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Милош Милошевић, Предраг Вуковић и Вања Удовичић

МИНИСТАР ОМЛАДИНЕ И СПОРТА ВАЊА УДОВИЧИЋ У ШИДУ

Спортска хала приоритет
В
Наш је циљ
да одговорно
разговарамо са
представницима
клубова, да бисмо
сазнали кроз
живу реч
шта је потребно.
Донели смо
опрему и за
рукометни и
за фудбалски
клуб, настављамо
опремање
фискултурних
сала, рекао је
Вања Удовичић

ања Удовичић, министар омла
дине и спорта у Влади Републи
ке Србије посетио је у уторак, 12.
фебруара Општину Шид. Била је ово
радна посета, током које се министар
упознао са стањем спортске инфра
структуре, раду спортских клубова, уче
ствовању омладине у спортским актив
ностима. Са представницима локалне
самоуправе на челу са председником
Општине Шид Предрагом Вуковићем и
његовим замеником Зораном Семено
вићем, обишао је спортску халу у Шиду
у време када су тренинг имали кадети
РК Раднички 1958.
– Имао сам прилику да са председ
ником општине разговарам о стању не
само у спорту већ и омладине и на који
начин да помогнемо младима да што
квалитетније проводе слободно време.
Да посматрају своју општину као место
где ће да остану и где ће да заснивају
своје породице. И самим тим да јачају
општину Шид. Драго ми је да можемо
да сагледамо све оне објективне про
блеме са којима се суочава Општи
на Шид. Највећи проблем је спортска
хала. Сада смо се договорили да про
јекат који постоји да се препројектује,
неопходно је да га прилагодимо европ
ским стандардима и да сагледамо све
потребе грађана Шида.
– Наш је циљ да одговорно разго

варамо са представницима клубо
ва, да бисмо сазнали кроз живу реч
шта је потребно. Донели смо опрему
и за рукометни и за фудбалски клуб,
настављамо опремање фискултурних
сала. Самим тим, желимо да помогне
мо и професорима физичке културе и
општини, да часови физичког буду што
квалитетнији. Да подстакнемо децу, да
у што већем броју уђу у систем спор
та, али и да мотивишемо младе како би
квалитетно проводили слободно време
– рекао је Вања Удовичић.
Председник Општине Шид Предраг
Вуковић је захвалио министру.
– Разговарали смо о стању у спорт
ским клубовима, о спортским теренима
на територији наше општине. Надам се
помоћи, јер нам је циљ да што више
деце буде на теренима и то нам је прио
ритет, изјавио је Вуковић.
Милош Милошевић, члан Општинског
већа и тренер РК Раднички 1958, каже
да им највише у зимском периоду недо
стаје грејање, како би овај спорт био
још масовнији. На крају посете, мини
стар Удовичић је посетио и ФК Сремац
из Беркасова, где је обишао радове на
реконструкцији објеката и терена. Мини
стар је најавио улагања републичких
органа власти у спортску инфраструк
туру и спортске клубове на локалном
нивоу.
Д. Попов
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Милош Миленовић: Никада
нисам дао изјаву за „М новине“

Са протеста
у Сремској Митровици

У

складу са чланом 83. и 84. Закона о јавном
информисању и медијима (“Сл. гласннк РС”,
бр. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 аутентично
тумачење), захтевам да објавите мој одговор на ваш
новински текст.
У„М новинама” број 894 од 6. фебруара 2019. годи
не, на страни 3, објавили сте, у вашој колумни увре
дљивог наслова „Црвени „грешници” и„жути” тужио
ци”, између осталог, и следеће:
„У Митровици је нешто више, има захтева за сма
њењем дажбина, одборничких примања и слично, а
демонстранте посебно иритирају изјаве Дмитра
Станишића, функционера СНС - а и народног посла
ника. Тако вели Милош Миленовиh, вођа мтитровач
ког отпора.”
Ја, Милош Миленовић из Сремске Митровице, под
пуном кривичном и материјалном одговорношћу
изјављујем да никада нисам дао никакву изјаву „М
новинама” ни новинару Владимиру Ћосићу. Такође,
никада нисам разговарао са господином Ћосићем,
па самим тим нисам изјавио да сам вођа грађанског
протеста, нити било чега другог. Новински текст
„Црвени „грешници” и„жути” тужиоци” у том погледу
износи апсолутну неистину.
Напомињем да члан 83. Закона о јавном инфор
мисању и медијима, предвиђа право на одговор:
„Лице на које се односи информација, која може
да повреди његово право или интерес, може од
одговорног уредника захтевати да, без накнаде,
објави одговор у коме оно тврди да је информација
неистинита, непатпуна или нетачно пренета. Ако

одговорни уредник не објави одговор, а за то не
постоји неки од разлога за необјављивање одређен
овим законом, као и ако одговор објави на непропи
сан начин, ималац права на одговор може против
одговорнаг уредника поднети тужбу за објављивање
одговора.
У парници ради о6јављивања одговора распра
вља се само о чињеницама, одређеннм овим зако
ном, од којих зависи обавеза одговорног уредника
да објави одговор.”
Такође, члан 84. Закона о јавном информисању и
медијима, предвиђа право на исправку:
„Лице чије су право или интерес повређени неи
стином, непотпуном илли нетачно пренетом инфор
мацијом може тужбом захтевати да суд уреднику
нареди да, без накнаде, објави исправку те инфор
мације као неистините, непотпуне или нетачно пре
нете.
У парници ради објављивања исправке распра
вља се о неистиности, непотпуности или нетачности
пренете информације, као и о томе да ли је инфор
мацијом повређено право или интерес тужиоц
 а.“
Молим вас да, у скалду са законом, објавите овај
одговор у вашим „М новинама“ и тако предупредите
непотребне судске поступке и трошкове који их пра
те.
Свако добро,
Милош Миленовић
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Савршена реализација
прошлогодишњег буџета

У минулој години укупан износ прихода и расхода планиран је у бруто износу од
2.256.500.427 динара, док су укупни приходи са пренетим неутрошеним средствима
били две милијарде и 46 милиона динара што значи реализацију од 90,7 процената
бруто планираних прихода и примања

Са седнице Општинског већа

И

звештај о извршењу општинског
буџета у 2018. години усвојен је
на седници Општинског већа у
Руми која је одржана 12. фебруара.
Подсетимо, у минулој години укупан
износ прихода и расхода планиран је у
бруто износу од 2.256.500.427 динара,
док су укупни приходи са пренетим
неутрошеним средствима били две
милијарде и 46 милион
 а динара што
значи реализацију од 90,7 процената
бруто планираних прихода и примања.
– Приходи су већи у односу на 2017.
годину за 244,7 милион
 а динара, а нај
веће повећање смо имали код тран
сфера са других нивоа власти који су
износили 515,2 милиона динара,
потом код пореза на доходак, добит и
капиталне добитке и пореза на имови
ну. Расходи су у прошлој години изно
сили 1.997.451.615 динара односно
88,5 процената укупно планираних
расхода, рекла је образлажући изве
штај Биљана Дамљановић, шефица
Одељења за финансије, привреду и
пољопривреду.
Она је додала да је на име кредит
ног задужења из ранијег периода, за
базен, Румску петљу и фискултурну
салу у Хртковцима, плаћено око 33,5
милиона динара, док у посматраном
периоду кредитног задужења није
било.
Своје задовољство реализацијом
буџета у прошлој години није крио
председник Општине Слађан Манчић

који је истакао да је то била година за
пример, када је реализовано скоро 91
одсто од укупно планираних прихода.
– Морам да подсетим да смо 1. јану
ара 2014. године имали буџет од свега
970 милиона, а само четири године
касније преко две милијарде динара.
То значи да смо у претходне четири
године показали да знамо да радимо
свој посао у смислу привлачења инве
стиција и отварања нових радних
места, с обзиром на то да су порези на
зараде главни пуниоци буџета. Пока
зали смо да знамо и да определимо
средства са виших нивоа власти, да
знамо да ускладимо приходну и рас
ходну страну буџета јер је и расходна
страна на нивоу од 89 процената. То је
била година за респект и волео бих да
задржимо тај ниво и у овој и у следе
ћим годинама – рекао је Слађан Ман
чић. Он је додао да је румска општина
сада, по показатељима развоја и раз
вијености на 27. месту у Србији.
На овој седници прихваћене су и
измене и допуне правилника о унутра
шњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинској управи и
Општинском правобранилаштву, а по
речима Драгана Косановића, шефа
Одељења за општу управу и заједнич
ке послове ради се само о усклађива
њу са фактичким стањем и потребама
и за ове измене нису потребна ника
ква додатна средства.
Донет је и закључак о преносу прео

Биљана Дамљановић

сталих средстава по пројектима у
општински буџет, а реч је о средстви
ма од око 48.000 евра и око 640.000
динара.
Усвојен је и предлог стратегије упра
вљања ризицима у румској општини за
период од 2019. до 2021. године, као и
предлог одлуке о накнадама за кори
шћење јавних површина које се неће
повећавати, односно остале су на
нивоу из претходних година.
На седници су одбачене, као нео
сноване, жалбе на расподелу општин
ских стипендија.
Подсетимо, ове године је додељено
укупно 100 стипендија за најуспешније
студенте са територије румске општи
не. На конкурс се пријавило 208 студе
ната, а највише их је било за прву
годину факултета. Додељене су 32
стипендије за студенте прве године и
сви имају просек пет, од друге до
последње године студија је додељено
59 стипендија и за мастер студије
девет.
С. Џ.
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ЛОКАЛНИ АКЦИОН
 И ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

15 милиона за запошљавање

О

ве године у буџе
ту румске општине
је опредељено 15
милиона динара за реали
зовање мера предвиђених
у Локалном акционом пла
ну запошљавања.
Овим планом се дефи
нишу циљеви и приоритети
политике запошљавања и
утврђују програми и мере,
које ће се реализовати како
би се достигли постављени
циљеви и омогућило пове
ћање запослености у рум
ској општини.
ЛАП запошљавања се
базира на Закону о запо
шљавању и осигурању за
случај незапослености, а
доноси се у сарадњи са
Саветом за запошљавање
и НСЗ.
Према последњим пода
цима, у румској општини
је било 14.012 запослених
лица, и то у правним лици
ма 10.616 запослених и
2.715 лица, која самостал
но обављају делатност и

Слађан Манчић: Подстицај запошљавању

остали запослени код њих.
На крају прошле године
укупан број незапослених
у румској општини је био
3.856 лица, што је за 721
лице мање него у истом
периоду претпрошле годи

не, односно 1.305 мање
него у 2016. години.
За спровођење мера
активне политике запошља
вања у овој години је опре
дељено 15 милиона дина
ра, пет милиона за програм

ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У ПРОЈЕКТУ ТРОГЕН 2019

јавних радова који би треба
ло да упосле 35 радника и
за стручну праксу 10 милио
на динара за 50 лица.
– Ми већ шест година
заредом издвајамо из буџе
та за ове мере, које преду
зимамо у циљу смањења
незапослених. Са 10 мили
она помажемо младе, као и
свршене студенте, да спро
веду своју стручну праксу,
зависно од тога да ли је
реч о средњој, вишој или
високој стручној спреми,
финансирамо до висине
од 20.000 динара на месеч
ном нивоу и то у распону
од шест месеци до годину
дана. Друга мера се одно
си на јавне радове у нашој
општини, у које укључује
мо социјално угрожена и
инвалидна лица, која на
овај начин могу да зараде
одређена средства – рекао
је о мерама за подстицање
запошљавања, председник
Општине Слађан Манчић.
С. Џ.

Интеркултурална размена

Ш

ест чланова Клуба
толеранције румске
ССШ „Бранко Ради
чевић“, чији је координатор
Ивана Станковић, борави
ли су у Дечијем селу Песта
лоци, у Швајцарској, од 24.
јануара до 7. фебруар
 а.
Клуб и школу су предста
вљали ученици Анастасија
Петровић, Јелена Грујичић,
Александар
Теодорчевић,
Никола Марин, Мирослав
Честић, Никола Шофаузер и
професорка Јасмина Марић.
Као и у свим претходним
пројектима, школа је имала
подршку локалне самоупра
ве.
– Циљ овог програма је
да се млади, из различи
тих делова Европе упозна
ју, представе своју култу
ру, религију и обичаје, али
и да упознају туђу, како би
тиме проширили сопствене
видике, разбили стереоти
пе и предрасуде. У програ
му су учествовали и учени
ци и њихови супервизори из
шест војвођанских градова:

Куле, Бечеја, Бачке Паланке,
Инђије, Сомбора и Суботице
– каже професорка Марић.
Ове године је интеркул
турална размена била са
Пољском. Ученици су имали
свакодневне радне обавезе,
два пута дневно по три сата
су имали радионице, које су
водили угледни педагози из
Песталоци-фондације.
Ученици су се упознали
са појмом идентитета, дис
криминације, стереотипа и
предрасуда. Потом су о тим
темама дискутовали са сво
јим вршњацима, са циљем
да продубе своја знања, како
би ширили идеје толеран
ције и антидискриминације
у својим мултикултуралним
срединама. Наравно, има
ли су и слободно време за
дружење са новим другари
ма из Пољске. Викендима
су за њих биле организоване
екскурзије, тако да су уче
сници овог пројекта обишли
Луцерн, Цирих, водопаде на
Рајни, Технораму и сликови
ти градић Шафхаузен.  С. Џ.

Румљани у Швајцарској
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Нема затварања
школа
Чланови Општинског већа на седници,
одржаној у среду 13. фебруара, којој је
председавао председник општине Пре
драг Вуковић, разматрали су и утврдили
предлог одлуке о мрежи предшколских
установа на територији Општине Шид,
предлог одлуке о мрежи јавних основних
школа са елаборатима, као и предлог
одлуке о одређивању подручја основних
школа у Општини Шид.
Разматран је и усвојен предлог одлу
ке о изради Плана детаљне регулације
за изградњу ауто-пута, Кузмин-Сремска
Рача, на подручју Сремске Митровице и
Општине Шид. Пред члановима Општин
ског већа нашло се и писмо о намера
ма предузећа Thermowool. По завршетку
седнице, заменик председника Општине
Шид Зоран Семеновић, на конференцији
за медије је дао конкретне одговоре за
све тачке дневног реда.
- Све приче везане за затварање
Основне школе „Сава Шумановић” у
Ердевику су нетачне. Општина Шид
чврсто стоји иза тога да свака матична
школа остане каква јесте. ОШ „Бранко
Радичевић” подручно одељење у Куку
јевцима, као и ОШ „Сава Шумановић”
у Ердевику остају и у годинама које су
пред нама. Наша одлука иде даље на
разматрање у Министарство просвете и
сигуран сам да ће наша жеља о опстанку
тих школа, бити прихваћена - нагласио је
Семеновић.
Семеновић је даље наставио о Плану
детаљне регулације за изградњу аутопута Кузмин-Сремска Рача.
- Ауто-пут је известан. Општина Шид
је на захтев ЦИП-а, који ради пројект
но-техничку документацију, усвојила
План. Тај пут захватиће нашу општину у
малом делу катастарских општина Куку
јевци и Вишњићево. Сигурни смо да ће
у наредних пар месеци бити завршена
пројектна документација. Исто тако сам
сигуран, да обећање које је наш пред
седник Александар Вучић дао боравећи
у Шиду, како ауто-пут који ће се градити
(са изградњом ће се почети у врло крат
ком року), даће Шиду нову развојну шан
су - казао је Семеновић.
Семеновић се осврнуо и на писмо о
намерама предузећа Thermowool.
- Дуго најављивани инвеститора, чија
се матична фирма налази у Аустрији, су
регистровали своју фирму и у шидској
општини, завршили су пројекат грин
филд-инвестиције у индустријској зони
у Адашевцима, представили нам њихов
план, програм, динамику радова. Имају
захтев за куповином пет хектара грађе
винског земљишта у индустријској зони,
а ми ћемо процедуру да наставимо, како
би у што краћем року инвеститори могли
да почну са изградњом фабрике. Циљ
нам је да се наши грађане упосле! Пла
нирано је да се у првој фази запосли 50
радника. Користиће еколошки одговор
ну технологију и најсавременију опре
му, тако да ће шидска општина на овај
начин, имати корист - појаснио је Семе
новић. 
Д. П.

20. FEBRUAR 2019.

МИНИСТАР ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА У ШИДУ

Састанак са ратним
војним инвалидима

Зоран Ђорђевић уручио компјутер Удружењу ратних војних инвалида

О

пштину Шид је у среду 13. фебру
ара посетио Зоран Ђорђевић,
министар за рад, запошља
вање, борачка и социјална питања.
После радног састанка са представни
цима локалне самоуправе, министар је
у сали Скупштине општине Шид, разго
варао са члановима Удружења ратних
војних инвалида. Ово је била прилика
да из прве руке сазна какве проблеме
имају ратни војни инвалиди и породице
палих бораца.
- Првенствено нам је била жеља да
саслушамо ове људе и да чујемо са
којим проблемима се они суочавају.
Мало смо причали и о законодавном
делу, односно о нацрту закона који
је тренутно у оптицају и оно што смо
подвукли, то је да нов закон неће ни
у једном сегменту имати било какво
укидање или смањење права, већ по
инструкцији председника Александра
Вучића, права могу да буду само већа.
Ми ћемо се трудити да њихов положај
у друштву буде бољи, јер у ранијем
периоду изгледало је као да смо их се
стидели, изјавио је министар и наста
вио.
- Сматрамо да млади треба да знају
о томе више, а тако ћемо и да радимо.
Данас смо Удружењу поклонили рачу
нар. Мислимо да ће то бити одлично

за њихов рад. Они ће од ове године
моћи да аплицирају као Удружење за
неке пројекте. Министарство је одвоји
ло дупло више пара него што је било
раније. Од ове године је то 100 милио
на и све иде у корист ове иницијативе
- рекао је Ђорђевић, после разговора
са члановима Удружења.
Милош Остојић, председник Удруже
ња РВИ и погинулих бораца општине
Шид, је упознао министра са свим про
блемима који их муче
- Изнели смо своје ставове везане за
нов закон, добили конкретне одговоре
на наша питања и мислим да се полако
иде напред и министар је, у свом изла
гању рекао, да нећемо бити ускраћени
ни у једном погледу, односно наша при
мања неће бити умањена – изјавио је
Остојић.
У име локалне самоуправе, захва
лила се Александра Жигић, члан
Општинског већа.
- Хтела бих да се захвалим министру
Зорану Ђорђевићу, као и министар
ству, на подршци коју нам дају - рекла
је Александра.
Републички органи, заједно са
локалним самоуправама чине све да
се побољша положај и квалитет живо
та ове групације људи.
Д. Попов
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Стижу инвеститори
Зоран Семеновић у обраћању одборницима Скупштине Општине Шид

Д

ан после седнице Општинског
већа, у четвртак 14. фебруара
одржана је и седница Скупштине
Општине Шид и то по хитном поступку.
Оно што су чланови Општинског већа
усвојили на седници, данас су потвр
дили одборници Скупштине општине.
Разматрана је и донета одлука о
мрежи предшколских установа на
територији општине Шид са Елабора
том, одлука о мрежи јавних основних
школа на територији Општине Шид са
Елаборатом и одлука о одређивању
подручја основних школа у Општини
Шид. Одборници су усвојили и одлуку
о изради Плана детаљне регулације
за изградњу аутопута Кузмин-Сремска
Рача на подручју Сремске Митровице
и Општине Шид. Обрађивач плана је
саобраћајни институт ЦИП из Београ
да, носилац је Јавно предузеће Путеви
Србије, а цео план ће се финансирати
из буџета Републике Србије. Предви
ђена је и изградња два моста. Један
на Босуту, а један на Сави.
У наставку седнице Зоран Семе
новић, заменик председника општи
не упознао је одборнике о садржају
писма о намерама аустријстријске

„Термовул“ је
одговорна фирма са
седиштем у Шиду, а
матична кућа им је у
Аустрији. Бавиће се
израдом термо
изолационих материјала
за разне врсте
индустрија и у првој
фази ће запослити 50
радника. Обећања која
смо дали за индустријску
зону су испуњена.
Електрификација је
завршена, водоводна
мрежа је при крају,
оптички кабл ће бити
урађен у следећих 15
дана. Напокон ће Шид
имати индустријску зону
у функцији - рекао је
Зоран Семеновић

фирме Thermowool, која је своју фир
му регистровала у Шиду.
- Као што смо обећавали у претход
ном периоду, дошло је до реализације
писма о намерама фирме Тhеrmоwool.
Ова фирма је заинтересована за зау
зеће 10 хектара грађевинског земљи
шта у индустријској зони, од тога су
заинтересовани да купе пет хектара
земљишта. Учинили су све како би
могли да послују на територији општи
не Шид. У преговорима које смо има
ли са том фирмом, први услов је био
да буду регистровани овде, и да сви
порези и доприноси које буду прихо
довали остану у Општини Шид. Ово је
одговорна фирма са седиштем у Шиду,
а матична кућа је у Бечу у Аустрији.
Бавиће се израдом термо изолацио
них материјала за разне врсте инду
стрија и у првој фази ће запослити 50
радника. Обећања која смо дали за
индустријску зону су извршена. Елек
трификација је завршена, водоводна
мрежа је при крају, оптички кабл ће
бити урађен у следећих 15 дана. Напо
кон ће Шид имати индустријску зону у
функцији - рекао је Семеновић.
Д. Попов

8

M NOVINE

ОПШТИНА ШИД

20. FEBRUAR 2019.

БЕРКАСОВО

Одржана Сремска винијада

Добитници награда

И

ове године Свети Трифун, заштит
ник виноградара и пољских радо
ва, али и гостионичара, обеле
жен је у Беркасову традиционалном
манифестацијом Сремска винијада.
Овога пута манифестација је трајала
дан дуже, од 11. до 15. фебруар
 а. При
јем узорака белог, црвеног и розе вина
трајао је четири дана, да би 15. фебру
ара на свечаној вечери додељена при
знања. Пред комисијом коју су чинили:
професор др Слободан Јовић, дип. инг
Слободан Шапоња и др Александар
Петровић, нашло се 29 узорака у кате
горији белих вина, 21 у категорији црве
них вина и 11 узорака у категорији розе
вина, дакле укупно 61 узорак.
Завршна свечаност одржана је у
ресторану Далас, где је покрајински
секретар за пољопривреду, водопри
вреду и шумарство Вук Радојевић
поздравио присутне.
- Сремска винијада у Беркасову има
дугу традицију, и због тога покрајински
секретаријат препознаје значај одржа
вања овакве манифестације. Општина
Шид и Туристичка организација, значај
но подржавају ову манифестацију. Ово
је општа подршка развоју виноградар
ства, што није био случај у претходном
периоду. Недвосмислено подржавамо

Водовод приоритет
Пре доласка на Сремску винијаду,
покрајински секретар за пољопри
вреду, водопривреду и шумарство
Вук Радојевић, посетио је и Месну
заједницу Љуба.
- Радну посету Општини Шид иско
ристили смо да посетимо Љубу и
видимо који су приор
 итетни пробле
ми. Оно што се посебно истакло је
питање водоснабдевања. Овај про
блем датира још од 1991. године
и нико још није успео да га реши.
Општина Шид је припремила ком
плетну пројектно-техничку докумен
тацију и до краја фебруара ћемо
расписати конкурс за водоводну и
канализациону мрежу, а свакако да
ће Општина Шид конкурисати са при
оритетним пројектом, а то је реша
вање водоснабдевања у Љуби. То
је и један од приоритета Покрајин
ске владе. Уверен сам да ћемо ове
године кренути и завршити радове по
питању водоснабдевања у Љуби и на
тај начин превазићи све нагомилане
проблеме по том питању. Ово је само
један од наших заједничких пројека

Вук Радојевић у Беркасову

та. То се пре свега односи на Сот,
Бикић До и Привину Главу. Све смо
то заједнички финансирали и реши
ли питање водоснабдевања - изјавио
је Вук Радивојевић.
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развој виноградарства и винарства кроз
конкретне мере подршке. Дакле, од
2017. године и виноградари и винари
имају конкурсне линије које су намење
не искључиво њима. За ове две године
заједно смо са винарима из Војводине
уложили око милион евра у најновију и
најсавременију опрему.
- Ове године определили смо 50
милиона динара и очекујемо да ћемо
допринети и унапређењу квалитета
вина у Војводини. Посебно у срем
ском виногорју, које је традиционално
препознатљиво и готово половина од
укупних површина под виноградима на
територији Војводине налази се управо
у Сремском виногорју. Оваквим мани
фестацијама се доприноси промоцији
винарства и ми кроз наш конкурс ова
квим догађајима, дајемо и финансијску
подршку, рекао је Радојевић.
Испред локалне самоуправе гости
ма се обратио председник Скупштине
општине Шид Велимир Ранисављевић,
а кум славе био је Војислав Кулачанин.
У опуштеној атмосфери, бројни гости
уживали су у овој вечери музике, вина
и доброг расположења и са нестрпље
њем очекивали проглашење победни
ка.
Прво су додељене награде за произ
вођаче вина из општине Шид: у конку
ренцији белих вина треће место освојио
је Милош Којић, друго место Фрања Бур
дина, а прво место припало је вину Пре
драга Митровића. Следиле су награде
за произвођаче црвених вина: треће
место Бојан Митровић, друго место
Зоран Вејновић, а прво место припало
је Марку Жеравици из Шида. Због оцене
професора Слободана Јовића да прет
ходна година и није дала високи квали
тет у категорији розе вина, додељена је
само једна награда и то за прво место
Жељку Мовчану из Привине Главе.
На крају су додељене награде у међу
народној конкуренцији: за бело вино
трећу награду је добила винарија Кома
зец из Инђије, другу Анђелко Прокопец
из Бапске, а прву је добила винарија
Илић Нијемчевић из Бикић Дола. Награ
де у категорији црвених вина отишле
су у руке винарије Илић Нијемчевић
за треће место, друго место винарија
Комазец из Инђије, а прва награда је
додељена винарији Илић Нијемчевић.
На крају су додељене награде и у
категорији розе вина. Трећу награду је
освојио мали подрум Гајић из Алексан
дровца, другу, као и прву награду доби
ла је винарија Комазец из Инђије.
- Нисмо очекивали награду, али ради
мо на квалитету што нам је приор
 итет.
Награде дођу саме. Имамо екипу која
ради од производње грожђа до бутелке
вина. Квалитет грожђа прошле године
није био баш добар. Само квалитетно
грожђе је ишло у вино. Наше вино може
се купити у подруму у Бикић Долу који
је стар 200 година, рекао је представ
ник винарије Илић Нијемчевић. Срем
ска винијада је још једном била прилика
да сви љубитељи доброг вина, пробају
и уживају у овом пићу, са надом да ће
ове године квалитет грожђа бити бољи.
Д. Попов
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Покрајински конкурс

П

окрајински
секретаријат
за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство расписао је Конкурс
за доделу средстава за суфинанси
рање инвестиција у набавку опреме
за заштиту од временских непогода
и елемената потребних за подизање
производних засада воћака, винове
лозе и хмеља у 2019.години
Предмет конкурса јесте додела бес
повратних средстава за суфинанси
рање набавке елемената система за
заштиту од елементарних непогода
и набавке елемената потребних за
подизање производних засада воћа
ка, винове лозе и хмеља.
Бесповратна средства за подршку
инвестиција по овом конкурсу утвр
ђују се у износу до 60 посто од при
хватљивих трошкова инвестиције. За
подносиоце пријава: физичка лица,
предузетнике и правна лица, чије је
газдинство регистровано на подручју
са отежаним условима рада у пољо
привреди, жене носиоци регистро
ваног пољопривредног газдинства

и физичко лице и оснивач правног
лице млађи од 40 година бесповратна
средства за подршку инвестиција по
овом конкурсу утврђују се у износу до
70 посто од прихватљивих трошкова
инвестиције (у случају да правно лице
има више оснивача и уколико је само
један оснивач старији од 40 година, а
други млађи, бесповратна средства
утврђују се у износу до 60 посто од
прихватљивих трошкова инвестици
је).
Приликом обрачуна, узима се вред
ност инвестиције без пореза на дода
ту вредност (ПДВ).
Конкурс је отворен закључно са 15.
марта 2019. године.
Пољопривредници са територи
је Града Сремска Митровица, адми
нистративно техничку помоћ и више
информација, о овом и осталим кон
курсима, могу добити у просторија
ма Агенције за рурални развој Града
Сремска Митровица, на адреси Све
тог Димитрија бр.6 (зграда ДДОР оси
гурања) или путем телефона 610-573.

РУМА

Саднице у Главној улици

У реконструисаном делу Главне ули
це, засађене су нове саднице листо
падног дрвећа, на местима где је рани
је било дрвећа, која су посечена због
болести, као и на местима где их рани
је није било.

Радници ЈП Комуналца су засадили
седамдесетак садница, а средства су
обезбеђена у буџету. Реч је о настав
ку реализације уређења Главне улице,
која је подсећамо, свечано отворена
24. новембра прошле године.
С. Џ.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ауто - пут до Сремске Раче
Овај ауто - пут је важан не
само за наш град, већ и за
Србију и Републику
Српску. Убрзаће се
саобраћај између Србије
и Босне, а с друге стране
ће се на новом граничном
прелазу омогућити
и бржи проток робе
и путника, рекао је
Владимир Санадер
Владимир Санадер

У

петак, 14. фебруара одржана је
седница Скупштине Града Срем
ска Митровица. Чланови градског
одбора су разматрали и усвојили Пред
лог одлуке плана детаљне регулације
за изградњу ауто-пута Кузмин - Сремска
Рача. Градоначелник Владимир Санадер
је изјавио да је овај пројекат један од нај
важнијих за Сремску Митровицу.
– Ауто - пут Кузмин - Сремска Рача је
важан не само за наш град, већ и за Репу
блику Србију и Републику Српску. Убрза
ће се саобраћај између Србије и Босне, а
с друге стране ће се на новом граничном
прелазу омогућити и бржи проток робе и
путника. Сада ће грађани Сремске Раче
имати пут без граничног прелаза тако што
ћемо имати два гранична прелаза: један
малогранични са босанске стране где
ће бити повучен и овај постојећи изме
ђу Босута и Сремске Раче. Многоструке
су могућности када имате ауто - пут, како
за развој привреде и туризме, тако и сао
браћаја, рекао је градоначелник.
Поред градоначелника, важност овог
пројекта истакла је директорица Урбани
зма Мирјана Вашут.

– Израда плана детаљне регулације за
ауто-пут Кузмин - Сремска Рача је вео
ма важна, и то је поверено ЦИП-у. Наше
предузеће је у овом случају ангажовано
као подршка у изради плана. Тачна траса
ће се знати у фази израде нацрта плана,
који ће бити врло брзо готов. Зона која
ће се формирати око тог коридора биће
веома атрактивна. Имаћемо један добар
потенцијални развој тог дела територи
је Сремске Митровице. Веома је важно
нагласити да ће становници Сремске
Раче, који су до сада имали проблема за
пролазак према Босуту сада бити мно
го једноставнији, јер ће се тај гранич
ни прелаз пребацити највероватније на
територију Републике Српске, а једним
надвожњаком лако ће се моћи прећи
преко ауто-пута и брзо стићи до Сремске
Митровице, рекла је Мирјана Вашут.
Такође, на овој седници су усвојени
планови детаљне регулације којима је
предвиђено проширење грађевинског
земљишта за изградњу станова за без
бедносне снаге Републике Србије.
– Ми смо данас на седници усвојили
и планове који су везани за проширење

Опозиција напустила седницу
Опозициони одборници Александар
Продановић и Драган Милошевић су одлу
чили да више не учествују у раду у град
ској Скупштини. Као разлог за ову одлуку
Александар Продановић је навео потпуно
оглушење власти у граду на његове пред
логе у току седам година колико је он
одборник. Такође, Продановић сматра да
градска власт не сме да занемари чиње
нице као што су кашњене плата и путних
трошкова. Градоначелник Владимир
Санадер се осврнуо на овај догађај, сма
трајући да таква одлука није добра.
– Нажалост, напустили су они одборни
ци који су имали највише простора за
говорницом да кажу шта желе. Чак и када
су одборничкој већини претили колцима,

нису добили ни опомену за то. Ја сматрам
да је овај чин у ствари политизовање сед
нице Скупштине. Мислим да су у ствари,
немајући идеја у Скупштини града као
опозиција, искористили ситуац
 ију која се
дешава у Србији да једноставно и да јед
ноставно побегну из Скупштине и да
њихови галсачи немају своје представни
ке у Градској скупштини.То није добро ни
за демократију ни за рад локалне самоу
праве. Ја их позивам да промене своју
одлуку и да се врате у Скупштину, јер
мислим да о свим темама треба одговара
ти у Скупштини, а не на улици, и да ако
желе да постану већина да би то требало
да ураде на изборима, а не опет на улици,
каже Санадер.

Мирјана Вашут

стамбеног насеља КП Дом, ту добијамо
још неких четири хектара грађевинског
земљишта с обзиром на то да смо са
Владом Републике Србије већ у пројек
ту изградње станова за службе безбед
ности. У Камењару ће вероватно у мају
почети изградња тих станова. Тамо ће се
градити неких 190 станова. С обзиром на
то да планирамо да у Сремској Митро
вици изградимо 400 оваквих станова, ми
смо нашли поред Камењара и локацију
на КП Дому, каже Владимир Санадер.
Поред ових тачака дневног реда усво
јена је и тачка којом се проширује Зона
Језеро. Овим проширењем ће се добити
девет хектара грађевинског земљишта
које ће бити погодно за изградњу пого
на. Усвојен је и план којим ће се језеро
Врањаш искористити за наводњавање,
али ће се тим планом побољшати тури
стичка понуда града. Одборници су на
овој седници усвојили и предлог одлуке
о локалним комуналним таксама. Како је
навео начелник Градске управе за буџет
и локални економски развој Душко Шаро
шковић, комуналне таксе су сада кому
налне накнаде, а суштинских промена у
овом случају нема.
Иначе, на овој седници, дужности
члана Градског већа разрешен је Јован
Котарац, а на његово место гласовима
одборника Скуопштине града изабран је
Никола Сретеновић.
Поред ових тачака, усвојени су и
извештаји о раду градских управа и
јавних предузећа, усвојени су и предлози
одлука о доношењу плана детаљне
регулације радне зоне за устињавање
отпадног металног материјала. Чланови
градског већа су усвојили и предлог
одлуке о мрежи ПУ Пчелица, предлог
одлуке за поверавање послова Заводу за
јавно здравље, као и предлог закључка о
поступку за прибављање непокретности
у јавну својину непосредном погодбом уз
накнаду и то парцела број 396/1 и 396/14
К.О Мачванска Митровица.
З. Поповић
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ОДБОРНИЧКА ГРУПА СНС: Донација Дневном боравку ШОСО „Радивој Поповић“

Компјутери на поклон

О

дборничка група „Александар Вучић Србија побеђује“ донирала је сто хиља
да динара Дневном боравку за децу,
омладину и одрасла лица са сметњама у раз
воју и инвалидитетом, за куповину компјутер
ске опреме ради побољшања услова за рад.
Тим поводом су представници ове одборничке
групе са директором ШОСО “Радивој Попо
вић” Негованом Николићем прошлог четвртка,
14. фебруара, обишли дневни боравак и дони
рали рачунар, лаптоп, таблете и штампач.
Негован Николић је у име свих изразио
захвалност Одборничкој групи Српске напред
не странке, напоменувши да је срамота што
Дневни боравак до сада није ни имао штам
пач.
- Све смо морали да штампамо у Школи и
доносимо. Сва та опрема нам је била неоп
ходна, јер је то један од начина комуникације
са нашом децом, а они су креативни и све ће
нам то користити у даљем раду, навео је Нико
лић.
Шеф одборничке групе Српске напредне
странке у скупштини Града Сремска Митрови
ца, Горан Миражић, се приликом посете захва
лио колегама из Одборничке групе на одвоје
ном новцу и нагласио да ће и даље наставити
са активностима у служби грађана.
Т. С.

Горан Миражић и Негован Николић

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Без страха од прегледа

Са предавања

К

ао наставак свих активности запо
четих 2018. године са циљем поди
зања свести наших суграђанки и
значају превентивних прегледа и раног
откривања карцинома дојке, прошле
среде, 13. фебруара, у просторијама
ПУ Сремска Митровица, а у организа
цији Завода за јавно здравље одржано
је предавање на ову тему, са анализом
здравственог стања становништва за
2017. годину.
Предавачи су били др Бранка Малба
шић специјалиста социјалне медицине
и специјалисти радиолози митровачке
Опште болнице, др Наташа Пујић Ста
нисављев и др Јелена Симовић.

Др Малбашић је том приликом иста
кла да се редовним одазивањем на
позив изабраног лекара и изабраног
гинеколога, може смањити број оболе
лих и умрлих од малигних обољења.
Др Наташа Пујић Станисављев је
објаснила да прегледи нису непријат
ни, кратко трају и раде се на сваке две
године.
– Циљ је откривање карцинома дојке у
најранијој фази, када је мањи од санти
метар и по, када је немогуће да га жена
напипа сама. Чак ни најбољи хирурзи
га не могу напипати у тој раној фази,
а излечење у том тренутку је преко 95
посто, рекла је др Станисављев.  Т. С.

ЕПИДЕМИОЛОШКА
СИТУАЦ
 ИЈА ГРИПА

Инфекције су
у благом паду
На основу прелиминарних
резулт ат а
епид ем иолош ког
надзора над грипом и акутних
респир аторн их
инфекц иј а,
интензитет активности вируса
грипа је изнад средњег прага
на територији округа. У про
шлој недељи надзора над гри
пом, регистроване стопе обо
љења сличних грипу и акутних
респираторних инфекција су у
благом паду у односу на прет
ходну недељу. Вирусолошким
испитивањем у великој већини
потврђених узорака назофа
рингеалног бриса тестираних
пацијената са сумњом на грип
са територије округа је потвр
ђена инфекција вирусом грипа
типа А H1N1, а присутан је и
вирус А H3.
Епид ем иолош ко
праћ ењ е
активности вируса грипа на
територији округа спроводи се
по методологији која је прихва
ћена у целој Европи. На сајту
Завода за јавно здравље Срем
ска Митровица редовно се ажу
рирају информације о актуел
ној епидемиолошкој ситуацији.
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СТАРА ПАЗОВА ДОБИЈА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ СРЕМА

Иновациони старт-ап центар

Са конференције

О

пштина Стара Пазова, Каби
нет министра за иновације и
технолошки развој и Регио
нална развојна агенција Срем спро
воде пројекат Регионални центар за
одрживи развој Срема, који се тиче
успостављања иновационог Старт-ап
центра у Старој Пазови. У Спортском
центру Фудбалског савеза Србије, 14.
фебруара, одржана је уводна конфе
ренција поменутог пројекта, на којој су
представљене пројектне активности и
деловање Међуопштинске радне гру
пе за иновацион
 у делатност у Срему.
Регионални центар за одрживи раз
вој Срема представљаће место где
идеје постају бизнис а баве се енергет
ском ефикасношћу и заштитом живот
не средине истакнуто је на уводној кон
ференцији пројекта који подразумева
успостављање иновацион
 ог Старт-ап
центра у Старој Пазови, који ће се
налазити у строгом центру на површи
ни од око 300 метара квадратних.
Активности пројекта тичу се: рено
вирања и адаптације ИСЦСП у Ста
рој Пазови, набавка потребне опре
ме, намештаја и уређаја неопходних

за рад стартапова и ангажовање и
рад менаџмента ИСЦСП са набавком
софтвера истиче, упавница центра
Тања Мијајловић.
Она истиче да ће се овим пројектом
ставити у функцију пословни простор,
који ће бити адекватно опремљен за
рад и пружање иновационог пакета
услуга стартаповима који ће бити сме
штени у самом центру, као и почетни
цима у пословању који развијају своје
иновационе пројекте као и корисници
простора у коме ће бити опремље
но два радна места за руководиоц
аи
асистента.
– За заједничке потребе уредиће се
и Медија центар који може примити
60 корисника и виртуелна канцелари
ја - 10 корисника старт-ап подршке. У
рад центра, као чланови мреже ино
вационог екосистема сремског округа
биће укључено већ у првој фази функ
ционисања минимум 10 институција регион
 алних иновацион
 их стејкхолде
ра. За десет компанија у Срему биће
доступне иновационе услуге у циљу
подизања њихове конкурентности које
ће бити успостављене током трајања

пројекта. Током реализације пројекта,
биће пружене услуге подизања ино
вацион
 их капацитета стартапова и то
120 корисника иновационих обука и 10
корисника иновацион
 ог стартап пакета
– истиче Мијајловићева.
Пројекат реализују Регион
 ална раз
војна агенција Срем и Општина Стара
Пазова, која је између осталог, обезбе
дила пословни простор чије опремање
је у току, а отварање центра очекује
се у наредна два месеца. Кључни раз
лози за оснивање центра у овом делу
Срема, истичу надлежни, јесу гео
графски положај између два највећа
града у земљи и степен развијености
привреде.
Влада Републике Србије издвоји
ла је више од 40 милион
 а динара за
успостављање иновационог Старт-ап
центра у Старој Пазови. Представници
Кабинета министра за иновације и тех
нолошки развој истичу, да је до сада
успостављено осам оваквих центара у
Србији, укупне вредности 250 милион
а
динара, а исто толико новца и центара
очекује се и у овој години.
С. Станковић

Техничка школа

Нов образовни профил

У следећој школској годи
ни у Техничкој школи у Ста
рој Пазови, биће уведен
нови образовни профил механичар моторних возила
по дуалном систему. У пита
њу је трогодишњи смер, а
услов за отварање истог
било је потребно да школа
прикупи минимум 30 изјава
од предузетника. По речима
директора Саше Ђекића, за
сада је прибављено чак 35

сагласности, што није било
тешко, с обзиром на то, да су
ученици ове школе и у прет
ходном периоду обављали
праксу у компанијама. Сада
постоје правилници којима
се дефинишу права и обаве
зе, како предуз етника, тако и
ученик а. Биће потписани
уговори између школе и ком
паније, између родитеља и
компаније, који ће морати да
се поштују, а ученици ће

Ђаци техничке школе на пракси

добијати надокнаду, путне
трошкове и топли оброк.
Дуално образовање је све
више популарно, јер након

завршеног школовања, има
ју могућност сталног запо
слења у компанији, где се
обучавају.
З. К.
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ДОМ ЗДРАВЉА СТАРА ПАЗОВА

Прети ли грип?
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вљивање истог, који функцион
 ише непу
на два месеца - 0800222003.
С. С.

БЕЛЕГИШ

Плакета за
најплеменитији
подвиг

Вирус грипа увелико односи животе у
Србији. Само у протеклих недељу дана
преминуле су четири особе, међу којима
и двоипогодишње дете, па се број умр
лих, веома брзо, попео на 19. Активност
грипа у Срему је изнад средњег прага са
растућим трендом.
Према подацима Завода за Јавно
здравље у Сремској Митровици, у Старој
Пазови је у благом паду. Извештај из
свих старопазовачких амбулантни гово
ри да је 72 пацијента сумњивих на обо
љење грипа, и то углавном пацијенти од
25 до 60 година старости. Међутим,
доста обољења слична грипу лаици про
глашавају за грип, кажу надлежни, и
истичу да је ова бројка три пута мања у
односу на прошлогодишњи извештај. Од
вируса грипа у старопазовачкој општини
вакцинисано је између 1.300 до 1.400
становника.
Љ. Ј.

Милорад Јовановић из Белегиша, сво
ју хуманост, у августу прошле године
платио је највишом ценом. Утопио се у
жељи да помогне унуци Александри, коју
су понеле воде Дунава, и због тога је
постхумно, награђен Златном плакетом
за најплеменитији подвиг, у акцији Вечер
њих новости за најплеменитији подвиг
године. Плакета је уручена Милорадовој
уници Александри. Подсетимо, Милорад
је борећи се против плаховите реке, јед
ном руком коју је имао, смогао снаге да
изгура унуку према обали и у тренутку
нестао под водом.
Љ. Ј.

СТАРА ПАЗОВА И РУМА

Заједнички
у пројекту ЕУ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

СТАРОПАЗОВАЧКА ГАЛЕРИЈА

Породично насиље
Свака четврта жена на Балкану трпи
насиље у породици, подаци су Виктимо
лошког друштва Србије. Највиши степен
овог облика насиља је убиство. Између
40 и 70 посто убистава, где су жртве
биле жене, починиоц
 и су мужеви или
вереници. Насиље над женама најчешће
остаје непријављено полицији, тако да је
број жртава много већи од оног који пока
зују статистике. У просеку сваког другог
дана у старопазовачкој општини догоди
се породично насиље. Током прошле
године у овом делу Срему забележно је
190 случајева насиља у породици пока
зују подаци надлежног Центра за соци
јални рад.
Старопазовачки Центар за социјални
рад у претходном периоду спровео је
пројекат Имам право на заштиту, који је
подразумео информисање грађана у
свим насељима општине, путем триби
на. Жене-жртве могу рачунати на подр
шку стручних радника у старопазовач
ком Центру за социјални рад, који је
обавезан у случају да се насиље открије,
и пријави.
Жене из Срема које трпе насиље непу
не три године, могу се обратити Сигурној
кући у Сремској Митровици као једној од
шест установа овог типа које збрињавају
жртве овог облика насиља. Такође, 24
сата 365 дана у години, отворен је наци
онални СОС телефонски број за помоћ
женама са искуством насиља и прија

том, на којој је стајао троцифрени број.
Године су ипак учиниле своје, те сла
бије чује, прича и теже се креће од пре
неколико дана, сазнали смо од њених
укућана. Није имала лак живот, али је
кроз њега храбро корачала. Бавила се
пољопривредом и од своје тринаесте па
све до пре пет година, није се одвајала
од шиваће машине.
И сада мирно прихвата све што јој
живот доноси, не жали се ни нашта.
Њена десна рука јој је снаја Нада, која
увек на овај дан окупља породицу уз
свечану трпезу. Својим доласком све је
изненадио председник Месне заједни
це, који је поклонио слављеници слику
са ликовне колоније, уз жељу да поживи
још дуго година.
Бака Ката има једног сина, четворо
унучади и седморо праунучади, који је
много воле и поштују, јер их је задужила
својом пажњом, бригом и љубављу. Од
родбине је добила много поклона, а сти
хове јој је поклонио песник из Војке,
Стеван Кораћ- Шеле.
З. К.

Акрили на платну
Општина Стара Пазова у сарадњи са
Општином Рума спроводи пројекат под
називом „Интегрисани приступ управља
ња јавном својином у општинама Стара
Пазова и Рума“ који се поред сопствених
средстава локалних самоуправа, финан
сира средствима Европске уније укупне
вредности више од 173 хиљаде евра.
У име општине Стара Пазова уговор је
крајем јануар
 а, потписала помоћница
председника општине Марина Савић.
Ово је један од 18 пројеката који ће се
спроводити у наредних годину до годину
и по дана у области управљања имови
ном на локалном нивоу, а укупна вред
ност свих пројеката је преко 3,5 милиона
евра.
Пројекат се реализује у сарадњи са
Министарством државне управе и локал
не самоуправе, Министарством финан
сија и Сталне конференције градова и
општина.
С. С.

ВОЈКА

Катин 100. рођендан
У породици Чортановачки у Војки, 14.
фебруар ове године био је веома зна
чајан. Управо на тај дан, пре 100 годи
на, рођена је њихова мајка, бака и
прабака Ката, коју су изненадили тор

У Галерији „Мира Бртка“ у Старој Пазо
ви отворена је изложба радова Срђана
Мишковића из Београда.
По занимању машински инжењер,
Мишковић се 30 година бави сликар
ством и ово је његова прва самостална
изложба, коју је отворио Зоран Чалија,
академски сликар и члан Уметничког
савета старопазовачке галерије.
Аутор се представља са 13 акрила на
платну, који обилују раскошним групним
портретима и засебним ликовима, а
посетиоци ће ова дела моћи да погледа
ју до краја месеца, сваким радним даном
од осам до 14 часова, а галерија се у
вечерњим сатима или викендом, отвара
уколико се посете најаве.
З. К.
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СВЕТИ ТРИФУН У ИРИГУ

Обележена слава Општине
и Српске читаонице

Ломљење славског колача

Р

езањем и освећењем славског
колача, у згради Општине и у
присуству бројних гостију, Ири
жани су обележили своју славу, Све
тог Трифуна.
После освећења славског колача,
славу представницима локалне само
управе, али и свим Ирижанима чести
тао је протојереј Дарко Јелић.
Он је рекао, да они који управљају
овом општинском заједницом треба
да делују мудро, са вољом, поште
њем и љубављу, онако како би Свети
Трифун могао пред Богом да посве
дочи да су радили часно, поштено и
добро- за корист свих оних који овде
живе и за напредак општине, али и
напредак целе наше државне зајед
нице.
Гостима се потом обратио дома
ћин Стеван Казимировић, председник
Општине и захвалио свима који су
дошли да заједно са њима обележе
Светог Трифуна. Стеван Казимировић
je, говорећи о амбијенту у којем се ове
године слави, истакао да је када је
развој иришке општине у питању, сва
ка година све боља.
– Ту мислим на развој пољопривре
де, односно воћарства и виноградар
ства и развој туризма. То смо препо
знали као нешто што је битно за нас.

За пар дана потписујем два уговора
- за стазу здравља у Врднику, чија је
вредност око 150 милиона динара и
санацију и реконструкцију санитарних
чворова у вртићу у Врднику, вредно
сти три милиона динара. У Шатрин
цима ускоро крећемо са реконструк
цијом зграде Дома културе, почетком

Стеван Казимировић

следећег месеца расписујемо јавну
набавку и очекујем почетак радова
до маја – рекао је Стеван Казимиро
вић, подсетивши и на велики посао на
гасификацији иришке општине, која
ће трајати две године.
Један од гостију на иришкој слави
је био и Милан Ковачевић, заменик

Милан Ковачевић
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Ривица – Свети Трифун у виноградима

покрајинског секретар за образовање,
прописе, управу и националне мањи
не. Он је истакао да је евидентно
напредовање иришке општине.
– У сегменту образовања је доста
урађено у протеклих пар година, у
наредним данима ће бити и разгово
ра везано за упис ученика у средње
школе. Ириг има потреба за радни
цима одређених струка у угоститељ
ству- куварима, посластичарима, с
обзиром на то да се овде све више
улаже у туризам. Логично је да на
падинама Фрушке горе и Национ
 ал
ног парка, управо туризам буде носе
ћа привредна грана. Ирижани имају
и озбиљан пројекат изградње спорт

Драгана Милошевић

ске хале и Дома ученика и то је изве
сно да ће се градити. Обновљена је
основна и средња школа у Иригу, као
и велики број подручних одељења.
Желим пуно успеха у раду менаџмен
ту и свим грађанима иришке општине
– рекао је Ковачевић.
Федор Пушић, директор Агенције за
рурални развој је указао да је Свети
Трифун заштитник винограда и вино
градара па није ни чудо да је то слава
Ирига.
– Ми смо изабрали тај правац раз
воја воћарства и виноградарства,
зато имамо доста манифестација
везаних за вино. У иришкој општи
ни има око 500 хектара винограда,

Федор Пушић

а може да буде и више, јер су јужне
падине Фрушке горе идеалне за вино
градарство, поготово белих сорти као
што су ризлинг, шардоне, траминац…
Уз добро вино имамо и добру храну
и добар смештај, поготово у Бањи
Врдник и зато је наше основно опре
дељење туризам – истакао је Федор
Пушић.
На дан Светог Трифуна традицио
нално, власници винограда излазе у
атар, орезује се прва лоза и домаћини
гледају, како је виноград поднео ниске
температуре.
Крсну славу Светог Трифуна и Дан
читаон
 ице је 14. фебруар
 а обележи
ла и Српска читаон
 ица у Иригу, која
је протекла у знаку обележавања 177
година од оснивања ове културне
институције, најстарије у Срба, као и
доделе 37. награде Луча.
Ова награда се додељује за допри
нос развоју културе и културног ства
ралаштва у иришкој општини, а њу је
добила Весна Петровић, библиоте
карка-саветница у пензији, из Срем
ске Митровице. Она је Лучу добила
за своје активности у оквиру пројек
та Каталог библиотека фрушкогор
ских манастира, који реализује још
од 2009. године, а од 2015. године је
у пројекат укључена и Српска читао
ница у Иригу, као носилац поменутог
пројекта.
Весна Петровић је истакла да јој
је драго што је ову значајну награ
ду добила за свој пројекат Каталог
библиотека фрушкогорских манасти
ра, који има за циљ обнову манастир
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Свечаност у Српској читаоници

ских библиотека, богаћење фондова
поклоном, израду каталога старе и
ретке књиге Димитрија Цамиловића и
комплетну обнову рада манастирских
библиотека, по правилима библиотеч
ког пословања.
– Прошла година, за коју сам и
добила награду, била је значајна у
нашем раду: библиографски смо попи
сали књиге у манастиру Јазак, Приви
на Глава и Раковац, спремамо нови
каталог за објављивање, урадила сам
библиотеку Епархије Сремске која је
сада модерна библиотека са више од
5.000 књига, урађен је пројекат за рад
у библиотеци Карловачке богословије
који се реализује ове године.
– Ако човек ради оно што воли то је
јако битно, али је битно и ако је награ

ђен за тај свој рад. Када смо почели
пројекат 2009. године, Фрушка гора је
имала 17 манастира, а сада има 23
манастира. Посао смо завршили у 15
манастира, нисмо у Шишатовцу и Бео
чину, а у плану су нам и нови манасти
ри. Морам истаћи да је ФТН у Новом
Саду свим библиотекама поклонио
БИСИС програм за електронску обра
ду података, и сви фондови манасти
ра ће бити повезани и доступни на
интернету, када се цео посао оконча
– рекла је добитница Луче.
Слави и додели награде Луча у Срп
ској читаоници у Иригу је присуствова
ла и Драгана Милошевић, покрајинска
секретарка за културу, јавно информи
сање и верске заједнице.
– Данас је велики јубилеј, 177 годи
на постојања Српске читаонице која
је наше културно благо. Ириг и Чита

Добитница „Луче“ Весна Петровић, Вера Новковић и Тодор Бјелкић

оница су и симбол просветитељства,
не само географски појам. Ми подржа
вамо рад Српске читаонице, али и у
целој Покрајини доста смо издвојили
за опремање и реконструкцију култур
них објеката. Ми смо прошле године
помагали нашим библиотекама и овој
Читаоници и тако ће бити и убудуће –
обећала је Драгана Милошевић. Она
је додала да су ове награде важне, јер
се често заборављају људи који воде
бригу о нашем културном благу.
– Некада ми то гледамо као лични
ентузијазам, али тако не би треба
ло да буде, већ ће такви људи имати
подршку институција какав је и наш
Секретаријат. Зато је важно да препо
знамо те појединце, ентузијасте, јер
су они чувари нашег културног блага и
наследства, да им помогнемо да то и
даље раде – казала је Драгана Мило
шевић.
Вера Новковић, директорка Српске
читаонице је подсетила да је Свети
Трифун патрон Српске читаонице од
оснивања, од 1842. године.
– Весна Петровић је ову награду
добила за свој десетогодишњи рад на
пројекту Каталог библиотека фрушко
горских манастира, а посебно је про
шле године доста тога урађено. Зато
је и заслужила да буде 37. Лучоноша
– рекла је Новковић.
После обреда сечења славског
колача, Вера Новковић је поздрави
ла госте, укратко подсетивши на рад
Српске читаонице у прошлој годи
ни, који је донео доста активности и
поред скромних средстава и малог
броја запослених.
Образложење за доделу награде
Весни Петровић је прочитао Тодор
Бјелкић, председник жирија.
У свечаном програму је учествовао
хор Карловачке богословије.
С. Џакула
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У ШАТРИНЦИМА КОД ИРИГА СВЕ МАЊЕ ДЕЦЕ

Учитељица до посла
стизала и комбајном

Учитељица Александра Крнајац са ђацима

С

едмогодишња Елена Михајлик
једина је ученица првог разре
да Основне школе „Доситеј
Обрадовић“ у Шатринцима надомак
Ирига. Она ђачку клупу дели са још
два другара Немањом Јовићем, Алек
сандром Џаићем и другарицом Драга
ном Џаић, који су ученици четвртог
разреда.
Пре само једну деценију у овој шко
ли било је укупно 40 ученика, а данас
их је свега десет и то у два комбино
вана одељења, што је забринуло
наставно особље да би због све
мањег броја деце, и школа временом
могла да се угаси.
Село Шатринци, које је према зад
њем попису из 2011. године имало
око 370 становника, скоро 90 одсто

чине мештани мађарске национално
сти, док су остали Срби. Зато и није
чудно што је у школи поред енглеског
језика уведен и мађарски, али он се
само редовно учи, док се настава
одвија на српском. У две одвојене
учионице, две учитељице - Милка
Тривуновић предаје ученицима 1. и 4.
разреда, а Александра Крнајац 2. и 3.
разреду.
– У овој школи радим пуних 18 годи
на и ово је први пут откако сам овде
да имамо само једног ученика првог
разреда, каже са сетом учитељица
Милка, и додаје, да им је много боље
за рад када има више деце у разреду.
– Овако не можемо да оформимо
групе, а и Елени би било лакше када
би имала свог вршњака са којим би

Учитељица Милка Тривуновић (прва с лева)

Елена Михајлик

Исти број деце
У наредној школској години биће
три првака, али број деце у овој шко
ли остаће исти, јер одлазе три учени
ка која су сад четврти разред.
делила знање – каже учитељица.
У другом комбинованом одељењу,
Давор Стончик ученик 3. разреда,
једини је дечак у учион
 ици. Он ђачке
клупе дели са девојчицама Ланом
Варга, Аном Керестеш, Анитом Репаш
и Дајаном Сегеди, али и са Кристином
Винце, која је сада једина ученица
другог разреда. Давор каже да се
лепо осећа у женском друштву и да
му другарице и те како помажу када
негде запне, али да би му пријао и по
који другар у одељењу.
– Иако их је мало у учион
 ици, током
наставе влада дивна атмосфера.
Пажљиво слушају на часовима, међу
собно се помажу, стварно су добра
деца – говори учитељица Алексан
дра, која већ три године ради у овој
школи и путује из Новог Сада у
Шатринце.
– Када сам почела да радим био је
проблем са превозом, лако ми је било
да стигнем до Ирига, али до Шатрина
ца тешка мука, па сам се до школе
возила трактором, брзом поштом, у
комбајну, све зависи ко би ми стао да
ме повезе до села, како бих стигла на
наставу – присећа се кроз смех, учи
тељица Александра, док Сања Нико
лић, директорка ове школе није реши
ла и тај проблем, тако што јој је обез
бедила такси превоз.
С. Костић
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АУСТРИЈСКИ САЛИНЕН ПОСЛУЈЕ У ШИМАНОВЦИМА ОД 2010. ГОДИНЕ

Бележе стални раст промета

мр Жељко Трбовић са директорком Дубравком Савичић

К

омпанија Салинен је највећи
аустријски произвођач соли, који
тренутно послује у осам земаља
света. Дистрибутивни центар у Шима
новцима отворила је 2010. године и од
тада је присутна на српском тржишту,
а из дистрибутивног центра у општи
ни Пећинци снабдева и тржиште Црне
Горе и Босне и Херцеговине, иако
већину промета чини српско тржиште.
Компанију је недавно посетио пред
седник општине Пећинци мр Жељко
Трбовић, а са историјатом компаније и
радом дистрибутивног центра, упозна
ла га је директорка Дубравка Савичић.
– Традиција прераде соли у Аустри
ји сеже још из шеснаестог и седамна
естог века, а Салинен је до деведесе
тих година прошлог века био државна
компанија, када прераста у акционар
ско друштво и од тада до данас произ
водња соли је удвостручена. Данас, са
производњом од преко милион тона
соли годишње, Салинен је 10 пута
већи од тузланске солане. И дистри
бутивни центар у Шимановцима од

свог отварања 2010. године бележи
стални раст помета. Почели смо са
9.000 тона годишње, а данас са близу
700 активних купаца имамо промет од
35.000 тона годишње. Концетрисани
смо на индустријске купце и тренутно
покривамо око 70 одсто индустријских
купаца у Србији. Задовољни смо лока
цијом у Шимановцима, као и сарад
њом са пећиначком локалном самоу
правом. У тренутку када смо дошли,
проблем су нам били чести нестанци
струје, али је то у међувремену откло
њено. Задовољни смо и функциониса
њем комуналних услуга, а одговарала
би нам боља путна инфраструктура.
Ми редовно измирујемо све своје оба
везе према држави и општини и обзи
ром да нисмо произвођачи, немамо
неких великих прохтева према локал
ној самоуправи. Локација у Шиманов
цима је већ постала препознатљива
купцима и немамо намеру да је мења
мо – рекла нам је Савичић.
Председник Трбовић је нагласио
да је константан рад на унапређе

ДОЊИ ТОВАРНИК: УДРУЖЕЊЕ
ЖЕНА СУНЧЕВ ЦВЕТ

Први рoђендан

Удружење жена Сунчев цвет из Доњег Товарника
прославило је у суботу 9. фебруар
 а, у кругу пријатељ
ских удружења из пећиначке општине, али и из сусед
них општина - Руме, Сремске Митровице, Старе Пазо
ве, Ирига, Шида, Обреновца и Сурчина, покровитеља
и спонзора годишњице, прву годину постојања и рада.
Како нам је рекла Лепосава Степановић председница
УЖ Сунчев цвет, чланице овог удружења потрудиле су
се да током протекле године на достојан начин промови
шу традицију свога краја и да на бројним манифестаци
јама размењују идеје и искуства са пријатељским удру
жењима.

њу инфраструктуре у индустријским
зонама трајно опредељење Општине
Пећинци.
– У Шимановцима је у последњих
неколико година доста тога урађе
но на унапређењу комуналне и пут
не инфраструктуре, што је изузетно
важно, не само за привлачење нових
инвестиција, већ и да бисмо компа
нијама и предузећима која већ послу
ју у нашој општини обезбедили што
квалитетније услове за привређива
ње. Наравно да користи од тога има
и локално становништво, које такође
користи сву постојећу инфраструкту
ру од канализације, преко фабрике
воде, до реконструисаних саобраћај
ница у Голубиначкој и Крњешевачкој
улици. На наше велико задовољство,
инвеститори и даље долазе у нашу
општину и индустријске зоне се и
даље развијају и проширују, а локална
самоуправа ће и у будућности насто
јати да инфраструктурно испрати тај
развој – рекао је први човек пећинач
ке општине.
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ЛОВАЧКО ДРУШТВО ПЕЋИНЦИ

Добар поглед у будућност

Уручена признања

П

оводом великог јубилеја - 110
година од оснивања, Ловачко
друштво Пећинци је 15. фебруа
ра организовало Ловачки бал којем су,
поред ловаца из пећиначке општине,
присуствовали и покрајински секре
тар за пољопривреду, водопривреду
и шумарство др Вук Радојевић, пред
седница Скупштине општине Пећин
ци Дубравка Ковачевић Суботички
и њен заменик Александар Јовичић,
председник Ловачког савеза Србије
Братислав Ћирковић, заменик пред
седника Ловачког савеза Војводине
проф. др Милош Беуковић и други.
По речима председника пећинач
ких ловаца Небојше Гајића, Ловачки
бал није случајно организован баш на
Сретење, значајан државни празник,
јер су управо те вечери најављени
велики догађаји не само за ловце, већ
и за све житеље наше општине.
– Неколико година није било прили
ке за овакве манифестације као и за
активности на унапређењу туристич
ких, комерцијалних и осталих потен
цијала ловства у Пећинцима. Прошле
године смо започели активности на
мотивацији младих да постану члано
ви Удружења, у циљу заштите приро
де и заштите дивљачи у нашој општи
ни. Друштво за сада има 43 члана,
али очекујемо да се број значајно
повећа у наредном периоду, када
ловци добију боље услове за своје
активности. Наиме, наше Друштво је
једино ловачко друштво у Војводини
које нема свој дом. Имамо просторију
коју нам је локална самоуп
 рава усту
пила на коришћење, а очекујем да
ћемо још ове године управо уз помоћ
општине, као и Покрајинског секрета
ријата за пољопривреду, изградити

прави, савремени ловачки дом какав
и заслужујемо. Прошле године смо
изградили волијеру - за чување фаза
на, а ове године имаћемо и своју кућу
– рекао нам је Небојша Гајић.
Братислав Ћирковић, председник
Ловачког савеза Србије, подсетио је
да је ловство међу првим облицима
организованог деловања људи. Војво
дина, као перјаница развоја ловства у
Србији, може да се похвали ловачким
друштвима која имају традицију дужу
од једног века, међу којима је и Дру
штво из Пећинаца.
– Ловачка организација није на
најбољи начин схваћена у свету. У
последња три месеца много радимо
на информисању јавности о знача
ју ловства и о чињеници да је ловац
на првом месту чувар природе. Ловац
мора на прави начин да реагује и када
се нађе у прилици, и у неприлици,
његов превасходни циљ није одстрел
дивљачи, већ брига о њој - он прави
појилишта и хранилишта, мора да се
бори да интензивна пољопривреда
и прекомерно коришћење пестицида
не угрозе биодиверзитет и дивљач,
а да при том не заборави ни интере
се пољопривредника. У Србији има
више од 80.000 ловаца, мислим да
не постоји организација са бројнијим
чланством, а Ловачки савез Србије је
кућа свих ловачких друштава Србије
– рекао је Братислав Ћирковић.
Давне 1956. године, на скупу лова
ца у Нишкој Бањи, установљена су
ловачка признања која се од тада
додељују организацијама и поје
динцима за посебне заслуге. Брати
слав Ћирковић је Ловачком друштву
Пећинци, доделио највише призна
ње Ловачког савеза Србије - Златну

плакету за ловачке заслуге. Такође
је доделио ордене заслужним ловци
ма из Пећинаца, Живану Плавшићу и
Живораду Филиповићу.
Председник
Ловачког
друштва
Пећинци Небојша Гајић, доделио је
плакете Ловачког друштва за допри
нос у развоју ловства и подршку у
раду Општини Пећинци, Ловачком
Савезу Србије и Ловачком савезу
Војводине. У име пећиначке локал
не самоуправе, признање је прими
ла председница Скупштине општине
Пећинци Дубравка Ковачевић Субо
тички.
овачки бал у Пећинцима проте
као је у веселој атмосфери, али
је био много више од забаве за
ловце, био је то веома користан скуп
за све који се баве пољопривредом и
ловством. Наиме, покрајински секре
тар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство др Вук Радојевић, поздра
вљајући скуп ловаца, изразио је задо
вољство што се налази у Пећинцима
и спремност да разговара са Пећин
чанима о свим важним темама веза
них за пољопривреду. Многи су те
вечери добили важне информације о
томе на који начин могу да конкури
шу за средства Секретаријата, којих
ове године у буџету, како је рекао,
има више него обично и на распо
лагању су свим пољопривредници
ма, ловачким удружењима и другим
појединцима или организацијама који
имају добар програм или праву идеју
из области које покрива овај секрета
ријат. При том, нагласио је Радојевић,
стручне службе Секретаријата су на
располагању свима којима је потреб
на помоћ приликом конкурисања за
расположива средства.

Л
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Смањена незапосленост
Н
а седници Општинског
већа Општине Пећинци,
одржаној 12. фебруара,
већници су утврдили Предлог
локалног акционог плана запо
шљавања у општини Пећинци
за 2019. годину, којим је пред
виђено смањење незапосле
ности у нашој општини од 10
одсто током 2019. године. Како
је образложила начелница
пећиначке Општинске управе
Драгана Крстић, овогодишњим
Локалним акционим планом
запошљавања предвиђене су
четири мере, које ће локал
на самоуправа реализовати
током 2019. године.
– Реч је о мерама које смо
спроводили и током претход
них година, а то су Стручна
пракса, Јавни радови, Сајам
запошљавања и Субвенције
за самозапошљавање. Пред
лог Локалног акционог пла
на запошљавања је усклађен
са Националном стратегијом
запошљавања, а Општин
ско веће ће га доставити на
усвајање Скупштини општи
не Пећинци на првој наред
ној седници – образложила је
Крстић и додала да је, према
подацима Националне службе
за запошљавање, у општи
ни Пећинци 1. децембра било
753 незапослена лица, док је у

Са седнице

исто време прошле године на
евиденцији било 872 незапо
слена лица, што представља
умањење броја незапослених
од 14 одсто у периоду од годи
ну дана.
На истој седници већници су
усвојили и Оперативни план
Мобилног тима за социјал
но укључивање Рома општи
не Пећинци за 2019. годину.
Начелница Крстић је подсе
тила да је Мобилни тим фор
миран у оквиру Пројекта Тех
ничка помоћ за унапређење
животних и стамбених услова
ромске популације у нефор

малним насељима, који уз
подршку Делегације Европске
Уније и Владе Републике Срби
је, спроводе Министарство
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре и Канцеларија
за људска и мањинска права.
– Мобилни тим делује у
области образовања, стано
вања, запошљавања, здрав
ства и социјалне заштите, а
примарни циљ је побољшање
положаја Рома у нашој локал
ној заједници. Анализом ста
ња Мобилни тим је дошао до
мера које су кључне за ову
годину, посебно у Пећинцима,

Шимановцима,
Карловчићу,
Попинцима и Доњем Товарни
ку, где се налазе највећа ром
ска насеља у нашој општини.
У општини Пећинци према
последњем попису живи 1.008
припадника ромске нацио
налне заједнице, а пећиначка
локална самоуправа, у сарад
њи са Удружењем Рома, већ
годинама континуир
 ано ради
на побољшању услова живо
та у ромским насељима и на
што свеоб
 ухватнијем укључи
вању ромске деце у образовни
систем – рекла је начелница
Крстић.

КУПИНОВО И ДОЊИ ТОВАРНИК

Саветовање за пољопривреднике

П

редавањима у Купинову и Доњем
Товарнику, која су одржана у среду,
13. фебруар
 а и четвртак, 14.
фебруара, завршена је едук ација за
пољопривредне произвођаче са терито
рије пећиначке општине, коју су органи
зовали пећиначко Удружење пољопри
вредних произвођача у сарадњи са Аген
цијом за развој Општине Пећинци и
Пољопривредном стручном службом из
Сремске Митровице.

На предавањима, пољопривредни
произвођачи су били у прилици да од
стручних сарадник а ПСС Сремска
Митровица чују многобројне савете - од
припреме земљишта, грешака и пробле
ма са којима се пољопривредници најче
шће сусрећу, преко заштите биља,
ђубрења и најчешћих болести пшенице
и кукуруза до актуелних субвенција и
ИПАРД програма, као и да чују који су
актуелни хибриди кукуруза нашег позна

тог института за кукуруз Земун Поље.
Како нам је рекла Маријана Панић,
председница Удружења пољопривред
них произвођача општине Пећинци,
задовољна је одзивом пољопривредни
ка у Пећинцима, Купинову и Доњем
Товарнику, а велику заинтересованост
пољопривредници су, каже, показали за
разне болести пшенице и кукуруза, које
су могли и да виде на слајдовима, али и
за савете везане за саму сетву и доступ
не субвенције у сточарству.
Присутним пољопривредним произво
ђачима су на предавању у Пећинцима
уручене и анализе земљишта које су
радили јесенас, као и пољопривредни
цима који су присуствовали предавању у
Купинову.
Пољопривредни произвођачи са тери
торије општине Пећинци, о недавним
едукацијама обавештавани су и путем
СМС сервиса, који пећиначко Удружење
пољопривредних произвођача примењу
је од октобра 2017. године, а број кори
сника овог сервиса од октобра 2018.
године до данас увећао се за 100, што
показује велико интересовање пећинач
ких пољопривредника за ову услугу.
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УДРУЖЕЊЕ ИНЂИЈАТИВА НАГРАЂУЈЕ МЛАДЕ И ТАЛЕНТОВАНЕ СУГРАЂАНЕ

Сара Милошевић
личност године

У

дружење
Инђијати
ва, по први пут ове
године, доделило је
награду Личност године
по избору грађана Инђије.
Грађани су директним гла
сањем путем Инстаграма
бирали личност године, а
победник је млада научница
и ученица Гимназије Сара
Милошевић. Њој је у Град
ској библиотеци у среду, 13.
фебруара уручена плакета,
као и поклони.
Сара Милошевић је по
свему другачија, а опет иста
као сви њени вршњаци. Њој
је у новембру прошле године
уручена награда за пронала
зак - Модификација баријум
титаната допираног ланта
ном и потенцијална примена
- у оквиру конкурса Светске
организације за интелекту
алну својину (WIPО), који је
спроведен у четири катего
рије такмичења.
– Бавим се различитим
истраживањима и ове годи
не сам имала великих успе
ха на такмичењима. Добила
сам и признање московског
универзитета „Ломоносов“
за успешног младог научни
ка – истакла је Сара Мило
шевић, личност године и
ученица Гимназије, и додала
да ће школовање наставити

Сара Милошевић

на неком од факултета, који
су уско повезани са њеним
интересовањима.
Из Удружења Инђијатива
истичу, да ће избор за лич
ност године постати тради
ција, те да је Сара само прва
у низу младих и образованих
људи, који ће бити награђе
ни за успехе које постижу
током школовања или рада
у одређеним областима.
– Нама је изузетна част

што смо награду за личност
године уручили Сари Мило
шевић. Ми смо, на Инста
грам групи нашег удруже
ња, организовали гласање
и Сара је убедљиво однела
победу – објашњава Љуби
ца Тркуља из Удружења
Инђијатива.
Удружење
Инђијатива
окупља младе, који желе
да промене свој град и соп
ственим залагањем напра

ве боље место за живот.
Удружење је основано 2017.
године у возу, а целу при
чу покренули су студенти.
Њихова прва акција била је
у сфери уметности и улеп
шавања града а односила
се на осликавање мурала
Николи Тесли, јер је, како из
Инђијативе истичу, он човек
који је променио свет, а да
притом никада није забора
вио одакле је.
М. Ђ.

ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ ИРИГ

Посета колега са Косова

У

посети запосленима у
ДУ „Дечија радост“ у
Иригу биле су колеги
нице из предшколске уста
нове „Даница Јарамаз“ из
Косовске Митровице.
Јелена Видановић, дирек
торка „Дечије радости“ каже
да су контакти постојали и
раније, али да су сада обно
вљени уз обострану жељу
да се продубе.
– Планирамо потписива
ње споразума о сарадњи,
а најављено је и успоста
вљање сарадње на нивоу
општина – каже Јелена
Видановић.
Горица
Маринковић,
директорка
предшколске

установе из Косовске Митро
вице је рекла да су запосле
ни и малишани, боравили
2008. године у Врднику, а
да је сада договорено да се
сарадња обнови.
– Ту мислимо на сарадњу
у циљу унапређења васпит
но-образовног рада, разме
не искустава, дружење деце
и запослених, али и роди
теља кроз узајамне посете
– рекла је за наше новине
Горица Маринковић.
Посета ДУ „Дечија радост“
је уприличена 14. фебруа
ра, тако да су гошће прису
ствовале и програмима при
премљеним поводом славе
иришке општине.
С. Џ.

Јелана Видановић и Горица Маринковић
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ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА СТАРИМ ЛИЦИМА

Да ли је могуће
достојанствено старење?

Споменка Лазић и Ксенија Аврамовић

Свака
георнтодомаћица
покрива око осам
корисника и она је
некима од њих и
једина особа која
их обилази и пружа,
можда и једину помоћ
приликом хигијене,
припреме хране
и слично. Град
Сремска Митровица
за ову врсту
услуге издваја
7.400.000 динара,
каже Војислав
Мирнић

С

тарење је демографски тренд
21. века. Низак наталитет,
миграције, начин живота, али
и глобализација довели су до тога да
у Србији постоји велики број старих
лица. Према подацима Републичког
завода за статистику из 2018. године
просечна старост становника у Срби
ји је 43,1 годину те стога наша земља
спада међу три најстарије у Европи.
Чињеница је да стара лица у Србији
имају значајан удео у укупној попу
лацији. Сигурно је да ће се тај број
у будућности повећавати. Потребе
бриге о старим људима биће све нео
пходнија. Поставља се питање да ли
смо као друштво и држава спремни
да омогућимо достојанствену старост,
ако знамо стереотипе који владају
управо за ову категорију наше попу
лације и ако знамо да смо све међу
собно отуђенији? Како брига о старим
људима функционише у Сремској
Митровици и да ли постоје сви чини
оци који ће омогућити достојанстве
но старење, питали смо Војислава
Мирнића, начелника Градске управе
за социјалну и здравствену заштиту,
особље у химанитарној организацији
Каритас, као и запослене у приватном
старачком дому Оаза Силка.
Начелник Градске управе за здрав
ствену и социјалну заштиту истиче да

Војислав Мирнић

је проблем неге старих људи препо
знат у Сремској Митровици и да се
локална самоуправа труди да обезбе
ди што бољу услугу.
– У Митровици, нажалост, расте
просечна старост становништва.
Вероватно ће следеће истраживање
популације показати да је просеч
на старост становништва и преко 43
године. На пример, у Митровици тре
нутно постоји око 16.000 пензионе
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У Шиду два дома за стара лица
У Шиду раде два дома
за стара лица. Потреба за
установама које ће радити
са болесним и старим лици
ма одавно је присутна.Тако
да су у Шиду у кратком вре
менском размаку почеле
са радом две установе које
у основи имају исти циљ пружити помоћ болесним,
немоћним, заборављеним
од најближих, старим лици
ма. Дом за стара лица Луа
на почео је са радом крајем
2011. године. У овом дому
има места за 44 корисни
ка и нема листе чекања.
Укупно има 12 запослених,
а то су медицинске сестре,
социјални радник, негова
тељице. Имају потписан
протокол о сарадњи са
шидским Домом здравља,
Поликилиником, те људи
који су у овом дому има
ју осигурану и здравствену
заштиту. Добро сарађују
и са шидским Центром за
социјални рад. Дежурства
су током 24 часа. Да би
боравак у дому учинили
што пријатнијим органи
зују се дружења са децом
из Предшколске устано
ве Јелица Станивуковић
Шиља, удружењима пензи

Снежана Бунић

онера и Црвеним крстом.
Дом за стара лица Мом
чиловић, ради од 2012.
године. Капацитет дома
је 25 лица, а о њима бри
не девет запослених међу
којима
су
медицинска
сестра, неговатељице и
социјални радник. И овде су
дежурства 24 часа, а имају
покретних, полупокретних
и непокретних корисника.
Цена на месечном нивоу је
од 250 до 400 евра.
- Уредба о наменским
трансферима о социјал
ној заштити донета је 2016.
године. Свака општина у

Србији, углавном општи
не које припадају одређе
ним категоријама ,а наша
општина је у трећем степе
ну, што нас је квалифико
вало да добијемо намен
ски трансфер. Видели смо
потребу становништва за
овом врстом помоћи, а то
је помоћ у кући. Већ три
године пружамо ту услугу.
Министарство
средства
пребаци у фебруару, марту,
ми распишемо јавну набав
ку и до краја године мора
мо утрошити средства.
Захтеви за дом се подносе
Центру за социјални рад,

а стари корисници су већ
регистровани. Центар кон
тактира и Каритас из Срем
ске Митровице, који исто
реализује услугу помоћи
у кући са укупно 156 кори
сника на територији шидске
општине. Старосна струк
тура корисника упућује на
то да услуге у најмањем
броју користе и особе које
нису у категорији старих
лица, али због ограничења
у свакодневним активно
стима им је потреба помоћ.
Корисника који спадају у
категорију ране старости
(од 60 до 74 године) има
37, средње старости (од 75
до 84 године) има их 75, а
у категорији дубока ста
рост (од 85 и више година)
је 44 лица. Највећи број
њих живе сами, а у процен
тима је то 68.33% од укуп
ног броја становника. Што
се тиче полне структуре
доминирају жене, којих има
121, а мушких корисника
има 35. Број кућних негова
тељица за старе је 23 и све
имају лиценцу, каже дипло
мирани правник Светлана
Бунић, руководилац Оде
љења друштвених делат
ности Општине Шид.

ра. Градска управа за здравствену и
социјалну заштиту финансира услугу
помоћи у кући. Наше геронтодомаћи
це обилазе стара лица, реч је о скоро
120 корисника. Корисници су подјед
нако присутни у граду и практично у
свим селима на територији Сремске
Митровице. Свака георнтодомаћица
покрива око осам корисника и она је
некима од њих и једина особа која
их обилази и пружа, можда и једину
помоћ приликом хигијене, припреме
хране и слично. Град Сремска Митро
вица за ову врсту услуге издваја
7.400.000 динара, каже Мирнић.
Такође, Војислав Мирнић сматра да
ће у будућности због демографских
промена бити потребан и геронтоло
шки цетар.
– Град има намеру, чак смо и ура
дили један пројекат, да изгради један
геронтолошки
центар.
Међутим,
пошто је то један велики пројекат,
мора се водити рачуна о моделу по
ком бисмо изградили дом за стара
лица. Морамо у том случају постати
конкурентни.
Мирнић наводи да је међусобно
отуђење све чешће код нас, а да је
управо у случајевима када посто
ји неко коме је потребна нега у кући
Запослени у старачком дому Оаза Силка

24

M NOVINE

и живи сам, важно да нека најближа
особа реагује.
– Право на геронтодомаћице има
ју старачка и самачка домаћинства
чији су чланови болесни, непокретни
или тешко покретни. Углавном такве
случајеве препознају најближе ком
шије и одлазе у месну заједницу, на
пример, или код неког другог одго
врног лица. Нагласио бих да је то
веома важно, међусобно помагање.
Сарађујемо са Каритасом, подржа
вамо њихов дневни центар, наводи
Војислав Мирнић.
Једини лиценциран дом за стара
лица који постоји у Сремској Митро
вици је Оаза Силка и он је приватан.
Основала га је Кристина Радић 2017.
године. Идеја је проистекла из иску
ства које је лично доживела. Њена
породица увидела да је старачки
дом граду потребан када се бринула
о баки која је била веома болесна.
– У Митровици је постојао герон
толошки центар који је угашен неких
седамдесетих година. Ово је стамбе
ни објекат који сам ја прилагодила
дому за стара лица. Преуредили смо
по свим захтеваним стандардима.
У нашем дому имамо неговатеље,
медицинско особље, социјалну рад
ницу, куварицу и спремачицу. Наш
капацитет је 29 корисника, каже Кри
стина Радић.
Кристина
Грабић,
медицинска
сестра, каже дан особља и корисни
ка почиње у шест ујутру.
– Сваки корисник је овде посебан
случај. Временом смо научили које
су њихове потребе, а ми смо ту да
бисмо на њих одговорили. Положај
старих лица код нас је лош, па само
кад позовете Хитну помоћ, одмах
питају колико пацијент има година,
каже Кристина Грабић.

ДРУШТВО

Кристина Драгишић

Валентина Лукић, социјална рад
ница у Дому Оаза Силка, истиче да
је веровала да ће се капацитет дома
попунити, а и да данас имају листе
чекања.
– Ја нисам сумњала да ће се капа
цитет овог дома попунити и данас
је велико интересовање. Неко може
финансијски ово да издржи, а неко
не може. Одобрене су субвенције
од државе, али ми то сад не може
мо да прихватимо, јер већ имамо
формирану листу чекања за места
која нису субвенцион
 исана, Имамо
добру сарадњу са Општом болницом
у Сремској Митровици, али било би
нам много лакше када бисмо има
ли сопствени превоз. Нека донација
би нам добродошла. Добро би нам
дошло неко санитетско возило како
бисмо и тај наш здравствени систем
олакшали, али и да бисмо могли да
одемо на неки излет. Било би добро

Листе чекања у државном дому
Директор Геронтолошког центра
Срем у Руми др Зоран Славујевић
каже да у овој установи тренутно
борави 285 корисника, што је и неки
максимум, а постоји девет старијих
лица на листи чекања.
– Наш проблем је што не можемо
да примамо лица са Алцхајмеровом
болешћу, јер наша установа није
предвиђена за ту врсту услуге, па
морамо да одбијемо такве пријаве за
смештај у Геронтолошки центар –
указује др Славујевић.
Баш зато, ГЦ Срем је аплицирао у
ЕУ и за пројек ат прекограничне
сарадње. Реч је о пројекту који подра
зумева изградњу објекта дневног
боравка за лица оболела од демен
ције.
– Ради се о сарадњи са Домом
здравља Вуковар, а свако би требало
да добије по 500.000 евра. Ако би нам
и тај пројекат прошао, били бисмо
сви изузетно задовољни. Са овим

Др Зоран Славујевић

дневним боравком било би довољно
капацитета за смештај заинтересова
них лица – рекао је за наше новине
др Зоран Славујевић.

20. FEBRUAR 2019.

када бисмо набавили неки ком
би којим би наши корисници могли
чешће да иду на неки од излета, каже
Валентина Лукић.
Листе чекања на место у овом ста
рачком дому доказ су да је потребно
капацитет повећати, а оснивач Кри
стина Радић наводи да је проширење
у плану.
– Желимо да се проширимо, про
јекат је у току. Сваки дан се јављају
нови корисници, а ми више немамо
места. Тешка је одлука и старог лица,
али и породице да неко ко им је бли
зак дође у старачки дом. Међутим,
када дођу и виде да то није никакво
страшно место, када виде да се људи
овде друже и да имају сличне теме,
промене мишљење, каже Кристина
Радић.
Још једна од установа која води
рачуна о старим људима и којима
жели да осигура што бољу старост
јесте
хуманитарна
организација
Каритас. Кристина Драгишић, која 17
година води Каритас, наводи да ова
организација лиценцу за кућну негу
има од 2016. године.
– У сервису помоћ у кући који смо
лиценцирали 2016. године тренутно
имамо 28 неговатељица на територи
ји Митровице и Шида и имамо доста
волонтера који су морали најпре код
нас да заврше обуку. Постоји изрази
то интересовање за волонтерство,
сви који су незапослени могу добити
беспалтну обуку код нас. Много жена
нема посао или је остало без посла,
а ово је сфера која је заиста непокри
вена. Пројекат кућне неге смо запо
чели још 2002. године тако што нас
је Каритас Европе подржавао прве
две године, а онда је то учинила Вла
да Немачке. Када се обука заврши,
добија се Каритасов сертификат и
сертификат Републичког завода за
социјалну заштиту који може да се
искористи у Србији. Пробали смо
да то спроведемо заједно са Наци
оналном службом за запошљавање
као званичну обуку, али нису били
заинтересивани. Нега и однос ста
рих људи је и сад проблем када има
мо децу који живе у иностранству, а
стари родитељи остају. Управо због
сталних миграција у нашој земљи,
кућна нега за стара лица ће бити све
потребнија, каже Кристина Драгишић.
Као град у Срему која излази у
сусртет потребама старих и препо
знаје проблем неге старих лица, Кри
стина истиче Шид.
– Шид је једина општина у којој сва
села имају помоћ у кући. У Шиду смо
предложили локалној самоуправи да
неговатељице раде и преко зимских
месеци, јер је веома важно да су оне
присутне у тим зимским месецима.
Такав број је резултат одлуке градске
власти у Сремској Митровици. Наша
популација је све старија и питање је
да ли ће људи који сада раде за мале
плате имати пензију којом ће моћи да
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Неопходна помоћ у кући
Иришка општина, као мала општи
на, нема лиценциране пружаоце соци
јалних услуга већ их обезбеђује путем
јавних набавки са територија других
општина, а финансира их од намен
ских трансфера које опредељује
Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања.
- Очекујемо да ћемо у марту имати
информацију о износу наменских
трансфера који је опредељен за нашу
општину па ћемо у складу са тим
донети одлуку у ком обиму ће се пру
жати услуге у 2019. години. Трудимо
се да задовољимо потребе најугроже
нијих и не инсистирамо на великом
броју корисника него приоритету угро
жености. Ранијих година су пружане
услуге: помоћ у кући за стара лица и
то за 20 корисника имали смо две
геронтодомаћице, потом лични прати
лац детета, за три детета три лична
пратиоца и персонална асистенција ,

задовоље своје основне потребе у
старости. Из искуства на терену могу
да закључим да се наш однос пре
ма старим лицима креће од потпуног
уважавања до потпуног обесправљи
вања, каже Кристина.
Ксенија Аврамовић, по струци
медиуцинска сестра из Сремске
Митровице је осам година у Карита
су. Сваког дана већ три године оби
лази осамдесетогодишњу Споменку
Лазић. Када је пала и повредила кич
му, Споменка Лазић је постала слабо
покретна. С обзиром на то да нема
потомака, а да јој је сестра с којом
је живела умрла, Споменка Лазић је
остала сама. Како и сама Споменка
каже, имала је велику срећу што је
упознала једну племениту особу као
што је Ксенија.
– Ја сам се бавила рецитовањем и
културом говора. То вам је по неко
ој важности, последња професија у
низу. Данас је изгубљен прави кон
такт са људима, а камоли са старима.
Сад је то већ треће - четврто колено
генерација како је прави однос према
старима изгубљен. Када сам ја била

за четири особе са инвалидитетом
имали смо четири персонална аси
стента. Имали смо укупно 27 корисни
ка, а запослено је девет особа са
наше територије – каже Силвана
Лаћарац, директорка Центра за соци
јални рад Ириг.
Потреба за услугом помоћ у кући за
стара лица је велика јер трећина ста
новника на територији општине Ириг
припада категорији остарелих. Дуги
низ година се у иришкој општини пру
жала услуга помоћи у кући, у почетку
као пројектна активност, а од 2016.
године, како је Законом о социјалној
заштити одређено, то могу само
лиценцирани пружаоци услуга.
- Нажалост услуге се не пружају у
континуитету, односно, постоји прекид
почетком календарске године док се
не спроведе поступак јавне набавке.
Решење оваквог проблема лежи у
оснивању организације која ће се

Споменка Лазић за
своју неговатењицу
Ксенију Аврамовић,
има само речи хвале.
– Преко Кристине
Драгишић из Каритаса
сам дошла до Ксеније.
Сада смо већ три
године заједно.
Она је неговатељица
и по, задовољно
наводи Споменка

У Руми 23 геронтодомаћице
У румској општини при Центру за
социјални рад се реализује и услуга
пружања помоћи старим лицима која
живе сама већ десет година. Ангажо
вано је 23 геронтодомаћице и геронто
неговатељице, а међу њима је и један
мушкарац. Овом социјалном услугом,
која покрива целу румску општину,
подразумева се плаћање рачуна,
набавка лекова и намирница, помоћ у
кући, чишћење, а код тежих болесника
и пресвлачење и давање терапија,
што раде неговатељице. По речима
директора Центра за социјални рад

Слободана Красића број лица која су
обухваћена овом социјалном услугом
варира од 250 до 270 корисника.
– За наше геронтодомаћице смо
набавили бицикле, а у циљу побољ
шања услуге за најугоженије имамо и
телеас истенцију, односно „дугме спа
са“. Почели смо са 30, а сада имамо
50 корисника који су у овај програм
укључени и заиста су веома задовољ
ни овом услугом – каже за наше нови
не Слободан Красић и додаје да ову
социјалнууслугу финансира локална
самоуправа.

Силвана Лаћарац

бавити искључиво пружањем услуга
угроженом становништву, међутим то
тренутно није могуће јер подразумева
ново запошљавање – објашњава за
наше новине Силвана Лаћарац.

млађа, то тако није било. Ксенија је
једно велико чудо, то ми је сада рођа
ка. Данас је тешко наћи племениту
особу, Ксенија много осећа, поред
тога што је неговатељица, она је и
психотерапеутски отворена. После
смрти моје секе ја сам, кад сам њу
изгубила, изгубила последње из сво
је породице. Остала су ми моја деца,
ученици бивши, који ми доводе и сво
ју децу. Однос према старима се тако
покварио - чим си стар, одмах си луд,
одмах си блесав, каже Споменка.
Споменка Лазић за своју неговате
њицу Ксенију Аврамовић, има само
речи хвале.
– Пала сам на лед испред празног
старачког у дома у Сремској Митро
вици, никога није било да ми помог
не. Ја сам пала на леђа, повредила
кичму. Не знајући да сам се повреди
ла, временом сам почела једностав
но да падам у кући. Преко Кристине
Драгишић из Каритаса сам дошла
до Ксеније. Сада смо већ три године
заједно. Нажалост, како ми је сестра
умрла, срела сам се с људима који
ма није требало да верујем. Тада
сам престала и да једем, Ксенија ме
је учила и да једем, она ми је десна
рука. Више делује као психотерапеут.
Нисам знала ни да седим, ја нисам
могла ни да прошетам. Сада то све
уз Ксенијину помоћ могу да урадим.
Углавном данас друштво не препо
знаје старе људе, јер млађи имају
своје личне проблеме и сада у сред
тога имају и велике апетите. Велика
је похлепа међу људима. Код Ксе
није то није тако, то је ретко диван
човек. Заиста, један добар човек кога
сретнете у животу пара вреди. Бити
сигуран у оног ко вас негује је вели
ка ствар. Она је неговатељица и по,
задовољно наводи Споменка.
Е. М. Н.
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КРЧЕДИН: ЧВАРКИЈАДА

Београђани направили
најбоље чварке

У

суботу 16. фебруара, 25 еки
па учествовало је у традицио
налној, седмој по реду гастро
номско-туристичкој
манифестацији
Чваркијада у Купинову, у организаци
ји ресторана Мерак ми је. Међутим,
ове године такмичење је одржано на
новој локацији, на сточној пијаци код
самог улаза у село. Најбоље чварке
ове године направила је екипа Дуцо
из Београда, а друго и треће место
освојили су Крчединци, екипе Фабрика
тенкова и Пивопије.
- Нема неке посебне тајне када је
топљење чварака у питању. Битно је
да сланина буде квалитетна и да је
један човек из екипе сече, како би сва
ки комад био исте величине и дебљи
не - објаснио нам је Живко Цвејин,
представник победничке екипе.
- Ми смо и претпрошле године одне
ли победу на Чваркијади. Међутим,
нама је најбитније да се дружимо,
пласман је на последњем месту, каже
Цвејин.
Нишлија са трајним боравком у Сре
му, Бобан Стојадиновић успешно је и
ове године организовао манифестаци
ју, по којој је Крчедин постао надалеко
познат.
- Веома смо задовољни како је про
текло овогодишње такмичење. Као и
прошле године, екипе су нам стигле
из Инђије, Београда, Чортановаца, ту
су били и наши Крчединци. Ваљевци
су топили дуван-чварке и они се нису
такмичили као и претходних година истакао је Бобан Стојадиновић, орга
низатор Чваркијаде.
- Стручни жири је и ове године био
на висини задатка и видим да су и так

25 екипа на Чваркијади

Чварци - крчедински бренд

мичари задовољни. Циљ нам је, поред
овог такмичарског дела, да се дружи
мо и да сви заједно уживамо у доброј
храни и музици, рекао је организатор.
Стојадиновић је додао да су и ове
године имали велики број спонзо
ра, али се захвалио и представници

ма ЈКП Комуналац, који је ове године
обезбедио простор на којем је одржа
но такмичење у топљењу чварака.
Организаторима седме Чваркијаде у
Крчедину, подршку су пружили Општи
на Инђија и Туристичка организација
општине Инђија.
М. Ђ.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Појачан надзор
анималног отпада
Са циљем спречавања ширења
такозване свињске куге Комунална
инспекција Града Сремска Митровица
је увела појачану контролу несавесног
одлагања анималног отпада.

Радници на улицама града

ИНЂИЈА: ТИХИ ХЕРОЈИ ГРАДА

До коре хлеба
са метлом у руци

П

оред њих пролазимо сваког дана,
али, да ли их заиста видимо? Ко
су ти тихи хероји града, који
раде на улици сваког дана, без обзира
да ли је лето или зима? Они су поште
ни људи, који раде тежак посао... Они
су очеви, мајке, сестре, браћа, муже
ви и жене...Они воде рачуна о хигијени
нашег града - чисте улице, саде цвеће.
Свако од њих има своју животну при
чу, живот, лак или тежак, али су увек ту
са метлом, лопатом или неким другим
оруђем у руци. Њима треба посветити
неколико редова новинског текста, јер
ако је неко заслужио, они су.
Мила Матић је једна од њих и она
у инђијском ЈКП Комуналцу, у секто
ру зеленила, ради већ 15 година. Увек
има осмех на лицу. Позитивна, распо
ложена, дочекала нас је и започела
причу, како су је животне околности

Мила Матић

довеле у ЈКП Комуналац, а није ни
сањала да ће икада радити посао на
улици.
- Ја сам пре деценију и по дошла да
радим у Градско зеленило и тада ми
је било јако непријатно. Највише због
тога, што су у мојој екипи све били
мушкарци. Међутим, временом сам се
навикла и постало ми је пријатно да
радим са њима - каже шездесетогоди
шња Мила.
Мила је само једна од неколико
људи, који су дан-ноћ ангажовани на
пословима који се обављају искључи
во на улици. Та улица може да буде
веома незахвална, са осуђујућим
погледима оних, који кажу да су мање
вредни, али ако добро размислимо
можемо и сами да схватимо, коли
ко тежак и одговоран посао раде ови
људи. Како би град изгледао да они не
очисте оно што ми бацимо, и да ли би
био исто толико леп, да њихове вред
не, радничке руке не засаде цвет или
не очисте улицу?
- Ми на улици нисмо доживели
непријатност, међутим, није баш да
нас сви гледају са одушевљењем. Ја
волим свој посао и овде планирам да
останем до пензије. Није ми тешко да
се будим ујутро у пет сати, јер заиста
волим то што радим - искрено говори
Мила.
На крају, ова прича не треба да
садржи ни најмању дозу патетике. Тре
ба само да свима отвори очи, како
би следећи пут на улици, са осмехом
прошли поред ових људи, који не зна
ју шта је срамота. Срамота је украсти,
а не радити поштен посао, какав они
обављају сваког дана!
М. Ђ.

Милош Маџић

– Тренутно у нашој околини имамо
три такозване сточне јаме за одлага
ње анималног отпада у Чалми, Мар
тинцима и Кузмину. С обзиром да то
не подмирује потребе наших грађана,
поготово пошто нам је критичан Лаћа
рак у ком се многа домаћинства баве
узгојем свиња, Град је урадио идејни
пројекат који ће се у наредном перио
ду реализовати и на локацији на путу
Лаћарак - Мартинци урадиће се тако
звани пунктови, где ће грађани моћи
да одлажу свој анимални отпад. Пот
писаће се уговор са Ветеринарскoм
установом за сакупљање, прераду и
уништавање споредних производа
животињског порекла Протеинком из
Сомбора која ће тај отпад да односи.
Још једном апелујемо на све грађане
да се уколико имају проблем обрате
својој месној заједници, инспекцији
или комуналној полицији, наводи
комунални инспектор Милош Маџић.

Мирослав Чајка

Комунални полицајац Мирослав
Чајка каже да се несавесно одлагање
и даље врши, али да је смањено отка
ко је појачан надзор, те да само при
суство комуналне полиције и одвра
ћање грађана даје резултате.
– Врши се санкцион
 исање, лице
које затекнемо на лицу места се пише
казна у фиксном износу. Казне су за
физичка лица у износу од пет хиљада
динара, за правна лица сто хиљада
динара, за предузетнике 75 хиљада,
каже Чајка.
Т. С.
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АЛЕКСАНДАР И ДРАГА ОБРЕНОВИЋ, ЉУБАВ ИЛИ ОПСЕСИЈА (2)

Пише: др Снежана Булат
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Омражена краљица

Н

акон случаја лажна трудноћа,
посебно огорчење у народу иза
зивале су приче да ће за престо
лонаследнике бити проглашена њена
браћа. Француски писац Андре Баре,
писао је да је Драги краљевска кру
на помутила разум и да је она само
мислила како ће, користећи се упли
вом који је имала на младог краља,
моћи Србију да преда деспотском бесу
њеног брата Никодија Луњевице (Кази
мировић). Удовица инжењера Машина,
дакле, била је најгори могући избор за
српску краљицу. „Према непрестано
ширеним абровима, у Драги није било
ничег доброг, ничег племенитог. Била
је она достојна само презрења (...)
Права правцата аспида, она је, како је
нарочито истицано, гледала само сво
је интересе и интересе своје породице
(...) Краљица Драга, међутим, није била
таква каква је слика створена у њој.
Била је много друкчија. Пре свега била
је то образована жена“ (Казимировић).
Драга је након основне школе, уписа
ла Виши женски завод у Београду. Изу
чавала је хришћанску науку, српски,
немачки и француски језик и историју
српског народа. Драга је имала амби
ција да се афирмише као књижевни
ца. Била је сарадник многих књижев
них часописа (најдуже је сарађивала
у Домаћици, часопису који је издавало
Београдско женско друштво), превела
је неколико романа, новела и позори
шних комада (уз помоћ Богдана Попо

О томе колика је
неправда чињена
према српској
краљици, довољно
казује дело чувеног
Радоја Домановића,
који на гнусан начин
проговара о дану
после Мајског
преврата. Реч је
о делу под називом
Краљ Александар
по други пут
међу Србима

вића) да би доцније и сама почела
да пише. Драга је учествовала у раду
Женског друштва, била је у Одбору
часописа Домаћица, и у сваком бро
ју часописа, који је излазио једном
месечно, објављивани су њени пре
води потписани иницијалима М. Д. С.
Своје радове је објављивала под псе
удонимом Рудничанка. Они су писани
према моделу женске романтичне осе
ћајности, па су мотиви које је бирала,
углавном били у вези са неоствареном
љубављу, удајама без сопственог избо
ра и угушеним надама (Столић). Инте
ресантно је напоменути да Херберт
Вивијан, енглески новинар и путописац
у својој књизи The serвian Tragedy о срп
ској краљици казује веома похвално.
Исцрпно описујући Драгин живот, Виви
јан указује на њену трагичну судбину и
изузетно тежак живот. Према путопи
шчевим речима, Драга је одрастала у
немаштини, али је ипак, захваљујући
бистрини и мукотрпном раду успе
шно савладала француски, немачки и
руски језик, и имала је веома израже
не литерарне способности. Њен брак
са инжењером Машином, био је права
ноћна мора. „Машин је био пијаница и
коцкар (...) Своју жену је на брутална
начин малтретирао“ (Vivian). Вивијан
не пропушта прилику да истакне Дра
гину величанствену лепоту, таленат
и господске манире. Била је нежна, а
њена саосећајност је привлачила сва
ког ко би је упознао. Њена лепота је
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за то време била уистину изванредна.
Имала је бујну, тамно браон косу, тамне
очи, витко тело и правилне црте лице.
Била је префињена и одлучна жена.
Манири су јој били природни и граци
озни. Одевала се једноставно, толико
једноставно, да је једна госпођа про
коментарисала: „Каква штета што јој
краљица Наталија не поклони нешто
од своје гардеробе“. Вивијан казује да
су управо чаробне Драгине очи хип
нотисале краља Александра, који се
заљубљује на први поглед. Вивијан
подвлачи и Драгину оштроумност, сна
жан карактер, политичку разборитост
и мудрост. Краљ Александар је своју
жену безгранично волео, био јој је вео
ма одан, али краљ, како каже Вивијан:
...никада не би жртвовао добробит кра
љевства и народа зарад њених хирова,
иако никада и није био доведен у такву
позицију“.
Чини се да је на најбољи могући
начин, образ Драге Обреновић, осве
тлила њена сестра Христина Петровић
Луњевица, која је писала о Драгином
боравку на двору краљице Наталије,
почетку идеалне љубави између кра
ља Александра и краљице Драге и
њиховој веридби. Христина за своју
сестру вели, да је била „једно особе
но створење управо због њене крајње
уздржљивости и беспрекорног карак
тера“; „њено држање је било апсолутно
коректно, достојанствено и озбиљно“;
„У младоме Александру она се диви
ла суверену своје отаџбине и у исто
време осећала према њему сажаље
ње, што је он, премда краљ, у ствари
био једно сироче, остављено од својих
родитеља“; „Њихова љубав је била у
истину нешто јединствено. Било је очи

гледно да је њу провиђење одредило“;
Ипак „њен идеал о срећном животу је
био спокојан и миран домаћи живот.
Ниједна жена није била мање амбици
озна него што је то била моја сирота
сестра, краљица Драга, жена племени
тог срца и анђеоске душе“.
О томе колика је неправда чиње
на према српској краљици, довољно
казује дело чувеног Радоја Домано
вића, који на гнусан начин проговара
о дану после Мајског преврата. Реч
је о делу под називом Краљ Алексан
дар по други пут међу Србима. Над
мртвим телима краља Александра и
краљице Драге стајао је свети Архан
ђео, и то с изразом правде на лицу и
пламеним мачем у руци. Након тога,
наређено је да се Александар и Драга
одведу у чекаоницу, где ће причекати
док и Свети Петар не изрекне свој суд
над овим двема душама. Александра и
Драгу су сместили у одељење за Србе.
Према Драгиној и Александровој души,
Радоје Домановић није имао милости.
Изненађујуће је с каквом бездушношћу
Домановић пише о мртвој жени:
„Чудо не одиграш један порођај! пецну је један грађанин. Дол’ на земљи
’теде, ал’ не могаде, дед’ сад одиграј!
’Натема и’ била шта чине - изговори
и доброћудно се насмеја једна баба.
Ела, бога ти, одиграј тај порођај што ти
веле - окупиле краљицу сељанке.
Дела, море - рече један сељак и
намигну на првог до себе - дела, а ево
ова баба је много вешта за порођаје.
О, порађали тамо њу ђаволи у паклу,
дабогда! Што је са мном мешаш, дале
ко јој лепа кућа! - одговори баба осор
љиво“.
Наставиће се
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САОПШТЕЊА
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Расветљено
разбојништво
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Сремској Митровици и
Пећинцима, расветлили су разбојни
штво, тешку крађу и тешку крађу у поку
шају, и ухапсили Л. М. (18) који се терети
за ова кривична дела. Против малолетне
особе који се терети за саизвршилаштво,
биће поднета кривична пријава надле
жном тужилаштву, у редовном поступку.
Сумња се да су Л. М. и малолетник,
маскирани и уз претњу реплик ама
пиштоља, крајем јануара, ујутро, ушли у
пошту и од радника узели већу суму нов
ца. Приликом претреса малолетниковог
стана, полиција је пронашла одећу и
мобилни телефон који су коришћени
приликом разбојништва. Такође се сум
ња да су Л. М. и исти малолетник, поло
вином јануара ове године покушали да
провале у исту пошту, а почетком сеп
тембра прошле године обили пољопри
вредну апотеку из које су однели дневни
пазар и два лап топа. Након задржавања
до 48 часова и саслушања у Основном
јавном тужилаштву у Руми, Л. М. је суд
ским решењем одређен притвор до 30
дана.

Заплењена
марихуана
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Старој Пазови ухапсили
су Р. К. (20) из Старе Пазове, због посто
јања основа сумње да је извршио кри
вично дело неовлашћена производња и
стављање у промет опојних дрога. При
ликом контроле његовог аутомобила
марке фијат, полиција је пронашла и
запленила 545 грама марихуане. По
налогу надлежног тужиоца, осумњиче
ном је одређено задржавање до 48 часо
ва, након чега је, уз кривичну пријаву
доведен на саслушање у Више јавно
тужилаштво у Сремској Митровици.

Протест у Шиду
У Шиду је у петак, 15. фебруара орга
низовано окупљање грађана на платоу
испред Војвођанске банке, а у оквиру про
теста 1 од 5 милиона, без протестне шет
ње. Ради се, како је рекао Пера Станиву
ковић о неформалној групи грађана. Ово
је била прилика да се договоре шта и како
даље, па је у ту сврху била постављена и
кутија у коју су грађани убацивали писане
предлоге, сугестије. Апострофирано је да
су ово мирни, нестраначки протести.
– Овде смо да се договоримо о даљим
корацима. Избацићемо троловање, при
че да смо сви исти. Хоћемо да радимо са
онима који знају шта хоће. Заштитићемо
сваког ко буде имао претње због овог про
теста. Нећемо псовати, никоме претити –
поручио је Пера Станивуковић.
На скупу су се чуле и звиждаљке, шетње
није било, а да ли ће се протести настави
ти, видећемо следеће недеље.
Д. П.
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ПОЉОПРИВРЕДНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА У РУМИ

Предавање о превенцији
наркоманије

П

редавање о превен
цији наркоманије у
школама, које је било
намењено наставном кадру
Пољопривредне
школе
„Стеван Петровић Бриле“ и
Техничке школе „Миленко
Брзак Уча“ у Руми, одржа
но је 12. фебруар
 а. Држа
ли су га чланови Тима за
борбу против наркоманије
у Сремском округу - коор
динаторка Тима др Бојана
Цањар, Дејан Кнежевић,
судија Вишег суда у Срем
ској Митровици, Горан Вла
исављевић,
полицијски
службеник и Игор Садрија,
директор Техничке школе.
Овај Тим више од три
месеца спроводи едукације
на тему превенције злоупо
требе психоактивних суп
станци у школама, у виду
трибина намењених учени
цима седмог разреда основ
них школа, првом разреду
средњих школа, наставни
цима и родитељима.
Др Бојана Цањар, специ
јалиста социјалне медици
не у Заводу за јавно здра
вље у Сремској Митровици,
истиче да им је циљ да ути
чу на ниво свести родите
ља и наставника у вези са
све присутнијим проблемом
наркоманије међу млади
ма, и указивање на значај
појачане пажње родитеља
и наставника. Поготово да
препознају ризично пона
шање, које може да прера
сте у проблем наркоманије.
– Посебан акценат ста
вљамо на радионичарски
рад са ученицима, да сами
ученици препознају ризич
не ситуације у које могу да
дођу, како да избегну те
ситуације и да их научи
мо, кроз повећање њиховог
самопоуздања, како да кажу
НЕ дрогама, односно да се
одупру негативном прити
ску и утицају вршњака, а да
родитељи науче и о новим
психоактивним супстанца
ма, такозваним „дизајнер
ским дрогама“. Родитељи
могу да погреше, ако сма
трају да је контакт мла
дих људи са дрогама једна
пролазна фаза у њиховом
сазревању, то може да буде

Предавање за наставнике

озбиљна замка. Често роди
тељи не прихватају чињени
цу да је баш њихово дете у
проблему, то дуго игноришу
или траже кривца у неком
другом – истиче др Цањар.
Она додаје, да је јако
важно да родитељи разго
варају са децом о дрогама и
то већ у узрасту од 10 годи
на, да треба јасно да поста
ве границе и правила пона
шања у породици и да се
тих правила придржавају.
Дејан Кнежевић је истакао
да је приметна слаба заин
тересованост
родитеља,
што забрињава с обзиром
на то да се ради о малолет

ничкој популацији.
– Ако се у овој раној
фази малолетници не еду
кују о опасности која пре
ти, постаћемо виновнци
повећаног криминалитета
који већ сада уочавамо. Ти
малолетници не знају у шта
се упуштају и постају касни
је, неретко, извршиоци пуно
тежих кривичних дела како
би дошли до средстава да
даље користе дроге – упо
зорава Кнежевић.
Горан Влаисављевић је
у Тиму највише задужен за
превенцију. И он подвла
чи значај, да се код деце
појача самопоуз дање и да

Тим за борбу против наркоманије

науче да кажу НЕ дрогама,
а ако дође до злоупотребе,
да се препознају знакови
и шта предуз ети као даље
кораке.
– Истичем да је најва
жнија превенција, како да
не дође до овог проблема.
Дајемо и сугестије школа
ма, ако примете да се про
даје дрога, како да поступа
ју у тим случајевима – каже
Горан Влаисављевић.
Игор Садрија, директор
Техничке школе у Руми,
каже да поздравља ову
акцију Министарства.
– Ми у школи смо већ
пролазили кроз сличне
програме, буде сваке годи
не два до три семинара, о
насиљу или наркоманији.
Добро сарађујемо са поли
цијом, Тимом, родитељима
и чим видимо да се тако
нешто дешава, брзо интер
венишемо, трудимо се да
тога не буде у нашој шко
ли. У свакој генерацији се
нађе пар ученика, на које
можемо да сумњамо да су
користили или да су склони
том пороку, али сада није
ништа више тога, него рани
је. Мислим да родитељи
први треба да реагују, али
то често није случај – рекао
је Игор Садрија.
С. Џ.
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ОПИСНА ОЦЕНА ИЗ ДРУГОГ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Нови правилник

ОШ Бошко Палковљевић Пинки / osnovneskole.edukacija.rs

У

основним школама у
Србији енглески језик
се учи од првог разре
да основне школе, а од
2003. године уведен је други
страни језик као обавезни
изборни предмет од петог
до осмог разреда. То је нај
чешће шпански, руски,
немачки, француски или
италијански језик. Балгоде
ти учења страних језика су
вишеструке - од развијања
мозга до упознавања других
култура. С обзиром на то да
је други страни језик озна
чен као обавезни изборни
предмет, он се до сада број
чано оцењивао. Министар
ство просвете је још
2017/2018. школске године
пред крај првог полугодишта
одлучило да се други стра
ни језик оцењује тростепе
ном скалом. Међутим, тада
су ученици на крају кући
однели ђачку књижицу са
бројчаном оценом. Слична
ситуација се догодила и на
крају првог полугодишта
2018/2019. школске године.
Наиме, и тада су основне
школе добиле допис у коме
стоји да се други страни
језик у петом и шестом раз
реду мора описно оцењива
ти тростепеном скал ом
истиче се, задовољава,
добар.
Драгана Биједић, педаго
гица Основне школе Свети
Сава у Сремској Митрови
ци, каже да је одлука за опи
сно оценивање другог стра
ног језика лоша.
–
Још
од
школс ке

2018/2019. године у новом
правилник у за наставни
план и програм стоји да се
други страни језик третира
као изборни програм, а то
директно значи да нема
бројчаног оцењивања. Ове
школске 2018/2019. године
пред крај самог првог полу
годишта добили смо допис
да се овај предмет искључи
во описно оцењује. Тако су
наши ученици петог и
шестог разреда на крају у
књижицама имали уписано
задовољава, истиче се,
добар. Одједном су оцене
коју ученици добијали током
првог
полугод иш та
из
писмених и контролних
задатак а и одговарања
морале да се претворе у у
једну од одредница тросте
пене скале. Сматрам да је
ова одлука веома неозбиљ
на. Надам се да ће се до
краја школске године врати
ти на старо бројчано оцењи
вање, тешко је колегама да
одрже дисцплину на часу, а
да не причам о неким дру
гим стварима. Знам да је
Друштво за стране језике
Скупштини Републике Срби
је упутило захтев да се
одлука о описном оцењива
њу поништи. Међутим, то
још није стигло на скупштин
ску расправу, каже Драгана.
Педагогица Основне шко
ле Бошко Палковљевић
Пинки Зорица Бабић је
рекла да су наставници у тој
школи поступили према
препоруци Министарства
просвете.

– Крајем првог полугоди
шта 2018/2019. године смо
поступили по препоруци
Минис тарс тва
прос вете,
тако да су ученици описно
оцењени из другог страног
језика. Иако су наставници
водили бројчану евиденцију,
на крају су оцене закључене
тростепеном скалом. То се
односило на пети и шести
разред. Ми још увек водимо,
такорећи дуплу евиденцију,
јер не знамо на крају шта ће
бити - да ли ће се до краја
вратити бројчано оцењива
ње, наводи Зорица.
нашем образовн ом
систем у оцен а је
постављена као један
од мотива за учење и дисци
плину (мада се и то полако
губи), поставља се питање
како ће изгледати часови
другог страног језика и шта
то Министарство просвете
покушава да уради? Ако се
овакво оцењивање хтело
спровести још у току
2018/2019. школске године и
то за пети разред, а у првом
полугод иш ту
2018/2019.
године је обухваћен пети и
шести разред, да ли то зна
чи да се на крају овај пред
мет неће оцењивати? Да ли
ће добити статус факулта
тивног предмета који ће учи
ти само ко жели? Самим тим
би много наставника стра
них језика остало без посла.
Једно је сигурно, образовни
систем у Србији је у хаосу
који је резултат константних
реформи, а ретко која се до
краја спроведе. З. Поповић

У
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Концерт
филмске
музике

У циљу промоције младих
талената, Центар за културу
Сирм иум арт,
орган изује
Концерт филмске музике,
који ће бити одржан 21.
фебруара 2019. године у 20
часова у Српском дому.
Поред Марије Јовановић,
која је ученица Средње
музичке школе „Петар Кран
чевић”, и аутор аранжмана
за неке од композиција које
ће бити изведене на концер
ту, у програму учествују и
њени пријатељи: Ања Зец,
Валент ин а
Малиш ев ић,
Биљана Беара, Сара Нико
лић, Николина Бјелаковић,
Јана Ракита, Нађа Ордагић,
Катарина Думанчић, Борис
Суботић, Јелена Беара и
Димитрије Штимац. Улаз се
не наплаћује.

Етнодом Гороцвет

Oбукa за жене
Удружење жена Етнодом
Гороцвет из Инђије, орга
низоваће у наредном перио
ду обуку за све заинтересо
ване, који желе да се обуче
у техникама веза и златове
за, пустовања, нецања и
ткања, као и професионал
ну
израду рукотворина.
Обука ће бити спроведена у
просторијама овог удруже
ња, а како истичу, неопх од
но је да се сви заинтересо
вани пријаве што пре, како
би се направила листа
полазника. Сви заинтересо
вани могу се јавити на теле
фон 063/ 667 -159, а обука је
у потпуности бесплатна.
М. Ђ.
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МИТРОВАЧКЕ И ЗАТВОРСКЕ ПРИЧЕ

Јован Станисављевић Чаруга
између мита и стварности

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

Чаруга пре стрељања

– Нека читав свет зна за Чаругу! –
била је једна од последњих жеља
Јована Станисављевића, у народу
знаног као Чаруга.
Ову жељу је изрек ао новинару
Политике, Предрагу Миливојевићу,
који је боравио у његовој ћелији и
урадио последњи интервју са Чару
гом, док се овај припремао за веша
ње, 27. фебруар
 а 1925. године.
Разбојник, који се у једном тренут
ку понашао као Робин Худ, у другом
тренутку би се понашао као највећи
богаташ, расипајући новац на коцку,
жене и пиће.
Народ је ипак желео да пре верује
у јунака, него у бандита. Спеване су
му песме за живота, сковане легенде
и митови.
Деценијама касније, Чаруга голица
машту људи са ових простора више
него икада.
Не прође година да се не постави
на репертоар неког од позоришта са

Убрзо напушта занат
и 1915. године
пријављује се у
аустроугарску војску.
Суочен са Источним
фронтом, он
дезертира и враћа се
у Славонију где,
уствари почиње
живот Чаруге. Не зна
се тачно када је добио
свој надимак

ових простора, нова представа
посвећена Јовану Станисављевићу
Чаруги.
Снимљено је неколико докумен
тарних и један играни филм, Чаруга,
који потписује Рајко Грлић, а за који
се наводи да је последњи филм
СФРЈ кинематографије.
Све ово условило је да се Јовану
Станисављевићу Чаруги барем
делимично испуни последња жеља...
А шта данас тачно знамо о Чаруги?
Да ли је и он залутао негде између
мита и стварности, као што то бива
са историјским фигурама са ових
простора?
Јован Станисављевић је Србин
рођен у Барама, у Славонији. Као
десетогодишњи дечак остао је без
мајке, а отац се после месец дана
поново оженио. Однос између њега и
маћехе био је од самог почетка лош,
и како је време пролазило било је
све горе. Када му се указала шанса
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да оде на занат за бравара он то
користи, искључиво да би напустио
кућу.
Убрзо напушта занат и 1915. годи
не пријављује се у аустроугарску вој
ску. Суочен са Источним фронтом, он
дезертира и враћа се у Славонију
где, уствари почиње живот Чаруге.
Не зна се тачно када је добио свој
надимак, али се претпоставља да тај
надимак значи страшан, опасан,
односно онај који убија људе.
Кажу, да је прво убиство извршио
током кратког боравка на Источном
фронту, и то свог саборца, неког
Мађара, који се удварао девојци по
имену Калинка, а у коју је Јова био
смртно заљубљен.
Након завршетка Првог светског
рата и вакууму који је настао након
распада Аустроугарског царства и
формирањем Краљевине СХС, Јован
Станисављевић организује Народну
стражу и даје налог да се по крат
ком поступку стреља сељак Станко
Бошњак.
Због овог дела је осуђен на четири
године затвора у Сремској Митрови
ци, али већ прве године бежи из
затвора, и одлази у шуму где се при
кључује групи одметник а коју су
чинили Срби и Хрвати, махом дезер
тери са фронта, који су, под утицајем
бољшевичке револуције у Руси
ји, пропагирали промену државног
уређења, те стварања јединствене
државе Јужних Словена, а своје
пљачкашке походе правдали борбом
против економске неправде и сиро
маштва. Ова група је себе називала
Колом горских тића, а на челу се
налазио Божа Матијевић, звани
Црвени Божа, који је комунистичку
догму пропагирао као будућу власт.
Након убиства Црвеног Боже, нови
вођа постаје Јован Станисављевић
-Чаруга и група се претвара у банду,
која не преза ни од чега, а чији је
једини циљ била пљачка.
Чаруга ће као вођа, често мењати
своју дружину и сараднике. Најче
шће су то били Личани и Далматин
ци, шумски радници. Никада их није
било више од шест до седам, и оно
што је интересантно, већину пљачки
извешће у жандарским униформама.
Мета пљачки су увек били богаташи,
који су готово по правилу, били омра
жени у народу што је великим делом
условљавало Чаругину популарност.
Данас, одређени хрватски истори
чари тврде, да Чаруга никада није
делио свој плен сиромашном народу
(како се то наводи у већини извора),
али да је и само његово пљачкање
богаташа, било довољна сатисфак
ција и храна за душу сиромашном
народу.
О њему и његовим пљачкама поче
ле су да се стварају легенде. Пре
причавале су се приче, настајале
песме о њему као Робину Худу –
заштитнику сиромашних.

Након завршетка
Првог светског рата
и вакууму који је
настао након распада
Аустроугарског
царства и
формирањем
Краљевине СХС,
Јован Станисављевић
организује Народну
стражу и даје налог
да се по кратком
поступку стреља
сељак Станко Бошњак

До фебруара 1925.
године, Чаругино
суђење је било
окончано и он је
обешен пред 3.000
људи. Када се суочио
са вешалима у
дворишту Краљевске
судске палате у
Осијеку, и након
прозивања
општинског
чиновника,
Чаруга је одговорио:
– Ја сам Јован
Станисављевић
Чаруга... Мој наклон,
господине крвниче...
Збогом, народе,
Чаруга путује!
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Интересантна је и велика Чаругина
популарност међу женама. До 1923.
године, неки извори наводе да је
променио двадесетак девојак а са
којима је био у озбиљним везама.
Свакој је поклањао скупоцен накит и
одећу, а често и новац. Са неким се
девојкама и верио, па је на руци увек
имао један веренички прстен, мада
је у исто време био са више њих
верен.
Ипак, већи део Хрватске стрепио је
пред Чаругом и његовом бандом.
Глава му је била уцењена на 120.000
динара и било је питање дана када
ће Чаруга бити ухапшен и осуђен.
26. децембра 1924. године у Вин
ковцима је коначно ухапшен Јован
Станисављевић Чаруга. Он се скри
вао под лажним идентитетом Никола
Дрезгић. И ту невероватно звучи
податак да је Чаруга осам дана био
доследан и одбијао да призна свој
прави идентитет, а када је коначно
признао своје право име, признао је
редом и све злочине које је учинио за
четири године, колико је харао Сла
вонијом.
Познати разбојник ухапшен је са
своја три саучесника (Марко Дрезгић
из Грачаца, Паво Прпић из Карлобага
и Мато Крмпотић из Госпића), те је
спроведен под јаком оружаном прат
њом у Осијек. И у тој ситуацији Чару
га је остао доследан свом начину
живота - будући да су га хтели преве
сти у Осијек у трећем разреду, Чаруга
је доплатио разлику за себе и своје
саучеснике, те су се возили према
Осијеку у другом разреду.
Главно питање постало је како је
дошло до Чаругиног хапшења, а
Хрватски лист у броју шест из 1924.
године, доноси вест да је славног
разбојника главе дошла управо жена,
Манда Смолчићева из Ретковца.
Иначе, Чаруга је имао велику улогу
у друштвеном животу Винковаца, где
је проживео последње дане на сло
боди, наравно, скривајући се под
лажним идентитетом. Управо тамо га
је посећивала споменута Манда,
којој се представљао под лажним
именом Милан Барић. Жандари су
једном приликом дошли у посед
писма адресиранога на Манду од
стране Милана, у коме се спомиње
покушај пљачке села, што их је дове
ло до извесног Николе Дрезгића, за
кога се касније испоставило да је ни
мање ни више него најтраженији
славонски бегунац.
До фебруара 1925. године, Чаруги
но суђење је било окончано и он је
обешен пред 3.000 људи. Када се
суочио са вешалима у дворишту Кра
љевске судске палате у Осијеку, и
након прозивања општинског чинов
ника, Чаруга је одговорио:
– Ја сам Јован Станисављевић
Чаруга... Мој наклон, господине крв
ниче... Збогом, народе, Чаруга путу
је!
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VREMEPLOV
20. фебруар
1935. Каролина Мик елс он
постала је прва жена која је
доспела на Антарктик.
21. фебруар
1804. У Велсу је Ричард Треве
тик провозао прву локомотиву.
1997. Председник Демократ
ске странке Зоран Ђинђић
изабран је за градоначелника
Београда, на основу победе
опозиционе коал
 иције Заједно
на лок алним изборима у
новембру 1996 чиме је постао
први некомунистички градона
челник главног града Југосла
вије после Другог светског
рата.
22. фебруар
1810. Рођен је Фредерик
Шопен, најзначајнији пољски
комп оз ит ор,
нац ио н алн и
романтичар.
1826. Рођен је српски адвокат,
новинар и писац Светозар
Милетић, вођа Срба у Војводи
ни у борби за национална пра
ва у Аустроугарској, борац за
либералне реформе и непо
мирљиви противник клерика
лизма.
23. фебруар
1999. У Рамбујеу су после 17
дана завршени преговори
између Срба и Албанаца, наја
вом албанских представника
да у начелу прихватају понуђе
ни споразум, док су српски
представници изричито одба
цили страно војно присуство
на Косову и Метохији, а страни
посредници одредили две сед
мице као рок за потписивање
споразума.
24. фебруар
1786. Рођен је Вилхелм Грим,
немачки књижевник, герма
нист. Сa братом Јакобом издао
је збирку Дечје и домаће бајке
браће Грим
1810. Енглески научник, хеми
чар и физичар, Хенри Кевен
диш, преминуо је у 79. години.
Кевендиш је открио хемијски
елемент водоник.
25. фебруар
1815. Убијен је српски војвода
Станоје Стаматовић, познат
као Станоје Главаш, један од
челника Првог српског устан
ка, хајдук и борац против Тура
ка. Убиство је после пропасти
Хаџи-Проданове буне наредио
Сулејман-паша.
1932. Имигрант Адолф Хитлер
добио је немачко држављан
ство.
26. фебруар
1777. Рођен је српски држав
ник и писац прота Матеја
Ненадовић, војвода из Првог
српског устанка, творац и први
председник Правитељствују
шчег совјета - прве српске вла
де.
1930. Постављени су први
црвено-зелени семафори, на
Менхетну.
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HOROSKOP
ОВАН: Осећате се
болесно. Све што се
око вас дешава дожи
вљавате емот ивн о.
Могућ је сусрет са институцијама
затвореног типа. Потребно је пуно
стрпљења и здравог разума да
бисте савладали критичне догађа
је који су пред вама ове седмице.
Будите опрезни! Уколико се јаве
стомачни проблеми, обратите се
лекару. Исхрану сведите на разум
ну меру.
БИК: За дивно чудо,
није вам лоше. Сви
око вас се нервирају, а
ви - мртви хладни.
Питате се шта им је? Успели сте
да схватите дубљи смисао живо
та. Чувајте се промаје. Због опа
сности од прехладе и проблема са
грлом, будите опрезни са хладним
напицима и сладоледом. Налази
те се у дилеми. Због нечега стра
хујете. Морате бити опрезни и
избегавати вербалне дуеле који
ничему не воде.

ВАГА: После дугих
заврзлама, ушли сте у
мирнији период. Осе
ћате да сте духовно и
интелект уално стабилни. Све
акције су уравнотежене. Добија
те унапређење које, међутим,
касни већ дуже време. Ако се
узме у обзир да лепе ствари сти
жу у право време, слављенички
сте расположени. Тренутна ситу
ација захтева пуно толеранције;
тешите се - ипак знате шта хоће
те.
ШКОРПИЈА: Ушли сте
у срећ ан период.
Добро сте расположе
ни, мада немате кон
кретних разлога за то. Од извесне
ситуације много очекујете, па се
можете разочарати. Или много
радите, или сте без посла. Са
сарадницима ствари не стоје нај
боље, али некако ипак испливава
те. Будите разумнији и реалнији,
бар кад су емоције у питању. Оста
ле области живота засад су под
контролом.

БЛИЗАНЦИ: Ушли сте
у мирнији период.
Бићете у ситуацији да
помажете мање успе
шним сарадницима - све зарад
остварења заједничких интереса.
Чувајте се бурних реакција и вре
ђања, јер на тај начин одбијате
партнера. Потрудите се да не
доспете у стање афекта. Будите
опрезни кад су емоције у питању,
јер ваша тврдоглавост квари оно у
шта сте много инвестирали.

СТРЕЛ АЦ:
Пошто
имате тенденцију да
многе ствари започне
те, али не и завршите
- пожељно је направити селекцију,
концентрисати се на једну од њих.
Мудро улећете у нове пословне
подухвате. Схватате да немате
шта да изгубите. Ко рескира, тај
добија. Супер. Нервна напетост
реакција је на пољуљано самопо
уздање.

РАК: Нова љубав је
на видику. Уживате у
загрљају вољене осо
бе. Не можете да
поверујете да је то стварност сувише је лепо да би било исти
нито. Препустите се позитивним
вибрацијама и уживајте. Уколико
се појави сивило, сетите се особе
која је на мала врата ушла у ваш
живот. Здравствене проблеме
ћете савладати уколико се на
време посветите њиховом сани
рању.

ЈАРАЦ: Уколико буде
те били напети, мора
ћете да се контроли
шете. Пошто нисте
способни да управљате собом,
склони сте свађама и ексцесима.
Са партнером сте склопили при
мирје, па очекујте мирнији период.
Уколико сте слободни, нова љубав
чека вас у августу. Честа промена
расположења праћена депреси
јом. Иако немате конкретнх разло
га за такво стање, тешко ћете га
избећи.

ЛАВ: Ситуација од
вас захтева стрпље
ње. То је за Овнове
тешко, али морате
тренирати. Ушли сте у период
финансијских издатак а. Новац
вам клизи из руку, али га и зара
ђујете, па не брините. Иако је у
наговештају нова веза, предност
дајете личној слободи. Избирљи
ви сте кад је љубав у питању.
Лукаво приступате овом пробле
му. Ваша нервоза одражава се на
здравље.

ВОДОЛИЈА: Јавља се
жеља да се наметнете
у ономе чему нисте
вични. Морате бити
објективнији према себи уколико
желите да из тренутне ситуације
извучете максимум. У све што
радите уносите целог себе. Емо
тивнији сте него што то околности
на послу захтевају. Неко од сарад
ника кочи вас у акцијама. Пробле
ми су везани за неконтролисано
уношење хране.

ДЕВИЦА: Ништа леп
ше него кад се рацио
нална Девица заљуби.
Препустите се партне
ру и уживајте. Пред вама су дуги
топли дани. Настојте да на аде
кватан начин решите једну диле
му. Пошто разум тренутно не
помаже, реагујте срцем. Дозволи
те себи и такав луксуз. Могући су
проблеми са јетром и панкреасом
услед лошег рада органа за варе
ње.

РИБЕ: Романтично сте
расположени. Пошто
слободно време про
водите у друштву,
лепо се осећате. Схватили сте да
је оно чега се ужасавате - самоћа.
Нисте задовољни послом којим се
бавите, посебно ако се он своди
на рутину. Размишљате о томе да
га промените или да у њега унесе
те иновације. Морате савладати
хипохондричну црту карактера.
Много времена проводите у стра
ху од болести.

Crkveni
kalendar
Уторак, 19. (6) фебруар
Свети Фотије Цариградски;
Свети Вукол Смирнски
Среда, 20. (7) фебруар
Свети Партеније Лампсакијски
Четвртак, 21. (8) фебруар
Св. Теодор Стратилат; Св.
Сава, Други Архиеп
 ископ срп
ски
Петак, 22. (9) фебруар
Свети мученик Никифор (Ода
није Сретења)
Субота, 23. (10) фебруар
Свети свештеномученик Хара
лампије
Недеља, 24. (11) фебруар
Свети Власије; Свети великому
ченик Ђорђе Кратовац
Понедељак, 25. (12) фебруар
Свети Мелетије Антиохијски
Уторак, 26. (13) фебруар
Свети Симеон Мироточиви

Бела торта
Састојци: За кору: 200 грама
сецканих ораха, седам беланаца,
200 грама шећера, 100 грама
сувог грожђа, 100 грама мармела
де од шипка.
За фил: осам жуманаца, 150 г
шећера, два ванилин шећера,
300 грама маскарпоне сира, три
децилитра слатке павлаке, 10
грама желатина у праху.
За декорацију: четири децили
тра слатке павлаке

Припрема: Беланца умутити у
чврст снег, а затим постепено уз
непрестано мешање додавати
шећер. По дну округлог калупа за
торту обложеног папиром за пече
ње, распоредити сецкане орахе и
суво грожђе. Потом нанети шам
од беланаца и поравнати. Сушити
у одшкринутој рерни на 140 сте
пени 90 минута. Печену кору
оставити да се охлади па је извр
нути наопачке и премазати мар
меладом од шипка.

• Потрчао је у сусрет
трамвају. Трамвај га није
препознао.
• Срби имају два мора:
море и море бре!
• Не чачкај мечку, акти
вираћеш аларм.
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Плитак поток
у Манчестеру

MRTAV
UGAO
Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Foto: givemesport.com

П

рошлог уторк а почела је нокаут
фаза Лиге шампиона. Прштало је у
Италији, Енглеској и Холандији.
Али кренимо редом.
Рома је као домаћин добила Порто са
2:1. Блистао је клинац по имену Николо
Заниоло који је спаковао оба гола за
Рому. У најави неизвестан дуел, оправ
дао је та очекивања и нема сумње да
ћемо у Португалу гледати наставак бор
бе две прилично уједначене екипе. Реал
но, Рома има бољи тим али су у пробле
му у последње време. Највише заслужу
јући срамотном поразу од Фиорентине у
Купу. Испрашили су их са 7:1. Најдебљи
крај извукао је наш Александар Коларов
кога су Ромини ултраси узели на зуб.
Није помогао ни гол који је дао викенд
пре утакмице са Портом. На трибинама
се видео транспарент - Бастардо Кола
ров.
Јунајтед је добио по устима од Париза.
Морам признати да сам очекивао више
од енглеског тима, али једноставно, када
видите састав Парижана, све вам је јасно.
Без обзира што су играли без два битна
играча, Каванија и Неимара, може се
рећи да су бољи и квалитетнији од Ман
честера на сваком делу терена. Све је то
у реду, Погба, Рашфорд, Лукаку... Али
брате мили, треба имати бар једног
исправног играча у одбрани. Јунајтед то
нема. Мали Мбапе и Ди Марија су их пре
газили као плитак поток. Два комада у
мрежи Енглеза, хвала лепо, довиђења,
пријатно. Треба напоменути и то да је
Погба, играч којег не краси баш нека
интелигенција (ако мене питате), попио
црвени картон на крају утакмице.
У другом мечу који се играо у Енглеској,
Тотенхем је одржао час фудбала на Вем
блију. Играчи Борусије су седели у клупи и
учили како да пустиш противника да се
истрчи и умори, а онда га нокаутираш за
неколико минута. Немци су испраћени са
три гола у мрежи и биће им паклено тешко
да надокнаде ту разлику у реваншу.
Треба одати признање Тотенхему за
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резултате које остварују. И то не само ове
сезоне, него и претходних. Клуб који има
велико упориште у јеврејској заједници у
Лондону је сјајно организован . У екипу је
последњих година минимално улагано.
Председник Данијел Леви није потрошио
ни цвоњка у прелазном року пред почетак
сезоне, али је створена одлична база од
талентованих играча. Паре су уложили у
изградњу новог стадиона, који ће, када
буде отворен, бити један од најмодерни
јих у свету.
У Амстердаму смо видели трагедију
једног младог и атрактивног тима. Ајакс је
кидисао на гол Реала од првог минута али
им је неискуство дошло главе. Искрено,
жао ми је Ајаксових играча јер, узимајући
све у обзир, нису заслужили да изгубе.
Овде се десио један моменат који је, уз

победу Тотенхема био утисак недеље.
Наиме, видели смо ВАР технологију која
је коначно почела да одлучује мечеве и у
Лиги шампиона. Холандски клуб је фасо
вао на најгори могући начин. Дали су гол
у првом полувремену и већ обавили
церемонију радовања, грљења и љубље
на. Ал’ не лези враже. Судија прегледа
снимак и поништава гол. То мора да боли.
Посебно у овако битним утакмицама.
Руку на срце, наш Тадић јесте био у
офсајду и гол није био регуларан. Нема
сумње, ВАР наставља да дели јавност и
треба да прође пуно времена да би се
прихватила чињеница да више нема
спорних ситуац
 ија. Барем што се Реала и
осталих великана тиче. Да ли ће ова тех
нологија судити и у корист сиротиње,
остаје да се види.

АКТУЕЛНО ИЗ ФК ИНЂИЈА

Нова појачања
Ф
удбалски клуб Инђија
полако приводи крају
зимски прелазни рок,
који је био и те ако буран за
клуб покрај железничке ста
нице. Редове зелено- белих
напустило је неколико стан
дардних играча, који су били
носиоци игре и који су, у нај
већој мери заслужни за вео
ма добар пласман на табели
Прве лиге Србије.
Међутим, није се дуго чека

ло и у Инђију су стигла нова
појачања. Последњи међу
њима Игор Максимовић, бив
ши играч Вождовца, затим
Срђан Димитров, повратник
и Огњен Дамјановић, искусни
нападач.
Поред поменутих игра
ча у Инђију су у претходних
месец дана стигли и Небојша
Бастајић, бивши играч ТСЦ-а,
штопер Божидар Величко
вић, Ненад Кочовић, Нема

ња Видић, Алекса Андре
јић, Никола Димитријевић и
Алија Изберовић, штопер из
Тутин-а. Циљ је, како кажу
представници клуба, улазак
у виши ранг такмичења, што
није немогуће, јер су зеленобели полусезону завршили
на другој позицији, са само
бодом заостатка.
– Мислим да смо са новим
играчима заоштрили кон
куренцију и да ће екипа, уз

Срђан Димитров

тренера Благојевића, има
ти берићетно пролеће пред
собом – рекао је Драган
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ГОДИШЊА СКУПШТИНА САВАТЕ
САВЕЗА СРБИЈЕ

СБК „Рума“
најбољи у Србији
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КАРАТЕ КЛУБ „ФРОНТ“ СТАРА ПАЗОВА

Медаље на
Европском првенству

Ђорђе Тешановић

Н
Награђени у Руми

Р

едовна годишња скуп
штина Савате савеза
Србије одржана је 10.
фебруар
 а у Руми. На овој
скупштини додељена су и
признања
најуспешнијим
спортистима Савате савеза
Србије за прошлу годину, а
међу њима је било и доста
чланова СБК „Рума“.
СБК „Рума“ је понео титулу
најуспешнијег клуба у Срби
ји, а у име клуба пехар је при
мио Дамјан Марковић, пред
седник.
Од такмичара из румског
клуба признања су отишла
у руке Страхиње Јоцковића,
Јоване Касап и Петра Јова
нова, док је за најуспешнијег
тренера Савате савеза Срби
је проглашен Миодраг Ракић,
тренер СБК „Рума“.

– Ово је велики успех
нашег клуба који је други пут
заредом најуспешнији клуб
у држави, а наши спортисти
настављају са освајањем
медаља на великим међуна
родним такмичењима. Сезо
ну смо добро започели на
Светском купу у Будимпешти
где смо освојили пет медаља,
од тога три златне. Очекују
нас два државна првенства
која ће у марту бити одржана
у Руми, рекао је најуспешнији
тренер Миодраг Ракић.
СБК „Рума“ је плакету за
покровитељство рада клуба
уручио Александру Бундалу,
као представнику локалне
самоуправе и Милошу Мар
ковићу, секретару Савеза
спортова Општине Рума.

С. Џ.

Пилиповић, директор ФК
Инђија.
– Морам да кажем, да није
закулисних радњи, ФК Инђи
ја би се прошетао до Јелен
Супер лиге. Ми ћемо наста
вити као и до сада, да игра
мо поштено и да квалите
том покушамо да дођемо до
вишег ранга, додао је Пили
повић.
Упоредо са јачањем редо
ва, одвијају се припреме за
предстојећи, пролећни део
првенства. Припреме су сти
гле, како каже тренер зеленобелих Срђан Благојевић, на
пола пута. Приморани су да
крену испочетка, јер су про
менили више од половине

стандардних играча.
– Ми смо окренути ка будућ
ности и радимо на томе да
остваримо амбиције клуба,
иако ће бити веома тешко, јер
знамо какве предности имају
наши противници. Међутим,
од 20 одиграних кола, чак 12
смо били на првом месту на
табели, и то нас обавезује да
дамо све од себе у наставку
првенства – рекао је тренер
Благојевић.
До
почетка
првенства,
зелено-беле очекује још неко
лико контролних утакмица и
тренинзи, на којима ће нау
чити и усавршити одређене
принципе игре.
М. Ђ.

а 46. Првенству Европе
у каратеу за кадете,
јуниоре и млађе сенио
ре које се одржало у Данској,
боје Србије бранили су Ђорђе
Тешановић и Марко Михајло
вић, чланови Карате клуба
Фронт из Старе Пазове.
Поред тога, европски карате
судија, Анђелк а Шавија из
Нове Пазове, имала је прили
ку да суди мечеве на помену
том такмичењу.
У категорији борбе поједи
начно до 21 године +84 кило
грама, Ђорђе Тешановић је у
конкуренцији од 25 такмичара
освојио бронзану медаљу.
Деветнаестогодишњи Теша
новић је једини каратиста који
је на овом првенству освојио
медаљу за Србију, победивши
у елиминацијама представни
ка Мађарске. У другом колу је
изгубио од Азербејџанца, да
би у репасажним сусретима

победио Македонца, а затим и
Италијана.
Сем тога, што је Србију
представљао још један Ста
ропазовчанин, Марко Михај
ловић, који није имао среће
овог пута, мечеви у оквиру
првенства били су прилика да
своје судијско умеће покаже
европски карате судија Анђел
ка Шавија из Нове Пазове,
која је стекла лиценцу Европ
ске карате федерације.
Све њих везује старопазо
вачки Карате клуб Фронт.
Одлазак на поменуто такми
чење, са којег су се представ
ници наше државе и старопа
зовачке општине вратили са
бронзом у рукама, подржала
је локална самоуправа која
поред улагања у младе спорт
ске наде, има слуха и за оне
мало искусније спортисте који
своје знање несебично прено
се на најмлађе.
С. С.

СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА ЈЕДИНСТВО

Освојили Куп Србије
Стрељачка дружина Једин
ство освојила је Куп Србије у
стрељаштву, који је одржан у
Смедереву. Најзаслужније за
овај резултат су Марија
Малић, Марија Коларевић и
Александра Хавран.
У појединачној конкуренци

Марија Коларевић

ји, такмичили су се јуниори,
где је Александра Хавран
освојила друго, а Марија
Малић треће место. У апсо
лутној конкуренцији сениоријуниори, Александра Хавран,
пионирка освојила је треће
место.
А. О.
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ЛАЋАРАК: ПОТРЕСНА ИСПОВЕСТ РОДИТЕЉА УБИЈЕНОГ ВЕЉКА ВАСИЉЕВИЋА

Имао је намеру да га убије

– Наш син је био ученик треће годи
не смера угоститељски техничар, гол
ман у ФК Раднички, волео је јако фуд
бал. Скроман и задовољан оним што
има. Од малих ногу смо га учили да
поштује старије, културан, ваљда као
такав је и био омиљен у месту, међу
друговима, којих је имао баш пуно.
Никада нам се нико није жалио на
њега, није правио проблеме, насмејан
и ведрог духа... Зашто га је убио ми ни
данас не знамо, почели су причу роди
тељи.
Овако за М Новине, после месец
дана од убиства седамнаес тогоди
шњег Вељка Васиљевића из Лаћарка
код Сремске Митровице, говоре отац
Никица и мајка Велиборка. Осумњиче
ни за ово кривично дело Душан Мила
новић (19) комшија из улице и Вељков
пријатељ, налази се у истражном при
твору Казнено-поправног затвора у
Сремској Митровици. Њихови зајед
нички пријатељи, који у тешким трену
цима, покушавају да буду утеха Вељ
ковим родитељима, у разговору за наш
лист, питају се зашто је Душан те вече
ри уопште понео нож, када је позвао
Вељка да се обрачунају.
Од 12. јануара породични дом Васи
љевића у Улици Слободана Пенезића,
завијен је у црно. Вељка нико више не
може да врати, а родитељи и његов
старији брат Никола (22), уздају се да
ће правда победити на суду и да ће
убица бити најстроже кажњен.
– Он је мог сина убо четири пута
ножем, чије сечиво је дугачко 15 центи
метара. Вељко је имао два убода у
бутину, један у раме и један у срце. Не
знамо који је био фаталан, али је
сасвим јасно да је он ишао са том
намером да га убије – тврди отац Ники
ца, који је трагичну вест примио у
Немачкој, где је у том тренутку радио
као возач камиона.
– Тог дана ме је назвао старији син и
рекао да је Хитна помоћ одвезла Вељ

Другови настрадалог Вељка

Брат Никола, мајка Велиборка и отац Никица

ка и да морам да се вратим кући. Поку
шавао сам телефоном да добијем
више информација, али ми се нико
није јављао од укућана. Онда ме је
назвао Драган, Душанов отац и рекао:
„Овај мој дебил избо је Вељу, прими
моје саучешће“.
Паркирао сам камион, почео да се
тресем, плачем, присећа се тог тренут
ка сузних очију Никица.
У трагању за истином, како је дошло
до убиства, после сукоба који је између
њих двојице избио прво у граду, Вељ
ков отац показује преписку између
његовог сина и Душана те вечери на
инстаграму.
– Душан је Вељку послао поруку у
два часа и 26 минута ујутру, да дође на
игралиште да се обрачунају. Мој син је
стално тражио одговор, зашто га је он
напао у граду, да није било разлога, да
ништа није крив, али је Душан инсисти
рао да дођу код терена. „Излазим за
минут и то сам, никога нећу звати“,
написао је Душан. Чак му је упутио и

Касно за помоћ
Неколико тренутака после трагеди
је, наишао је Н. К. (17), који је затекао
Душана како лежи на Вељку.
– Зграбио сам га и склонио од
њега. Душан је нешто мрмљао,
ништа нисам могао да га разумем,
док је Вељко лежао непомичан.
Помислио сам да се онесвестио.
Нисам знао да је у том тренутку већ
био мртав – присећа се Вељков нај
бољи друг још од забавишта, који је
чекао Хитну помоћ, коју су позвале
комшије.
поруку у којој каже, да ће ионако за
њега добити десет година и изаћи до
тридесете. Дописивање је завршено у
два сата и 50 минута, и тада је Вељко
кренуо према њему – прича Никица,
додајући да између двојице младића
раније није било сукоба.

С. Костић

Место трагедије

