни рад. Ако
пројекат буде функциони
сао наредних пар година
и ако га будемо ојачали,
Митровица ће врло брзо
бити град без непливача.
Очекујемо да ће током про
лећа и остале школе да се
прикључе, каже Гаврило
вић.
Деца
долазе
једном
недељно по сменама. Ђор
ђе Вукосављевић, учитељ
из Јарка, каже да су деца и

АК СРЕМ

Бели крос

А

тлетичари АК Срем
освојили су три меда
ље на 52. Белом кро
су у Београду.
У конкуренцији јуниор
 а, у
трци на 4.000 метара, Мир
ко Мауна је остварио сјај
ну победу, над прошлого
дишњим
вицешампионом
Европе за млађе јуниор
 е на
1.500 метара, Мађаром Бен
це Апатијем, трећепласира
ни је био Македонац Леонид
Вандески, док је као четврти
завршио Дејан Антуновић,
такође члан Срема.
Сребрну медаљу освојила
је Александра Костадино

вић на 1.000 метара, у трци
војске и полиције, предста
вљајући Казнено-поправни
завод Сремска Митровица,
док је бронзу, у веома јакој
конкуренцији у трци пиони
ра на 1.000 метара освојио
Андреј Јоксимовић.
У истој трци, Алексан
дар Анђелковић је био врло
добар тринаести, Теодора
Јоксимовић и Ива Бежано
вић су се пласирале негде
између осмог и десетог
места у трци млађих пио
нирки, док је рекреативац
Владимир Јоксимовић био
десети.

Детаљ са кроса

родитељи презадовољни,
док је одзив одличан.
– Укључено је око 90
одсто деце и долазе редов
но, може их спречити једино
тренутни здравствени ста
тус. Ми смо на обали реке
Саве, али такав начин пли
вања нема везе са овим.
Ово је савршенство, по
питању рада, као и обуке
и бриге о деци. Деца су на
Сави препуштена родите
љима, а овде имају тренере
и спасиоца, каже Ђорђе.
Деца нису крила одуше
вљење, рекли су да се лепо
забављају и да воле што
уче да пливају.
Т. С.

38

M NOVINE

VREMEPLOV
13. фебруар
1633. Италијански астроном
Галилео Галилеј стигао је у
Рим за суђење пред Инквизи
цијом због тврдње да се
Земља окреће око Сунца. Осу
ђен је на кућни притвор на
свом малом имању недалеко
од Фиренце. Умро је у 77. годи
ни живота изнемогао и слеп, 8.
јануара 1642. Ватикан је тек
359 година касније (1992) при
знао свој пораз.
14. фебруар
1918. СССР усваја Грегоријан
ски календар.
1971. Ричард Никсон инстали
рао је систем за прислушкива
ње у Белој кући.
15. фебруар
399. Сократ, грчки филозоф о
ком једине податке имамо
захваљујући сачуваним Плато
новим списима, осуђен је на
смрт. Пресуда је гласила: “Крив
је Сократ што не верује у бого
ве у које верује држава, него
уводи друга нова божанства, а
крив је и зато што квари омла
дину.” Одбио је да се спасе
бекством и мирно је испио
досуђени врч отрова. Његова
најпознатија изрек а је: “Ја
знам да ништа не знам.”
1804. Карађорђе је на збору у
Орашцу изабран за вођу Првог
српског устанка. У знак сећања
на почетак устанка, као и на
догађај из 1835. када је донет
Сретењски устав, данашњи
дан слави се као централни
државни празник - Дан држав
ности Републике Србије (од
2002. године).
16. фебруар
1871. Рођен је српски писац
Радоје Домановић, највећи
српски сатиричар, који је сар
кастично и духовито слик ао
власт огрезлу у корупцију и
насиље, лажно родољубље и
до сервилности послушно гра
ђанство.
1959. Фидел Кастро прогласио
је себе премијером Кубе.
17. фебруар
1867. Кроз Суецки канал про
шао је први брод.
1871. Рођен је српски писац и
дипломата Јован Дучић, члан
Српске краљевске академије,
чије је стваралаштво изузетне
версификације ударило печат
српској поезији у првој полови
ни 20. века.
18. фебруар
1885. Објављене су “Авантуре
Хаклбери Фина” Марка Твена
1979. Пао је снег у Сахари.
19. фебруар
1878. Санстефанским угово
ром окончан је српско-турски
рат. Уговор којим је Русија
покушала да створи Велику
Бугарску на рачун Србије пони
штен је на захтев осталих
европских сила на Берлинском
конгресу у јулу 1878.

13. FEBRUAR 2019.

HOROSKOP
ОВАН: Пажљивије
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.

БИК: Потребан вам
је додатни опрез у
сусрету са сарадни
цима и прилик ом
процене нових пословних при
лика. Нема потребе да скрећете
пажњу на себе или да улазите у
неке сумњиве преговоре. Тре
нутно љубав и задовољство
можда не иду у заједничкој ком
бинацији. Партнер изненада
поставља питања која у вама
подстиче емотивну нелагодност.

ШКОРПИЈА: Сарад
ници имају добре
сугестије, прихватите
нове идеје које гаран
тују боље резултате или несигур
ност у заједничком пословању.
Сусрет са једном особом тренут
но делује врло поучно и подсти
цајно у сваком погледу. Делујете
помало узнемирено. Недостају
вам неки снажни емотивни под
стицаји, како бисте свој љубавни
живот учинили довољно интере
сантним.

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.

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.

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.

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.

ЛАВ:
Избегавајте
претерано експони
рањ е у друш тву
сарадника и немојте
причати о стварима које можда
представљају ризик за веше
пословне интересе. Потребно је
да смислите неку резервну
варијанту, јер увек постоји фак
тор изненађења. Будите проми
шљени и уздржани пред бли
ском особом. Пажљивије ана
лизирајте свог партнера.

ВОДОЛИЈА: Поне
кад све изгледа тако
релат ивн о,
стога
немојте
донос ит и
закључак на основу првог ути
ска и без консултације са бли
ским сарадницима. Ослоните се
на нечији савет и на заједничку
процену. Важно је да правилно
дефинишете своје циљеве.
Неко име снажно да усталаса
ваше мисли и осећања. Потру
дите се да испуните партнерова
очекивања.

ДЕВИЦА: Уколик о
вас привлаче тајан
ствене 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.

РИБЕ: 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.

Crkveni
kalendar
Среда, 13. фебруар (31. јануар)
Свети бесребреници Кир и
Јован

Четвртак, 14. (1) фебруар
Свети мученик Трифун (Претпр.
Сретења)
Петак, 15. (2) фебруар
Сретење Господње
Субота, 16. (3) фебруар
Свети Симеон и Ана; Свети
Јаков, Архиеп
 ископ српски
Недеља, 17. (4) фебруар
Преподобни Исидор Пелусиот;
Преподобни Николај
Понедељак, 18. (5) фебруар
Света мученица Агатија; Свети
Полиевкт
Уторак, 19. (6) фебруар
Свети Фотије Цариградски;
Свети Вукол Смирнски

Домаћи штапићи
Састојци: два жуманца, каши
чица соли, једна чаша киселе
павлаке, 250 грама маргарина,
500 грама оштрог брашна, 1 пра
шак за пециво, за посипање једно
јаје и сусам.

Припрема: Извадити маргарин
из фрижидера да омекша, скоро
до собне температуре. У већој
посуди умутити жуманца, со,
павлаку и насецкати маргарин.
Додати брашно помешано са пра
шком за пециво. Прво добро про
мешати кашиком, затим умесити
глатко тесто. Развити оклагијом
на 1 центиметар дебљине. Исећи
штапиће жељене величине ножем
или точкићем за сечење теста.
Послагати у прех обложен папи
ром за печење. Премазати умуће
ним јајетом, посути сусамом и
пећи у претходно загрејаној рерни
на 200 степени око 20 минута.

• Од сутра окрећем нов
лист!   Све глупости не
могу да стану на једну
страну.
• Ако мушкарац отвори
врата аутомобила девој
ци – знајте: или му је нов
ауто или је нова девојка!
• Вегетаријанац? То је
стара индијанска реч за
„Лош ловац“!

