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Вођење пословних књига за:
• привредна друштва
• предузетнике
• пољопривредна газдинства
• удружења грађана
• буџетске кориснике
Пореско саветовање
Трансферне цене
Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а
Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ALEKSANDAR VU^I] U KAMPAWI
BUDU]NOST SRBIJE:

Boqa budu}nost za
Sremce i Ma~vane

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

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

ALEKSANDAR VU^I] U KAMPAWI BUDU]NOST SRBIJE

Boqa budu}nost za
Sremce i Ma~vane
• Смањују се дугови на државном нивоу, били су 78 одсто бруто домаћег
производа, данас су 50 процената, и још ће се смањивати
• Хвала вам што сте веровали да смо озбиљни и одговорни људи и да ћемо
тешким и напорним радом да доведемо земљу у данашњу ситуацију
• Ове године ћемо поново повећати плате и пензије, а све на сигурним ногама да
даље не задужујемо државу
• Градиће се ауто пут Рума - Шабац са брзом саобраћајницом до Лознице и у тај
пројекат ће држава уложити 425 милиона евра, а затим следи и изградња ауто
пута до Руме до Новог Сада, тако да ће „сви путеви да воде у Руму“
• Радићемо на даљем смањивању незапослености у Инђији, а уложићемо и 250
милиона динара у завршетак спортске хале
• Нама је Шид важан као гранично место, и сада када је индустријска зона при крају
веома брзо очекујемо долазак инвеститора у ову општину, самим тим смањиће се
број људи који из шидске општине одлазе у Словачку и друге земље
• Настојаћемо да што више урадимо за Белегиш, Сурдук, и читав Срем, у смислу
развоја туризма, а општина Стара Пазова је вероватно рекордер по ниској стопи
незапослености
• Митрос и Срем Шид поново раде, као и Бродоградилиште у Мачванској
Митровици. За разлику од оних који су довели до затварања фабрика, ми смо
отворили те, али и нове фабрике и омогућавамо људима да дођу до посла. То је
наш најважнији посао, да грађани Србије дођу до бољег живота и бољег стандарда

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

Посета Белегишу

П

редседник
Србије
Алексан
дар Вучић 8. марта посетио је
Сремски округ у оквиру кампа
ње „Будућност Србије” која траје од 7.
фебруара. Током посете обишао је све
делове Срема, сем општина Пећин
ци и Ириг и био је то седми од укупно
29 региона који је посетио председ
ник државе. У посети са председни
ком били су и председник Покрајинске
Владе Игор Мировић, градоначелник
Новог Сада Милош Вучевић и пред
седник општине Стара Пазова Ђорђе
Радиновић.
Посету овом делу Војводине пред
седник Србије започео је у Белегишу,
доласком у један од најсавременијих
објеката вртића „Радост”, који је изгра
ђен пре непуне три године, где га је
поздравио велики број грађана, а нај
млађи су га дочекали са погачом, док
су дружење наставили у самом вртићу.
Председник је разговарао са децом
у вртићу, која су га дочекала рецитаци
јама. Једну од девојчица интересова
ло је када ће доћи у оближњи Сурдук.
– Доћи ћу и у Сурдук. Сада нисам
могао. Настојаћемо да нешто више
урадимо за Белегиш и Сурдук, како
би видела више бродова на Дунаву
са туристима који би могли да дођу и
виде колико су лепи Белегиш и Сур
дук, одговорио је Вучић.
Друга девојчица га је питала да ли

има децу, на шта је председник одго
ворио да има троје.
– Имам сина Данила, који је већ
старији, ћерку Милицу, која је вредна
и одличан ђак и малог Вукана, који
нема ни две године и који изговара тек
по неку реч, али је добар и сладак –
казао је Вучић.
Питао је Вучић децу да ли су чести
тала својим мајкама Дан жена, и пору
чио им да буду пажљива према њима,
не само данас, већ сваког дана. Пред
ставници Месне заједница Белегиш
су дамама окупљеним испред вртића
поделили руже поводом Дана жена.
Вучић се у обраћању окупљеним
грађанима у Белегишу осврнуо на
планове када се говори о улагањима у
овај део Срема. Навео је да у општини
Стара Пазова стопа незапослености
ниска, али да она мора да се сведе на
минимум. Такође је рекао да се мора
више развијати туризам и да ће бити
уведени посебни бродови, који ће сао
браћати од Новог Сада до Београда.
– У почетку би то било под држав
ном контролом, а после да нађемо
интересе код приватника,   од тога ће
онда користи имати и Белегиш и Сур
дук, рекао је Вучић.
Како каже, сада, када у буџету има
више новца, држава је спремна да
саслуша предлоге покрајине и општи
не где то још треба да се уложи у пут

ну инфраструктуру, вртиће, школе и
друго.
Први човек општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић нагласио је да без
подршке Владе Републике Србије, не
би било могуће реализовати капитал
не пројекте, а један од њих је свака
ко и изграђени објекат вртића у овом
селу.
– Са председником Србије највише
сам разговарао о путној инфраструк
тури и обећана нам је велика помоћ, с
обзиром на то да нам путеви захтевају
реконструкцију, јер је развој привре
де у овом делу Срема донео и већи
проток тешких теретних возила што је
утицала на стање путева – истакао је
Радиновић.
Посета председника Србије усле
дила је дан после добијања Златне
медаље за квалитет у предшколском
образовању којим је награђена ПУ
„Радост” на Сајму образовања „Путо
кази“ у Новом Саду, истакла је дирек
торка ове установе Борислава Бање
глав Клаћик.
– Вртић „Бубамара“ један је од девет
објеката ПУ „Радост“, који је изграђен
пре четири године, а може да прими
између 100 и 120 малишана, узраста
до шест година – рекла је директорка.
С. Станковић
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Александар Вучић у Инђији

Инђија ће памтити овај 8. март

П

редседник
Србије
Александар
Вучић,
у оквиру кампање
„Будућност Србије“ прошлог
петка, је посетио и Инђи
ју. Вучића је дочекао вели
ки број грађана, који су га
поздравили носећи заставе
и транспаренте, као и пред
ставници општинске власти.
Председник је присуство
вао почетку асфалтирања
Улице Бранка Ћопића, тим
чином отпочиње пројекат
-  асфалт на свим неасфал
тираним улицама на терито
рији општине Инђија.
Председник Србије пору
чио је грађанима у Инђији,
да ће ове и наредне годи
не бити повећаване плате и
пензије и да ће људи моћи
боље да живе, зато што је
буџет у неупоредиво бољем
стању.
Он је истакао да је циљ да
се обичним људима побољ
ша животни стандард. Како
је рекао, градиће се и пру
га кроз Инђију, затим пру
га Инђија-Рума, која после
мора да се спаја са Шидом.
– Радићемо и на смањива
њу незапослености у Инђији
са циљем да више не буде
нико незапослен. Држава
ће помоћи општину Инђија
са 250 милиона динара да
би могла да заврши град
њу спортске хале, рекао је
Вучић.

Председник Вучић је   још
једном, у свом излагању,
истакао значај завршетка
хале.   
– Колико година се спорт
ска хала градила у Инђији?
Недостаје још пуно новца, а
обећавали су то још откад,
недостаје
250
милиона
динара. Тај новац ће доби
ти општина од државе, да
можете да завршите спорт
ску халу и да наша деца
имају исте услове као у раз
вијеним земљама Европе и
света – додао је Вучић.
Председник
општине
Инђија изразио је велико
задовољство, због посете
председника Србије, исти
чући да је задовољан и због
тога што је управо он при

суствовао почетку реали
зације историјског пројекта
за све грађане ове сремске
општине.
– Мислим да ће Инђија
дуго памтити 8. март, и да је
ово један од највећих проје
ката у историји наше општи
не икада. После толико
чекања, почињемо историј
ски пројекат асфалтирања
76 неасфалтираних улица.
Ниједна кућа на територи
ји целе општине више неће
бити у улици без асфалта,
наша деца више никада
неће газити по блату – иста
као је Гак.
Председник општине је
наставио даље о пројекту
рехабилитације улица.
– Ми се на овом пројек

Почело асфалтирање Улице Бранка Ћопића

ту нећемо зауставити, јер
је ове године опредеље
но још више средстава за
рехабилитацију улица које
су у лошем стању, а имају
асфалт. Имамо комплетну
реконструкцију Голубиначке
улице, до јуна ћемо уради
ти још неколико улица које
су приоритетне, не само
у Инђији, већ и у осталим
насељеним местима наше
општине – појаснио је Гак, и
додао да ће се у наредних
годину дана највише гради
ти у том сремском граду.
Подсетимо да ће у целој
општини Инђија бити асфал
тирано укупно 76 улица, што
је око 44 километара путе
ва, а вредност инвестици
је је четири милиона евра.
Према пројекту, рок за завр
шетак радова је 180 дана.
Неке од улица, које ће доби
ти нови асфалт у Инђији, су
улице: Стевана Дечанског,
Крајишка, М. Стојића Гор
чила, Змај Јовина, Видов
данска, Крчевине, Ђорђа
Војновића, Бачка, Стевана
Сремца, Сретењска крак 1
и 2, Кнеза Милоша, Банат
ска, Сремска кратка, Срем
ска, Бранка Ћопића и Цара
Душана-кратка.
Након
асфалтирања улица у Инђи
ји, почеће постављање
асфалта и у околним мести
ма, кажу надлежни.
М. Ђ.
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Сви путеви воде у Руму

Дочек у Добринцима

У

оквиру кампање „Будућност
Србије“ председник Александар
Вучић је, када је реч о румској
општини, посетио италијанску фабри
ку La Linea verde.
Председника Вучића је у Добринци
ма дочекао велики број житеља рум
ске општине којима се он, пре обила
ска фабрике, обратио, имајући у виду
датум, посебно, свим женама честитао
8. март.
Вучић је подсетио да је држава до

У фабрици La Linea verde

сада доста уложила у Руму и да је он
сам отворио пет фабрика.
– Задовољан сам што је Рума, која је
била на зачељу Сремског округа, сада
у врху. Желим да Рума напредује још
брже и снажније, а то не бисмо могли
без вас, без ваше подршке и помоћи.
Те фабрике су значиле и много више
новца за локалну самоуправу. Зато сам
задовољан што су и овде у Добринци
ма, али и многим другим селима, број
не улице асфалтиране, уређени врти

ћи, домови здравља, али то може да
буде још боље – истакао је Вучић.
Он је замолио и представнике локал
не самоуправе да примају грађане и
разговарају са њима, неки проблем
могу решити, неки не, али треба разго
варати, јер су управо и постављени да
би разговарали са људима и решава
ли њихове проблеме.
– Наставићемо даље на развоју
Руме, 425 милиона евра кошта ауто
пут Рума-Шабац, са мостом на Сави и
одатле брза саобраћајница до Лозни
це. Рума ће бити најбоље повезано
место у читавом чворишту аутопуте
ва. После тога следи пут Рума-Нови
Сад и то је још једна додатна шанса
за Руму. Што би некад стари Римљани
говорили, сви путеви воде у Рим, сад
сви путеви воде у Руму. Кад кажем 425
милиона евра, то је много новца које
држава издваја зато што жели убрза
ни развој и Срема и Мачве, зато што
то јесте наша будућност. То можемо да
радимо зато што данас имамо стабил
не јавне финансије, стабилну финан
сијску ситуацију у држави, онако како
има и Рума – подвукао је Вучић.
Он је рекао и да зна да је румска
општина некада дуговала пола мили
јарде динара, а данас сваког дана на
свом рачуну има најмање 100 милиона
динара.
Смањују се дугови на државном
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нивоу, били су 78 одсто
бруто домаћег производа,
данас су 50 процената и још
ће се смањивати.
– Зато је било важно да
имамо вашу подршку за
тешке реформе и хвала
вам што смо у томе успели,
хвала вам што сте верова
ли да смо озбиљни и одго
ворни људи и када је било
најтеже, да ћемо тешким и
напорним радом да доведе
мо земљу у данашњу ситуа
цију. Ове године ћемо поно
во повећати пензије и плате,
а све на сигурним ногама да
даље не задужујемо државу
– казао је Вучић.

13. MART 2019.

ове италијанске фабрике у
Добринцима.
По обиласку   фабрике,
Александар Вучић се обра
тио новинарима и указао да
је осам милиона евра уло
жено у робу, опрему и обје
кат у Добринцима.
– И Покрајина и Репу
блика ће наћи начина да
додатно
субвенционишу
прераду у пољопривреди,
јер је то фаза која нам је
недостајала. Са поносом
хоћу да кажем људима да,
када купе овакву салату у
нашим продавницама, купу
ју најбољу. То је салата, која
је после пет сати, са њиве

Александар Вучић у учионици

И
Александар Мартиновић, Слађан Манчић
и Александар Вучић

Председник Вучић   је
даље излагање наставио о
пројектима у пољопривре
ди.   
– Вратили смо субвенци
ја за пољопривреду, биће
ИПАРД програми, улагаће
мо у пројекте као што је La
Linea verde. И повртарима
и ратарима, а посебно сто
чарима, биће неупоредиво
бољи услови за рад у будућ
ности него што су били до
сад. Не знам колико вас је из
Добринаца, колико из Руме
и околних села, али ствар
но вам бескрајно хвала, да
је митинг у Руми, ја бих био
пресрећан са оволико људи
– рекао је на крају обраћа
ња, окупљеним грађанима
председник Вучић.
Он је потом, у пратњи
председника Општине Сла
ђана Манчића, Александра
Мартиновића, шефа посла
ничке групе СНС у Скуп
штини Србије, и директора
„La Linea verde“ Бранислава
Игњатовића, обишао погон

стигла у наше продавнице.
Свеже, чисто, изванредно,
са наших њива, и они који
се здраво хране, за разли
ку од мене, могу да ужи
вају у овим производима.
Мислим да смо пројектима
и уредбама, које смо доне
ли да учествујемо и са по
50 одсто у опремању маши
нама и куповини нове опре
ме, људима дали додатни
подстицај да могу да раде
више. Ми смо на њиви увек
имали све, али не и готов
производ, који бисмо људи
ма понудили. Посебно сам
захвалан што сам видео да
и Срби могу нешто овако да
раде – рекао је председник
Вучић у оквиру кампање
„Будућност Србије“.
Са њим су у Добринцима
били и Игор Мировић, пред
седник Покрајинске владе,
као и Бранислав Недимовић,
министар пољопривреде и
Ненад Катанић, помоћник
министра за пољопривреду.
С. Џакула

спред реконструиса
не школе „Сремски
фронт”   у Шиду Алек
сандра Вучића је 8. марта
дочекао велики број гра
ђана, председник општи
не Предраг Вуковић, његов
заменик Зоран Семеновић,
директорка школе Слађа
на Љубојевић, запослени, и
ученици у народним ношња
ма.

У сали за физичко васпитање

Боља
Обраћајући се грађанима,
Вучић је појаснио о којим
темама ће причати.
– Ја ћу овде да говорим
само о Срему и Шиду, а
нешто касније ћу у Митрови
ци и о другим темама. Наш
посао је да обновимо путе
ве, школе и срећан сам што
смо 53 милиона уложили у
ову школу, преко Канцела
рије за јавна улагања. Све
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ју, сад ћемо да доведемо
једну-две фабрике у Шид.
Нама је Шид важан и као
гранично место, као и место
из кога не смемо да дозво
лимо да људи одлазе ни у
Словачку, ни у друге земље.
Зато ћемо да се боримо за
Шид, зато нам је потребна
ваша помоћ и ваша подр
шка. Очекујте ове године, са
извесношћу кажем, да ћемо
довести инвеститоре у Шид
– обећао је Вучић.
О значајним темама за
Шиђане, Вучић је говорио и
о водоснабдевању.
– Желим и да урадимо
водовод у пет села, где воде
нема. И за то имамо новца.
Нисам дошао да изговарам
добре жеље, оно што кажем
да ће бити изграђено, то ће
бити направљено. То може
мо данас, зато што имамо
уређену касу. Зато што има
мо уређене јавне финансије,
зато што имамо више новца.

7

платила, после 1975. године
када је изграђена. У сваки
јавни објекат у Шиду, хоће
мо да уложимо новац, знамо
да општина данас не може,
али довођењем фабрика,
општина ће имати све више.
Имаће све веће приходе и
моћи ће да ради у вашем
интересу. Зато хоћу да вам
се захвалим за велику подр
шку коју сте нам увек дава
ли, за поверење, и зато што
верујете у рад, а не у лепе
речи. Зато вам обећавам
ове године једног инвести
тора, једну фабрику. Тру
дићемо се да не буде само
један, трудићемо се да их
буде више – обећао је Алек
сандар Вучић.
Потом је прошетао кроз
обновљен простор Основ
не школе „Сремски фронт”,
посетио ученике првог раз
реда, и час физичке култу
ре, где је најавио и изград
њу базена. У књигу утисака

будућност за Шиђане
јавне објекте ћемо обнови
ти. Радићемо обилазницу
око Шида и видећете радо
ве веома брзо. Урадићемо
све путеве у центру, у Улици
Цара Душана, све од Товар
ника до центра Шида. Поче
ли смо да радимо и сигурно
ћемо урадити 22 километра
ауто-пута од Батроваца ка
Сремској Митровици, да кад
се улази из Хрватске да се

види да улазе у уређену,
модерну земљу, која напре
дује великом брзином – под
вукао је Вучић.
Председник Вучић наста
вио је говор о новим фабри
кама у сремском округу.
– Сад сам отворио пет
фабрика у Руми, овде само
„Срем Шид”, нисмо нову
фабрику довели. Сад је
индустријска зона при кра

Уручење поклона

Општина Шид је у тешком
стању, због наслеђених
ствари, има велики дефицит.
Зато ћемо гледати да помог
немо максимално и у новцу,
али и у свим другим радови
ма, као што су радови у овој
школи – казао је Вучић.
На крају посете, председ
ник Вучић се захвалио на
подршци и поверењу.
– Ово је држава Србија

је записао: „Пресрећан сам
што сам посетио ову школу.
Хвала наставном особљу на
дивној бризи за нашу децу.“
Председник је на поклон
добио репродукцију слике
Саве Шумановића и књигу
„Историја српског народа”
Симеона Пишчевића.
Д. Попов

8
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Више инвестиција
у Сремској Митровици

Посета домаћинству Чикић у Засавици I

Г

лавно
обраћање
председника
Александра Вучића у оквиру кам
пање „Будућност Србије“ је било
у Сремској Митровици. Александар
Вучић је најпре посетио сеоско тури
стичко домаћинство Чикић у Засавици I
и фабрику сточне хране у Салашу Ноћај
ском „Храна продукт“.
Александра Вучића су, поред окупље
них Засавчана и домаћина Слободана
Чикића, дочекали министар пољопро
вреде Бранислав Недимовић и градона
челник Сремске Митровице Владимир
Санадер. Слободан Чикић је у разгово
ру са председником уз чашицу домаће
ракије изнео капацитет смештаја као
и понуду коју има у свом домаћинству.
Алексанар Вучић је објаснио да је вео
ма важно улагање у сеоски туризам, јер
на неки начин то значи и опстанак села,
а да ће држава такве пројекте подржати
субвеницијама. У припреми је закон који
ће омогућити давање субвенција свако
ме ко жели да се бави туризмом.
– Ако желите да проширите своју
делатност, да имате више лежајева, на
пример, добићете озбиљну подршку од
државе. Сваком ко буде желео да ула
же у туризам даћемо 50 посто новчаних
средстава, без враћања. То је, дакле,
поклон. Мислим да је то велика помоћ,
рекао је Александар Вучић.
Након посете овом домаћинству, пред
седник је обишао и фабрику „Храна про

дукт“. Испред компаније, Александра
Вучића је дочекала породица Станковић
и запослени у овој фабрици. Председник
је обишао фабрику са министром пољо
привреде Браниславом Недимовићем,
председником Покрајинске владе Иго
ром Мировићем и секретаром у Мини
старству привреде Драганом Стевано
вићем. Председник је на поклон добио

књигу „Ваке се речи говору у Мачви“
-   аутентичан речник мачванског говора
и домаћу ракију.
Након обиласка ова два места у север
ној Мачви, председник се, поред преми
јерке Ане Брнабић и председника Покра
јинске владе Игора Мировића, обратио
окупљеним грађанима у Сремској Митро
вици. Председник је најавио закон о

Огромна подршка грађана у Сремској Митровици
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пореклу имовине, који ће након 30 година
бити донет у Србији. Кроз своје обраћа
ње, председник је подсетио на отварања
фабрика попут „Митроса“ и „Срем Шида“
и многих других, поредећи време када су
се те фабрике затварале и радници отпу
штали са данашњицом у којој се фабрике
поново отварају и радници запошљавају.
Вучић је најавио још инвестиција у
Сремском округу, с тим што је апостро
фирао Ириг и Шид као општине којима
су потребни нови инвеститори. Потреб
но је додатно смањити незапсоленост да
буде испод досадашњих пет процената.
Такође, председник Вучић је рекао да је
у плану реконструкција 22 километара
ауто-пута од Батроваца према Сремској
Митровици, затим градња новог ауто-пут
од Руме према Шапцу, са мостом преко
Саве, а затим и брза саобраћајница од
Шапца до Лознице. Овај инфраструктур
ни пројекат биће вредан 425 милиона
евра, и како је председник рекао, новац
је обезебдђен. Он је најавио и да ће се
ускоро градити и ауто пут од Руме до
Новог Сада. Окупљеним Митровчанима
предсендик Александар Вучић је обећао
још више улагања у инфраструктуру, сао
браћајнице, пруге, школе, болнице, домо
ве здравља, па и у гасификцију, која би
требало да постоји у сваком и најмањем
насељеном месту у Срему.
Председник је добар део свог обраћа
ња посветио ситуацији на Косову и Мето
хији. Рекао је да Србија није ни тако мала
ни тако слаба да би морала да пристане
на улитматуме Приштине. Платформу
коју су усвојиле приштинске власти ока
рактерисао је као неразумну и неприхва
тљиву. На тако нешто Србија никад неће
пристати, поручио је Вучић и додао да је
увек спреман на дијалог и компромис. Он
се осврнуо и на протесте грађана и казао
да је увек спреман да разговара са гра
ђанима Србије, али да са политичарима
какви су Вук Јеремић, Драган Ђилас и
Бошко Обрадовић никад неће разгова
рати.
Такође, Александар Вучић је изразио
задовољство што је његово обраћање у
Сремској Митровици пратио и подржао
веома велики број грађана.
З. Поповић

Обилазак фабрике „Храна продукт“

Функционери СНС-а у Сремској Митровици
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Е – ДНЕВНИЦИ ОД СЕПТЕМБРА ОБАВЕЗНИ

Добро и родитељима
и наставницима

О

д следеће школске године,
дакле од 1. септембра, све шко
ле у Србији биће у обавези да
воде само електронске дневнике, тако
да је за већину школа, па тако и у рум
ској општини, ово припремна година за
вођење Е-дневника.
– Прво смо одредили колеге које су
ишле на обуку за вођење електрон
ских дневника и они су сада координа
тори по школама. Свака наша школа
има једног или два професора, који
су обучени за то и који су своје знање
пренели другим колегама. У већини
школа се сада још увек воде два днев
ника,   уобичајен и Е-дневник, мада
има мањи број школа које од другог
полугодишта воде само електрон
ски дневник, углавном су то средње
школе. Битно је да је преко 90 одсто
запослених у свим школама обучено
и већ раде са Е-дневником, али од 1.
септембра ове године сви ће морати
да раде само у електронској форми –
каже за наше новине Зоран Дробац,
председник Актива директора румских
основних и средњих школа.
Он додаје да је програм изузетно
добро урађен, као и објашњења како
се употребљава Е-дневник, а ако
има проблема ту су координатори, да
помогну.

Зоран Дробац

Изузетно је добра и сарадња са
људима из Министарства просве
те који помажу и дају савете, јер је
формирана група управо само за ову
помоћ.
Зоран Дробац истиче да су оцене
и сви подаци заштићени, тако да чак
ни остали наставници не могу да виде
како је ко оценио дете. У све има увид
само директор школе са којим се и

исправљају евентуалне грешке, тако
да се добија једна права слика школе
и шта се у њој и како ради.
Са друге стране, родитељи имају
могућност да у сваком тренутку виде
какве оцене има дете и има ли при
медби на њега, које је часове имало,
да ли је на свим тим часовима било,
али да би сви уноси били доступни,
мора да прође 48 часова.
– Наставници не могу да гледају
какве је ко оцене дао неком ученику,
онда су и оцене реалније, дају оцену
само на основу оног што дете у тренут
ку одговарања показује. Све оцене су
једнаке, нема као у обичном дневнику
назнака да су са писменог, теста, усме
них одговора... то све улази у просек.
Програм сам израчунава просек, рани
је су то радили професори, као и број
изостанака, што све олакшава профе
сорима посао. Јесте на почетку тешко,
док се не уходамо и зато је и одлично
да постоји овај прелазни период, али
мислим да ће после свима бити лак
ше. То ће бити добро и за наставнике и
родитеље – сматра Зоран Дробац.
У пилот пројекту Е-дневника су лане
били ОШ „Небојша Јерковић“   Буђа
новци и градска ОШ „Вељко Дугоше
вић“.
С. Џ.

ВРЕМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ И ПШЕНИЦА

Различите фазе развоја

К

ада је реч о ситуацији
са пшеницом, ова кул
тура је у старту имала
проблем са ницањем, тако
да је на великом делу повр
шина забележено слабо и
неуједначено ницање.
– На тим површинама
је ницање било касно, на
самом крају године, тако да
се пшеница налази у раз
личитим фазама развоја,
од фазе ницања до почетка
бокорења. У току је прихра
њивање пшенице и добар
део произвођача је већ оба
вио прву прихрану, а тамо
где су потребне веће коли
чине азота, биће обављено
још једно, корективно при
храњивање. Произвођачи
треба да обиђу своје парце
ле, и уколико примете оште
ћење од глодара, да изврше
њихово сузбијање, а при
метно је да их ове године

Горан Дробњак: Пшеница у разним фазама ницања

има – говори за наше нови
не Горан Дробњак, стручни
сарадник у Пољопривред
ној стручној служби Рума.
Он додаје да се, због дува
ња топлих ветрова, исушује
горња површина земљишта,
па је препорука, а што је

добар део произвођача већ
и урадио, да изврше равна
ње земљишта и затварање
бразде.
Иако се у румској општи
ни ради бесплатна анализа
земљишта, јер је финансира
локална самоуправа, није

било великог одзива произ
вођача. То   није добро, јер
од ње ратари могу да имају
само корист.
– Причати о ђубрењу, а
не урадити анализу земљи
шта, и нема неког смисла.
Тек анализом се зна којом
формулацијом и количина
ма треба применити ђубри
во и тако ће произвођачи
имати значајне уштеде у
производњи, спречиће зага
ђење животне средине и
остварити већи принос. И
ове године радићемо бес
платне анализе, а узорке
треба донети након скида
ња усева. Анализе се раде
на основну плодности и
односе се на утврђивање
фосфора, калијума, phвредности, на садржај кре
ча и хумуса – саветује Горан
Дробњак.
С. Џ.
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ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Европске креативне радионице

Р

умска ССШ „Бранко
Радичевић“ приступи
ла је Конзорцијуму за
реализацију пројекта „Буди
креативан -  осигурај своју
будућност“ који финансира
Европска унија кроз про
грам „Ерасмус+“ у области
Кооперације за иновације и
размену добре праксе.
Пројекат траје две годи
не, а партнери су Економ
ска и управна школа Осијек
и Уметничка школа „Енрико
и Умберо Нордио“ из Трста,
док је координатор ново
садски Научни центар за
креативни развој „Идеал“.
Пројекат се одвија и кроз
радионице, а у деветој по
реду, коју је водила педаго
шкиња Оливера Амиџић, су
учествовали ученици тре
ћег разреда, смера модела
ра одеће.
– Ученици су овом прили
ком имали могућности да
ојачају своје способности
критичког и креативног раз
мишљања и стекну вешти
ну генерисања и евалуа
ције нових, оригиналних,
употребљивих и одрживих
пословних идеја. Посеб
но су се усмерили на ино

Радионица у „Бранковој“ школи

вативно предузетништво.
Идеје су, као и сваки пут
биле занимљиве, атмосфе
ра радна – каже Оливера
Амиџић.
Међу 16 учесника ради
онице, посебно се истакла
Жељка Ничић, која је осми
слила огрлицу против боло

ва у грлу. Инспирацију је
нашла управо у чињеници
да је сама, током радиони
це, осећала болове у грлу.
– Другарице из одеље
ња су биле одушевљене
мојом идејом, често људи
ни не знају да им је иде
ја одлична, док не чују од

других. Било је још добрих
идеја, ми смо гласали за
пет различитих. Моје оде
љење увек радо учествује у
радионицама и иде на еду
кације, тако да мислим да
сам заиста одабрала праву
школу – каже Жељка.
С. Џ.

ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА

Добра зима за воће
Ш
то се тиче временских прилика,
може се рећи да су биле изузетно
добре за воћке у Срему. Ствара
ње рода за 2019. годину почело је про
шле године, и то у зависности од воћне
врсте, крајем јула и почетком августа. Да
би воћка завршила формирање родних
елемената, потребне су јој ниске зимске
температуре, али не екстремне. Дакле,
ово је била добра зима.
– Воћке се сада налазе у фази принуд
ног мировања, јер је биолошко заврше
но, што значи да нам треба још неколико
наредних топлих дана да се земљиште
угреје. То ће активирати коренов систем,
који храни надземни део стабла док се
не отворе пупољци и не формира лист
који потом преузима функцију исхране
воћке – појашњава Санда Кљештановић,
лиценцирани саветодавац за воћарство
и виноградарство у Пољопривредној
стручној служби Рума.
Када је реч о Срему, слика на терену
је шаролика. Овде је доминантна воћна
врста јабука. На терену има врло модер
них интензивних засада са комплетном
модерном технологијом, системима за

наводњавање, противградним мрежама,
дакле све што је најсавременије у свету,
може да се нађе и код нас, у румској и
иришкој општини.
Са друге стране има и старих, екстен
зивних засада у којима воћари испоштују
све мере неге и ту се, такође, могу оства
рити знатни приноси.
– И једни и други воћњаци, уколико је
све одрађено у прошлој години што се
тиче заштите, исхране, резидбе, треба
ло би да буду родни. Добар део засада
је орезан, а воћари који нису завршили,
могу да наставе са резидбом, јер су за
то повољни услови. Остаје одржавање
земљишта у реду и међуредном просто
ру. Препорука је да се ради затравњива
ње простора у међуреду, што се углав
ном и ради, а простор у реду у младим
засадима се окопава, а може и да се
малчира са сламом – каже Санда.
У овом периоду, они који нису окречи
ли стабла у новембру или децембру, могу
и сад то да ураде. Сада се буде штетни
организми, који су презимили у кори ста
бла, а други разлог за кречење је да се
на тај начин одбија светлост и не загре

Санда Кљештановић

ва стабло, како воћка не би још кренула
са цветањем и листањем, пре свега, због
избегавања пролећних мразева који би
могли да штете роду.
У румској, иришкој и инђијској општини
има око 3.900 хектара под воћем, вино
градима и зачинским биљем, а у струк
тури је највише заступљена јабука, на
око 1.500 хектара, потом следе шљива,
вишња и винова лоза.
С. Џ.
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НОВИ ХОТЕЛ У РУМИ

Четири звездице
и нова радна места

Нови хотел у Руми

Р

ума је добила нови
хотел са четири зве
здице, који се налази
на месту некадашње зграде
биоскопа „Техника“, а који је
свечано отворен 7. марта.
Овај хотел поред квали
тетно опремљених соба и
апартмана, нуди и велики
спа-центар и изузетно опре
мљену фитнес салу, али и
играоницу за децу и банкет
салу.
Објекат је грађен две годи
не, име је добио по полу
драгом камену. Захваљјући
њему, повећан је смештајни
капацитет који се нуди све
бројнијим туристима, али
и људима који овде долазе
пословно.
– Специфичност овог
објекта дефинитивно је на
нашој страни. Поред самих
смештајних јединица, које
почињу од стандардних
соба, преко породичних, до
луксузних апартмана и спаапартмана, објекат распола
же са интересантном банкет
салом, дечијом играоницом
и фитнес салом, која своју
конкуренцију тражи у широј
околини Срема, дакле у
Београду и Новом саду. Она
није само за рекреативце,
него чак и за професио

налне спортисте – рекао је
Томас Павловић, одговор
но лице у менаџменту за
отварање објекта, позици
онирање на тржишту и уво
ђење у рад „Garnet hotel &
event center“, како је пуно
име хотела. Он је додао да,
како Рума, у инвестиционим

смислу перманентно расте,
расте и потражња за сме
штајем, али и банкет амби
јентом.
Свечаном отварању је
присуствовао и председник
Општине Слађан Манчић,
који је истакао да се у Руми
отвара један нови, преле

Томас Павловић и Слађан Манчић

пи објекат, који употпуњује
туристичку понуду, када је о
смештају реч.
– Рума је постала атрак
тивна дестинација. Само у
претходној години, до сеп
тембра, имали смо 25.000
ноћења. Мислимда ће овај
леп објекат допринети и
развоју спорта, јер има пре
леп фитнес центар, са нај
модернијим справама наме
њеним и професионалним  
спортистима, и то је нешто
што је недостајало нашем
граду. Хотел је улепшао овај
део града, а још битније је
то, што ће око 50 суграђана
овде наћи посао и обезбе
дити егзистенцију – истакао
је Слађан Манчић.
Он је подсетио, да је пре
три године, када је ова лока
ција продавана, било отпо
ра оваквом потезу.
– Ту се раније налазио
потпуно руиниран објекат,
који није био у функцији три
деценије. Према уговору,
била је обавеза да инвести
тор упосли 15 радника, али
имајући у виду разноликост
понуде, као и свечане сале
са 280 места, јасно је да ће
тај број бити три пута већи –
истакао је Манчић.
С. Џ.
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АПЛИКАЦИЈА МОЈ ПРОБЛЕМ

Нова електронска услуга

Ј

ош једна електронска услу
га која ће бити доступна гра
ђанима Сремске Митровице је
апликацијa Мој проблем, коју су у
уторак, 5. марта представили начел
ник Градске управе за заједничке и
заједничке послове и имовину Миро
слав Јокић и програмер из Сремске
Митровице Милан Јовановић. Према
речима Милана Јовановића, на иде
ју је дошао тако што је и сам увиђао
проблеме у граду, а овом апликацијом
је хтео да уштеди грађанима време,
али и да решење проблема буде што
ефикасније и брже.
– Покушао сам да овакву апликацију
приближим што више грађанима и да
буде што једноставнија за коришћење.  
За коришћење ове апликације потреб
ни су минимални лични подаци, као
што је имејл адреса. Затим, потреб
но је унети проблем на који грађанин
жели да скрене пажњу, као и његову
фотографију, рекао је Милан.
Мирослав Јокић је овим путем иста
као да Град Сремска Митровица већ
неколико година препознаје значај
развоја електронских услуга, а све у
циљу што боље комуникације између
управа Града Сремске Митровице и
грађана.

Мирослав Јокић

– Грађани ће путем апликације Мој
проблем на један једноставан и брз
начин моћи да пријаве комуналне
проблеме свих категорија, и то бес
платно. Кроз употребу овакве елек
тронске услуге, грађани скрећу пажњу
на одређене проблеме, али и на неки
начин контролишу рад градских упра
ва. Истакао бих да смо веома поно

Милан Јовановић

сни што је ову апликацију развио наш
Митровчанин и у будуће ћемо наста
вити сарадњу на сличан начин, рекао
је Јокић.
Апликација Мој проблем се може
преузети са веб-сајта Града Сремска
Митровица или са интернет странице
www.prijaviproblem.rs.
З. Поповић

САНИТАРНА СЕЧА

Претпролећно спремање града

О

д уторка 5. марта почеле су
припреме за пролећну садњу
у Сремској Митровици, као и
уклањање дотрајалих грана које пред
стављају опасаност за грађане, али
и за њихову имовину. Начелник Град
ске управе за заједничке и и опште
послове и имовину Мирослав Јокић
је истакао да Град настоји да заса
ди квалитетне школоване саднице на
територији целе Сремске Митровице.
У улици Светог Димитрија већ се могу
уочити орезана стабла.
– Овим припремним активности
ма за пролећну садњу и санитарном
сечом желимо да предупредимо ситу
ације које смо имали у претходном
периоду, као што су пуцање стабала
и опадање грана, а све услед снега и
јаког ветра. Такође, на овим подсече
ним стаблима у средини може да се
уочи тамна браон боја, што је знак да
долази до труљења и да такве гране
треба уклонити. На лето ће наш град
добити сасвим другачији, зеленији и
лепши изглед. Молимо наше грађане
овом приликом да обрате пажњу на
комуналне службе које ће у наред
них неколико недеља бити на терену,
рекао је Јокић.
З. Поповић

Орезана стабла у Улици Светог Димитрија
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АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Корак по корак до богатије
туристичке понуде

Петар Самарџић и представнице ТО Града Сремска Митровица

У

среду, 6. марта у домаћинству
Чикић, у Засавици I, Агенција за
рурални развој Града Сремска
Митровица организовала је промоцију
нових веб сајтова за три сеоска тури
стичка домаћинства. Сајтове су доби
ли поменуто домаћинство „Чикић“,
затим домаћинство „Мила“ из Манђе
лоса, као и Гостинска кућа „Нана“ из
Ноћаја. Поред нових сајтова, Агенци
ја за рурални развој презентовала је
енглеско-српски речник, који ће бити
доступан свим власницима туристич
ких домаћинстава на територији Града.
– Сеоски туризам је данас веома
значајан извор прихода од непољо
привредних активности на селу и вео
ма значајан за унапређење руралне
економије. Управо зато Агенција за
рурални развој града Сремска Митро

вица велику пажњу посвећује и подр
жава субјекте који се на територији
града баве овом облашћу. Годинама
уназад организујемо едукације разли
читог типа, студијска путовања, семи
наре. Сајтови које смо обезбедили
за три субјекта који се баве сеоским
туризмом, обезбедиће им улазницу у
свет интернета и омогућити да њихови
производи и услуге буду видљивије и
страним и домаћим гостима-туристи
ма, рекао је Петар Самарџић, дирек
тор Агенције за рурални развој.
Маријана Дошен, власница Сеоског
туристичког домаћинства „Мила“ из
Манђелоса је рекла да ће сајт који су
добили од Агенције за рурални развој
бити изузетно значајан, јер ће помоћу
њега бити видљивији на туристичкој
мапи.

Слободан Чикић у породичном домаћинству у Засавици

На сва три сајта налазе се инфор
мације о локацији, гастрономској
понуди, смештајним капацитетима,
галерија фотографија и наравно кон
такти.
Што се тиче речника, Петар Самар
џић је рекао да је он намењен управо
сеоским домаћинствима ради лакше
комуникације са страним туристима.
Садрже најважније речи и изразе који
се у овој области користе, преведене
на енглески, али онако како се те речи
и изговарају.
– Наши домаћини који се не користе
енглеским језиком, уз речник ће бити у
могућности да стране туристе дочека
ју, угосте и услуже, рекао је Самарџић.
Самарџић је на скупу у домаћинству
Чикић рекао и да је у току реализација
пројекта „Корпа сремских традицио
налних производа“. Циљ овог пројекта
је подршка развоју руралне економије
на територији Града Сремска Митро
вица кроз мобилисање локалних про
извођача пољопривредно-прехрамбе
них и занатских производа и субјеката
који се баве сеоским туризмом. Про
јектом се афирмише сеоско предузет
ништво и занатство, пропагира легал
на производња домаћих производа
и промовише рурални туризам. Сви
субјекти укључени у пројекат и про
извођачи и туристичка домаћинства,
добиће и одговарајућу туристичку сиг
нализацију, како би били што видљи
вији домаћим и страним туристима.
Скуп су подржали и представници
Туристичке организације града Срем
ска Митровица, Руралног центра
„Сова“ и Градске комисије за катего
ризацију туристичких објеката.
С. Цуцанић
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НОВИ САД

Уговор о гасификацији

Потписивање уговора

П

рошлог четвртка, 7. марта, гра
доначелник Сремске Митровице
Владимир Санадер био је у ЈП
„Србијагасу“ у Новом Саду, на потпи
сивању Уговора о гасификацији насе
љених места у Сремској Митровици.
Потписивању су присуствовали, осим
градоначелника и генерални директор
ЈП „Србијагас“ Душан Бајатовић, као и
директор „Бобар Бешка“, Влада Бобар.

Владимир Санадер је приликом пот
писивања уговора говорио о будућој
гасној инфраструктури у Граду Срем
ска Митровица.  
– Потписаним Уговором између ЈП
„Србијагаса“ и стратешког партне
ра „Бобар Бешка“ кога је именовала
Скупштина Града Сремска Митрови
ца, реализоваће се комплетна гаси
фикација Града Сремска Митрови

ца, са свим насељеним местима која
до сада нису имала гас, тако да ће у
предстојеће три године, сва митровач
ка села имати гасну инфраструктуру.
У наредних неколико месеци почи
ње гасификација прва два насељена
места, Кузмина и Мартинаца. Битно је
рећи да ће грађанима бити омогућено
плаћање прикључка у ратама – иста
као је Санадер.

МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА

Четири километра стазе за бицикле

У

оквиру прве фазе про
јекта Развој циклоту
ризма на територији
Сремског округа повезива
њем урбаних градских под
ручја са територијом зашти
ћених природних добара,
изводе се радови на изград
ња бициклистичке стазе
Сремска Митровица -  СПР
„Засавица“. У питању је део
стазе у дужини од четири
километра, од Мачванска
Митровице до Засавице II.
У среду, 6. марта радове,
који су при крају, обишао је
председник Скупштине гра
да Томислав Јанковић. Он
је рекао да је основни циљ
изградње стазе, да се да
подстрек развоју циклотури
зма на простору града, да
се формира нови туристички
производ, а све у складу са
стратегијом развоја туризма
на простору Србије.
– Новоизграђена стаза
биће интегрални део Савске
бициклистичке међународне
руте, која повезује Словени
ју, Хрватску, Босну и Херце

Представници Града на новој бициклистичкој стази

говину и Републику Србију.
У наредном периоду желимо
да дуж бициклистичке стазе
између Мачванске Митро
вице и Засавице II, постави
мо јавну расвету и наравно,
сву неопходну сигнализацију,
јер ће ова стаза омогућити
и већу безбедност учесни
ка у саобраћају у овом делу
Мачве, с обзиром на то да је
физички одвојена од колово

за, рекао је Томислав Јанко
вић.
Председник Савета месне
заједнице Засавица II, Миро
слав Марић је додао да ста
за обезбеђује знатно бољу
повезаност
Засавице
и
Мачванске Митровице посеб
но имајући у виду чињеницу,
да велики број становника
оба места, бициклом иду на
посао управо тим путем.

Овај пројекат финансира
ју Швајцарске развојне аген
ције СДЦП са 7,5 милиона
динара, затим Покрајински
секретаријат за привреду
и туризам са 6,5 милиона
динара, док су Министар
ство трговине, туризма и
телекомуникација и локална
самоуправа Града Сремска
Митровица обезбедили по 5
милиона динара.
С. Ц.
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УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „ЈАМЕНА”

Увек активне

И

ако тридесет и пет
километара удаљено
од Шида, село Јаме
наимасвојустаљениритам
живота.Зимскипериодмно
ги дочекују као неку врсту
одмора, али жене ко жене
не мирују. Тако је и у Удру
жењу жена „Јамена”. Мада
их је бројчано мало, оне
успевају да се организују и
назацртанаместастигну.
ПриликомпосетеЈамени,
затеклисмоихкакоприпре
мају оброк за раднике који
асфалтирају
Фрушкогор
ску улицу. Кажу, они нама
асфалт,аминежелимода
останемо дужни. Сремска
гостољубивост и овог пута
је положила испит. Катица
ЈежјепредседницаУдруже
ња и увек расположена за
разговор.

Катица Јеж

 Удружење је основано
пре 11 година и од месне
заједнице смо добили ову
просторију за коришћење,
амисмојеуредилеуетно
стилу. Само 2014. године
нисмо могле да је користи
мо, када су биле поплаве.

После реновирања смо се
вратиле и све испочетка.
Сви предмети у овој соби
су аутентични и потичу из
Јамене. Наше чланице се
баве ткањем, везом, шиве
њем, израдом народних
ношњи.Једновремесмосе

бавилеправљењемколача,
које смо и продавале. Али,
све су то мала средства 
рекланамјеКатица.
Председница Удружења
наставила је даље о томе
какоинакојиначиндолазе
досредстава.

ВИШЊИЋЕВО

Донација за удружења жена

У

Вишњићевујеучетвр
так,7.мартапредста
вљен пројекат „Удру
Жене” којим се оснажују
удружења жена. Компанија
„ТелекомСрбија“покренула
је овај пројекат са циљем
подршкеженскомпредузет
ништву,каоиафирмацијии
оснаживању жена за њихо
воактивноучешћеуразви

јањулокалнихзаједница.
Симболично
предста
вљен уочи Дана жена, 8.
марта, пројекат “УдруЖе
не” се реализује у сарад
њи са Саветом за родну
равноправност Владе АП
Војводине, а посвећен је
удружењимаженаумањим
срединама, односно, про
моцији културне баштине

Миа Страјин, Гордана Шкорић и Марија Бошковић

и женског стваралаштва.
Марија Бошковић, дирек
торка Сектора за одно
се са јавношћу „Телеко
ма Србије“, истакла је да
су
друштвеноодговорне
активности компаније, пре
свега, усмерене на ствара
ње пословног окружења у
служби дигиталних инова
ција,најачањуобразовања

и пружање подршке преду
зетништву.
 – Као компанија која се
залаже за родно равнопра
ван третман жена у свим
аспектима пословног и
животног окружења, „Теле
ком Србија“ је препознат и
по додатној подршци жена
ма у циљу промовисања
женског предузетништва,
и то пре свега техноло
шког предузетништва, јер
оно представља будућност
нашеделатности.Међутим,
да бисмо до тога дошли,
никаконесмемодазабора
вимоизапоставимонисвоју
традицију и корене, и жене
које се баве традиционал
ним занимањима, јер и оне
својимистрајнимрадомгра
денашубудућност–изјави
лајеМаријаБошковић.
Будући да је највећи број
удружења жена организо
ван управо на територији
Војводине,токомпрвефазе
пројекта,овегодинећебити
представљена
сарадња
са двадесет удружења из
овогделаСрбије,којимаће
подршка „Телекома Србија“
помоћи у мисији очувања,
неговања и промовисања
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- Помаже нам и Општина
Шид, па смо од тих сред
става купиле посуђе у којем
правимо све те наше ђако
није. Одлазиле смо на број
не фестивале. У Осечину на
сајам шљива, Пелагићево у
Републици Српској, у Брчко.
Увек смо спремне за акци
ју, управо сам питала када
ћемо да уређујемо село. И
у томе наше чланице уче
ствују. Зими се скупљамо по
кућама и тако уједно ради
мо и дружимо се. Имамо
13 чланица, али нису све
активне. Спремамо се да
13. априла обележимо нашу
годишњицу и већ припрема
мо поклоне у виду ручних
радова. Ја живим за ово
Удружење -  искрено каже
Катица.
Спретне руке жена Јаме
не, не могу остати незапа
жене. Јамену смо напусти
ли са „замотуљком” у ком је
била мекана, укусна, права
сремска штрудла са ораси
ма и са маком. Како поново
не посетити ово село?
Д. Попов
традиције, старих заната и
хуманитарног рада.
– Савет за родну равно
правност јасног је опреде
љења о потреби побољ
шања положаја жена, као
и унапређивање локал
них заједница уопште, те
је сарадња са компанијом
„Телеком Србија“ кључна у
циљу постизања предусло
ва за креирање и спровође
ње активности, које за циљ
имају унапређење положаја
жена, посебно жена на селу.
Овакав пример друштвеноодговорног пословања, које
спроводи „Телеком Срби
ја“ показује да сви заједно
морамо водити рачуна и
о односу према друштве
ној заједници, безбедности,
квалитету живота и социјал
ном стању – рекла је Миа
Страјин, председница Саве
та за родну равноправност
полова АП Војводина.
Пројекат је почео посетом
Вишњићеву, где је предста
вљена сарадња Удруже
ња жена „Филип Вишњић”
из Вишњићева и „Морови
ћанке” из Моровића. Гор
дана Шкорић, председни
ца Удружења жена „Филип
Вишњић”, захвалила се у
име оба удружења на дона
цији од 200.000 динара и
додала, да ће средства бити
утрошена на најнеопходније
ствари.
Д. Попов
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Пуне руке туристичких
брошура

М

еђународни
сајам
туризма у Београду,
41. по реду, одржан је
под слоганом „Лето је ближе
него што мислите“. На ово
годишњем сајму, који је тра
јао четири дана, учествова
ло је преко 650 директних
излагача и суизлагача из
38 земаља, партнер сајма
била је Бугарска. O утисци
ма са Сајма и туристичким
потенцијалима
Општине
Шид разговарали смо са
в.д. директорком Туристич
ке организације Шид Зори
цом Граховац.
: Недавно сте
MМNOVINE
новине:
били на Сајму туризма у
Београду. Какви су ути
сци?
Зорица
Граховац:
Туристичка
организација
Шид учествовала је на јед
ној од највећих манифеста
ција. Међународни сајам
туризма привлачи велики
број и излагача и посети
лаца. ТОШ је наступила
на заједничком излагачком
простору, са још седам тури
стичких организација, под
слоганом „Диван је кићени
Срем”. Морам да споменем
нови производ, а то је бро
шура коју смо радили на
српском и енглеском језику,
зове   се „Диван је кићени
Срем”. Што се тиче актив
ности на Сајму, сваког дана
смо имали нека дешавања.
Имали смо фото кабину, где
посетиоци дођу, сликају се
и понесу успомену кући. Ту
је био и холограм са ликом
једног римског императора,
а задњи дан су жене ручно
осликавале предмете. Сва
ког дана Сајма је органи
зована наградна игра, где
су учествовале све тури
стичке организације и то је
био један вид презентације
туристичке понуде Срема.
Нама су ту помогли и Гале
рија слика „Сава Шумано
вић”, Музеј наивне уметно
сти „Илијанум”. Поред Сајма
у Београду, учествовали
смо у организацији и про
моцији две манифестације
које су нама важне, а то су
„Сремски свињокољ и  коба
сицијада” и „Сремска вини

Зорица Граховац

јада”. Морам да кажем да
смо те манифестације наја
вили у емисији „Шареница”
на РТС-у,  у којо су учество
вали чланови Српског кул
туно-  уметничког друштва
„Свети Сава“, представници
Галерије слика „Сава Шума
новић”,  Музеја наивне умет
ности “Илијанум”   и   Војна
установа „Моровић”.
Како бисте окарактери
сали просечног туристи
који посети нашу општи
ну?
- Туристи који код нас
долазе су, углавном домаћи
туристи. То су пензионери,
разна Удружења и долазе
на једнодневни излет. На
Спомен-обележје „Сремски
фронт”   једну трећину чине
туристи из региона. У пита
њу су гости из Хрватске,
Словеније, Босне и Херце
говине, Македоније, а две
трећине су домаћи туристи.
На који начин привлачи
те туристе?
- Туристичку понуду про
мовишемо кроз манифеста
ције, разне сајмове, путем
друштвених мрежа. То се
показало као најисплативи
је.
Шта нашој општини
недостаје да би била ком
плетна туристичка дести
нација?
- Увек је добро да се тури
стичка понуда прошири.
Нама недостају смештајни

капацитети. То је основни
проблем који датира још од
раније. Ако имате неку екс
курзију која броји већи број
посетилаца, немамо где да
их сместимо. Ми увек тра
жимо инвеститоре, али за
сада тај проблем нисмо
решили.
Која је следећа манифе
стација?
– Следећа манифестација
је квизинг. То је припремни
турнир за светско првен
ство у организацији Српске
квиз асоцијације, Општине
Шид и Туристичке органи
зације. Одржава се 16. мар
та са почетком у 10 часова
у сали Скупштине општине
Шид. Сви су добро дошли!
Има људи, које ово интере
сује, па долазе и из места
ван наше општине. Било би
лепо да и у нашој средини
има више заинтересованих.
Могу да се пријаве средњо
школци и старији.
Да ли учествујете на
конкурсима за доделу
средстава?
– Да, учествујемо. 2018.
године смо конкурисали за
средства код Министарства
трговине, телекомуникација
и туризма, где нам је одо
брен износ од три милиона
динара за изградњу пешач
ко-бициклистичке стазе на
Липовачи. Реализација овог
пројекта треба да почне у
другој половини марта.
Д. Попов
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ПОЧЕО ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА

Шатринци на туристичкој мапи

Шатринци на мапи здравственог туризма (Фото: М. Такач)

П

ројекат прекогранич
не сарадње „Природ
ни селфнес“ почео је
са реализацијом у новем
бру прошле и трајаће две
године, до 31. октобра 2020.
године. Реализоваће се на
територији Србије, у Иригу
и Новом Саду и у Мађар
ској, у Морахалом бањи.
Буџет овог пројекта је
397.793 евра, а од тога је
338.124 евра из ЕУ ИПА
фондова, 25.000 евра ће
обезбедити иришка општи
на, а остатак партнери у
пројекту.
Током реализације про
јекта, креираће се једин
ствена туристичка понуда
у овом прекограничном
региону, а то је природ
ни селфнес. Посетиоци ће

имати могућност да, када
се радови окончају, уживају
у јединственим садржајима
шумског селфнес центра
који ће се, у оквиру про
јекта у Србији, изградити у
Шатринцима и биће једин
ствен, како у Србији, тако и
Европи.
Реконструкцијом посто
јећег, аутентичног објекта
у Шатринцима, у „Шумски
селфнес центар“ обогати
ће се туристичка понуда
региона како смештајним
капацитетима, тако и пону
дом у виду новоформиране
стазе „Здравље“ са специ
фичним саставом биљака,
које имају позитиван утицај
на здравље, као и сензорне
баште чију поставку реали
зује Институт за низијско

шумарство и животну сре
дину из Новог Сада.
Kроз тренинге и радиони
це, подићи ће се капацитети
заинтересованих страна за
дестинацијски менаџмент у
оквиру овог вида туризма.
Приоритет ће бити развој
специфичних вештина које
ће омогућити успешно пла
сирање туристичких услу
га у здравственом туризму.
Пројекат обухвата и орга
низацију међународних кон
ференција. Акценат је на
искоришћавању природних
и људских локалних ресур
са и њиховом повезивању
ради креирања јединстве
не туристичке понуде која у
потпуности поштује законе
природе.
– Овај пројекат ће свака

Миодраг Бебић

ко унапредити и побољша
ти туристичку понуду наше
општине. Што је посебно
важно, проширићемо је и на
источну страну која је била
неправедно
запоставље
на. Туристичка понуда је,
углавном, концентрисана у
Бањи Врдник и њеној околи
ни, тако да ће се улагањем
у Шатринце утицати на рав
номернији развој општине.
Становницима тих места

Конференција у Морахалом бањи
Пројекат „Природни селфнес“ је
започео 1. новембра прошле годи
не, уводни састанак партнера је реа
лизован 25. јануара у Иригу, а отва
рајућа конференција NATESS про
јекта је реализована 28. фебруара у
Морахалом бањи, у Мађарској. На
почетку конференције, домаћини су
приказали потенцијале Морахалом
бање, како се здрава природна сре
дина, термални извори и здравстве
ни туризам могу понудити све већем
броју заинтересованих туриста.

О иришкој општини и њеним тури
стичким потенцијалима, посебно у
овој области, говорила Богданк а
Филиповић Лекић, сарадница у Слу
жби за привредни и локално еко
номски развој.
Марко Келембер, пројектни мена
џер NATESS пројекта, представио је
пројекат прекограничне сарадње.
После конференције сви учесни
ци су имали прилику да обиђу и
испробају спа центар „Света Елиза
бета“.

Учесници пројекта NATESS
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пружамо прилику да се
укључе и евентуално поч
ну да се баве неким видом
пружања туристичких услу
га, издавањем смештаја
или продајом специфичних
производа из тог краја, а ми
смо се уверили да то може
бити профитабилно – каже
о пројекту Миодраг Бебић,
заменик председника ири
шке општине.
– Благодети шуме се не
користе само за лечење, већ
и за превенцију различитих
обољења. Данас су се људи
удаљили од своје првобит
не домовине-шуме, одакле
сви потичемо. Не препо
знајемо се више и време је
да се вратимо кући – каже
Марко Келембер, менаџер
пројекта. Он додаје, да су
истраживања показала како
је човеку потребна приро
да за ментално и физичко
здравље, што је и један од
циљева пројекта NATESS.
Почетак конкретних радо
ва на реализацији пројекта
се очекује у јуну, а расписи
вање тендера за извођаче
радова планирано је у мају.
Све погодности и услуге
овог специфичног здрав
ственог
туризма
биће
доступне заинтересованим
лицима у октобру наредне
године, чиме ће се туристич
ка понуда иришке општине
значајно обогатити садржа
јима који су релативно нови
чак и за Европу.
Носилац овог пројекта је
Општина Ириг, а партне
ри су „Mora Tourist Nonprofit
Ltd“, Институт за низијско
шумарство и животну сре
дину Нови Сад и Удружење
„Ириг мој град“.
Пројекат NATESS је суфи
нансиран од стране Европ
ске уније кроз програм пре
кограничне сарадње IPA
CBC Мађарска-Србија.
С. Џакула
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Пројекат „Чуваркућа“

Најмлађи Ривичани на приредби

„Бисери по пољу расути“
је назив приредбе која је
одржана у Ривици, у окви
ру културне манифеста
ције „Чуваркућа“, у којој су
учествовали малишани из
вртића и ученици подручне
школе у Ривици.
„Чуваркућа“ је пројекат
Фондације „021“ Нови Сад,
који се реализује са партне
ром-домаћином, невлади
ном организацијом CaSER
из Руме, чији је циљ да
допринесе бољем познава
њу и сарадњи различитих

националних и културних
заједница Војводине.
Овај пројекат подржа
ла је Европска унија и рок
за његову реализацију је
јун наредне године, до кад
би требало да се обиђе
12 села у Војводини, међу
којима је 2. марта била
Ривица.
Манифестацију „Чувар
кућа“ увек прати изложба
радова војвођанских сли
кара. Весна Радојчић из
Центра за развој ликовне
уметности Јазак и Констан

тин Гушић, академски сли
кар из Врдника, свечано су
отворили изложбу уметнич
ких дела насталих у склопу
ликовне колоније „Чуварку
ћа“.
– Овај пројекат исти
че значај малих, руралних
подручја и у њега је укљу
чено 12 села. На крају се
прави и један документар
ни филм, где ће та села
бити приказана по оном
значајном и занимљивом
шта имају – каже Горан
Ерор из Ривице.
С. Џ.

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ

Дан отворених врата

П

о први пут у иришкој
општини биће одржан
Дан отворених врата
Дома здравља и то 13. мар
та, у сали СО Ириг са почет
ком у 18 часова.
Циљ је да се успоста
ви отворена комуникација
између руководства Дома
здравља и грађана, који
могу да изнесу своје при
медбе и сугестије, како би
се унапредила услуга ове
здравствене установе или
поставе конкретна питања
везана за рад Дома здра
вља.
Небојша
Ацин,
нови
директор Дома здравља,
истиче да је битно да се
кроз заједничку комуника
цију унапреди рад, као и то
да грађани Дом здравља
доживљавају као „своју“

Дом здравља Ириг

установу, у којој ће добити
здравствену помоћ.
– Идеја је да се Дан
отворених врата организу
је квартално, наизменич
но у Иригу и Врднику, а по
потреби и чешће – најављу
је директор Ацин.

Ову идеју је подржала и
локална самоуправа, тако
да ће првом скупу грађана
и представника Дома здра
вља, присуствовати и Сте
ван Казимировић, председ
ник Општине.
С. Џ.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Први ребаланс буџета
В
ећином гласова одборници Скуп
штине општине Инђија, усвојили су
Одлуку о ребалансу буџета за теку
ћу годину на седници одржаној у поне
дељак, 4. марта. Како је образложила
начелница Одељења за финансије Бран
ка Наић, номинална вредност буџета
након првог ребаланса, увећана је за 168
милиона динара те је, након ове Одлуке,
локална каса пројектована на 5 милијар
ди 876 милиона 969 хиљада динара.
– Главни разлог израде ребаланса је
пресуда коју је добило ЈП „Инђија пут“
по основу спора са предузећем „Монте
ра д.о.о“ у стечају. Износ дуга је око 161
милион динара са додатним оптереће
њима везаним за обрачун камате, чији
се тачан износ још увек не зна, док се не
изврши ревизија већ обрачунате камате

– објаснила је начелница Одељења за
финансије, и додала да је кроз ребаланс
предвиђено и неколико пројеката, као
што су изградња две капеле на сеоским
гробљима у Чортановцима и Марадику,
набавка половног булдожера за потре
бе ЈП „Ингрин“, пројекат прекограничне
сарадње са градом Сарајево, у вредно
сти три милиона динара и средства за
радове у Дому здравља.
Поред ребаланса буџета, одборници
су се позитивно изјаснили и по питању
Стратегије развоја социјалне заштите
општине Инђија. Како је истакла Жељка
Годић Аврамовић, директорица Центра
за социјални рад, овај стратешки доку
мент предвиђа развој социјалне заштите
за период од пет година .
– Мисија и визија Општине Инђија је

Опозиција бојкотовала седницу
Одборници одборничке групе “Зато
што волим Инђију” нису присуствова
ли последњем заседању СО Инђија.
На овај начин су се, како се наводи у
званичном саопштењу медијима, у
складу са потписаним Споразумом са
народом, као и ставовима Асоцијације
слободних одборника чији су чланови
и оснивачи, солидарисали са осталим
одборницима опозиције у Србији.
Како се даље наводи у саопштењу,
поред тога, на седницама Скупштине
општине Инђија, су одавно суспендо
вана демократска начела и принципи,
закони се крше, пословник о раду се не

поштује, као и да не постоји аргументо
вана расправа.
По завршетку заседања свој комен
тар о бојкоту опозиције дао је и пред
седник СО Инђија Милан Предојевић
који је, између осталог, истакао да је
бојкот опозиције искључиво „њихова
ствар“.
– Ипак је штета што нису присуство
вали веома значајној седници, али се
надам да ће схватити, да је убудуће
значајно присуствовање заседањима
и учествовање у раду локалног пар
ламента, за који су их бирали грађани
наше општине – рекао је Предојевић.

да се свим суграђанима, који су у ста
њу социјалне потребе, на адекватан
начин пруже услуге из области социјал
не заштите – рекла је Годић Аврамовић
и објаснила због чега претходна Страте
гија није донела одговарајуће резултате.
– Претходна стратегија, нажалост, није
се реализовала у потпуности и искре
но се надам да ћемо нову применити у
потпуности. Зато у Акционом плану, који
је такође, усвојен од стране одборни
ка, имамо тачно наведено шта су зада
ци локалне самоуправе, Центра и свих
других носилаца социјалне заштите на
локалном нивоу – појаснила је Годић
Аврамовић.
Како каже директорица Центра за
социјални рад, основно је да се обезбеде
средства и услови за спровођење мера
социјалне заштите на локалном нивоу.
– За неке од услуга су већ обезбеђена
средства, јер се из буџета, између оста
лог, финансирају помоћ у кући, услуга
лични пратилац детета… Кроз Акциони
план смо предвидели наставак пружа
ња ове две услуге, као и проширење и
увођење нових – каже Годић Аврамовић
и додаје, да мерама социјалне заштите
треба обезбедити и остала лица.
– Као циљна група су нам препозната
и стара лица. Мислимо да на нивоу целе
општине, с обзиром на то да нам је ста
новништво све старије, морамо и њима
посветити пажњу, у сарадњи са удру
жењима пензионера, инвалида рада и
пружити им услуге које ће задовољава
ти њихове потребе – истакла је Жељка
Годић Аврамовић.

М. Ђ.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Усвојени планови рада

З

аседање
Скупштине
општине Стара Пазова,
36. по реду, одржано је
7. марта, на којем су, већи
ном гласова локалних одбор
ника усвојене све тачке днев
ног реда. Више од сат и по
времена било је потребно да
већина локалних одборника
да сагласност на програме
рада и финансијске планове
старопазовачког Дома здра
вља и Центра за социјални
рад, а усвојени су и финан
сијски планови за ову годину
свих месних заједница, сем
Нове Пазове и Старих Бано
ваца.
Председник општине Ста
ра Пазова, Ђорђе Радино
вић је на захтев одборника
из опозиционих странака,
образложио пројекат јавно
-  приватног партнерства за
финансирање, пројектова
ње, реконструкцију и одр

жавање
локалне
путне
инфраструктуре, а по истом
принципу биће рађена и
изградња
канализационе
мреже у Старој и Новој Пазо
ви и Старим и Новим Банов
цима. На седници је усвојен
и Просторни план општине

до 2025. године, као и пла
нови генералне регулаци
је Нова Пазова и Бановци,
а приступиће се и изради
Стратегије одрживог разво
ја. У наредном периоду биће
ангажована екстерна ревизи
ја завршног буџета општине

за прошлу годину, а усвојен
је и извештај о раду Општин
ске управе за 2018.
Новоформирани трг у Ста
рој Пазови носиће назив по
Душану Иванчевићу, који је
на одслужењу војног рока
1999. године погинуо, док
ће једна улица у овом месту
бити названа по Зденку Бзов
ском, који је такође, изгубио
живот у НАТО агресији.
Утврђени су и нови нази
ви улица у скоро свим насе
љеним местима општине, а
за сва аутобуска стајалишта
на територији општине уста
новљени су и тачни нази
ви. Општина Стара Пазова
добиће и мрежу предшкол
ских установа и основних
школа, док ће зграда у Њего
шевој улици број 1 у Новој
Пазови, бити у власништву
Центра за културу.

С. С.
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Мере подршке запошљавања

Представљање мера запошљавања

П

редставници Националне слу
жбе за запошљавање у сре
ду, 6. марта у скупштинској
сали Општине Инђија, говорили су о
новим мерама активног запошљава
ња и условима за доделу субвенци
ја као подршци новом запошљавању
незапослених лица. Састанку, који је
организован у сарадњи са Агенцијом
за локални економски развој општине
Инђија, присуствовали су   заинтере
совани послодавци са територије те
локалне самоуправе.
Како су истакли из Националне слу
жбе за запошљавање, субвенције за
ново запошљавање представљају јед
нократна бесповратна средства, која
се додељују послодавцима за разли
чите облике радног ангажовања неза
послених лица у току 2019. године,
као и бесповратна средства којима се
финансирају различити облици обука
на захтев послодаваца. Такође, Наци
онална служба за запошљавање и ове
године путем бесповратних једнократ
них субвенција подстиче и самозапо
шљавање незапослених лица са еви
денције незапослених лица код НСЗ.

Скупштина општине Инђија на
последњем заседању усвојила је
Акциони план запошљавања за теку
ћу годину који је у складу са нацио
налним Акционим планом. Кроз мере
суфинансирања подстицаја запо
шљавања, предвиђене су мере запо
шљавања лица теже запошљивих
категорија, односно подстицај посло
давцима за запошљавање таквих
лица. Предвиђене су и субвенције
за незапослена лица које та локал
на самоуправа жели да подстакне
на самозапошљавање, као и подсти
цај послодавцима за запошљавање
лица за обављање стручне праксе.
Како је раније објаснио Драган Јан
ковић, директор Агенције за локални
економски развој општине Инђија и
остале мере, које су предвиђене ово
годишњим Акционим планом биће
финансиране искључиво из буџета
Општине Инђија.
– То су мере које се односе на
извођење јавних радова и подстицај
послодавцима за запошљавање при
правника са високом стручном спре
мом и приправника са средњом струч

ном спремом. У питању су категорије
лица која теже проналазе посао и у
ту сврху је опредељено 3,6 милиона
динара из републичког буџета – каже
Јанковић и додаје, да је кроз мере
суфинансирања са Националном слу
жбом за запошљавање опредељено
8,55 милиона динара и да је предви
ђен обухват укупно 60 лица.
Како је објаснио директор Агенци
је за ЛЕР општине Инђија, локалним
Акционим планом запошљавања за
лица која ће обављати стручну прак
су, предвиђена је исплата месеч
не накнаде у износу од 16,18 и 20
хиљада динара, зависно од степена
стручне спреме. Са друге стране, и
послодавцима који се одлуче за запо
шљавање теже запошљивих лица са
евиденције Националне службе за
запошљавање, биће исплаћена јед
нократна бесповратна новчана помоћ
у износу од 150 хиљада динара.
Акционим планом биће обухваћено
укупно 60 лица, а за те намене пред
виђена су укупна средства у износу од
12,15 милиона динара.
М. Ђ.

ИНЂИЈА

Руже на Тргу Милунке Савић
Простор око споменика Милунки
Савић у Инђији лепши је и богати
ји за 65 ружа, које су почетком марта
засадили активисти Удружења „ЦФ
Србија“ у сарадњи са јавним комунал
ним предузећем „Комуналац“. Руже су
засађене у знак подршке оболелима
од цистичне фиброзе. Ружа, односно
њих 65, међународно су препознат
симбол цистичне фиброзе-генетски
узроковане, системске и неизлечиве

болести, која напада различите орга
не, а највише плућа и панкреас. Пре
ма званичним статистикама, у свету од
ње болује око 100.000 пацијената, а у
Србији је регистровано око 250.
Саднице на Тргу Милунке Савић
су симболично организоване у обли
ку плућа. Организатори наглашавају
да акција подразумева „минималне
финансије и логистику, оплемењује
изглед града и шаље важну поруку“

у име заједнице пацијената и њихо
вих породица. Осим што ће скретати
пажњу јавности ка потребама оболе
лих од цистичне фиброзе, садња ружа
је и гест одавања почасти онима, који
су изгубили своју битку са овом боле
шћу. Међу њима била је и пацијентки
ња из Инђије, која је прошле године
преминула услед здравствених ком
пликација, кажу представници Удруже
ња „ЦФ Србија“.
М. Ђ.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Увећана средства за пројекте
у основним школама

Н

а последњој седници
Скупштине општине
Пећинци,
одржаној
28. фебруара, одборници
су усвојили Одлуку о изме
ни Одлуке о буџету општи
не Пећинци за 2019. годи
ну.
Овим
ребалансом
пројектовани приходи у
општинској каси су уве
ћани са 2.296.000.000 на
2.308.000.000, а у истом
износу су увећани и плани
рани расходи тако да је, по
речима помоћника пред
седника општине Пећинци
Дејана Живановића, који је
образлагао ову тачку днев
ног реда, буџет и даље
избалансиран и не генери
ше ни дефицит ни суфицит.
– Овим ребалансом су
обухваћена средства која
су намењена основим шко
лама са територије наше
општине за израду пројект
но-техничке документације

Са седнице

за пројекте повећања енер
гетске ефикасности, како
матичних тако и подручних
школа. Међу овим пројек
тима се посебно издваја
пројекат комплетне рекон
струкције основне шко
ле „Слободан Бајић Паја‟

у Пећинцима – изјавио је
Живановић.
Одборници су усвоји
ли и нови Статут општи
не Пећинци, а по речима
начелнице Општинске упра
ве Општине Пећинци Дра
гане Крстић, нови Статут

је усклађен са Законом о
локалној самоуправи који је
ступио на снагу 2018. годи
не.
– Статутом су ближе
дефинисане надлежности
органа Општине Пећинци,
сумиране из преко двадесет

ШИМАНОВЦИ: ОСМОМАРТОВСКИ БАЗАР

Поклони за најдраже

У

дружење
жена
„Шимановчанке“ већ
трећу годину пово
дом Међународног дана
жена, организује Осмомар
товски базар. У просторија
ма Савета месне заједнице
Шимановци, у четвртак 7.
марта, своје рукотворине
изложиле су жене из удру
жења жена са територије
пећиначке општине, као и
самостални излагачи – сли
кари и узгајивачи цвећа.
Посетиоци су били у прили
ци да погледају изложене
креације и купе интересант
не поклоне за драге особе
поводом 8. марта.
Како нам је рекла Душица
Милошевић, председница
шимановачког удружења,
Базар је и ове године орга
низован уз подршку Општи
не и Месне заједнице.
– Захваљујући помоћи
Општине Пећинци и шима
новачког Савета Месне
заједнице
организовали
смо Осмомартовски базар

изложбеног, продајног, али
и хуманитарног карактера.
Уз вез и хеклане радове,
биле су изложене и слике и
интересантне рукотворине,
као и старински колачи. Део
новца од продаје биће утро
шен у хуманитарне сврхе –
рекла је Милошевић.
Међу излагачима су, као
и увек, биле жене из Удру
жења „Веселице“ из Деча.
По речима Верице Видицки
председнице дечког удру
жења, сваке године излажу
на осмомартовском база
ру и веома су задовољне
сарадњом са удружењем из
суседног места.
– Овде се ми осећамо
као код куће, јер је сарадња
заиста изузетно добра. Уче
ствујемо у готово свим акци
јама које организују „Шима
новчанке“, као што и оне
учествују у нашим манифе
стацијама. Дошле смо да се
дружимо, али и да продамо
понешто од рукотворина
и тако обезбедимо нешто

средстава за наше удруже
ње – изјавила је Видицки.
Најмлађе удружење жена
у нашој општини – „Лепота
Ашање“ из Ашање, први пут
је присутно на осмомартов
ском базару. Председница
Удружења Љиљана Мили
војевић има само речи хва
ле за организацију базара.

– Све похвале за овај
базар. Донеле смо лепо
упаковане хеклане радо
ве и остале рукотворине,
веома погодне за осмомар
товске поклоне. Имамо и
традиционалне сремачке
колаче да послужимо госте.
Ово је наша прва година, а
надам се да ће их бити још

Најбројнији посетиоци - малишани
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секторских закона, а једна
од новина је и да је број чла
нова Општинског већа сма
њен на седам. Предлог Ста
тута је утврдило Општинско
веће, на основу нацрта
Комисије за израду нацрта
Статута, а Министарство
државне управе и локалне
самоуправе дало је пози
тивно мишљење на предлог
Статута. Све локалне само
управе у Србији су у обаве
зи да усвоје нове статуте до
28. марта, због тога је вео
ма значајно што смо овај
посао благовремено приве
ли крају и на тај начин избе
гли потенцијалне проблеме
у функционисању локал
не самоуправе – рекла је
начелница Крстић.
На истој седници донета је
и одлука о изради Простор
ног плана општине Пећинци,
о изради измена и допуна
Плана генералне регулације
насеља Шимановци, изра
ди измена и допуна Плана
детаљне регулације радне
зоне 5.1 К.О. Шимановци,
а усвојен је План детаљ
не регулације локалитета
„Споменик‟. Одборници су
усвојили и Локални акциони
план запошљавања општи
не Пећинци за 2019. годину.
много и да ће свака бити
пребогата
хуманитарним
активностима и манифе
стацијама – казала је Мили
војевић.
Најбројнији
посетиоци
Базара била су деца – шко
ларци који су куповали
поклоне за своје мајке и
баке, као и предшколци који
су дошли да се упознају са
удружењима жена. Мали
шани су уживали у разгле
дању и послужењу које су
за њих приредиле Шима
новчанке.
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ШИМАНОВЦИ: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ мр ЖЕЉКО ТРБОВИЋ
У ПОСЕТИ КОМПАНИЈИ „ЛУПО ГРУПА“

Бренд који инсистира
на квалитету

П

редседник општине
Пећинци мр Жељко
Трбовић посетио је
недавно компанију „Лупо
група‟ (Lupo group), која у
Шимановцима послује већ
једанаест година и том при
ликом је о досадашњим
пословним успесима, али и
о даљим развојним плано
вима ове групације, основа
не 1996. године разговарао
са власником и генералним
директором групације Мир
ком Вучијаком.
„Лупо група‟ се бави трго
вином, а у асортиману тре
нутно има 3.000 артикала - 
од малих кућних апарата,
преко посуђа, до масажера
и електро материјала. Како
нам је рекао Мирко Вучијак,
групација послује и у Босни
и Херцеговини, Црној Гори,
а у Србији тренутно упо
шљава 110 стално запосле
них радника, као и неколико
стотина хонорарних сарад
ника.
– Имамо канцеларије
широм Србије, али главна
пословна активност се одви
ја у Шимановцима. Ми нема
мо малопродајне објекте,
већ вршимо директну прода
ју путем синдикалних орга
низација и путем презента
ција које организујемо за
наше купце. Иако у свом

асортиману имамо познате
светске произвођаче, 90
одсто продаје вршимо под
сопственим брендом „Лупо
маршал“ (Lupo marshall),
који се већ увелико усталио
и којем се купци редовно
враћају захваљујући инси
стирању на квалитету. Обје
кат у којем смо сада, изгра
дили смо пре четири године,
а планирамо да градимо још
два објекта у Шимановцима
-  један за потребе велепро
даје и један за покретање
сопс твен е
прои зв одњ е
органске козметике, јер сма
трамо да је то производ који
може да пронађе купце и
ван граница наше земље –
каже Вучијак, и са посебним
поносом истиче, да је група
ција постигла још један
велики успех, а то је да се
запосленима у последњих
десет година родило преко
сто беба. Ово га посебно
радује јер, каже, морате
имати и одговорност према
заједници у којој живите.
У Шимановцима су задо
вољни и не би их мењали,
већ и проширење капаците
та планирају овде, јер захва
љујући доброј организацији
пећиначке локалне самоу
праве све послове обављају
брзо и без застоја.
– Кад одете у Општину

људи су пријатни, пријемчи
ви и културни, а то је велика
предност општине Пећинци.
И ова данашња посета пред
седника општине је велики
плус и за општину и за при
вреднике – изјавио је Вучи
јак.
Председник Трбовић је
нагласио, да је директна
комуникација са привредни
цима основни разлог што
лично обилази компаније и
предузећа у нашој општини.
– Спреман сам у директ
ном контакту са руковод
ствима привредних субјека
та да чујем и похвале, али и
критик е на рачун рада
локалне администрације и
да радим на отклањању
недостатак а, како бисмо
имал и
још
ефик ас нију
локалну администрацију, јер
је повољно пословно окру
жење оно чему тежимо већ
годинама и у чему, ако је
судити по броју нових инве
стиција у прошлој години, за
сада и успевамо. Али, увек
може боље, и зато морамо
стално да ослушкујемо
потребе привредника и да
им излазимо у сусрет, јер
нове инвестиције значе нова
радна места и сигурнију
егзистенцију за наше грађа
не – изјавио је први човек
пећиначке општине.
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПЕЋИНЦИ

Непресушна жеђ за стварањем

Н

ајновија збирка песа
ма Жељке Аврић,
песникиње из Срем
ске Митровице, предста
вљена је 6. марта у Кул
турном центру Пећинци.
Љубитељи писане речи
били су у прилици да чују
стихове из најновије збир
ке песама, као и да током
вечери и разговора са
ауторком, чују занимљиве
детаље из ауторкиног живо
та протканог поезијом.
На почетку вечери, при
сутне је поздравио дирек
тор пећиначког Културног
центра Јован Деврња, који
је том приликом рекао да је
ово прво књижевно вече у
овој години и најавио богат
културни програм ове годи
ну у Културном центру, са
посебним акцентом на мла
де.
Нова
збирка
песама
Жељке Аврић носи сим
боличан назив „Жеђам“, а
како нам је рекла ауторка,
збирка је уоквирена про
лошком песмом „Жеђам” и
епилошком песмом „Жеђ”.
–
Пролошка
песма
„Жеђам“ говори о жеђи као
чежњи за неким време
ном, околностима, збива
њима, нечим што се никад
неће поновити, ни вратити,
док епилошка песма „Жеђ“
говори о жеђи, коју осећа
ју сви који имају потребу
да стварају, буду креатив

Промоција књиге

ни и изразе се на било који
начин. Верујем да се сва
ки читалац може пронаћи
у некој мојој песми. Волим
поезију. Пишем још од
школских дана и поезија је
вероватно књижевна фор
ма која највише одговара
мом темпераменту. Свиђа
ми се што је она директна,
језгровита, што увек иде
у средиште ствари, пра
во у центар. Волим стал
но да истражујем дубине
матерњег језика, чувам од
заборава наше старе арха
ичне речи и стварам нове –
рекла је Аврић, и додала да
јој је породица извор ста
билности и снаге.

МУЗИЧКА ЕДУКАЦИЈА

Прва књига „Портрет”
Жељке Аврић објавље
на је 2001. године, друга
књига „Звездарица” 2004.
године, а књиге „Маргина
лије”, „Временик” и „Јесам”
објављене су у интерва
лу од 2013. до 2016. годи
не. Шеста књига Жељке
Аврић „Жеђам“, објављена
је у септембру 2018. годи
не у издању новосадске
Издавачке куће „Прометеј“,
садржи 51 песму, од којих
се 29 већ нашло у поједи
ним часописима, а збирка
се нашла у најужем избору
за награду „Милица Сто
јадиновић Српкиња‟ коју
додељује Завод за културу

Војводине. Песма „Помире
ње” из те збирке била је у
најужем избору за награду
„Ленкин прстен‟.
Књижевно вече „Жеђам” у
пећиначком Културном цен
тру је било проткано јасним
и суптилним стиховима из
истоимене збирке песама,
које је читала ауторка, али
и нотама валцера и старо
градских песама, које је на
хармоници извео професор
хармонике у румској Основ
ној музичкој школи “Теодор
Тоша Андрејевић” Дамир
Васиљевић Тоскић. Разго
вор са ауторком током про
моције књиге водио је Сло
бодан Станковић.

Највише оцене за пећиначке ђаке

П

олазници Студија за музичку едукацију и
образовање из Пећинаца, Дуња Срдић,
Душан Плавшић и Урош Великић, полага
ли су 22. фебруара разредни испит из клавира,
хармонике и солфеђа са теоријом, у Музичкој
школи „Петар Кранчевић“ у Сремској Митрови
ци. Како нам је рекла педагог Студија Бранка
Савић, деца су добила највише оцене и похва
ле.
– Дуња, Душан и Урош похађају посебан про
грам намењен надареним, вредним и напредним
ученицима, током којег завршавају два разреда
у току једне школске године. Музикалност, посве
ћеност, знање и концентрација коју су деца пока
зала, у потпуности су оправдали веома сложен
и захтеван рад у протеклом периоду. Утисци све
три испитне комисије и овог пута потврдили су
да је музичко образовање у Пећинцима перма
нентно на веома високом нивоу – рекла је Савић.

13. MART 2019.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

Социјална помоћ

СА СВИХ СТРАНА
од своје пете године, имао је три само
сталне и три колективне изложбе и члан
је Удружења ликовних уметника Србије
од 2017. године, а инспиришу га предме
ти из свакодневног живота -  од животи
ња, до разног алата.
З. К.

ПОЛИЦИЈА

Арсенал оружја

У општини Стара Пазова новчану соци
јалну помоћ прима преко 1.000 лица.
Право на ову врсту социјалне заштите
има појединац или породица која нема
приход или су им приходи од имовине
или других извора мањи од износа новча
не социјалне помоћи. Мање од два посто
од укупног броја становника у општини
Стара Пазова прима новчану социјалну
помоћ чији се износ креће од осам до 30
хиљада динара. Чак 60 посто до укупног
броја корисника којих је нешто више од
1.000 радно су способни. Износи новча
не социјалне помоћи усклађују се Зако
ном о социјалној заштити два пута годи
шње: 1. априла и 1. новембра. У односу
на 2017. годину када их је било више од
2.000, број корисника је преполовљен.
Породица која има више од шест чла
нова има право на овај вид социјалне
заштите за шест чланова, а у породици
у којој су сви чланови неспособни за рад
и једнородитељској породици, износ се
увећава за 20 посто. Тако једна шесто
члана породица у којој живе незапосле
ни отац и мајка, са двоје пунолетне без
посла и двоје малолетне деце, има пра
во на помоћ од близу 25.000 динара, а
уколико се ради о лицима неспособним
за рад износ се увећава за 20 посто.
С. С.

ГАЛЕРИЈА „МИРА БРТКА“

Изложба икона

У Галерији „Мира Бртка“ у Старој Пазо
ви, од 4. марта се налази поставка икона
Сузане Жунковић и скулптуре Милоша
Ненадовића. Ова два уметника из Бео
града, који немају завршену академију
ликовних уметности, спаја изузетан дар и
осећај стварања, и изузетно су признати,
истакао је Зоран Чалија, академски сли
кар, отварајући изложбу, која ће потраја
ти до краја месеца. Сузана Жунковић се
од пре 11 година бави иконописом и до
сада је имала једну самосталну изложбу,
док се Милош Ненадовић бави вајањем
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Заводом за трансфузију крви Војводине
у Новом Саду, што значи да је давала
штво посебно контролисано, те да се
акције одржавају по стриктно утврђеном
распореду.
С. С.

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

Изложба акварела

Полиција је ухапсила је 46-годишњег
М. Ш. јер је претресом куће у Старој
Пазови у којој је непријављено бора
вио, нашла две аутоматске пушке са два
оквира, три пиштоља, један пригуши
вач и 450 грама пластичног експлозива,
саопштило је Министарство унутрашњих
послова. Откривен је 131 комад муници

је различитог калибра, две електроде
тонаторске каписле и три ручне бомбе,
токи-воки, импровизовани електронски
склоп са шест батерија, једна камера,
као и ометач сигнала, а нађено је и више
делова полицијске униформе. Осумњи
ченом је одређен притвор до 30 дана.
С. С.

ЦРВЕНИ КРСТ СТАРА ПАЗОВА

Акције давања крви
Од 1. јануара ове године почео је да се
примењује нови Закон о трансфузијској
медицини, што значи да у нашој земљи
крв више не може да се даје појединач
но у болници или групно на акцијама у
фирмама и установама, а све са циљем
да се ризик од преноса хепатитиса или
ХИВ-а смањи на најмању могућу меру.
Узимање и обраду крви, од ове године
могу да врше Институт за трансфузију
крви у Београду и овлашћене службе за
трансфузију у Новом Саду, Нишу и Кра
гујевцу. Давалац крви у Србији у просеку
има 39 година, а већину добровољних
давалаца чине мушкарци, док су жене
заступљене у свега 26 посто. У старопа
зовачкој општини има неколико давала
ца, који су крв дали преко сто пута, што
довољно говори о хуманости и солидар
ности мештана у овом крају. У општини
Стара Пазова током ове године биће
реализовано преко 30 акција добровољ
ног давалаштва крви. Старопазовачки
Црвени крст позива хумане грађане са
територије општине, да добровољно
дају крв и тиме некоме спасу живот у
три акције током овог месеца: 14. марта
у средњим школама, 17. марта у Новој
Пазови и 30. марта у Старој Пазови.
Акције добровољног давања крви, које
организује старопазовачки Црвени крст
од ове године реализују се у сарадњи са

Непролазна тајанствена лепота je
назив изложбе академског сликара
Димитрија Коларевића, која је 7. марта
отворена у Завичајном музеју Рума.
На изложби, коју Румљани могу видети
до 28. марта, изложено је 39 акварела.
Бранислава Коњевић, директорка
Завичајног музеја Рума истиче, да је ово
прва самостална изложба овог аутора у
Руми, али је он прошле године био и уче
сник Ликовне колоније Борковац.
Димитрије Коларевић је годинама
радио као саветник у Школској управи
за Јужнобачки и Сремски округ. Аутор
је бројних самосталних изложби, уче
сник ликовних колонија и добитник више
награда. Члан је Удружења ликовних
уметника Војводине. Живи и ствара у
Бачком Јарку.


ЦРВЕНИ КРСТ РУМА

Свакој жени по цвет

Поводом Дана жена, Црвени крст
Рума, у сарадњи са Заводом за трансфу
зију крви Војводине, организовао је 7.
марта у својим просторијама, акцију
добровољног давања крви под слоганом
„Ништа без жена“. И овог пута румски
даваоци су показали своју хуманост.
Пријавио се 91 давалац, а међу њима је
било 15 жена, као и 12 оних који су први
пут дали крв. При,купљено је 90 једини
ца крви.
Истовремено, све даме које су дошле
у Црвени крст да дају крв добиле су цве
ће на поклон, које је обезбедила једна
румска цвећара. 
С. Џ.
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Дигитализација стигла,
деце све мање

Александар Херцег са својим одељењем у Старој Бингули

Ф

рушкогорскаселакојаприпада
ју Граду Сремска Митровица,
ушушканаупрелепуприродуи
ваздух,суместакојауследурбаниза
цијеидеаграризацијеполакозамиру.
УселимакојејеекипаМновинаоби
шла (Стара Бингула, Шуљам, Шиша
товац, Бешеново и Лежимир) може
сеуочиипаднаталитетаинедостатак
младихљуди.Људисууовимсели
мабавевоћарством,пољопривредом
уопште. Међутим, све више људи се
окреће неком запослењу у граду. У
свим овим селима постоје основне
школе које функционишу као под
ручна одељења матичних школа у
СремскојМитровици.Уњимапостоје
комбинована одељења услед мањка
деце, а у разговорима са учитељи
ма увидели смо да постоји нада да
се школе неће гасити или умрежава
ти. Оно што је заједничко и што су
свиучитељинагласилијестетодаје
настава у мањим разредима, боља,
квалитетнија. Деца не носе мобил
не телефоне у школи и имају бољу
дисциплину,аизшколеизлазесамо
сталнији. У неким сеоским школама,
каоштојешколауСтаројБингулине
постоји водоводна мрежа, а тоалети
суудворишту.Међутим,премаречи
маучитељаАлександраХерцега,ова
школа ће ускоро добити интернет и
почети са коришћењем електронских
дневника. Поставља се питање шта

јенашојдржавиважно:дигитализаци
ја или пристојни услови у школама и
уопштезаживот?
У Старој Бингули постоји око 160
становника, а мештани се углавном
баве воћарством. У овом селу не
постоји амбуланта, као ни водовод
на мрежа. Ово подручно одељење
Основне школе „Свети Сава“ сада
бројисамошестороученика.Учитељ
Александар Херцег у тој школи ради
од 1994. године. Предаје у комбино
ваном одељењу од шест ученика од
првогдочетвртогразреда.
– Сада имам два првака, и двоје
у четвртом разреду. По један ученик
похађанаставузадругиитрећираз
ред. Код нас нема мобилних теле
фона,чакдецанањихинепомисле
нитиихносесасобом.Правимобота
ничку башту, идемо на излете у који
ма их учим о свету у ком живе, каже
Александар.
Деца истичу да им није тешко да
долазеушколупешкепозимииснегу
идаутимслучајевиманемапробле
ма. У школи од 2018/2019. школске
годиненепостојивишеничистачица.
Уучиониципостојиједнапећнадрва
узпомоћкојесегрејупрекозиме.Учи
тељАлександарХерцегдолазирани
је у школу током зимских дана како
би наложио ватру и како би настава
почела у топлом. Такође, често му
се деси када је снег да из Сремске

МитровицедођедоДивоша,аодатле
морадаидепешкедоСтареБингуле,
јераутобуснеможедапрође.
– Матична школа „Свети Сава“ из
Сремске Митровице нам даје сред
ства колико може. Оно што нама
недостаје, не само школи, већ и
целомселу,тојевода.Овденепосто
јиводоводнамрежа,већсуископани
бунари,кажеАлександар.
Рад у комбинованом одељењу, по
речимаАлександраХерцега,нијелак,
алисматрадајеуселусадецоммно
гобољерадити.
– Код нас проблема са дисципли
ном нема, заиста сви заједно лепо
сарађујемо. Међутим, проблем је
што ово, и не само ово село, полако
замире.Овдеиматренутносамојош
двоје деце која ће похађати школу.У
2018.годиниуСтаројБингулијерође
но само једно дете. Сигурно постоји
око десет момака и девојака који би
могли да оснују своју породицу. Али,
реткокоодлучидаживинаселу.Ако
сенештоускоронепромени,сигурно
ће се школа затворити. Ако затвори
тешколу,тоаутоматскизначикрајза
село,кажеАлександар.
АлександарбимогаодаживиуСта
ројБингулиушколскомстануикако
и сам каже, то би му и пријало због
природеимиракојипостојиуСтарој
Бингули.Ализбогтогаштонепосто
јиводоводнамрежа,онјеодлучиода
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Село Шуљам

живиуСремскојМитровици.Удвори
штусеналазеитрималатоалетаза
децу.
Основна школа у Шуљму је под
ручно одељење Основне школе
„БошкоПалковљевићПинки“.Одове
2018/2019. школске године наставу
похађатринаестороученикаодпрвог
до четвртог разреда комбиновано у
два одељења у две смене. Први и
трећиразредбројетриученика,десе
тороихјеудругомичетвртом.Ушко
лиимаводеиструје,видеонадзору
дворишту,докјепрошлоглетареше
нопитањеинтернетакакобисекори
стио електронски дневник. Уз велику
каљеву пећ, грејање у учионици је
побољшано радијаторима на стру
јукојисупрошлогБожићадобилина
поклонодмештанинаизсела,докје
уосталимделовимашколехладно.
Наша саговорница учетиљица
МилицаЛаћарачкидеветгодинаживи
устанузаучитељакојисеналазиуз
школску зграду. После реновирања
1986. године урађен је кров на згра
ди,докјекаснијенаправљентеренза
спортиуређенпросторзаигру.Мили
цакажеданаставуодпетогдоосмог
разредадецапохађајууГргуревцима,
које је од Шуљма удаљено неколико
километара.
– Раније је било и више деце него
у Гргуревцима, али сада све мање
и мање. Прошле године није рођено
ниједнодете.Никосенежени,неко
лико девојака се удало и отишло из
села. Међутим, знам за два момка
који  су завршили машински факул
тет и они не живе у граду, већ овде
у селу. Видим да остају млади који
имајубилокаквоимање.Надамседа
се школа у наредним годинама неће
затварати, али број деце је дефини

Милица Лаћарачки са својим одељењем

тивно у тенденцији опадања, каже
Милица.
У школи је запослена спремачица,
док поправке обавља мештанин из
селакојипомажекадгодможеиникад
ништаненаплати,чакинекидеоако
нијескуп,купиодсвогновца.
– Трудимо се да што мање оптере
ћујемоматичнушколуидаодњихне
тражимо пуно. Водимо децу у матич
ну школу да виде како изгледа бити
у великом одељењу, рад на паметној
табли,билисмоуМузејуСрема,Гале
рији,Позоришту,трудеседанасоба
вестеосвемуиорганизујунампревоз.
Имамолепусарадњуисашколомиз
Гргуреваца, тако да деца кад крену
тамо од петог разреда имају позната
лицаокосебе,кажеМилица.
Посаосеоскеучитељицејезахвалан
утомсмислуштогакарактеришерад
са децом која се не бахате и пуна су
поштовањапремаодраслима,којесе
уграду,каковремеодмиче,свевише
губи.Бившиђацијередовнообилазе
приликом повратка кући. Наша саго

ворница истиче добру сарадњу са
родитељима, и велику заинтересова
ностдецеиодраслихкадасупитању
школскеприредбе.Честојеучионица
маладапримисвезаинтересоване.
– Правимо велику приредбу за
Нову годину, заједно са забавиштем,
фасцинантно је колико се деца тру
де.Овегодинесмоурадилипредста
ву о вештицама ћеркама и мамама,
„Безобразне вештице“, направили
смо и костиме. Дошао је велики број
људи, цело село, не само родитељи.
Томејакорадује,кажеМилицакојаса
децомрадовежбастонитенис.Раније
је постојао и клуб који сад није акти
ван, мада је сто и даље намештен у
једнојпросторијиуМеснојзаједниции
децаволедаиграју.
Симпатична школска библиотека
је настала током неколико година,
као поклон мештанина који је књиге
редовно куповао док су његова деца
похађала школу. Поносе се трофе
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Школа у Лежимиру

јем који су добили почетком јуна про
шле године, за освојено друго место
на такмичењу свих основних школа
организованом поводом обележава
ња Светског дана заштите животне
средине.
– Прво место нам је измакло за
бод, а нисмо имали уопште услове
за вежбамо, допуњују се учитељица
и деца.
Село Лежимир је са свих страна
опкољено брдима. Има око 850 ста
новника. Највише ђака ова школа је
бројала 1933. године, било их је 235.
Током историје је мењала назив, а
данас је подручно одељење Основне
школе „Слободан Бајић Паја“ и има
четири разреда, у два комбинована
одељења. Од петог до осмог разре
да деца путују у Митровицу. Наста
ву укупно похађа једанаест ученика.
Групна фотографија на зиду зборни
це сведочи да је крајем деведесетих
у школи било деце за четири учите

љице. Запослена је спремачица, док
домар повремено долази из матичне
школе. Становништво се углавном
бави пољопривредом, мање сточар
ством, доста их је запослено у граду.
Данијела Ердељан је учитељица
другом и четвром разреду, на посао
путује из Митровице и истиче да на
посао долази с љубављу. Ово је њена
друга година откако ради у селу. У
четвртом и у другом разреду има по
једног дечака, остало су девојчице.
Следеће године у школу полазе два
првака.
– Имала сам у почетку мало трему
од комбинованог одељења, нисам се
с тим никад сусретала, али сам се убр
зо навикла. Потребно је бити добро
организован, уз то се води дупла еви
денција и пишу дупли планови. Све
има својих предности и мана. Мањи
је број деце, па је мирније. Слобод
но могу да кажем да су деца боља
него градска. Не користе мобилне

Данијела Ердељан са својим одељењем

телефоне, нити их уопште спомињу.
Овде деца немају само права, већ и
неке обавезе. Сви они код куће раде
са својим родитељима. Имамо лепу
сарадњу са родитељима, организује
мо разне манифестације, приредбе,
сви се радо одазову, каже Данијела.
Мирјана Алтер која дуже времена
ради у овој школи као спремачица
сматра да би Месна заједница Лежи
мир могла више да помогне.
– Са Месном заједницом немамо
неку сјајну сарадњу, шта год да смо
тражили, нисмо ништа добили. Школа
се увек користила за састанке и слич
не прилике, али нама нису излазили
у сусрет. Тражили смо да нам среде
под, тражили смо две клупе и љуља
шке за децу, ништа нису урадили,
иако су обећали, а у питању су њихо
ва деца, каже Мирјана Алтер, која се о
школи брине као да је њена кућа. Са
супругом коси траву, унесе огрев за
целу зиму, у чему јој помогне неколи
ко родитеља и пријатеља из суседног
села Шишатовац у ком живи.
Село Шишатовац је специфично по
свом положају на падинама Фрушке
горе, као и туристичким потенцијалом.
Ово село има око 190 становникиа и
људи се претежно баве пољопривре
дом. У подручном одељењу Основне
школе „Слободан Бајић Паја“ у Ши
шатовцу има само три ученика. Оде
љење је комбиновано, а учитељи
ца Љиљана Копривица у овој школи
ради од октобра 2018. године. Према
њеним речима, рад у оваквом оде
љењу је специфичан, им своје пред
ности и мане. Потребно је више се
припремати за рад у комбинованом
одељењу, а добра страна је што је
мала група па може више пажње да
се посвети сваком ученику   посебно.
Ова учитељица наводи да је сарадња
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Школа у Шишатовцу

Љиљана Копривица са своја три ђака

и са Месном заједницом и матичном
школом у Сремској Митровици добра.
Такође, у школи постоји једна спрема
чица, а грејање постоји само у учиони
ци где има једна каљева пећ. Љиљана
сматра да су услови рада у овој шко
ли добри. У школи нема фискултурне
сале, али Љиљана сматра да се учи
тељ мора прилагодити условима и да,
такорећи импровизује.  
– Једино немамо фискултурну салу,
али зато имамо лепу природу коју
можемо у том случају да искористимо.
Учитељ мора да се прилагоди услови
ма и на неки начин импровизује. Када
падне снег, понекад можемо да изађе
мо и да организујемо неки час физич
ког. Ако је велика зима, у ходнику
можемо да организујемо игре преци
зности и спретности. Имамо и козлић,
лопте и струњаче. Некада имамо игре
прецизности у учионици. Када је хлад
но и снег, деца немају проблема да
дођу до школе, некада мени може
бити теже да из Сремске Митрови
це дођем због непроходности, али то
није често. То се више дешавало прет
ходних година. Имамо и спремачицу.
Једино нам фали више деце. Некако

је ова средина спутана, на велику ште
ту, а нисмо ни свесни или смо забора
вили колико сеоска средина може да
има добар утицај на самог човека па и
на све остало, говори Љиљана.
Љиљана увиђа да постоји проблем
наталитета у малим срединама, али
сматра да гашење школа није реше
ње, јер то не доноси добро ни дру
штву, нити поједницу.
– Следеће године ће бити један
првак и то на неки начин подржава
опстанак школе. Гашење школа није
добро решење, не видим предност у
томе да деца путују у друге школе, па
макар постојао и један ђак у селу. То
није ни у интересу села, нити друштва
уопште. Наталитет опада, али посто
је потребе да школе у малим местима
опстану, објашњава Љиљана.
Једино што сматра као недостатак
овако малих одељења, је немогућност
већег развијања друштвеног контакта
међу децом. По свом вишегодишњем
искуству у раду у комбинованим оде
љењима, Љиљана као предност види
и већу самосталност деце у учењу и
раду домаћих задатака, јер се гради
во углавном савлада на часу. Ова учи

тељица је и своју ћерку уписала у ову
школу. Како и сама каже, одлучила се
на тај корак јер је видела да ће њена
ћерка више напредовати у мањој гру
пи, него у неком великом разреду у
градској школи.
Љиљани је и пре неких осам годи
на радила у Шишатовцу. За то време,
она сматра да је село мало живнуло.
– Ја сам радила пре осам година у
Шишатовцу, мени се чини да се за тај
период  нешто променило овде, одно
сно, да се мења. Живље је и боље
место. Два манастира привлаче дру
штвена збивања и контакт. Ово је иде
ална средина за породичан живот, и
мислим да ће се људи кад-тад осве
стити и схватити значај села и његов
благотворан утицај на живот. Све је,
ипак, до нас самих. Промена иде од
нас самих, говори Љиљана.
Школа која има највећи број деце
од свих школа које је екипа М нови
на обишла јесте подручно одељење
Основне школе „Јован Поповић“ у
Бешенову, укупно има   30 ученика у
три одељења. Једно одељење је ком
биновано, и у њему су ученици другог
и трећег разреда, док први и четврти
разред функционишу посебно. Наста
ва се одвија у две смене због тога што
школа има две учионице, а запослене
су три учитељице. Учитељица четвр
тог разреда Хелена Милетић наводи
да се дешава да једне године буде
више комбинованих одељења и да
то, наравно, зависи од броја деце.
Такође, она објашњава да је колектив
у овој школи задовољан сарадњом
и са Месном заједницом Бешеново,
као и са матичном школом. Грејање у
овој школи је централно, а о хигијени
се брине једна спремачица. Како нам
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Бешеново

је речено, током зимског периода не
постоји проблем да деца дођу у шко
лу, углавном је све прочишћено. Као
нешто што је тренутно најнеопход
није овој школи, ова учитељица, као
и Наташа Мамлић (учитељица првог
разреда) сматрају да је замена подо
ва, поправка клацкалица и клупа, као
и видео - надзор.
– Због безбедности деце и зашти
те имовине тренутно нам је потреб
на поставка видео -  надзора и да се
игралиште и школско двориште огра
ди. Потребно је да се замене подови
и да се поправе клацкалице и љуља
шке. То нам је обећано већ неколи
ко година. Имали смо проблема око
уништавања школске имовине, јер се
углавном у школском дворишту ста
рија деца окупљају. Немамо фискул
турну салу, али када је хладно имамо

могућност да часове физичког вас
питања одржимо у великој учионици
или ако је лепо време, можемо ићи и
напоље, говори Хелена Милетић.
Кроз различите ваннаставне актив
ности, разне приредбе, учитељи
це заједно са ученицима обезбеђују
средства која су им потребна.
– Сав новац који добијемо на Ново
годишњем вашару, на пример, иско
ристимо за оно што нам је тренутно
неопходно. Деца су нам овде добра и
заинтересована, вредна. Наша деца
су мирнија, у односу на ученике наше
школе у Сремској Митровици. тако
нам барем кажу када идемо на екс
курзије или школу у природи па смо
заједно. Функционишу овде сви као
породица, сви сарађују лепо и лепо
се друже, каже Наташа Мамлић.
Педагог Светлана Видић о гашењу

школе каже да је то законска регу
латива која се мора пропратити, али
се нада да ће се јавити и неко друго
решење.
– Не зависи од просветних радни
ка шта ће бити са сеоским школама.
Постоји решење умрежавања, где ће
се поједине школе као објекти угаси
ти, а деца ће ићи у најближу школу. Ми
се надамо да ће то Бешеново заоби
ћи, јер је приметан благи пораст броја
деце у односу на 2018. годину. Мала
су деца од првог до четвртог разреда
да путују у другу школу. То није добро
за село. Имамо пример Бешеновач
ког Прњавора где је школа угашена
већ десет година. Сада двоје деце из
Бешеновачког Прњавора путују код
нас у школу, каже Светлана.
Текст и фото: Здравка Поповић
и Тамара Сивчев

Бешеново, 1. и 4. разред са учитељицама Хелена Малетић и Наташа Мамлић и педагог Светлана Видић
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ГОЈКО КАТАФАЈ, ПОЉОПРИВРЕДНИК ИЗ ШИШАТОВЦА

Субвенције поспешују
производњу
Сад смо добили и субвенције за гориво, тога није било про
шле године. Добро то све иде, није најсјајније, али се надамо
да ће бити боље. Користим и субвенције за товљенике, хиљаду
динара по грлу. Веома их је једноставно остварити, једино се
мало чека. Могу да закључим да се на неки начин покушава
стимулисати производња, наводи Гојко

Гојко Катафај

П

очетак марта за рата
ре значи припрему
за сетву. Земљиште
се прихрањује минералним
ђубривима, почетак сетве
је углавном између 10. и
15. априла. Гојко Катафај
из Шишатовца, иако је тре
нутно запослен, пољопри
вредом се бави како и сам
каже, да би додатно зара
дио. Обрађује пет хектара
земље, има потребну меха
ниузацију, а сав посао везан
за пољопривреду је насле
дио од свог оца. Такође, у
свом домаћинству гаји и
товљенике.
– Имам потребну меха
низацију, мој отац се бавио
пољопривредом и тај посао
сам наследио од њега. Он
је кроз бављење пољопри
вредом малтене остварио
пензију и од њега сам нау
чио све око пољопривреде.
Ја имам, такорећи, затво
рену производњу у свом
газдионству. Имам крмаче
прасиље и товљенике са

товилиштем. Значи, то што
посејем, буквално ми служи
као храна, говори Гојко.
На својој њиви Гојко углав
ном сеје кукуруз или пшени
цу, а поред тога се бави и
производњом парадајза.
– Углавном сејем кукуруз
и пшеницу, а такође садим
и парадајз, и отворену про
изводњу. Сада су већ поче
ли пролећни радови. Све то
изискује много времена, али
успевам некако да све издр
жим. Ето, са парадајзом сам
прошао солидно, не могу се
жалити, каже Гојко.
Овај
пољоприовредник
из Шишатовца истиче зна
чај субвенција које даје
Министарство
пољопри
вреде, али оно што сматра
као ману јесте цена која је
нестаблина.
– Сад смо добили и суб
венције за гориво, тога није
било прошле године. Добро
то све иде, није најсјајније,
али се надамо да ће бити
боље. Користим и субвен

ције за товљенике, хиљаду
динара по грлу. Веома их
је једноставно остварити,
једино се мало чека. Могу
да закључим да се на неки
начин покушава стимулиса
ти производња. Прошлом
годином сам био задово
љан што се тиче производ
ње и усева. Једино што би
било добро јесте да се цена
мало стабилизује. Цена
товљеника ни сада није
толико добра, али ваљда
ће бити боље. Додуше, сада
је, такорећи мртва сезона,
објашњава Гојко.
Према
речима
Гој
ка за добру сетву, најпре
је потребно припремити
земљиште добрм ђубривом,
али и лепо време, сунчаних
и кишних дана.
– У нашим планинским
пределима је пожељна
киша. Добро је што је пао
снег сад у фебруару, јер се
тиме обезбедила неопх одна
влага земљишту, наводи Гој
ко. 
З. Поповић

31

IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОП ИЛ И
БРАК:
Секулић Александар и
Ловчевић Марија.
ДОБИЛИ СИНА: Бане
и Јована Папишта - 
Дивош, Дарко и Христи
на Куртовић -  Инђија,
Угљеша и Радојка Трку
ља -  Рума, Владимир и
Јелена Филиповић - 
Кузмин.
ДОБИЛ И
ЋЕРК У:
Милош и Ана Грујић - 
Пећинц и, Млад ен и
Николина Миљановић - 
Сремс ка
Митров иц а,
Јово и Мирјана Ђуровић
- Нови Сланкамен, Дали
бор и Јагода Туркаљ - 
Инђија, Милош и Драга
на Жарић -  Лаћарак,
Дане и Андреа Павловић
- Љуба.
УМРЛИ: Маховац Мио
драг рођ. 1932, Жупунски
Јелица рођ. 1961, Сико
ра Милинка рођ. 1936,
Милинк ов ић
Анђелк а
рођ. 1938, Драча Милан
рођ. 1940, Бировљев
Аница рођ. 1977, Мошић
Живка рођ. 1938, Бороје
вић Драгана рођ. 1978,
Ђурић Мирко рођ. 1947,
Јовановић Верица рођ.
1951, Крмар Недељк а
рођ. 1960, Јојић Ђорђе
рођ. 1957, Костић Радми
ла рођ. 1941, Витасовић
Небојша рођ. 1943, Ходо
ба Марија рођ. 1954,
Маричић Ненад рођ.
1955, Башић Борислав
рођ. 1948, Белић Станко
рођ. 1952, Радовановић
Живка рођ. 1950, Трбоје
вић Милк а рођ. 1959,
Бабин Стојка рођ. 1940,
Лацк овић Милан рођ.
1955, Влаовић Тривун
рођ. 1935, Радишић
Живан рођ. 1936, Нико
лић Недељко рођ. 1980,
Џодан Стојан рођ. 1953,
Марјановић Драгица рођ.
1938.

RUMA
УМРЛИ:
Љубиша
Петровић, рођ. 1962.
год, Нада Борота, рођ.
1931. год, Јован Жунић,
рођ. 1932. год, Данило
Дакић, рођ. 1922. год,
Дара Шашић, рођ. 1930.
год, Зорка Мозер, рођ.
1934. год, Љиљана Гајић,
рођ. 1955. год, Душанка
Каран, рођ. 1930. год.
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БРАНИСЛАВ ЛЕЧИЋ, ГЛУМАЦ

Позориште постоји
од када и човек
С
вакако једна од најпознати
јих Чеховљевих драма је „Ујка
Вања“. Румска публика имала
је прилику и задовољство, да кра
јем фебруара погледа ову представу
ЈДП из Београда, која је своју преми
јеру имала у децембру прошле годи
не, а прво гостовање и извођење ван
Београда, било је управо у румском
Културном центру „Брана Црнчевић“.
Главну улогу, Војницког, односно ујка
Вање, игра наш познати глумац Бра
нислав Лечић, са којим смо разговара
ли уочи представе.

: Чехов је један од нај
MМNOVINE
Новине:
бољих писаца драма у реализму,
а „Ујка Вања“ је једна од његових
свакако најпознатијих драма. Иако
је писана пре више од 100 година,
она је актуелна, јер су односи међу
људима, њихове емоције - љубав,
мржња, сујета, мање-више свуда и
у свим временима исти. На шта је
ипак, стављен акценат у овој пред
стави, коју је режирао Егон Савин?
Бранислав Лечић: Најважније је
то што је Чехов сам по себи, био инспи
рација. Сматрамо да једног таквог
писца, с времена на време, треба при
казивати и у овом добу, зато што је он
класик, зато што је вечан, што има шта
да кажe. Начин рада на Чехову је до
сада увек био такав, да се може рећи
слободно, да редитељ и глумци пого
де или не погоде. На моменте је изгле
дао и досадан, онима који су прижељ
кивали неку класичну радњу као што
је уобичајено у театру. Мислим да је
Егон направио један сјајан поступак у
којем је представа Чеховa са својом
проблематиком, начином размишља
ња и реченицом и мислима, које њего
ви ликови у том међусобном сукобу
пласирају, поставио тако да то буде
крајње занимљиво и напето, од почет
ка до краја. Кључ је у томе што Чехова
није третирао на начин класичне дра
матургије, него је послушао оно што је
он сам говорио, да он не напада људе
и ликове, већ их разуме. Он их прика
зује онаквима какви јесу, не ставља
прерогативе да ли су позитивни или
негативни, што је велики успех у одно
су на драматуршки поступак већине
и класичних и модерних писаца, који
се понашају у складу са Аристотело
вом теоријом о закону сукоба, где су
улоге подељене на позитивне и нега
тивне. Тако да мораш, као глумац, да
зарониш дубоко, да разумеш и једно
и друго, и не играш само једну димен
зију, позитивну или негативну, него да
играш биће у свој његовој сложености.

Бранислав Лечић (Фото: О. Бунић)

Са радошћу играмо ову представу,
кроз коју испричамо сву лепоту и ужас
људских судбина.
Када је реч о неком класичном
комаду, на пример Шекспировом,
Ибзеновом или Чеховљевом, да ли
Ви лично, као глумац, више волите
неки класичнији приступ предста
ви или нешто савременије, експе
риментално, другачије ишчитава
ње?
– Нисам ја глумац који то класифи
кује на тај начин, шта волим или не. Ја
сам професионалац, реагујем на текст
и класичан и модеран, са аспекта пре
познатљивости у времену и простору
у којем живимо. Један део тог аспекта

ја упознајем читајући тај текст, а други
аспект је презентација редитеља, како
је он то замислио. У том неком међу
собном осећању ја видим пресек, да
ли то треба да радим или не, да ли ме
то мотивише или не. Модерни писци
се можда лакше „пију“, а стари кла
сичари не би били класичари да нису
преживели времена разна. Они у себи
имају екстракте порука које су моћне
и врло често боље виде садашњост
него што то види модеран писац.
Играли сте силне улоге, хероје и
антихероје. Током тих година, да ли
су Вас неки ликови више дотакли, у
смислу да можда промените и неки
свој став или размислите о нече
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Како гледате на ситуацију да се
позоришта све више упућују на
тржиште и повезују са неким естрад
ним садржајима?
– Позоришна сала и уопште, зби
вања у позоришту, треба да буду под
тим својим сакралним задатком, а то
је духовна дисциплина и истражива
ње људског карактера и односа, као
и самог људског менталног, духовног
и емотивног корпуса. Зато је његова
улога вечна. Позориште постоји од
како постоји и човек. Први стварао
ци театра и илузионисти или машта
ри су били свакако они поред ватре,
када племе легне пред спавање који
причају како су ловили, стварајући
драму. Човек је увек имао потребу да
драматизује, да представи свој живот
у различитим сегментима, некад из
Ви сте и покретач једног едукатив комичног, а некад из трагичног аспек
ног центра, ЛЕКАРТ. О томе се мање та. Театар треба да ради свој посао, а
естрада свој. Ту не треба да дође до
се зна.
додира, сем ако на пример, има пред
– То постоји шест година. Преносим   става које се баве естрадом, свако
уметничко знање на младе, како на може да дође и буде у публици. Нема
децу и адолесценте, тако и на стари мо ми анимозитет према естради, она
је, који дођу заинтересовани да уче. треба да постоји, и постоји, али не тре
То је необавезна едукација, као нека ба мешати бабе и жабе! То не функ
врста хобија. Викендом се, углавном, ционише, јер су нам задаци различи
дешава у области глуме, плеса, пева ти, па онда самим тим и перцепција,
ња, а до скора је било и сликарство и па и умеће. Свако нека ради оно што
новинарство. То се показало као јако уме! Има, можда доста људи, који би
лековито, јер је лепо да се деца баве по редитељском задатку, могли да уче
уметношћу, поготово млади у адоле ствују као естрада у представи и обр
сценцији, када они проверавају свој нуто, некада се деси и да се ми уме
вредносни систем и себе лично, па шамо у естраду, али то су гостовања.
се често траже и у неким стварима
Да ли бисте опет прихватили неку
као што су дрога, алкохол, криминал,
глуварење, што је предуслов за скре функцију у култури, као када сте
тање са пута. Ми их, снагом едукације били министар?
– Што се тиче ангажмана у култури,
и уметничких заната, центрирамо да
све најбоље извуку из себе и усмере стварања система који би побољшао
у правцу који ће им целог живота бити положај културе у земљи, наравно да
бих се укључио. Не бих се укључио у
користан.
му о чему не бисте размишљали да
није било те улоге?
– То можда може код младог глум
ца да се постави. Ја као искусан глу
мац, који дуго постоји на сцени, сусрео
сам се са бројним ликовима и комади
ма, не знам ни колико, то су бројеви
од 200-300 разних представа, што није
нимало наивно. Тада више човек не
поставља таква питања, јер укапира
да је међусобни однос између театра
и онога што радиш у њему и живота, у
непрекидној, директној вези. Не посто
ји ништа из живота што нисам у свом
сензибилитету уложио у театар и не
постоји ништа из театра, што је било
искуство сазнања, да ли кроз лик или
тему, а да није исходиште видело и у
мом животу.
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било шта, да пристанем на нешто само
што ме занима положај. Мене положај
не занима, никада ме и није у животу
занимао. Мене занима дејство, да ли
може нешто да се оствари, а не може
ништа да се оствари уколико не посто
ји расположење комплетне врхушке
државе да се земља трансформише
у један културни образац који је вишег
квалитета. То би била једна ренесанса
духа, која нама, очигледно, већ дуже
времена фали.
На протестима сте поново. Први
пут били сте деведесетих, да ли сте
мислили да ћете поново бити?
– Наравно да нисам, али то не значи
да не треба да се борим. До год живим
борићу се за праве вредности, ника
да нећу бити слеп или кукавица да се
повучем зато што ме је неко застрашио
или корумпирао. Ја сам духом мек, у
смислу флексибилности за разумева
ње, али сам у својој садржини тврђи
од ораха. Зато што сам заинтересован
да овај народ дефинитивно опстане и
пласира себе за будућност. Реагујем
на ствари које директно угрожавају
ту будућност и не могу да будем глув
и слеп и да ћутим. У смислу-мени је
добро, шта има да бринем о другима.
Бринем о својој деци зато што бринем
о нашем народу, а ко ће да прослави
име народа него наша деца и унуци.
Вероватно је у том контексту и
Ваше ангажовање у Фондацији
„Тијана Јурић“ као амбасадор?
– Наравно. Све што је у корист мла
дости и њихове реализације, значи
бринеш о супстанци, о националном и
биолошком бићу народа, да се проду
жи и живи у здрављу, које је неопх одно
за опстанак.

С. Џакула

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Број: 350 – 79/ 2019– VI
Дана: 13. 03. 2019. год.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката Града Сремска Митровица у складу са  
чланом 45а Закона о планирању и изградњи  (“Службени гласник РС”, број:72/2009 и 81/2009 – исправка, 64/2010 –
УС, 24/2011, 121/2012,42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014и 83/2018), и чланом 36  Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС”, број
64/2015),  излаже на

РАНИ ЈАВНИ УВИД

МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈОВАНКЕ
ГАБОШАЦ, ЈОВИЦЕ ТРАЈКОВИЋА И СТЕВАНА СРЕМЦАГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
1. РАНИ ЈАВНИ УВИД ће се обављати  у  холу зграде
Градске куће Града Сремска Митровица, у Сремској
Митровици, улица Светог Димитрија број 13  и трајаће  15
дана и то: од  13. марта  2019.  до 28. марта2019. године.
У току трајања раног јавног увида заинтересована
правна и физичка лица имају право упознавања са
општим циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине, могућим решењи
ма за урбану обнову и ефектима планирања.
Обавештавају се и позивају органи, организације и јав
на предузећа који су овлашћени   да утврђују услове за

заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају
мишљење у погледу услова и неопх одног обима и степе
на утицаја на животну средину.
Заинтересована правна и физичка лица могу доставити
примедбе и сугестије у писаном облику на Градску  упра
ву за урбанизам,  просторно планирање и изградњу обје
ката Града Сремска Митровица,   улица  Светог Димитри
ја, број 13. у Сремској Митровици.
НАЧЕЛНИК,
Весна Вујановић, дипл. правник,
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МИТРОВАЧКЕ И ЗАТВОРСКЕ ПРИЧЕ

ДОКУМЕНТАРНИ СЕРИЈАЛ

Досије затвор

Foto: picswe.com

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

М

илан Поповић и Драгана Кнеже
вић, у продукцији Радио теле
визија Србије, урадили су доку
ментарни серијал Досије затвор, који
говори о животу иза зидина Казненопоправних домова у Србији. У серија
лу од 17 епизода, говоре о пренасеље
ности српских затвора, осуђеничким
клановима, њиховим обрачунима, тор
тури и корупцији у затворима. Аутори
серијала су са више од 400 саговорни
ка, из затвора у Нишу, Пожаревцу,
Сремској Митровици, Ваљеву, говори
ли о ХИВ-у, хепатитису, наркоманији,
самоповредђивању, самоубиствима и
убиствима у затвору, као и о осудђени
ма на смрт и онима који ће у затвору
провести 40 година.
Милан Поповић, један од аутора
серијала, у београдском недељнику
Време од 14. фебруара 2012. године,
дао је свој коментар.
– У последње две године у српским
затворима као да је почела тиха
реформа службе обезбеђења. Само
пет година уназад, то је био систем без
контроле, а десет-петнаест година
раније српски Лигхт казамат. Има
више од пет година, од када сам са

екипом РТС-а и колегиницом Драга
ном Кнежевић обилазио све српске
затворе. Била је то прва екипа, након
скоро три деценије, са неограниченом
дозволом за снимање. Припремајући
се за серијал Досије затвор схватили
смо да ће нам на извиђању терена,
поред тога да лоцирамо вође нефор
малних осуђеничких кланова, подли
дере тих група и тзв. друкаре, које
раде за затворске управе, веома
важно бити да у сваком затвору јасно
детектујемо како ради служба обезбе
ђења, стража - стражари, а не чувари,
да разјаснимо већ једном.
– Проучавајући затворски систем,
једно од највећих изненађења била
нам је теорија о затвору као систему
за који би се могло рећи да је “држава
у држави”. Погледајте затворе и виде
ћете каква је држава, каже једна струја
криминолога и стручњака ове области.
То нам је на папиру деловало исфор
сирано, готово нереално. Међутим, на
терену је баш тако. Нарочито ако
погледате како функционишу затвор
ске службе. Служба за преваспитава
ње, васпитачи, нама су били прави
симбол школства у Србији. Део њих у

потпуној депресији због малих плата,
незаинтересовани за посао, део строг,
без правог приступа осуђеницима који
пред њих постављају зид, део увелико
упетљан у корупцију и омогућавање
привилегија појединцима у затвору.
Здравствена служба без довољно
средстава за рад у амбулантама које
су наслеђе из доба Јосипа Броза. Слу
жба обезбеђења, стража, пуна новај
лија и оних старих, „остатака претход
ног режима”, подељена у своје нефор
малне кланове. Део стражара понекад
ван контроле нове, неискусне управе,
или под контролом нове-старе управе,
која се „повратила из нокаута 2000.
године” и поново постала власт у
неком затвору.
ЦРНИ ДОМ: У Васпитно-поправном
дому у Крушевцу, познатијем као Сиви
дом, стража је за собом вукла стра
шне репове. На основу података из
готово 20 извора дошли смо до једин
ственог „црног досијеа” ове службе.
Пре и мало после 2000. године, у овом
поправном дому за малолетнике је
било толико тортуре, да се може
направити јак сценарио за трилер. Да
не причамо о времену бомбардовања
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када контроле готово да није било.
Исповести малолетника јасно указују
на стражарску игру злостављања.
Наиме, како је активан отпор када
неко насрне на стражара, а пасиван
када га не послуша, после провоцира
ња штићеника креће батинање, а када
он од батина не може да устане, доби
ја наређење да устане - како не може,
то је знак да пружа пасиван отпор.
Тада добија кофу ледене воде и када
се освести … идемо поново. Када су
емитоване ове приче о „проклетим
годинама поправног дома” никада није
стигао деманти из ове установе. У вре
ме снимања 2005. године, било је поје
диних испада стражара, јер је почела
строжа унутрашња контрола.
БАЛКАНСКИ МЕXICО СIТY: Ваљев
ски затвор за малолетнике, у коме је
казну, због спорости судства служио
само један малолетник, карактерисао
је сукоб два осуђеничка клана. Бео
градско-чачанског, у коме су били
само момци из ова два града, и тзв.
сељачког, који су чинили сви остали.
Овај затвор је деловао као установа
без контроле. Као да је једна дуга тиха
побуна на снази. Поред свих инфор
мација до којих смо дошли - куповина
радних места и погодности, унос дро
ге, телефона итд., страшно је било
што нико не реагује на силовања и
злостављања међу самим осуђеници
ма унутар зидина. Када смо дошли до
једног таквог доказа, у следећој ноћи
је дошло до наговештаја инцидента,
који смо ми морали да „пегламо”, што
би се жаргоном рекло. Један клан је
припретио да ће момак, који је одао
догађаје бити избоден уколико ми не
повучемо интервју. Иако је био у изо
лацији у затворском болничком пави
љону, неко је, значи, без проблема
могао да прође цео затворски круг,
стражу и избоде некога.
Најстрашније је било што су нас на
одустајање од емитовања наговарали
људи који раде у затвору. Колико је
ствар озбиљна и колико је ова устано
ва у неком свом „тамном вилајету”
показала је и реченица начелник а
страже следећег јутра, након интер
вјуа о силовању, када смо стигли у круг
затвора: „Кад си толико паметан сад
можеш и сам унутра!” Без проблема
ме пустио самог међу 500 осуђеника, у
чему ме је, трчећи из зграде, спречио
директор затворске школе. Тадашњи
управник, близак бившем, начелник
преваспитне службе и начелник обез
беђења овог затвора, имали су нека
кав свој затворени систем, у коме су
правила диктирали новац и осуђена
лица. Било је могуће да двојица
„угледних” имају и посебне ћелије/
апартмане са телевизорима, компју
терским игрицама итд.
ДРЖАВА У ДРЖАВИ: Најстрожи
затвори у Пожаревцу (Забела), Срем
ској Митровици и Нишу, велики су
системи и у њима стража није могла
да се стави под исту капу. Никаква
генерализација није могућа, осим оне

да постоје стражарски кланови и да је
у затвор могуће унети све -  дрогу,
телефоне, па показало се касније, и
оружје. У три речи: корупција и лоша
контрола. У поменутим затворима је
служба обезбеђења личила баш на
државу, тачније на велика државна
предузећа. Било је оних који су ту
доспели после неколико курсева,
месечних обука, са мало школе и још
мање искуства. Затворски систем
имао је тада центар за обуку, али нама

Проучавајући
затворски систем,
једно од највећих
изненађења била нам
је теорија о затвору
као систему за који би
се могло рећи да је
“држава у држави”.
Погледајте затворе
и видећете каква је
држава, каже једна
струја криминолога
и стручњака ове
области. То нам је
на папиру деловало
исфорсирано, готово
нереално. Међутим,
на терену је баш тако.
Нарочито ако
погледате како
функционишу
затворске службе

није било јасно, зашто ако неко позна
је аикидо, самим тим мора да познаје
и психологију и рад са људима, про
блематичним људима.
Као и свако предузеће, затвори су
имали више типова радника, у овом
случају стражара, а из неформалних
разговора јасно је било где спадају.
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Насилници -  они који су се докопали
радног места не зна се како, а моћ коју
им даје палица, апсолутно су окрену
ли у службу лечења својих фрустраци
ја, па се деведесетих година у Срем
ској Митровици, на пример, уместо
службене, користила бејзбол палица.
Више комада. Мања од 50, већа од
100 и још већа од 200 милиграма, како
су их крстили тадашњи управник Три
вун и његова екипа. Било је неразја
шњених самоубистава, а батине су
биле свакодневна „терапија“. Пожаре
вачки седми павиљон важио је за
пакао. Шутирање осуђеног у ходнику
није било страно. Ниш је био понајма
ње „насилнички” затвор, али је био
страшно прљав и неуредан.
Други тип стражара одговарао је
службеницима државних фирми, који
се не мешају у свој посао. Гледа како
да што мање учествује у збивањима.
Пије кафу, гледа телевизију и чека да
све ово прође. Да му, за почетак, про
ђе смена.
Трећи тип су били мали привредни
ци. Што рекао један тешки осуђеник,
наш инсајдер у сремскомитровачком
затвору: „Милане, чекам да ми дође
овај мој у ноћну, немам више кредита.”
Они су набављали све. Шта ти падне
на памет.
Четврти тип су породични људи.
Помало у страху. Свесни да шта год
радили, зло унутар зидина може да
сачека њихове најближе напољу. Уну
тра су криминалци, а не деца у обда
ништу. Такви људи су чинили бар тре
ћину страже. У неформалним разгово
рима су само кукали и молили, за дан
када ће њихова служба „бити очишће
на”, како кажу. Као што су многи, а и
данас, жељни да у њиховој фирми
завладају правила игре и да најбољи
најзад добију шансу да напредују.
Синоним за ове људе, остао је целој
екипи, стражар Неша Митровић из
КПЗ-а Ниш. Страшан поглед, висина
око два метра, 50 година, поштење и
чврст карактер. Из преко 30 разговора
схватили смо, како на њега гледају и
колеге и осуђени: „Како каже, тако
буде, а ретко греши.” Тада смо схвати
ли правило које криминолози стално
понављају и које наводе као основу
свих мањих побуна у затвору - осуђе
нике никада немој да лажеш!
Након готово пет година, моја екипа
била је прва која је ушла у ново Посеб
но одељење Забеле за ратне злочине
и организовани криминал. Тамо смо
срели новог „Нешу Митровића”, новог
начелника службе обезбеђења. То је,
према мом искуству, прва озбиљна
екипа стражара у Министарству прав
де. Много провера, много обуке, много
рада. За сада се тамо ништа лоше
није десило, али не гарантујем да
неће, уколико се политика умеша у
рад овакве установе. Кад год се раније
мешала, долазило је до немилих дога
ђаја, а установе су постајале слика
политичког хаоса у земљи, рекао је
Поповић.
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уда фудбалска недеља је за
нама. Недеља каква се дуго
није десила у Лиги шампиона.
За оне истинске љубитеље фудбала,
мечеви који су одиграни су били пра
во освежење. Коначно, после дуго
времена, видели смо, не једно, већ
два сензационална изненађења. Али
кренимо редом.
У уторак је читава Европа била у
неверици гледајући моћни Реал како
се распада усред Мадрида. Ајакс из
Амстердама је одиграо историјски
меч и са 4:1 испрашио Мадриђане.
Ако је неко и имао недоумице у вези
са овим талентованим тимом,
мислим да су после овог меча реше
не. Имамо кандидата за највеће и
најпријатније изненађење ове сезо
не.
После победе у Холандији, мало ко
је очекивао дебакл Шпанаца код куће.
Међутим, када се мало загребе испод
површине, било је јасно да нешто
дебело не штима у Реал Мадриду.
Може се рећи да су у кризи од оног
момента када их је напустио Ронал
до. Тек сада се види колико један
играч може да има утицаја на читаву
екипу и клуб у целини. Зато је ваљда
и најбољи на свету. Неки од најбољих
играча седе на клупи што је најбољи
знак да у тиму влада расуло. Пре ове
прошлонедељне срамоте, добили су
по лабрњи два пута заредом  од Бар
селоне. Онда их је дохватио Ајакс и
спустио ролетну на актуелну сезону.
Треба наравно истаћи да је Душан
Тадић одиграо утакмицу живота. Уче
ствовао је у сваком нападу своје еки
пе – гол, две асистенције и изнуђен
фаул код четвртог поготка. На крају –
оцена 10. Свак а част. Дочек ао је
Тадић својих пет минута и на најбољи
начин доживео круну своје каријере.
Куд ћеш лепше него на стадиону
славног Реал Мадрида. Играо је у
трансу. Делио лопте, поигравао се са
противником. Пре другог гола је
направио будале од комплетне
одбране Реала. Сав његов труд и зној
који је проливао свих ових година
стао је у тај један моменат. Ролинг,
марсејски рулет, рингишпил, ражањ,
назовите то како хоћете, али једна
финта је обишла свет и прославила
нашег фудбалера. Капа доле мајсто
ре.
У сенци овог меча, остао је дуел
између Борусије и Тотенхема. У
првом мечу је већ све било решено, а
Енглези су однели победу од 1:0 и у
реваншу. Више се очекивало од
Немаца.
И таман кад смо помислили да смо

Почетак нове ере
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ЧИСТА ДЕСЕТКА: Душан Тадић

видели све, дошла је среда. Порто је
успео да надокнади недостатак из
првог меча против Роме и избори про
дужетке. На крају, пенал уз помоћ
ВАР технологије, 3:1 и Порто иде
даље. Тежак ударац за Римљане. Цех
је платио Ромин тренер Еузебио ди
Франческо, а на његово место долази
Клаудио Ранијери.
Још једна сензација се десила на
Парку принчева. Манчестер је изба
цио Париз из даљег такмичења, и на
тај начин наставио агонију пребогатог
арапског клуба у Лиги шампиона.
Морам признати да сваке сезоне оче
кујем да богате газде коначно дигну
руке од ове рупе без дна и кажу до
виђења. Превише је ту новца утуче
но, а резултата у Европи нигде.
Парижани су одиграли реванш као
бабе. После победе од 2:0 у Енгле
ској, морали су да размонтирају  Ман
честер и код куће. Тако то раде
озбиљни тимови. Уместо тога, дозво
лили су Енглезима да без пола тима
победе са 3:1 и прођу даље. Меч је
иначе био јако чудан, три гола су
постигнута после грешака противни
ка, а одлучујући из пенала.
Управо је тај одлучујући гол Раш
форда у надокнади времена подигао
највише прашине. Погодићете, у
питању је ВАР. После прегледања
снимка, судија је одлучио да свира
пенал. Поново су се покренуле поле
мике око те фамозне ВАР технологи
је. Мора још ту много ствари да се
утаначи како би све функционисало
без грешке. И дан раније смо имали
ситуацију где су судије, онако одока

процениле, да лопта није прешла аут
линију код трећег гола Ајакса. Ако
имаш гол технологију, онда мораш
имати и аут технологију, или гол-аут
технологију зар не? Све то делује још
увек прилично неозбиљно. А велика
лова се врти. Зато су ови Арапи ваљ
да и попиздели. И Неимар, коме су ти
Арапи дали лову да откупи свој уго
вор са Барсом, је пук‘о к‘о лајсна.
Није свеједно кад испаднеш већ у
овој фази.
то се Парижана тиче, па сами
су криви за то што им се деси
ло. Потцениш противника и
добијеш по тамбури. После онакве
победе у Енглеској, дозволили су
себи ситуацију да стрепе до послед
њег минута на свом терену и на крају
попију гол. Пенал је постојао, е сад,
да ли би га судија свирао да није
ВАР-а, вероватно не би. Тежак посао
за судије свакако. Истина је, да од
увођења прегледања снимака, више
ништа није исто. Нема више лажи и
преваре, нема више притисак а и
катастрофалних судијских грешак а
које ће да коштају. Барем би тако тре
бало да буде. Такмичарске утакмице
су добиле једну потпуно нову димен
зију. Уосталом, осврните се само на
прошлогодишње Светско првенство и
све ће вам бити јасно. Можда се већ
у овој сезони догоди нека нова „Хрват
ска“, овог пута у Лиги шампиона. Јед
но је сигурно – падом Реал Мадрида,
који је суверено владао Европом
последњих година, и увођењем ВАР
технологије, почела је нова ера
европског фудбала.
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КАРАТЕ КЛУБ „СИРМИУМ“

Година славља
П

рошло је пуних 45 година од
када је основан карате клуб
„Сирмиум“. Године вредног
рада и одличних резултата, а тако је
почелаиоватакмичарскагодина.
Унедељу,10.марта2019.годинеу
Беочину је одржан 21. Куп пријатељ
ства.Наовомтакмичењуучествовало
је15клубова,са198такмичара.Кара
теклуб„Сирмиум“сенаовомтакми
чењу представио са 18 такмичара и
16екипа,иуспеодаосвојиукупно34
медаље од којих 20 златних, девет
сребрнихипетбронзанихмедаља.
Златнемедаљепојединачноосвоји
лису:ВукПетровић,НемањаЖунић,
Уна Максимовић, Тијана Ивковић,

Срђан Илић, Калина Максимовић,
Емилија Цветенић, Милош Нешко
вић, екипно златне медаље освојили
су: Вук Петровић, Немања Жунић,
УрошБабић,МладенМарковић,Вука
шин Кривошија, Маша Кривошија,
Теа Станојевић, Ема Петровић, Уна
Максимовић, Лука Танасић, Лука
Петровић, Анђела Паровић, Тијана
Ивковић,СрђанИлић,КалинаМакси
мовић,ЕмилијаЦветенић.
Сребрну медаљу у појединачним
категоријамаосвојилису:ЛукаПетро
вић, Теа Станојевић, Вукашин Кри
вошија, Младен Марковић, екипно:
Младен Марковић, Лука Танасић,
Вукашин Кривошија, Урош Бабић,

Уна Максимовић, Немања Жунић,
Маша Кривошија, Теа Станојевић,
ВукПетровић,ЕмаПетровић,Милош
НешковићиСтефанПровчи.
Бронзане медаље освојили су:
Анђела Паровић, Маша Кривошија,
Урош Бабић, Ема Петровић, екипно:
Младен Марковић, Ема Петровић и
Лука Танасић. Следеће такмичење
је Првенство Војводине 14. априла.
Обавештавамосвељубитељекарате
спортадаћеовегодинебитиоргани
зована Свечана академија у Позори
шту„ДобрицаМилутиновић“,поводом
45 година постојања карате клуба
„Сирмиум“.

М. М.

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Бежанија – Јавор Матис 1:2;
Борац – ТСЦ 0:3; Будућност –
Златибор 1:0; Нови Пазар –
Металац 2:0; Раднички 1923 –
ОФК Жарково 1:1; Слобода –
ОФК Бечеј 1918 1:0; Инђија –
СинђелићиТелеоптик–Трајал
суупонедељакиграли.

Беочин:Цемент–Омладинац
2:0; Сакуле: Борац – Кабел 0:1;
Стари Бановци: Дунав –Желе
зничар 1:1; Нови Сад: Црвена
Звезда–Раднички(З)1:0;Суботица: Бачка 1901 –ОФК Вршац
1:0;Пригревица:Братство1946
–Младост1:1;Сремска Митровица: Раднички (СМ) – ЧСК
Пивара 3:0; Нова Пазова: Рад
нички (НП) – Динамо 1945 2:0;
Хајдук1912јебиослободан.

Ердевик: Слога (Е) – Борац
(Ш)4:0; Каћ: Југовић–Подриње
2:1;Чуруг:Хајдук(Ч)–Подуна
вац је одложено; Кисач: Татра
–ЛСК0:0;Стара Пазова:Једин
ство–Слога(Т)0:0;Рума:Први
Мај–Хајдук(Б)5:0;Војка:Сре
мац – Раднички 0:1; Хајдук (Д)
јебиослободан.

Мартинци: Борац (М) –
Љуково1:1; Попинци: Напре
дак – Словен 2:0; Кленак:
Борац(К)–Слобода0:0;Салаш
Ноћајски:Будућност–ПСК4:1;
Голубинци:Јадран–Граничар
2:0; Нови Карловци: Полет –
ДоњиПетровци2:0;Купиново:
Купиново – Партизан 0:3; Врдник:Рудар–Железничар0:1.

1.ТСЦ
2.Јавор
3.Инђија
4.Раднички
5.Металац
6.Златибор
7.Синђелић
8.Бежанија
9.ОФКЖарк.
10.Бечеј
11.Трајал
12.Будућност
13.Борац
14.Телеоптик
15.Слобода
16.Н.Пазар

1.Кабел
2.Хајдук
3.Братство
4.Омладинац
5.Железничар
6.Динамо
7.Раднички(З)
8.Раднички(СМ)
9.Цемент
10.ОФКВршац
11.Бачка
12.Младост
13.Дунав
14.Борац
15.Ц.Звезда
16.ЧСКПивара
17.Раднички(НП)

1.ПрвиМај
2.Југовић
3.Подриње
4.Слога(Е)
5.Борац(Ш)
6.Сремац
7.Хајдук(Д)
8.Татра
9.Раднички
10.Подунавац
11.Хајдук(Б)
12.Јединство
13.Слога(Т)
14.ЛСК
15.Хајдук(Ч)

1.Слобода
2.Железничар
3.Јадран
4.Партизан
5.ПСК
6.Будућност
7.Д.Петровци
8.Полет
9.Рудар
10.Љуково
11.Борац(К)
12.Напредак
13.Борац(М)
14.Граничар
15.Словен
16.Купиново

26
26
25
26
26
26
25
26
26
26
25
26
26
25
26
26

16
17
14
13
12
14
10
12
9
9
9
7
6
5
4
2

8
5
4
6
8
2
10
2
7
5
4
8
6
6
5
8

2
4
7
7
6
10
5
12
10
12
12
11
14
14
17
16

54:18
57:24
39:19
32:26
42:28
37:26
26:18
34:31
30:34
30:34
21:29
24:30
22:39
16:33
11:49
12:49

56
56
46
45
44
44
40
38
34
32
31
29
24
21
17
14

17
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
13
10
11
9
7
5
6
5
5
6
5
4
4
4
2
2

2
2
5
1
4
5
9
4
5
4
1
4
5
3
3
5
4

2
1
2
5
4
5
3
7
7
8
10
8
8
10
10
10
11

37:12
22:3
30:17
21:12
19:12
19:12
16:11
23:22
18:22
14:18
20:26
13:26
21:29
20:27
14:23
14:29
10:30

41
41
35
34
31
26
24
22
20
19
19
19
17
15
15
11
10

15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15

12
10
8
8
7
7
7
5
6
6
5
4
5
2
0

0
3
4
3
5
4
0
5
2
1
3
5
2
3
0

3
2
3
4
3
4
7
5
7
8
7
6
8
10
15

35:14
20:11
23:8
29:16
22:12
17:13
24:13
16:14
24:25
23:20
24:25
16:19
11:25
9:36
2:44

СРЕМСКА ЛИГА

36
33
28
27
26
25
21
20
20
19
18
17
17
9
0

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

12
11
12
11
10
9
7
6
5
5
5
5
4
4
3
1

2
4
1
2
2
1
2
3
6
4
2
0
1
1
3
2

2
1
3
3
4
6
7
7
5
7
9
11
11
11
10
13

30:11
36:6
33:15
47:12
27:22
46:21
26:31
28:23
22:17
21:26
30:37
24:36
19:31
22:59
14:35
8:51

38
37
37
35
32
28
23
21
21
19
17
15
13
13
12
5
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VREMEPLOV
13. март
1946. Припадници југословен
ске службе Државне безбедно
сти ухапсили су генерала и
команданта краљевске војске
у Другом светском рату Драго
љуба Дражу Михаиловића. На
суђењу пред Војним судом у
Београду Михаиловић је осу
ђен на смрт због издаје. Стре
љан је 17. јула исте године.
14. март
1855.   Телеграфска жица пре
шла је преко Саве у Београд и
пуштена је у рад.
1879. Рођен је немачки науч
ник Алберт Ајнштајн, најистак
нутији теоретичар физике у 20.
веку, творац теорије релативи
тета (1916), добитник Нобело
ве награде за физику 1921. Из
Немачке је емигрирао у САД
1933, после доласка нациста
на власт.
15. март
44. п.н.е. Републикански заве
реници које су предводили
Брут и Касије у Сенату убили
римског цара и војсковођу Гаја
Јулија Цезара.
1824. Рођен српски писац
Бранко Радичевић, најзначај
нији песник српског романти
зма. Одушевљен присталица
Караџићеве језичке реформе,
песничким слободама означио
продор у нову епоху српске
поезије.
16. март
1521. Португалски морепловац
Магелан стигао на Филипине,
где је крајем априла погинуо у
сукобу с домороцима. После
три године пловидбе око света,
у Шпанију се 1522. од пет бро
дова његове експедиције вра
тила само „Викторија“ са 18
чланова посаде. Тим путова
њем први пут опловљена
Земља.
17. март
1938. Рођен руски балетски
играч Рудолф Нурејев, једна
од највећих звезда светске
балетске сцене 20. века. На
Запад емигрирао после госто
вања у Паризу у јуну 1961.
Упамћен по главним улогама у
многим балетима.
1963. У ерупцији вулкана Агунг
на индонежанском острву
Бали живот изгубило најмање
11.000 људи.
18. март
1871. Радници Париза почели
прву пролетерску револуцију,
познату као Париска комуна,
чији је непосредан повод био
француско-пруски рат. Побуна
угушена крајем маја.
19. март
1945. Велика Британија при
знала Владу Демократске
Федеративне Југославије, на
челу с Јосипом Брозом Титом.
После Велике Британије, ДФЈ
признале и САД 18. марта и
СССР 29. марта.

13. MART 2019.

HOROSKOP
ОВАН: Спос обност
доброг опажања и
сјајне концентрације
вам помажу да оства
рите своје пословне циљеве.
Важно је да у сусрету са сарад
ницима подстичете креативност
у идејама, јер ускоро вас очекује
заједнички добитак и могућност
за обнављањем неких послов
них договора. Показаће се да
партнер уме да испуни сва ваша
очекивања.  
БИК: Неко диктира
нове догађаје, што
значајно компликује
ваш пословни или
статусни положај.  Нарочито вам
се не допада чињеница о суже
ним могућностима да избор одго
варајућег посла или акције коју
бисте спровели заједно са бли
ским пријатељима. Чак и у
љубавном односу неко други
диктира правила.
БЛИЗАНЦИ: Стал о
вам је да оставите
велики утисак на
сараднике, али већи
на догађаја вам не иде у прилог.
Добро размислите шта све може
те да коригујете у ходу како
бисте деловали убедљиво на
оне који се колебају. Очекује вас
добитак или успех кроз новчане
инвестиције. У односу са партне
ром прижељкујете већу емотив
ну слободу или прилику да
остварите своје намере.
РАК: Очек ују вас
похвале и признања
на различитим стра
нама. Шта ће вас
додатно мотивисати да прихва
тите неке нове изазовне задатке.
Али, избегавајте јавна обећања
по питању, строго утврђених
рокова. Стало вам је да успоста
вите боље разумевање и емо
тивно зближавање у односу са
вољеном особом. Пријаће вам
краће путовање.
ЛАВ: Налазите се у
фази
креат ивн ог
успона и стало вам је
да побољшате свој
пословни или друштвени статус.
У прилог вам иду нова дешава
ња и многе ситуације када се
одлучује о пословним циљеви
ма. Слободно преузмите иници
јативу како бисте наметнули сво
ју улогу пред сарадницима. У
љубавној перспективи у односу
са партнером важно је да сачува
те позитивна уверења.
ДЕВИЦА: Делујете
промишљено и стало
вам је да придобијете
нечије поверење у
различитим ситуацијама. Све
треба да чините плански и у скла
ду са искуством. Нема разлога да
оклевате, јер у односу на сарад
нике имате предности које може
те да пласирате на прави начин.
У приватном животу покушавате
да ускладите ритам обавеза.

ВАГА: Ваша снала
жљивост у пословном
смислу доноси само
тренутну сатисфакци
ју и олакшање. Јасно вам је до
које границе можете да очекујете
успех и због тога бирате неке
заобилазне методе као начин да
се ослободите нечије пословне
контроле или критике. Мимо сво
је воље упадате у неке кон
фликтне ситуације.
ШКОРПИЈА: Пажљи
во процењујете нова
пословна дешавања,
јер своје идеје треба
да пласирате на правом месту
или пред особом која има довољ
но слуха за сличне интересе. И
даље одбијате да чините ком
промисе када они нису у складу
са вашим моралним начелима.
Због бројних обавеза дешава се
да пропуштате неке важне дога
ђаје у свом породичном или
љубавном животу.
СТРЕЛАЦ: Неко ће
вас
изнен ад ит и
лошим информација
ма, али уз додатну
упорност и велики напор на крају
ћете бити задовољни својим
пословним успехом. Боље је, да
избегавате сарадњу са непозна
тим особама и да проверавате
све могуће информације у вези
материјалних улагања. Неко са
стране покушава да вам иском
пликује љубавни живот или
однос са вољеном особом.
ЈАРАЦ: Веома амби
циозно и са нескриве
ним оптимизмом при
ступате разним дого
ворима које иницирају ваши
сарадници. Потребна вам је и
одређена доза мудрости прили
ком решавања новчаних питања.
Удружите интересе са особама
које добро познајете. У односу са
вољеном особом све изгледа
мирно и предвидиво али изнена
дићете се необичним обртом.
ВОДОЛИЈА: Тек када
јасно дефин иш ете
листу
прио р итета
многе ствари ће поче
ти да се одвијају у позитивном
правцу. Посебн о посветите
пажњу пословима који ће вам
донети конкретне резултате и
финансијску добит, јер за кратко
време можете да остварите
успех у више праваца. Партнер
вас је изненадио са неким
добрим идејама.  
РИБЕ: Према сарад
ницима делујете зах
тевно, тако да свима
постаје јасно да не
желите да неко ремети или успо
рава ваше пословне планове.
Улажете велику енергију у разли
чите циљеве које сте себи поста
вили. Не дозвољавате да неко
критикује ваш начин рада. Често
се налазите у ситуацији да вам
неко показује своју наклоност.

Crkveni
kalendar
Среда, 13. март (28. фебруар)
Преподобни Василије Исповед
ник; Преподобни Јован Касијан
Четвртак, 14. (1) март
Преподобномученица Евдокија
Петак, 15. (2) март
Свети свештеномученик Теодот
Киринејски
Субота, 16. (3) март
Св. муч. Евтропије, Клеоник и
Василиск; Св. Теодор Комого
вински -  Теодорова субота
Недеља, 17. (4) март
Преподобни Герасим Јордански
Понедељак, 18. (5) март
Свети мученик Конон; Препо
добни Марко Подвижник
Уторак, 19. (3) март
Света 42 мученика Аморејска  

Мусака од
броколија
и сира
Састојци: 500 грама броколија,
5 јаја, 300 грама павлаке, 200 гра
ма тврдог сира, 2 супене кашике
бутера, 2 супене кашике презли,
со и бибер

Припрема: Обарите броколи у
сланој води. Помешајте јаја,
павлаку и нарендани сир, со и
бибер. Подмажите посуду за
печење бутером, поспите пре
злом, поређајте броколи и прелиј
те смесом од јаја. Пеците у загре
јаној рерни 25 минута.

• А кад је власт потегла
своје аргументе, нешто
се у мени преломило.
• Био је толико ружан да
је постајао лепши кад се
накревељио.
• Бистар је. Провиди му
се кроз главу!
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Убио жену због љубоморе
Н
аду Ђукић (58) из Чор
тановаца код Инђије, у
петак 8. марта око 23
сата,    ножем је убио Милан
Трбојевић (56). Према наво
дима мештана, он је партнер
са којим је живела последњих
неколико година.
Како је за М Новине испри
чао младић, који се ту затекао
одмах након крвавог пира, а
чије име не жели да му поми
њемо, Милан му је признао
да је Наду убио сумњајући да
га вара са човеком, код којег
су они заједно били те кобне
вечери. Осумњиченом је након
саслушања у Вишем јавном
тужилаштву у Сремској Митро
вици, одређен притвор у траја
њу до 30 дана.
Мештани Чортановаца, са
којима смо разговарали, пита
ју се зашто се уопште Нада и
петљала са таквим човеком
као што је Милан, описујући га
као веома конфликтну особу.
– Она се овде у Чортановце
доселила пре пет година. Била
је удата за Радована и после
његове смрти наследила је
кућу. Упознала је Милана, он
се доселио код ње, а полици
ја је често интервенисала због
насиља – прича један старији
Чортановчанин, додајући да
је Нада радила као спремачи
ца у Предшколској установи у
Бешки.
– Мене је позвала комши
ница, која је била сама у кући,

Остали трагови
Место убиства

пошто је чула неку вику испред
капије. Када сам дошао, зате
као сам Милана како клечи, и
Наду, која је лежала на земљи.
У први мах сам помислио да је
он њу претукао, јер сам видео
да јој је горњи део тела сав
крвав. Тек када сам се сагнуо,
видео сам да жена кркља –
прича овај младић, који је и
позвао Хитну помоћ и полицију.
Наш саговорник нам даље
објашњава ток догађаја.
– Они су били код једне
породице у посети, где се
Милан добро напио. Нада није
хтела да је он враћа кући на

мотору, већ је замолила дома
ћина да је колима довезе до
куће. Милан га је напао, зашто
се толико дуго задржао са
његовом женом. Очигледно да
је Нада чула ту препирку, иза
шла и наставила да се свађа
са њим. Почела је да бежи, он
је сустигао и ножем преклао –
казао је овај младић.
Чортановачни причају да је
веза између Наде и Милана
увек била турбулентна, праће
на насиљем, свађама, као и да
је полиција често долазила да
интервенише. То потврђује и
овај младић.

Дан након немилог догађа
ја, у Улици Владе ГрбићаЈунака, били су видљиви тра
гови крви и после кише која је
ту ноћ падала. Поред банде
ре, била је форензичка рука
вица и кеса, у коју је одмах
стављен нож, како га Милан
не би сакрио, док на дођу
инспектори да обаве увиђај.
– Полиција је одмах Трбоје
вића препознала, кад је сти
гла на место злочина. Они су
сваки пут одрадили свој посао,
али, очигледно у суду није
нешто одрађено, кад није био
процесуиран – тврди наш саго
ворник.
С. Костић
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Градска управа за урбанизам просторно планирање и изградњу објеката
Број: 350 – 194/ 2017– VI
Дана: 13. 03. 2019. год.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката Града Сремска Митровица у складу са
чланом 50 Закона о планирању и изградњи  (“Службени гласник РС”, број:72/2009 и 81/2009 – исправка, 64/2010 – УС,
24/2011, 121/2012,42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018),

ОГЛАШАВА ПОНОВЉЕН ЈАВНИ УВИД

О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈE БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА,
ИЛАРИОНА РУВАРЦА И ПАРОБРОДСКЕ БЛОК ОКО ХОТЕЛА „СИРМИЈУМ“ ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
1. ЈАВНИ УВИД о нацрту  Плана детаљне  регулације
одржаће се у трајању од 30 дана и то:  од 13. марта   2019.  
до12. априла 2019. године.
Нацрт   Плана детаљне   регулације биће изложен на
јавни увид сваког радног дана од 9 до 14 часова  у холу
зграде Градске куће Сремска Митровица, у Сремској
Митровици, улица Светог Димитрија број 13.
Заинтересована физичка и правна лица имају право да
прегледају изложени нацрт Плана детаљне регулације и
могу доставити примедбе у писаном облику у току јавног
увида.
Примедбе доставити на Градску  управу за урбанизам,

просторно планирање и изградњу објеката   са    назна
ком: -  за   Комисију  за   планове – у  Сремској     Митро
вици,   улица  Светог Димитрија, број 13.
2. ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ће се накнадно
заказати, а одржаће сеу згради Градске куће Сремска
Митровица , улица Светог Димитрија број 13. у Сремској
Митровици.
Раду Комисије могу присуствовати физичка лица и
представници правних лица који су поднели примедбе у
писаном облику у току трајања јавног увида.
НАЧЕЛНИК,
Весна Вујановић, дипл. правник,

