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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
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rsBoqa 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

ALEKSANDAR VU^I] U KAMPAWI BUDU]NOST SRBIJE
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Сусрет са децом Беле ги ша

Председник Србије Алексан
дар Вучић 8. марта посетио је
Сремски округ у оквиру кампа

ње„БудућностСрбије”којатрајеод7.
фебруара.Токомпосетеобишаојесве
делове Срема, сем општина Пећин
цииИригибиојетоседмиодукупно
29 региона који је посетио председ
ник државе. У посети са председни
комбилисуипредседникПокрајинске
Владе Игор Мировић, градоначелник
Новог Сада Милош Вучевић и пред
седникопштинеСтараПазоваЂорђе
Радиновић.
Посету овом делу Војводине пред

седникСрбијезапочео јеуБелегишу,
доласком у један од најсавременијих
објекатавртића„Радост”,којијеизгра
ђен пре непуне три године, где га је
поздравиовеликибројграђана,анај
млађисугадочекалисапогачом,док
судружењенаставилиусамомвртићу.
Председник јеразговараосадецом

увртићу,којасугадочекаларецитаци
јама. Једнуоддевојчицаинтересова
лојекадаћедоћиуоближњиСурдук.
– Доћи ћу и у Сурдук. Сада нисам

могао. Настојаћемо да нешто више
урадимо за Белегиш и Сурдук, како
би видела више бродова на Дунаву
сатуристимакојибимоглидадођуи
виде колико су лепи Белегиш и Сур
дук,одговориојеВучић.
Друга девојчица га је питала да ли

имадецу,нашта јепредседникодго
вориодаиматроје.
– Имам сина Данила, који је већ

старији,ћеркуМилицу,која јевредна
и одличан ђак и малог Вукана, који
неманидвегодинеикојиизговаратек
понекуреч,али једобарисладак–
казаојеВучић.
ПитаојеВучићдецудалисучести

таласвојиммајкамаДанжена,ипору
чиоимдабудупажљивапремањима,
несамоданас,већсвакогдана.Пред
ставници Месне заједница Белегиш
судамамаокупљенимиспредвртића
поделилиружеповодомДанажена.
Вучић се у обраћању окупљеним

грађанима у Белегишу осврнуо на
плановекадасеговориоулагањимау
овајдеоСрема.Навеоједауопштини
Стара Пазова стопа незапослености
ниска,алидаонаморадасесведена
минимум.Такођејерекаодасемора
вишеразвијатитуризамидаћебити
уведенипосебнибродови,којићесао
браћатиодНовогСададоБеограда.
–Упочеткуби тобилоподдржав

ном контролом, а после да нађемо
интересекодприватника, одтогаће
ондакористииматииБелегишиСур
дук,рекаојеВучић.
Какокаже,сада,кадаубуџетуима

више новца, држава је спремна да
саслушапредлогепокрајинеиопшти
негдетојоштребадасеуложиупут

ну инфраструктуру, вртиће, школе и
друго.
Први човек општинеСтара Пазова

ЂорђеРадиновићнагласио једабез
подршкеВладеРепубликеСрбије,не
бибиломогућереализоватикапитал
непројекте, а једанодњих је свака
коиизграђениобјекатвртићауовом
селу.
–СапредседникомСрбијенајвише

сам разговарао о путној инфраструк
турииобећананамјевеликапомоћ,с
обзиромнатоданампутевизахтевају
реконструкцију, јер је развој привре
де у овом делуСрема донео и већи
протоктешкихтеретнихвозилаштоје
утицаланастањепутева–истакаоје
Радиновић.
Посета председника Србије усле

дила је дан после добијања Златне
медаље за квалитет у предшколском
образовању којим је награђена ПУ
„Радост”наСајмуобразовања„Путо
кази“уНовомСаду,истаклаједирек
торкаовеустановеБориславаБање
главКлаћик.
–Вртић„Бубамара“једанјеоддевет

објекатаПУ„Радост“,којијеизграђен
пре четири године, аможе да прими
између100и120малишана,узраста
дошестгодина–реклаједиректорка.

С. Стан ко вић

Посе та Беле ги шу
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Инђи ја ће пам ти ти овај 8. март
Председник Србије

Александар Вучић,
у оквиру кампање

„БудућностСрбије“прошлог
петка, је посетио и Инђи
ју. Вучића је дочекао вели
ки број грађана, који су га
поздравили носећи заставе
итранспаренте,каоипред
ставнициопштинскевласти.
Председник је присуство
вао почетку асфалтирања
Улице Бранка Ћопића, тим
чином отпочиње пројекат
асфалтнасвимнеасфал
тиранимулицаманатерито
ријиопштинеИнђија.
Председник Србије пору

чио је грађанима у Инђији,
да ће ове и наредне годи
небитиповећаванеплатеи
пензије идаћељудимоћи
боље да живе, зато што је
буџетунеупоредивобољем
стању.
Онјеистакаодајециљда

сеобичнимљудимапобољ
шаживотни стандард. Како
је рекао, градиће се и пру
га кроз Инђију, затим пру
га ИнђијаРума, која после
морадасеспајасаШидом.
–Радићемоинасмањива

њунезапосленостиуИнђији
сациљемдавишенебуде
нико незапослен. Држава
ће помоћи општину Инђија
са 250 милиона динара да
би могла да заврши град
њу спортске хале, рекао је
Вучић.

ПредседникВучић је  још
једном, у свом излагању,
истакао значај завршетка
хале.
–Коликогодинасеспорт

скахалаградилауИнђији?
Недостајејошпуноновца,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
имајуистеусловекаоураз
вијенимземљамаЕвропеи
света–додаојеВучић.
Председник општине

Инђија изразио је велико
задовољство, због посете
председника Србије, исти
чућидајезадовољанизбог
тога што је управо он при

суствовао почетку реали
зације историјског пројекта
засвеграђанеовесремске
општине.
– Мислим да ће Инђија

дугопамтити8.март,идаје
овоједаноднајвећихпроје
катауисторијинашеопшти
не икада. После толико
чекања, почињемо историј
ски пројекат асфалтирања
76 неасфалтираних улица.
Ниједна кућа на територи
јицелеопштиневишенеће
бити у улици без асфалта,
наша деца више никада
нећегазитипоблату–иста
каојеГак.
Председник општине је

наставио даље о пројекту
рехабилитацијеулица.
– Ми се на овом пројек

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–појасниојеГак,и
додао да ће се у наредних
годинудананајвишегради
тиутомсремскомграду.
Подсетимо да ће у целој

општиниИнђијабитиасфал
тираноукупно76улица,што
је око 44 километара путе
ва, а вредност инвестици
је је четири милиона евра.
Премапројекту,рокзазавр
шетак радова је 180 дана.
Некеодулица,којећедоби
тиновиасфалтуИнђији,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,БранкаЋопићаиЦара
Душанакратка. Након
асфалтирањаулицауИнђи
ји, почеће постављање
асфалтаиуоколниммести
ма,кажунадлежни.

М. Ђ.

Александар Вучић у Инђи ји

Поче ло асфал ти ра ње Ули це Бран ка Ћопи ћа 
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Сви путе ви воде у Руму

Уоквиру кампање „Будућност
Србије“ председник Александар
Вучић је, када је реч о румској

општини,посетиоиталијанскуфабри
куLaLineaverde.
ПредседникаВучићајеуДобринци

ма дочекао велики број житеља рум
скеопштинекојимасеон,преобила
скафабрике,обратио,имајућиувиду
датум,посебно,свимженамачеститао
8.март.
Вучић је подсетио да је држава до

сададостауложилауРумуида јеон
самотвориопетфабрика.
–ЗадовољансамштојеРума,којаје

биланазачељуСремскогокруга,сада
у врху.ЖелимдаРуманапредује још
бржеиснажније,атонебисмомогли
без вас, без вашеподршкеи помоћи.
Тефабрике су значиле имного више
новцазалокалнусамоуправу.Затосам
задовољанштосуиовдеуДобринци
ма,алиимногимдругимселима,број
неулицеасфалтиране, уређениврти

ћи, домови здравља, али то може да
будејошбоље–истакаојеВучић.
Онјезамолиоипредставникелокал

не самоуправе да примају грађане и
разговарају са њима, неки проблем
могурешити,некине,алитребаразго
варати,јерсууправоипостављенида
биразговаралисаљудимаирешава
лињиховепроблеме.
– Наставићемо даље на развоју

Руме, 425 милиона евра кошта ауто
путРумаШабац,самостомнаСавии
одатлебрзасаобраћајницадоЛозни
це. Рума ће бити најбоље повезано
место у читавом чворишту аутопуте
ва. После тога следи пут РумаНови
Сад и то је још једна додатнашанса
заРуму.ШтобинекадстариРимљани
говорили,свипутевиводеуРим,сад
свипутевиводеуРуму.Кадкажем425
милионаевра, то јемногоновца које
државаиздваја затоштожелиубрза
ниразвојиСремаиМачве, затошто
тојестенашабудућност.Томожемода
радимозатоштоданасимамостабил
не јавнефинансије, стабилнуфинан
сијскуситуацијуудржави,онакокако
имаиРума–подвукаојеВучић.
Он је рекао и да зна да је румска

општинанекададуговалаполамили
јардединара,аданассвакогданана
свомрачунуиманајмање100милиона
динара.
Смањују се дугови на државном

Дочек у Добринцима

У фабрици La Linea ver de 
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нивоу, били су 78 одсто
бруто домаћег производа,
данассу50проценатаијош
ћесесмањивати.
– Зато је било важно да

имамо вашу подршку за
тешке реформе и хвала
вамштосмоутомеуспели,
хвала вамшто сте верова
лидасмоозбиљнииодго
ворниљудии када јебило
најтеже, да ћемо тешким и
напорнимрадомдадоведе
моземљууданашњуситуа
цију.Овегодинећемопоно
воповећатипензијеиплате,
асвенасигурнимногамада
даљенезадужујемодржаву
–казаојеВучић.

Председник Вучић  је
даљеизлагањенаставио о
пројектима у пољопривре
ди.
– Вратили смо субвенци

ја за пољопривреду, биће
ИПАРД програми, улагаће
моупројектекаошто јеLa
Linea verde. И повртарима
и ратарима, а посебно сто
чарима, биће неупоредиво
бољиусловизарадубудућ
ности него што су били до
сад.Незнамколиковасјеиз
Добринаца, коликоизРуме
и околних села, али ствар
но вам бескрајно хвала, да
јемитингуРуми,јабихбио
пресрећансаоволикољуди
– рекао је на крају обраћа
ња, окупљеним грађанима
председникВучић.
Он је потом, у пратњи

председникаОпштинеСла
ђанаМанчића, Александра
Мартиновића,шефапосла
ничке групе СНС у Скуп
штиниСрбије, и директора
„LaLineaverde“Бранислава
Игњатовића, обишао погон

ове италијанскефабрике у
Добринцима.
По обиласку  фабрике,

АлександарВучићсеобра
тионовинаримаиуказаода
је осам милиона евра уло
женоуробу,опремуиобје
катуДобринцима.
– 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 кажемљудима да,
када купе овакву салату у
нашимпродавницама,купу
јунајбољу.Тојесалата,која
је после пет сати, сањиве

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
иуредбама, које смодоне
ли да учествујемо и са по
50одстоуопремањумаши
намаикуповининовеопре
ме, људима дали додатни
подстицај да могу да раде
више.Мисмонањивиувек
имали све, али не и готов
производ,којибисмољуди
ма понудили. Посебно сам
захваланштосамвидеода
иСрбимогунештоовакода
раде–рекаојепредседник
Вучић у оквиру кампање
„БудућностСрбије“.
СањимсууДобринцима

билииИгорМировић,пред
седник Покрајинске владе,
каоиБраниславНедимовић,
министар пољопривреде и
Ненад Катанић, помоћник
министразапољопривреду.

С. Џаку ла

Испред реконструиса
не школе „Сремски
фронт” уШидуАлек

сандра Вучића је 8. марта
дочекао велики број гра
ђана, председник општи
не Предраг Вуковић, његов
заменик Зоран Семеновић,
директорка школе Слађа
наЉубојевић,запослени,и
ученициународнимношња
ма.

Обраћајућисеграђанима,
Вучић је појаснио о којим
темамаћепричати.
 – Јаћуовдеда говорим

само о Срему и Шиду, а
нештокаснијећууМитрови
цииодругимтемама.Наш
посао једаобновимопуте
ве,школеисрећансамшто
смо 53 милиона уложили у
ову школу, преко Канцела
рије за јавна улагања. Све

Боља
Александар Вучић у учи о ни ци

У сали за физич ко вас пи та ње

Александар Мартиновић, Слађан Манчић
и Александар Вучић
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јавне објекте ћемо обнови
ти. Радићемо обилазницу
окоШидаивидећетерадо
ве веома брзо. Урадићемо
свепутевеуцентру,уУлици
ЦараДушана,свеодТовар
никадоцентраШида.Поче
лисмодарадимоисигурно
ћемоурадити22километра
аутопута од Батроваца ка
СремскојМитровици,дакад
се улази изХрватскеда се

види да улазе у уређену,
модернуземљу,којанапре
дујевеликомбрзином–под
вукаојеВучић.
Председник Вучић наста

виојеговороновимфабри
камаусремскомокругу.
 – Сад сам отворио пет

фабрикауРуми,овдесамо
„Срем Шид”, нисмо нову
фабрику довели. Сад је
индустријска зона при кра

ју, сад ћемо да доведемо
једнудве фабрике у Шид.
Нама је Шид важан и као
граничноместо,каоиместо
из когане смемодадозво
лимо даљуди одлазе ни у
Словачку,ниудругеземље.
Затоћемодасеборимоза
Шид, зато нам је потребна
ваша помоћ и ваша подр
шка.Очекујтеовегодине,са
извесношћукажем,даћемо
довестиинвеститореуШид
–обећаојеВучић.
О значајним темама за

Шиђане,Вучићјеговориои
оводоснабдевању.
– Желим и да урадимо

водоводупетсела,гдеводе
нема.Изатоимамоновца.
Нисам дошао да изговарам
добрежеље,оноштокажем
даћебитиизграђено,тоће
битинаправљено.Томоже
мо данас, зато што имамо
уређенукасу.Затоштоима
моуређенејавнефинансије,
затоштоимамовишеновца.

Општина Шид је у тешком
стању, због наслеђених
ствари,имавеликидефицит.
Затоћемогледатидапомог
немомаксималноиуновцу,
алииусвимдругимрадови
ма,каоштосурадовиуовој
школи–казаојеВучић.
На крају посете, председ

ник Вучић се захвалио на
подршцииповерењу.
– Ово је држава Србија

платила,после1975.године
када је изграђена. У сваки
јавни објекат уШиду, хоће
модауложимоновац,знамо
даопштинаданаснеможе,
али довођењем фабрика,
општинаћеиматисвевише.
Имаће све веће приходе и
моћи ће да ради у вашем
интересу. Зато хоћуда вам
сезахвалимзавеликуподр
шкукојустенамувекдава
ли,заповерење,изатошто
верујете урад, ане улепе
речи. Зато вам обећавам
ове године једног инвести
тора, једну фабрику. Тру
дићемоседанебудесамо
један, трудићемо се да их
будевише–обећаојеАлек
сандарВучић.
Потом је прошетао кроз

обновљен простор Основ
нешколе „Сремскифронт”,
посетио ученике првог раз
реда, и час физичке култу
ре, где је најавиои изград
њубазена.Укњигуутисака

је записао: „Пресрећан сам
штосампосетиоовушколу.
Хваланаставномособљуна
дивнојбризизанашудецу.“
Председник је на поклон

добио репродукцију слике
Саве Шумановића и књигу
„Историја српског народа”
СимеонаПишчевића.

Д. Попов 

будућ ност за Шиђа не

Уру че ње покло на
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Више инве сти ци ја
у Срем ској Митро ви ци

Главно обраћање председника
Александра Вучића у оквиру кам
пање „Будућност Србије“ је било

у Сремској Митровици. Александар
Вучић је најпре посетио сеоско тури
стичкодомаћинствоЧикићуЗасавици I
ифабрикусточнехранеуСалашуНоћај
ском„Хранапродукт“.
АлександраВучићасу,поредокупље

них Засавчана и домаћина Слободана
Чикића, дочекали министар пољопро
вредеБраниславНедимовићиградона
челник Сремске Митровице Владимир
Санадер.СлободанЧикић је у разгово
ру са председником уз чашицу домаће
ракије изнео капацитет смештаја као
и понуду коју има у свом домаћинству.
АлексанарВучић је објаснио да је вео
маважноулагањеусеоскитуризам,јер
нанекиначинтозначииопстанаксела,
адаћедржаватаквепројектеподржати
субвеницијама.Уприпремијезаконкоји
ћеомогућитидавањесубвенцијасвако
мекожелидасебавитуризмом.
– Ако желите да проширите своју

делатност, да имате више лежајева, на
пример, добићете озбиљну подршку од
државе. Сваком ко буде желео да ула
жеутуризамдаћемо50постоновчаних
средстава, без враћања. То је, дакле,
поклон.Мислимда је то велика помоћ,
рекаојеАлександарВучић.
Наконпосетеовомдомаћинству,пред

седникјеобишаоифабрику„Хранапро

дукт“. Испред компаније, Александра
ВучићаједочекалапородицаСтанковић
изапослениуовојфабрици.Председник
јеобишаофабрикусаминистромпољо
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“
  аутентичанречникмачванског говора
идомаћуракију.
Наконобиласкаовадваместаусевер

нојМачви,председниксе,поредпреми
јеркеАнеБрнабићипредседникаПокра
јинске владе Игора Мировића, обратио
окупљенимграђанимауСремскојМитро
вици. Председник је најавио закон о

Посета домаћинству Чикић у Засавици I

Огромна подршка грађана у Сремској Митровици
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пореклуимовине,којићенакон30година
битидонетуСрбији.Крозсвојеобраћа
ње,председникјеподсетионаотварања
фабрикапопут„Митроса“и„СремШида“
имногихдругих,поредећивремекадасу
сетефабрикезатваралеираднициотпу
шталисаданашњицомукојојсефабрике
поновоотварајуирадницизапошљавају.
Вучић је најавио још инвестиција у

Сремском округу, с тимшто је апостро
фирао Ириг иШид као општине којима
су потребни нови инвеститори. Потреб
ноједодатносмањитинезапсоленостда
буде испод досадашњих пет процената.
Такође,председникВучићјерекаода је
у плану реконструкција 22 километара
аутопутаодБатровацапремаСремској
Митровици,затимградњановогаутопут
одРумепремаШапцу, самостомпреко
Саве, а затим и брза саобраћајница од
ШапцадоЛознице.Овајинфраструктур
ни пројекат биће вредан 425 милиона
евра,икако јепредседникрекао,новац
је обезебдђен.Он је најавиоидаће се
ускоро градити и ауто пут од Руме до
Новог Сада. Окупљеним Митровчанима
предсендикАлександарВучићјеобећао
јошвишеулагањауинфраструктуру,сао
браћајнице,пруге,школе,болнице,домо
ве здравља, па и у гасификцију, која би
требалодапостојиусвакоминајмањем
насељеномместууСрему.
Председникједобардеосвогобраћа

њапосветиоситуацијинаКосовуиМето
хији.РекаоједаСрбијанијенитакомала
нитакослабадабимораладапристане
на улитматуме Приштине. Платформу
којусуусвојилеприштинскевластиока
рактерисаојекаонеразумнуинеприхва
тљиву.НатаконештоСрбијаникаднеће
пристати,поручиојеВучићидодаодаје
увекспреманнадијалогикомпромис.Он
сеосврнуоинапротестеграђанаиказао
да јеувекспремандаразговараса гра
ђанимаСрбије,алидасаполитичарима
какви су Вук Јеремић, Драган Ђилас и
Бошко Обрадовић никад неће разгова
рати.
Такође, Александар Вучић је изразио

задовољствошто јењеговообраћањеу
Сремској Митровици пратио и подржао
веомавеликибројграђана.

З. Поповић

Обилазак фабрике „Храна продукт“

Функционери СНС-а у Сремској Митровици
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Е – ДНЕВ НИ ЦИ ОД СЕП ТЕМ БРА ОБА ВЕ ЗНИ

Добро и роди те љи ма
и настав ни ци ма
Од следеће школске године,

даклеод1.септембра,свешко
ле уСрбијибиће уобавезида

водесамоелектронскедневнике,тако
дајезавећинушкола,патакоиурум
скојопштини,овоприпремнагодиназа
вођењеЕдневника.
–Првосмоодредиликолегекојесу

ишле на обуку за вођење електрон
скихдневникаионисусадакоордина
тори пошколама.Свака нашашкола
има једног или два професора, који
суобученизатоикојисусвојезнање
пренели другим колегама. У већини
школасесадајошувекводедваднев
ника,  уобичајен и Едневник, 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
ивећрадесаЕдневником,алиод1.
септембра ове године сви ће морати
дарадесамоуелектронскојформи–
каже за наше новине Зоран Дробац,
председникАктивадиректорарумских
основнихисредњихшкола.
Он додаје да је програм изузетно

добро урађен, каоиобјашњења како
се употребљава Едневник, а ако
имапроблематусукоординатори,да
помогну.

Изузетно је добра и сарадња са
људима из Министарства просве
те који помажу и дају савете, јер је
формирана групауправосамозаову
помоћ.
Зоран Дробац истиче да су оцене

и сви подаци заштићени, тако да чак
ниосталинаставницинемогудавиде
какојекооцениодете.Усвеимаувид
само директор школе са којим се и

исправљају евентуалне грешке, тако
даседобијаједнаправасликашколе
иштасеуњојикакоради.
Са друге стране, родитељи имају

могућност да у сваком тренутку виде
какве оцене има дете и има ли при
медбинањега, које је часовеимало,
дали јенасвимтимчасовимабило,
али да би сви уноси били доступни,
морадапрође48часова.
 – Наставници не могу да гледају

какве је ко оцене дао неком ученику,
ондасуиоценереалније,дајуоцену
самонаосновуоногштодетеутренут
куодговарањапоказује.Свеоценесу
једнаке,немакаоуобичномдневнику
назнакадасусаписменог,теста,усме
ниходговора...тосвеулазиупросек.
Програмсамизрачунавапросек,рани
јесуторадилипрофесори,каоиброј
изостанака,штосвеолакшавапрофе
соримапосао.Јестенапочеткутешко,
доксенеуходамоизатојеиодлично
дапостојиовај прелазнипериод,али
мислимда ће после свима бити лак
ше.Тоћебитидоброизанаставникеи
родитеље–сматраЗоранДробац.
УпилотпројектуЕдневникасулане

били ОШ „Небојша Јерковић“  Буђа
новци и градскаОШ „Вељко Дугоше
вић“.

С. Џ.

Зоран Дро бац

ВРЕ МЕН СКЕ ПРИ ЛИ КЕ И ПШЕ НИ ЦА

Раз ли чи те фазе раз во ја
Када је реч о ситуацији

са пшеницом, ова кул
тура јеустартуимала

проблем са ницањем, тако
дајенавеликомделуповр
шина забележено слабо и
неуједначеноницање.
– На тим површинама

је ницање било касно, на
самомкрајугодине,такода
се пшеница налази у раз
личитим фазама развоја,
одфазеницањадопочетка
бокорења.Утокујеприхра
њивање пшенице и добар
деопроизвођачајевећоба
вио прву прихрану, а тамо
где су потребне веће коли
чинеазота,бићеобављено
још једно, корективно при
храњивање. Произвођачи
требадаобиђусвојепарце
ле,иуколикоприметеоште
ћењеодглодара,даизврше
њихово сузбијање, а при
метно је да их ове године

има–говоризанашенови
неГоранДробњак, стручни
сарадник у Пољопривред
ној стручној служби Рума.
Ондодаједасе,збогдува
њатоплихветрова,исушује
горњаповршиназемљишта,
па је препорука, а што је

добардеопроизвођачавећ
иурадио,даизвршеравна
њеземљиштаизатварање
бразде.
Иакосеурумскојопшти

нирадибесплатнаанализа
земљишта,јерјефинансира
локална самоуправа, није

биловеликогодзивапроиз
вођача. То  није добро, јер
одњератаримогудаимају
самокорист.
– Причати о ђубрењу, а

неурадитианализуземљи
шта, и нема неког смисла.
Тек анализом се зна којом
формулацијом и количина
матребаприменитиђубри
во и тако ће произвођачи
имати значајне уштеде у
производњи,спречићезага
ђење животне средине и
остварити већи принос. И
ове године радићемо бес
платне анализе, а узорке
треба донети након скида
њаусева.Анализесераде
на основну плодности и
односе се на утврђивање
фосфора, калијума, ph
вредности, на садржај кре
чаихумуса–саветујеГоран
Дробњак.

С. Џ.

Горан Дроб њак: Пше ни ца у разним фаза ма ница ња



1113. MART 2019.  M NOVINE

ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“

Европске кре а тив не ради о ни це
Румска ССШ „Бранко

Радичевић“ приступи
ла јеКонзорцијумуза

реализацију пројекта „Буди
креативан  осигурај своју
будућност“ који финансира
Европска унија кроз про
грам „Ерасмус+“ у области
Кооперацијезаиновацијеи
разменудобрепраксе.
Пројекат траје две годи

не, а партнери су Економ
скаиуправнашколаОсијек
иУметничкашкола„Енрико
иУмбероНордио“изТрста,
док је координатор ново
садски Научни центар за
креативниразвој„Идеал“.
Пројекатсеодвијаикроз

радионице, а у деветој по
реду,којујеводилапедаго
шкињаОливераАмиџић,су
учествовали ученици тре
ћегразреда,смерамодела
раодеће.
–Ученицисуовомприли

ком имали могућности да
ојачају своје способности
критичкогикреативнограз
мишљања и стекну вешти
ну генерисања и евалуа
ције нових, оригиналних,
употребљивих и одрживих
пословних идеја. Посеб
но су се усмерили на ино

вативно предузетништво.
Идеје су, као и сваки пут
билезанимљиве,атмосфе
ра радна – каже Оливера
Амиџић.
Међу 16 учесника ради

онице, посебно се истакла
ЖељкаНичић,којајеосми
слилаогрлицупротивболо

ва у грлу. Инспирацију је
нашла управо у чињеници
да јесама,токомрадиони
це,осећалаболовеугрлу.
– 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 јошдобрих
идеја, ми смо гласали за
пет различитих. Моје оде
љењеувекрадоучествујеу
радионицамаииденаеду
кације, тако да мислим да
самзаистаодабралаправу
школу–кажеЖељка.

С. Џ.

Ради о ни ца у „Бран ко вој“ шко ли

ПОЉО ПРИ ВРЕД НА СТРУЧ НА СЛУ ЖБА

Добра зима за воће
Штосе тиче временских прилика,

можесерећидасубилеизузетно
добрезавоћкеуСрему.Ствара

њерода за2019. годинупочело је про
шлегодине,итоузависностиодвоћне
врсте,крајемјулаипочеткомавгуста.Да
би воћка завршилаформирање родних
елемената,потребнесујојнискезимске
температуре, али не екстремне. Дакле,
овојебиладобразима.
–Воћкесесаданалазеуфазипринуд

ногмировања, јер јебиолошко заврше
но,штозначиданамтребајошнеколико
наредних топлих дана да се земљиште
угреје.Тоћеактивиратикореновсистем,
који храни надземни део стабла док се
не отворе пупољци и неформира лист
који потом преузима функцију исхране
воћке–појашњаваСандаКљештановић,
лиценцирани саветодавац за воћарство
и виноградарство у Пољопривредној
стручнојслужбиРума.
Када јеречоСрему,сликанатерену

јешаролика.Овде једоминантнавоћна
врстајабука.Натеренуимаврломодер
них интензивних засада са комплетном
модерном технологијом, системима за

наводњавање,противградниммрежама,
даклесвештојенајсавременијеусвету,
можеда сенађеи коднас, у румској и
иришкојопштини.
Садругестранеимаистарих,екстен

зивнихзасадаукојимавоћарииспоштују
свемеренегеитусе,такође,могуоства
ритизнатниприноси.
–Иједниидругивоћњаци,уколикоје

све одрађено у прошлој години што се
тиче заштите, исхране, резидбе, треба
лобидабудуродни.Добардеозасада
јеорезан,авоћарикојинисузавршили,
могу да наставе са резидбом, јер су за
то повољни услови. Остаје одржавање
земљиштауредуимеђуредномпросто
ру.Препорукаједасерадизатравњива
ње простора у међуреду,што се углав
номиради,апросторуредуумладим
засадима се окопава, а може и да се
малчирасасламом–кажеСанда.
Уовомпериоду,оникојинисуокречи

листаблауновембруилидецембру,могу
исадтодаураде.Садасебудештетни
организми,којисупрезимилиукориста
бла,адругиразлогзакречење једасе
натајначинодбијасветлостинезагре

вастабло,каковоћканебијошкренула
сацветањемилистањем,пресвега,због
избегавања пролећних мразева који би
моглидаштетероду.
Урумској,иришкојиинђијскојопштини

имаоко3.900хектараподвоћем,вино
градимаи зачинскимбиљем,а у струк
тури је највише заступљена јабука, на
око1.500хектара,потомследешљива,
вишњаивиновалоза.

С. Џ.

Сан да Кље шта но вић
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НОВИ ХОТЕЛ У РУМИ

Четири звездице
и нова радна места

Рума је добила нови
хотел са четири зве
здице, који се налази

наместунекадашњезграде
биоскопа„Техника“,акојије
свечаноотворен7.марта.
Овај хотел поред квали

тетно опремљених соба и
апартмана, нуди и велики
спацентариизузетноопре
мљену фитнес салу, али и
играоницузадецуибанкет
салу.
Објекатјеграђендвегоди

не, име је добио по полу
драгом камену. Захваљјући
њему,повећанјесмештајни
капацитет који се нуди све
бројнијим туристима, али
иљудима којиовдедолазе
пословно.
 – Специфичност овог

објекта дефинитивно је на
нашој страни. Поред самих
смештајних јединица, које
почињу од стандардних
соба, прекопородичних,до
луксузнихапартманаиспа
апартмана,објекатраспола
жесаинтересантномбанкет
салом, дечијом играоницом
и фитнес салом, која своју
конкуренцију тражиуширој
околини Срема, дакле у
БеоградуиНовомсаду.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
онирањенатржиштуиуво
ђење у рад „Garnet hotel &
event center“, како је пуно
имехотела.Онједодаода,
какоРума,уинвестиционим

смислу перманентно расте,
расте и потражња за сме
штајем,алиибанкетамби
јентом.
Свечаном отварању је

присуствовао и председник
Општине Слађан Манчић,
којијеистакаодасеуРуми
отвара један нови, преле

пи објекат, који употпуњује
туристичкупонуду,кадајео
смештајуреч.
– 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
развојуспорта,јеримапре
леп фитнес центар, са нај
модернијимсправаманаме
њеним и професионалним
спортистима, и то је нешто
што је недостајало нашем
граду.Хотелјеулепшаоовај
део града, а још битније је
то,штоћеоко50суграђана
овде наћи посао и обезбе
дитиегзистенцију–истакао
јеСлађанМанчић.
Он је подсетио,да је пре

тригодине,кадајеовалока
ција продавана, било отпо
раоваквомпотезу.
– Ту се раније налазио

потпуно руиниран објекат,
којинијебиоуфункцијитри
деценије. Према уговору,
билајеобавезадаинвести
торупосли15радника,али
имајућиувидуразноликост
понуде, каоисвечанесале
са280места,јасноједаће
тајбројбититрипутавећи–
истакаојеМанчић.

С. Џ.

Нови хотел у Руми

Томас Павло вић и Сла ђан Ман чић
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АПЛИ КА ЦИ ЈА МОЈ ПРО БЛЕМ

Нова елек трон ска услу га
Још 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
заједничкепословеиимовинуМиро
слав Јокић и програмер из Сремске
МитровицеМиланЈовановић.Према
речимаМилана Јовановића, на иде
ју једошаотакошто јеисамувиђао
проблемеуграду,аовомапликацијом
је хтео да уштеди грађанима време,
алиидарешењепроблемабудешто
ефикаснијеибрже.
–Покушаосамдаоваквуапликацију

приближимштовишеграђанимаида
будештоједноставнијазакоришћење.
Закоришћењеовеапликацијепотреб
ни су минимални лични подаци, као
што је имејл адреса. Затим, потреб
но јеунетипроблемнакојиграђанин
жели да скрене пажњу, као ињегову
фотографију,рекаојеМилан.
МирославЈокићјеовимпутемиста

каодаГрадСремскаМитровицавећ
неколико година препознаје значај
развоја електронских услуга, а све у
циљуштобољекомуникацијеизмеђу
управа Града Сремске Митровице и
грађана.

–ГрађанићепутемапликацијеМој
проблем на један једноставан и брз
начин моћи да пријаве комуналне
проблеме свих категорија, и то бес
платно. Кроз употребу овакве елек
тронскеуслуге,грађанискрећупажњу
наодређенепроблеме,алиинанеки
начинконтролишурадградскихупра
ва. Истакао бих да смо веома поно

сништојеовуапликацијуразвионаш
Митровчаниниубудућећемонаста
витисарадњунасличанначин,рекао
јеЈокић.
Апликација Мој проблем се може

преузетисавебсајтаГрадаСремска
Митровицаилисаинтернетстранице
www.prijaviproblem.rs.

З. Попо вић

Миро слав Јокић Милан Јова но вић

САНИ ТАР НА СЕЧА

Прет про лећ но спре ма ње гра да
Од уторка 5. марта почеле су

припреме за пролећну садњу
у Сремској Митровици, као и

уклањањедотрајалихгранакојепред
стављају опасаност за грађане, али
изањиховуимовину.НачелникГрад
ске управе за заједничке и и опште
послове и имовину Мирослав Јокић
је истакао да Град настоји да заса
диквалитетнешколованесадницена
територијицелеСремскеМитровице.
УулициСветогДимитријавећсемогу
уочитиорезанастабла.
– Овим припремним активности

ма за пролећну садњу и санитарном
сечомжелимодапредупредимоситу
ације које смо имали у претходном
периоду, каошто су пуцање стабала
иопадањеграна,асвеуследснегаи
јакогветра.Такође,наовимподсече
ним стаблима у средини може да се
уочитамнабраонбоја,штојезнакда
долазидотруљењаидатакве гране
требауклонити.Налетоћенашград
добити сасвим другачији, зеленији и
лепшиизглед.Молимонаше грађане
овом приликом да обрате пажњу на
комуналне службе које ће у наред
нихнеколиконедељабитинатерену,
рекаојеЈокић.

З. Попо вић
Оре за на ста бла у Ули ци Све тог Дими три ја
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АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ

Корак по корак до бога ти је 
тури стич ке пону де

Усреду, 6. марта у домаћинствуЧикић,уЗасавици I,Агенцијаза
рурални развој Града Сремска

Митровицаорганизовала јепромоцију
новихвебсајтоваза трисеоскатури
стичкадомаћинства.Сајтовесудоби
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
енглескосрпски речник, који ће бити
доступан свим власницима туристич
кихдомаћинставанатериторијиГрада.
– Сеоски туризам је данас веома

значајан извор прихода од непољо
привреднихактивностинаселуивео
ма значајан за унапређење руралне
економије. Управо зато Агенција за
руралниразвојградаСремскаМитро

вицавеликупажњупосвећујеиподр
жава субјекте који се на територији
града баве овом облашћу. Годинама
уназадорганизујемоедукацијеразли
читогтипа,студијскапутовања,семи
наре. Сајтови које смо обезбедили
за три субјекта који се баве сеоским
туризмом, обезбедиће им улазницу у
светинтернетаиомогућитидањихови
производииуслугебудувидљивијеи
страним и домаћим гостиматуристи
ма, рекао је ПетарСамарџић, дирек
торАгенцијезаруралниразвој.
МаријанаДошен,власницаСеоског

туристичког домаћинства „Мила“ из
Манђелосајерекладаћесајткојису
добилиодАгенцијезаруралниразвој
битиизузетнозначајан,јерћепомоћу
њега бити видљивији на туристичкој
мапи.

Насватрисајтаналазесеинфор
мације о локацији, гастрономској
понуди, смештајним капацитетима,
галеријафотографијаинаравнокон
такти.
Штосетичеречника,ПетарСамар

џићјерекаодајеоннамењенуправо
сеоским домаћинствима ради лакше
комуникације са страним туристима.
Садрженајважнијеречииизразекоји
сеуовојобластикористе,преведене
наенглески,алионакокакосетеречи
иизговарају.
–Нашидомаћиникојисенекористе

енглескимјезиком,узречникћебитиу
могућностидастранетуристедочека
ју,угостеиуслуже,рекаојеСамарџић.
Самарџићјенаскупуудомаћинству

Чикићрекаоидајеутокуреализација
пројекта „Корпа сремских традицио
налнихпроизвода“.Циљовогпројекта
јеподршкаразвојуруралнеекономије
на територији ГрадаСремскаМитро
вицакрозмобилисањелокалнихпро
извођачапољопривреднопрехрамбе
нихизанатскихпроизводаисубјеката
који се баве сеоским туризмом.Про
јектомсеафирмишесеоскопредузет
ништвоизанатство,пропагиралегал
на производња домаћих производа
и промовише рурални туризам. Сви
субјекти укључени у пројекат и про
извођачи и туристичка домаћинства,
добићеиодговарајућутуристичкусиг
нализацију,какобибилиштовидљи
вијидомаћимистранимтуристима.
Скуп су подржали и представници

Туристичкеорганизације градаСрем
ска Митровица, Руралног центра
„Сова“ и Градске комисије за катего
ризацијутуристичкихобјеката.

С. Цуца нић
Слободан Чикић у породичном домаћинству у Засавици

Петар Самарџић и представнице ТО Града Сремска Митровица
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МАЧВАН СКА МИТРО ВИ ЦА

Чети ри кило ме тра ста зе за бици кле
Уоквиру првефазе пројекта Развој циклоту

ризма на територији
Сремског округа повезива
њем урбаних градских под
ручја са територијом зашти
ћених природних добара,
изводесерадовинаизград
ња бициклистичке стазе
Сремска Митровица  СПР
„Засавица“. У питању је део
стазе у дужини од четири
километра, од Мачванска
МитровицедоЗасавицеII.
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
сеформирановитуристички
производ, а све у складу са
стратегијом развоја туризма
напросторуСрбије.
– Новоизграђена стаза

бићеинтегралнидеоСавске
бициклистичке међународне
руте, која повезујеСловени
ју, Хрватску, Босну и Херце

говину и Републику Србију.
Унаредномпериодужелимо
да дуж бициклистичке стазе
између Мачванске Митро
вицеиЗасавице II,постави
мо јавну расвету и наравно,
свунеопходнусигнализацију,
јер ће ова стаза омогућити
и већу безбедност учесни
каусаобраћајууовомделу
Мачве,собзиромнатодаје
физичкиодвојенаодколово

за,рекаојеТомиславЈанко
вић.
Председник Савета месне

заједницеЗасавицаII,Миро
славМарићједодаодаста
за обезбеђује знатно бољу
повезаност Засавице и
МачванскеМитровицепосеб
ноимајућиувидучињеницу,
да велики број становника
обаместа,бицикломидуна
посаоуправотимпутем.

Овај пројекат финансира
јуШвајцарскеразвојнеаген
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
милионадинара. С. Ц.

Представници Града на новој бициклистичкој стази

НОВИ САД

Уго вор о гаси фи ка ци ји

Прошлог четвртка, 7. марта, гра
доначелник СремскеМитровице
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
градоначелникаигенералнидиректор
ЈП„Србијагас“ДушанБајатовић,каои
директор„БобарБешка“,ВладаБобар.

ВладимирСанадерјеприликомпот
писивања уговора говорио о будућој
гасној инфраструктури у ГрадуСрем
скаМитровица.
– 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,сасвимнасељенимместимакоја
досаданисуималагас,такодаћеу
предстојећетригодине,свамитровач
ка села имати гасну инфраструктуру.
У наредних неколико месеци почи
ње гасификација првадванасељена
места,КузминаиМартинаца.Битноје
рећидаћеграђанимабитиомогућено
плаћањеприкључкауратама–иста
каојеСанадер.

Пот пи си ва ње уго во ра
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ВИШЊИ ЋЕ ВО

Дона ци ја за удру же ња жена 
УВишњићевујеучетвртак,7.мартапредста

вљен пројекат „Удру
Жене” којим се оснажују
удружења жена. Компанија
„ТелекомСрбија“покренула
је овај пројекат са циљем
подршкеженскомпредузет
ништву,каоиафирмацијии
оснаживањуженазањихо
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

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 подршцижена
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, ижене
које се баве традиционал
нимзанимањима, јерионе
својимистрајнимрадомгра
денашубудућност–изјави
лајеМаријаБошковић.
Будућида јенајвећиброј

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

Иако тридесет и пет
километара удаљено
од Шида, село Јаме

наимасвојустаљениритам
живота.Зимскипериодмно
ги дочекују као неку врсту
одмора, али жене ко жене
немирују.Тако јеиуУдру
жењу жена „Јамена”.Мада
их је бројчано мало, оне
успевају да сеорганизују 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.

 Удружење је основано
пре 11 година и од месне
заједнице смо добили ову
просторију за коришћење,
амисмојеуредилеуетно
стилу. Само 2014. године
нисмомогледа 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 смоипродавале.Али,
све су то мала средства 
рекланамјеКатица.
Председница Удружења

наставила је даље о томе
какоинакојиначиндолазе
досредстава.

Кати ца Јеж

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕНА „ЈАМЕ НА”

Увек актив не

Миа Стра јин, Гор да на Шко рић и Мари ја Бошко вић
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ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ШИД УСПЕ ШНА НА САЈ МУ

Пуне руке тури стич ких 
бро шу ра
Међународни сајам

туризма у Београду,
41.пореду,одржанје

подслоганом„Летојеближе
негоштомислите“.Наово
годишњемсајму,којијетра
јаочетиридана,учествова
ло је преко 650 директних
излагача и суизлагача из
38 земаља, партнер сајма
била јеБугарска.Oутисци
ма са Сајма и туристичким
потенцијалима Општине
Шид разговарали смо са
в.д. директорком Туристич
ке организације Шид Зори
цомГраховац.

М НОВИ НЕ: Недав но сте 
били на Сај му тури зма у 
Бео гра ду. Какви су ути-
сци?

ЗОРИ ЦА ГРА ХО ВАЦ:
Туристичка организација
Шид учествовала је на јед
нојоднајвећихманифеста
ција. Међународни сајам
туризма привлачи велики
број и излагача и посети
лаца. ТОШ је наступила
на заједничком излагачком
простору,сајошседамтури
стичких организација, под
слоганом „Диван је кићени
Срем”.Морамдаспоменем
новипроизвод, а то је бро
шура коју смо радили на
српскомиенглеском језику,
зове  се „Диван је кићени
Срем”. Што се тиче актив
ностинаСајму,свакогдана
смоималинекадешавања.
Ималисмофотокабину,где
посетиоци дођу, сликају се
и понесу успомену кући. Ту
јебиоихолограмсаликом
једног римског императора,
азадњидансуженеручно
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.
НамасутупомоглииГале
рија слика „Сава Шумано
вић”, Музеј наивне уметно
сти„Илијанум”.ПоредСајма
у Београду, учествовали
смо у организацији и про
моцији две манифестације
којесунамаважне,атосу
„Сремскисвињокољикоба
сицијада” и „Сремска вини

јада”. Морам да кажем да
смотеманифестацијенаја
вили у емисији „Шареница”
наРТСу,укојосуучество
вали чланови Српског кул
туно уметничког друштва
„СветиСава“,представници
Галеријеслика„СаваШума
новић”,Музејанаивнеумет
ности “Илијанум”  и  Војна
установа„Моровић”.

Како бисте ока рак те ри-
са ли про сеч ног тури сти 
који посе ти нашу општи-
ну?

- Туристи који код нас
долазесу,углавномдомаћи
туристи. То су пензионери,
разна Удружења и долазе
на једнодневни излет. На
Споменобележје „Сремски
фронт”  једну трећинучине
туристиизрегиона.Упита
њу су гости из Хрватске,
Словеније, Босне и Херце
говине, Македоније, а две
трећинесудомаћитуристи.

На који начин при вла чи-
те тури сте?

- Туристичку понуду про
мовишемокрозманифеста
ције, разне сајмове, путем
друштвених мрежа. То се
показало као најисплативи
је.

Шта нашој општи ни 
недо ста је да би била ком-
плет на тури стич ка дести-
на ци ја?
 Увекједобродасетури

стичка понуда прошири.
Нама недостају смештајни

капацитети. То је основни
проблемкојидатира јошод
раније.Акоиматенекуекс
курзију којаброји већиброј
посетилаца, немамо где да
их сместимо. Ми увек тра
жимо инвеститоре, али за
сада тај проблем нисмо
решили.

Која је сле де ћа мани фе-
ста ци ја?
–Следећаманифестација

је квизинг. То је припремни
турнир за светско првен
ство у организацији Српске
квиз асоцијације, Општине
Шид и Туристичке органи
зације.Одржавасе16.мар
та сапочеткому10часова
у сали Скупштине општине
Шид. Сви су добро дошли!
Имаљуди,којеовоинтере
сује, па долазе и из места
ваннашеопштине.Билоби
лепо да и у нашој средини
имавишезаинтересованих.
Могудасепријавесредњо
школциистарији.

Да ли уче ству је те на 
кон кур си ма за доде лу 
сред ста ва?
– Да, учествујемо. 2018.

године смо конкурисали за
средства кодМинистарства
трговине, телекомуникација
и туризма, где нам је одо
бренизносодтримилиона
динаразаизградњупешач
кобициклистичке стазе на
Липовачи.Реализацијаовог
пројекта треба да почне у
другојполовинимарта.

Д. Попов

Зори ца Гра хо вацM NOVINE :

традиције, старих заната и
хуманитарнограда.
– 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
вазакреирањеиспровође
њеактивности,којезациљ
имајуунапређењеположаја
жена,посебноженанаселу.
Овакав пример друштвено
одговорног пословања, које
спроводи „Телеком Срби
ја“ показује да сви заједно
морамо водити рачуна и
о односу према друштве
ној заједници, безбедности,
квалитетуживотаисоцијал
ном стању – рекла је Миа
Страјин,председницаСаве
та за родну равноправност
половаАПВојводина.
Пројекатјепочеопосетом

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
имеобаудружењанадона
цији од 200.000 динара и
додала,даћесредствабити
утрошенананајнеопходније
ствари. Д. Попов

ПомаженамиОпштина
Шид, па смо од тих сред
ставакупилепосуђеукојем
правимосветенашеђако
није.Одлазилесмонаброј
нефестивале.УОсечинуна
сајамшљива,Пелагићевоу
РепублициСрпској,уБрчко.
Увек смо спремне за акци
ју, управо сам питала када
ћемо да уређујемо село. И
у томе наше чланице уче
ствују.Зимисескупљамопо
кућамаи тако уједно ради
мо и дружимо се. Имамо
13 чланица, али нису све
активне. Спремамо се да
13.априлаобележимонашу
годишњицуивећприпрема
мо поклоне у виду ручних
радова. Ја живим за ово
Удружење  искрено каже
Катица.
СпретнерукеженаЈаме

не, не могу остати незапа
жене. Јамену смо напусти
лиса„замотуљком”укомје
биламекана,укусна,права
сремскаштрудласаораси
маисамаком.Какопоново
непосетитиовосело?

Д. Попов
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ПОЧЕО ПРЕ КО ГРА НИЧ НИ ПРО ЈЕКАТ ЗДРАВ СТВЕ НОГ ТУРИ ЗМА

Шатринци на туристичкој мапи

Пројекат прекогранич
не сарадње „Природ
ни селфнес“ почео је

са реализацијом у новем
бру прошле и трајаће две
године,до31.октобра2020.
године. Реализоваће се на
територији Србије, у Иригу
и Новом Саду и у Мађар
ској,уМорахаломбањи.
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
серадовиокончају,уживају
у јединственим садржајима
шумског селфнес центра
који ће се, у оквиру про
јекта уСрбији, изградити у
Шатринцима и биће једин
ствен,какоуСрбији,такои
Европи.
Реконструкцијом посто

јећег, аутентичног објекта
у Шатринцима, у „Шумски
селфнес центар“ обогати
ће се туристичка понуда
региона како смештајним
капацитетима, тако и пону
домувидуновоформиране
стазе „Здравље“ са специ
фичним саставом биљака,
којеимајупозитиванутицај
наздравље,каоисензорне
баштечијупоставкуреали
зује Институт за низијско

шумарство и животну сре
динуизНовогСада.
Kрозтренингеирадиони

це,подићићесекапацитети
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
низацијумеђународнихкон
ференција. Акценат је на
искоришћавању природних
иљудских локалних ресур
са и њиховом повезивању
ради креирања јединстве
нетуристичкепонудекојау
потпуности поштује законе
природе.
–Овај пројекат ће свака

ко унапредити и побољша
ти туристичку понуду наше
општине. Што је посебно
важно,проширићемојеина
источну страну која јебила
неправедно запоставље
на. Туристичка понуда је,
углавном, концентрисана у
БањиВрдникињенојоколи
ни,такодаћесеулагањем
уШатринцеутицатинарав
номернији развој општине.
Становницима тих места

Кон фе рен ци ја у Мора ха лом бањи
Пројекат „Природни селфнес“ је

започео 1. новембра прошле годи
не,уводнисастанакпартнерајереа
лизован25.јануарауИригу,аотва
рајућа конференција NATESS про
јектајереализована28.фебруарау
Морахалом бањи, у Мађарској. На
почеткуконференције,домаћинису
приказали потенцијале Морахалом
бање,какосездраваприроднасре
дина,термалниизворииздравстве
нитуризаммогупонудитисвевећем
бројузаинтересованихтуриста.

Оиришкојопштиниињенимтури
стичким потенцијалима, посебно у
овој области, говорила Богданка
ФилиповићЛекић,сарадницауСлу
жби за привредни и локално еко
номскиразвој.
МаркоКелембер,пројектнимена

џерNATESSпројекта,представиоје
пројекатпрекограничнесарадње.
После конференције сви учесни

ци су имали прилику да обиђу и
испробајуспацентар„СветаЕлиза
бета“.

Мио драг Бебић

Шатрин ци на мапи здрав стве ног тури зма (Фото: М. Такач)

Уче сни ци про јек та NATESS
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Кон фе рен ци ја у Мора ха лом бањи

пружамо прилику да се
укључе и евентуално поч
нуда себавенекимвидом
пружања туристичких услу
га, издавањем смештаја
или продајом специфичних
производаизтогкраја,ами
смосеуверилидатоможе
бити профитабилно – каже
о пројекту Миодраг Бебић,
заменик председника ири
шкеопштине.
– Благодети шуме се не

користесамозалечење,већ
и запревенцијуразличитих
обољења.Данассусељуди
удаљили од своје првобит
не домовинешуме, одакле
сви потичемо. Не препо
знајемосевишеивреме је
да се вратимо кући – каже
Марко Келембер, менаџер
пројекта. Он додаје, да су
истраживањапоказалакако
је човеку потребна приро
да за ментално и физичко
здравље,што је и један од
циљевапројектаNATESS.
Почетак конкретнихрадо

ва на реализацији пројекта
сеочекујеујуну,арасписи
вање тендера за извођаче
радовапланиранојеумају.
Све погодности и услуге

овог специфичног здрав
ственог туризма биће
доступне заинтересованим
лицима у октобру наредне
године,чимећесетуристич
ка понуда иришке општине
значајно обогатити садржа
јимакојисурелативнонови
чакизаЕвропу.
Носилац овог пројекта је

Општина Ириг, а партне
рису„MoraTouristNonprofit
Ltd“, Институт за низијско
шумарство и животну сре
динуНовиСадиУдружење
„Иригмојград“.
ПројекатNATESSјесуфи

нансиран од стране Европ
скеунијекрозпрогрампре
кограничне сарадње IPA
CBCМађарскаСрбија.

С. Џаку ла

ДОМ ЗДРА ВЉА ИРИГ

Дан отво ре них вра та
Попрви пут у иришкој

општинибићеодржан
Дан отворених врата

Домаздрављаито13.мар
та,усалиСОИригсапочет
кому18часова.
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
цијуунапредирад,каоито
да грађани Дом здравља
доживљавају као „своју“

установу, у којој ће добити
здравственупомоћ.
– Идеја је да се Дан

отворених врата организу
је квартално, наизменич
ноуИригуиВрднику,апо
потребиичешће–најављу
једиректорАцин.

Ову идеју је подржала и
локална самоуправа, тако
даћепрвомскупу грађана
ипредставникаДомаздра
вља, присуствовати и Сте
ванКазимировић,председ
никОпштине.

С. Џ.

Дом здра вља Ириг

РИВИ ЦА

Про је кат „Чувар ку ћа“

„Бисерипопољурасути“
је назив приредбе која је
одржана уРивици, у окви
ру културне манифеста
ције „Чуваркућа“, у којој су
учествовали малишани из
вртићаиученициподручне
школеуРивици.
„Чуваркућа“ је пројекат

Фондације„021“НовиСад,
којисереализујесапартне
ромдомаћином, невлади
ном организацијом CaSER
из Руме, чији је циљ да
допринесебољемпознава
њу и сарадњи различитих

националних и културних
заједницаВојводине.
Овај пројекат подржа

ла јеЕвропска унијаирок
за његову реализацију је
јуннареднегодине,докад
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
уметностиЈазакиКонстан

тинГушић,академски сли
каризВрдника,свечаносу
отворилиизложбууметнич
кихделанасталихусклопу
ликовнеколоније„Чуварку
ћа“.
– Овај пројекат исти

че значај малих, руралних
подручјаи уњега 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
ЕроризРивице. С. Џ.

Нај мла ђи Риви ча ни на при ред би
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Први реба ланс буџе та
Већином гласова одборници Скуп

штинеопштинеИнђија,усвојилису
Одлукуоребалансубуџетазатеку

ћу годину на седници одржаној у поне
дељак, 4. марта. Како је образложила
начелницаОдељењазафинансијеБран
ка Наић, номинална вредност буџета
наконпрвогребаланса,увећанајеза168
милионадинаратеје,наконовеОдлуке,
локалнакасапројектованана5милијар
ди876милиона969хиљададинара.
– Главни разлог израде ребаланса је

пресуда коју је добило ЈП „Инђија пут“
поосновуспорасапредузећем„Монте
рад.о.о“устечају.Износдугајеоко161
милион динара са додатним оптереће
њима везаним за обрачун камате, чији
сетачанизносјошувекнезна,доксене
изврширевизијавећобрачунатекамате

– објаснила је начелница Одељења за
финансије,идодаладајекрозребаланс
предвиђено и неколико пројеката, као
штосуизградњадвекапеленасеоским
гробљима у Чортановцима иМарадику,
набавка половног булдожера за потре
бе ЈП „Ингрин“, пројекат прекограничне
сарадњеса градомСарајево,увредно
сти три милиона динара и средства за
радовеуДомуздравља.
Поред ребаланса буџета, одборници

су се позитивно изјаснили и по питању
Стратегије развоја социјалне заштите
општинеИнђија.КакојеистаклаЖељка
Годић Аврамовић, директорица Центра
за социјални рад, овај стратешки доку
ментпредвиђаразвојсоцијалнезаштите
запериододпетгодина.
–Мисија и визија Општине Инђија је

да се свим суграђанима, који су у ста
њу социјалне потребе, на адекватан
начинпружеуслугеизобластисоцијал
незаштите–рекла јеГодићАврамовић
иобјаснилазбогчегапретходнаСтрате
гијаниједонелаодговарајућерезултате.
–Претходнастратегија,нажалост,није

се реализовала у потпуности и искре
носенадамдаћемоновуприменити у
потпуности.ЗатоуАкциономплану,који
је такође, усвојен од стране одборни
ка, имамо тачнонаведеноштасу зада
ци локалне самоуправе, Центра и свих
других носилаца социјалне заштите на
локалном нивоу – појаснила је Годић
Аврамовић.
Како каже директорица Центра за

социјалнирад,основноједасеобезбеде
средстваиуслови заспровођењемера
социјалне заштите на локалном нивоу.
– За неке од услуга су већ обезбеђена
средства,јерсеизбуџета,измеђуоста
лог, финансирају помоћ у кући, услуга
лични пратилац детета… Кроз Акциони
план смо предвидели наставак пружа
ња ове две услуге, као и проширење и
увођењенових–кажеГодићАврамовић
идодаје,дамерамасоцијалнезаштите
требаобезбедитииосталалица.
–Каоциљнагрупасунампрепозната

истаралица.Мислимодананивоуцеле
општине,собзиромнатоданамјеста
новништвосвестарије,морамоињима
посветити пажњу, у сарадњи са удру
жењима пензионера, инвалида рада и
пружитиимуслуге којеће задовољава
тињиховепотребе–истакла јеЖељка
ГодићАврамовић.
 М. Ђ.

Одборници одборничке групе “Зато
што волим Инђију” нису присуствова
ли последњем заседању СО Инђија.
Наовај начинсу се, како сенаводиу
званичном саопштењу медијима, у
складу са потписанимСпоразумом са
народом,каоиставовимаАсоцијације
слободних одборника чији су чланови
иоснивачи, солидарисалисаосталим
одборницимаопозицијеуСрбији.
Како се даље наводи у саопштењу,

поред тога, на седницама Скупштине
општине Инђија, су одавно суспендо
вана демократска начела и принципи,
законисекрше,пословникорадусене

поштује,каоиданепостојиаргументо
ванарасправа.
По завршетку заседања свој комен

таробојкотуопозициједао јеипред
седник СО Инђија Милан Предојевић
који је, између осталог, истакао да је
бојкот опозиције искључиво „њихова
ствар“.
–Ипакјештеташтонисуприсуство

вали веома значајној седници, али се
надам да ће схватити, да је убудуће
значајно присуствовање заседањима
и учествовање у раду локалног пар
ламента,закојисуихбиралиграђани
нашеопштине–рекаојеПредојевић.

Опо зи ци ја бој ко то ва ла сед ни цу

СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ СТАРА ПАЗОВА

Усво је ни пла но ви рада
Заседање Скупштине

општинеСтараПазова,
36.пореду,одржано је

7. марта, на којем су, већи
номгласовалокалниходбор
никаусвојенесветачкеднев
ног реда. Више од сат и по
временабилојепотребнода
већина локалних одборника
да сагласност на програме
радаифинансијскепланове
старопазовачког Дома здра
вља и Центра за социјални
рад, а усвојени су ифинан
сијскиплановизаовугодину
свих месних заједница, сем
НовеПазовеиСтарихБано
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
мрежеуСтаројиНовојПазо
вииСтаримиНовимБанов
цима.Наседници 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.Унаредномпериодубиће
ангажованаекстернаревизи
ја завршног буџета општине

за прошлу годину, а усвојен
јеиизвештајорадуОпштин
скеуправеза2018.
НовоформиранитргуСта

рој Пазови носиће назив по
Душану Иванчевићу, који је
на одслужењу војног рока
1999. године погинуо, док
ћеједнаулицауовомместу
битиназванапоЗденкуБзов
ском,који јетакође,изгубио
животуНАТОагресији.
Утврђени су и нови нази

виулицаускоросвимнасе
љеним местима општине, а
засвааутобускастајалишта
натериторијиопштинеуста
новљени су и тачни нази
ви. Општина Стара Пазова
добиће и мрежу предшкол
ских установа и основних
школа,докћезградауЊего
шевој улици број 1 у Новој
Пазови, бити у власништву
Центразакултуру.
 С. С.
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Простор око споменика Милунки
Савић у Инђији лепши је и богати
јиза65ружа,којесупочеткоммарта
засадили активисти Удружења „ЦФ
Србија“усарадњисајавнимкомунал
нимпредузећем„Комуналац“.Ружесу
засађене у знак подршке оболелима
од цистичнефиброзе. Ружа, односно
њих 65, међународно су препознат
симбол цистичне фиброзегенетски
узроковане, системске и неизлечиве

болести, која напада различите орга
не,анајвишеплућаипанкреас.Пре
мазваничнимстатистикама,усветуод
њеболујеоко100.000пацијената,ау
Србијијерегистрованооко250.
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. Осимшто ће скретати
пажњу јавности ка потребама оболе
лиходцистичнефиброзе,садњаружа
јеигестодавањапочастионима,који
суизгубилисвојубиткусаовомболе
шћу.Међуњимабилајеипацијентки
ња из Инђије, која је прошле године
преминула услед здравствених ком
пликација,кажупредставнициУдруже
ња„ЦФСрбија“. М. Ђ.

ИНЂИ ЈА

Руже на Тргу Милун ке Савић

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Мере подр шке запо шља ва ња

Представници Националне слу
жбе за запошљавање у сре
ду, 6. марта у скупштинској

салиОпштинеИнђија, 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 саАгенцијом
залокалниекономскиразвојопштине
Инђија, присуствовали су  заинтере
совани послодавци са територије те
локалнесамоуправе.
КакосуистаклиизНационалнеслу

жбе за запошљавање, субвенције за
новозапошљавањепредстављајујед
нократна бесповратна средства, која
седодељујупослодавцимазаразли
читеобликерадногангажовањанеза
послених лица у току 2019. године,
каоибесповратнасредствакојимасе
финансирајуразличитиоблициобука
назахтевпослодаваца.Такође,Наци
оналнаслужбазазапошљавањеиове
годинепутембесповратнихједнократ
нихсубвенцијаподстичеисамозапо
шљавањенезапосленихлицасаеви
денцијенезапосленихлицакодНСЗ.

Скупштина општине Инђија на
последњем заседању усвојила је
Акционипланзапошљавањазатеку
ћу годину који је у складу са нацио
налнимАкционимпланом.Крозмере
суфинансирања подстицаја запо
шљавања,предвиђенесумерезапо
шљавања лица теже запошљивих
категорија,односноподстицајпосло
давцима за запошљавање таквих
лица. Предвиђене су и субвенције
за незапослена лица које та локал
на самоуправа жели да подстакне
насамозапошљавање,каоиподсти
цај послодавцима за запошљавање
лица за обављање стручне праксе.
Како је раније објаснио Драган Јан
ковић,директорАгенције залокални
економски развој општине Инђија и
осталемере,којесупредвиђенеово
годишњим Акционим планом биће
финансиране искључиво из буџета
ОпштинеИнђија.
– То су мере које се односе на

извођење јавних радова и подстицај
послодавцимазазапошљавањепри
правника са високом стручном спре
момиприправникасасредњомструч

номспремом.Упитањусукатегорије
лица која теже проналазе посао и у
ту сврху јеопредељено3,6милиона
динараизрепубличкогбуџета–каже
Јанковић и додаје, да је кроз мере
суфинансирањасаНационалномслу
жбом за запошљавање опредељено
8,55милионадинараида јепредви
ђенобухватукупно60лица.
Како је објаснио директор Агенци

језаЛЕРопштинеИнђија,локалним
Акционим планом запошљавања за
лицакојаћеобављатистручнупрак
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
послодавцимакојисеодлучезазапо
шљавањетежезапошљивихлицаса
евиденције Националне службе за
запошљавање, биће исплаћена јед
нократнабесповратнановчанапомоћ
уизносуод150хиљададинара.
Акционимпланомбићеобухваћено

укупно60лица,азатенаменепред
виђенасуукупнасредствауизносуод
12,15милионадинара.

М. Ђ.

Пред ста вља ње мера запо шља ва ња
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СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ

Уве ћа на сред ства за про јек те 
у основ ним шко ла ма
На последњој седници

Скупштине општине
Пећинци, одржаној

28. фебруара, одборници
су усвојилиОдлуку о изме
ниОдлуке 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
износусуувећанииплани
ранирасходитакода је,по
речима помоћника пред
седника општине Пећинци
ДејанаЖивановића, који је
образлагао ову тачку днев
ног реда, буџет и даље
избалансиран и не генери
шенидефицитнисуфицит.
– Овим ребалансом су

обухваћена средства која
су намењена основимшко
лама са територије наше
општине за израду пројект
нотехничке документације

запројектеповећањаенер
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
начелницеОпштинскеупра
ве Општине Пећинци Дра
гане Крстић, нови Статут

је усклађен са Законом о
локалнојсамоуправикојије
ступионаснагу2018.годи
не.
– Статутом су ближе

дефинисане надлежности
органа Општине Пећинци,
сумиранеизпрекодвадесет

Са сед ни це

ШИМА НОВ ЦИ: ОСМО МАР ТОВ СКИ БАЗАР

Покло ни за нај дра же
Удружење жена

„Шимановчанке“ већ
трећу годину пово

дом Међународног дана
жена, организује Осмомар
товскибазар.Упросторија
маСаветамеснезаједнице
Шимановци, у четвртак 7.
марта, своје рукотворине
изложиле су жене из удру
жења жена са територије
пећиначке општине, као и
самосталниизлагачи–сли
кари и узгајивачи цвећа.
Посетиоцисубилиуприли
ци да погледају изложене
креацијеикупеинтересант
не поклоне за драге особе
поводом8.марта.
КаконамјереклаДушица

Милошевић, председница
шимановачког удружења,
Базар јеиовегодинеорга
низованузподршкуОпшти
неиМеснезаједнице.
– Захваљујући помоћи

ОпштинеПећинци ишима
новачког Савета Месне
заједнице организовали
смо Осмомартовски базар

изложбеног, продајног, али
и хуманитарног карактера.
Уз вез и хеклане радове,
билесуизложенеисликеи
интересантне рукотворине,
каоистаринскиколачи.Део
новцаодпродајебићеутро
шенухуманитарнесврхе–
реклајеМилошевић.
Међу излагачима су, као

и увек, билеженеизУдру
жења „Веселице“ из Деча.
ПоречимаВерицеВидицки
председнице дечког удру
жења,сваке годинеизлажу
на осмомартовском база
ру и веома су задовољне
сарадњомсаудружењемиз
суседногместа.
– Овде се ми осећамо

каокодкуће,јерјесарадња
заистаизузетнодобра.Уче
ствујемоуготовосвимакци
јамакојеорганизују„Шима
новчанке“, као што и оне
учествујуунашимманифе
стацијама.Дошлесмодасе
дружимо,алиидапродамо
понешто од рукотворина
и тако обезбедимо нешто

средставазанашеудруже
ње–изјавилајеВидицки.
Најмлађеудружењежена

унашојопштини– „Лепота
Ашање“изАшање,првипут
јеприсутнонаосмомартов
ском базару. Председница
Удружења Љиљана Мили
војевићимасаморечихва
лезаорганизацијубазара.

– Све похвале за овај
базар. Донеле смо лепо
упаковане хеклане радо
ве и остале рукотворине,
веомапогоднезаосмомар
товске поклоне. Имамо и
традиционалне сремачке
колачедапослужимогосте.
Овојенашапрвагодина,а
надамседаћеихбитијош

Нај број ни ји посе ти о ци - мали ша ни
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ШИМА НОВ ЦИ: ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ мр ЖЕЉ КО ТРБО ВИЋ
У ПОСЕ ТИ КОМ ПА НИ ЈИ „ЛУПО ГРУ ПА“

Бренд који инси сти ра
на ква ли те ту

Председник општине
Пећинци мр Жељко
Трбовић посетио је

недавно компанију „Лупо
група‟ (Lupo group), која у
Шимановцима послује већ
једанаестгодинаитомпри
ликом је о досадашњим
пословним успесима, али и
о даљим развојним плано
вимаовегрупације,основа
не 1996. године разговарао
са власником и генералним
директором групације Мир
комВучијаком.
„Лупогрупа‟себавитрго

вином, а у асортиману тре
нутно има 3.000 артикала 
од малих кућних апарата,
преко посуђа, до масажера
и електро материјала. Како
намјерекаоМиркоВучијак,
групацијапослујеиуБосни
и Херцеговини, Црној Гори,
а у Србији тренутно упо
шљава110сталнозапосле
нихрадника,каоинеколико
стотина хонорарних сарад
ника.
– Имамо канцеларије

широм Србије, али главна
пословнаактивностсеодви
јауШимановцима.Минема
мо малопродајне објекте,
већвршимодиректнупрода
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),
којисевећувеликоусталио
и којем се купци редовно
враћају захваљујући инси
стирањунаквалитету.Обје
катукојемсмосада,изгра
дилисмопречетиригодине,
апланирамодаградимојош
дваобјектауШимановцима
 један запотребевелепро
даје и један за покретање
сопствене производње
органскекозметике,јерсма
трамодајетопроизводкоји
може да пронађе купце и
ван граница наше земље –
кажеВучијак,исапосебним
поносомистиче,дајегрупа
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
заједнициукојојживите.
У Шимановцима су задо

вољни и не би их мењали,
већипроширењекапаците
тапланирајуовде,јерзахва
љујући доброј организацији
пећиначке локалне самоу
правесвепословеобављају
брзоибеззастоја.
– Кад одете у Општину

људисупријатни,пријемчи
виикултурни,атојевелика
предностопштинеПећинци.
Иоваданашњапосетапред
седника општине је велики
плусизаопштинуизапри
вреднике – изјавио јеВучи
јак.
Председник Трбовић је

нагласио, да је директна
комуникацијасапривредни
цима основни разлог што
лично обилази компаније и
предузећаунашојопштини.
– Спреман сам у директ

ном контакту са руковод
ствима привредних субјека
тадачујемипохвале,алии
критике на рачун рада
локалне администрације и
да радим на отклањању
недостатака, како бисмо
имали још ефикаснију
локалнуадминистрацију,јер
је повољно пословно окру
жење оно чему тежимо већ
годинама и у чему, ако је
судитипобројуновихинве
стицијаупрошлојгодини,за
сада и успевамо. Али, увек
може боље, и зато морамо
стално да ослушкујемо
потребе привредника и да
им излазимо у сусрет, јер
новеинвестицијезначенова
радна места и сигурнију
егзистенцијузанашеграђа
не – изјавио је први човек
пећиначкеопштине.

секторских закона, а једна
одновинајеидајебројчла
новаОпштинскогвећасма
њеннаседам.ПредлогСта
тутајеутврдилоОпштинско
веће, на основу нацрта
Комисије за израду нацрта
Статута, а Министарство
државне управе и локалне
самоуправе дало је пози
тивномишљењенапредлог
Статута.Свелокалнесамо
управеуСрбијисууобаве
зидаусвојеновестатутедо
28.марта, због тога је вео
ма значајно што смо овај
посаоблаговременоприве
ликрајуинатајначинизбе
глипотенцијалнепроблеме
у функционисању локал
не самоуправе – рекла је
начелницаКрстић.
Наистојседницидонетаје

иодлукаоизрадиПростор
ногпланаопштинеПећинци,
о изради измена и допуна
Планагенералнерегулације
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
усвојилииЛокалниакциони
план запошљавања општи
неПећинциза2019.годину.

много и да ће свака бити
пребогата хуманитарним
активностима и манифе
стацијама–казалајеМили
војевић.
Најбројнији посетиоци

Базарабиласудеца–шко
ларци који су куповали
поклоне за своје мајке и
баке,каоипредшколцикоји
судошлидасеупознајуса
удружењима жена. Мали
шани су уживали у разгле
дању и послужењу које су
за њих приредиле Шима
новчанке.



24 13. MART 2019.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

МУЗИЧ КА ЕДУ КА ЦИ ЈА

Нај ви ше оце не за пећи нач ке ђаке
ПолазнициСтудија замузичку едукацију и

образовање из Пећинаца, Дуња Срдић,
ДушанПлавшићиУрошВеликић,полага

лису22.фебруараразреднииспитизклавира,
хармонике и солфеђа са теоријом, у Музичкој
школи „ПетарКранчевић“ уСремскојМитрови
ци. Како нам је рекла педагог Студија Бранка
Савић,децасудобиланајвишеоценеипохва
ле.
–Дуња,ДушаниУрошпохађајупосебанпро

грамнамењеннадареним,вредниминапредним
ученицима,токомкојегзавршавајудваразреда
утокуједнешколскегодине.Музикалност,посве
ћеност,знањеиконцентрацијакојусудецапока
зала,употпуностисуоправдаливеомасложен
изахтеванрадупротекломпериоду.Утисцисве
трииспитне комисије иовог путапотврдили су
да јемузичкообразовањеуПећинцимаперма
нентнонавеомависокомнивоу–реклајеСавић.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПЕЋИН ЦИ

Непре су шна жеђ за ства ра њем
Најновија збиркапеса

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
детаљеизауторкиногживо
тапротканогпоезијом.
На почетку вечери, при

сутне је поздравио дирек
тор пећиначког Културног
центра ЈованДеврња, који
јетомприликомрекаодаје
ово прво књижевно вече у
овојгодиниинајавиобогат
културнипрограмовегоди
ну у Културном центру, са
посебнимакцентомнамла
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
епилошкомпесмом„Жеђ”.
– Пролошка песма

„Жеђам“говориожеђикао
чежњи за неким време
ном, околностима, збива
њима, нечимшто сеникад
нећепоновити,нивратити,
докепилошкапесма „Жеђ“
говори о жеђи, коју осећа
ју сви који имају потребу
да стварају, буду креатив

нииизразесенабилокоји
начин. Верујем да се сва
ки читалац може пронаћи
у некој мојој песми. Волим
поезију. Пишем још од
школскихданаипоезија је
вероватно књижевна фор
ма која највише одговара
мом темпераменту. Свиђа
мисешто јеонадиректна,
језгровита, што увек иде
у средиште ствари, пра
во у центар. Волим стал
но да истражујем дубине
матерњег језика, чувам од
забораванашестареарха
ичнеречиистварамнове–
реклајеАврић,идодалада
јој је породица извор ста
билностииснаге.

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
сенашлаунајужемизбору
за награду „Милица Сто
јадиновић Српкиња‟ коју
додељујеЗаводзакултуру

Војводине.Песма„Помире
ње” из те збирке била је у
најужем избору за награду
„Ленкинпрстен‟.
Књижевновече„Жеђам”у

пећиначкомКултурномцен
трујебилопротканојасним
и суптилним стиховима из
истоимене збирке песама,
које јечиталаауторка,али
и нотама валцера и старо
градскихпесама,које јена
хармонициизвеопрофесор
хармоникеурумскојОснов
нојмузичкојшколи“Теодор
Тоша Андрејевић” Дамир
Васиљевић Тоскић. Разго
ворсаауторкомтокомпро
моцијекњигеводиојеСло
боданСтанковић.

Про мо ци ја књи ге
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ОПШТИ НА СТА РА ПАЗО ВА

Соци јал на помоћ

УопштиниСтараПазовановчанусоци
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
илидругихизворамањиодизносановча
несоцијалнепомоћи.Мањеоддвапосто
од укупног броја становника у општини
СтараПазова прима новчану социјалну
помоћчијисеизноскрећеодосамдо30
хиљададинара.Чак60постодоукупног
бројакорисникакојих јенештовишеод
1.000радносуспособни.Износиновча
несоцијалнепомоћиусклађујусеЗако
номосоцијалнојзаштитидвапутагоди
шње:1.априлаи1.новембра.Уодносу
на2017.годинукадаихјебиловишеод
2.000, број корисника је преполовљен.
Породица која има више од шест чла
нова има право на овај вид социјалне
заштитезашестчланова,аупородици
укојојсусвичлановинеспособнизарад
и једнородитељској породици, износ се
увећава за 20 посто. Тако једнашесто
чланапородицаукојојживенезапосле
ниотацимајка,садвојепунолетнебез
послаидвојемалолетнедеце,имапра
во на помоћ од близу 25.000 динара, а
уколикосерадиолициманеспособним
зарадизноссеувећаваза20посто.

С. С.

ГАЛЕ РИ ЈА „МИРА БРТ КА“

Изло жба ико на

УГалерији„МираБртка“уСтаројПазо
ви,од4.мартасеналазипоставкаикона
Сузане Жунковић и скулптуре Милоша
Ненадовића.Ова два уметника из Бео
града, који немају завршену академију
ликовнихуметности,спајаизузетандари
осећајстварања,иизузетносупризнати,
истакаојеЗоранЧалија,академскисли
кар,отварајућиизложбу,којаћепотраја
тидокрајамесеца.СузанаЖунковићсе
одпре11 годинабавииконописомидо
садајеималаједнусамосталнуизложбу,
доксеМилошНенадовићбавивајањем

одсвојепете године,имао је трисамо
сталнеитриколективнеизложбеичлан
је Удружења ликовних уметника Србије
од2017.године,аинспиришугапредме
тииз свакодневногживота  одживоти
ња,доразногалата. З. К.

ПОЛИ ЦИ ЈА

Арсе нал оруж ја
 
Полиција је ухапсила је 46годишњег

М. Ш. јер је претресом куће у Старој
Пазови у којој је непријављено бора
вио,нашладвеаутоматскепушкесадва
оквира, три пиштоља, један пригуши
вачи450грамапластичногексплозива,
саопштилојеМинистарствоунутрашњих
послова.Откривенје131комадмуници

је различитог калибра, две електроде
тонаторске каписле и три ручне бомбе,
токивоки, импровизовани електронски
склоп са шест батерија, једна камера,
каоиометачсигнала,анађенојеивише
делова полицијске униформе. Осумњи
ченомјеодређенпритвордо30дана.

С. С.

ЦРВЕ НИ КРСТ СТА РА ПАЗО ВА

Акци је давања крви
Од1.јануараовегодинепочеоједасе

примењује нови Закон о трансфузијској
медицини,штозначидаунашојземљи
крввишенеможедаседајепојединач
но у болници или групно на акцијама у
фирмамаиустановама,асвесациљем
да серизикодпреноса хепатитисаили
ХИВа смањи на најмању могућу меру.
Узимање и обраду крви, од ове године
могу да врше Институт за трансфузију
крвиуБеоградуиовлашћенеслужбеза
трансфузијууНовомСаду,НишуиКра
гујевцу.ДавалацкрвиуСрбијиупросеку
има 39 година, а већину добровољних
давалаца чине мушкарци, док су жене
заступљенеусвега26посто.Устаропа
зовачкојопштинииманеколикодавала
ца,којисукрвдалипрекостопута,што
довољноговориохуманостиисолидар
ностимештанауовомкрају.Уопштини
Стара Пазова током ове године биће
реализованопреко30акцијадобровољ
ног давалаштва крви. Старопазовачки
Црвени крст позива хумане грађане са
територије општине, да добровољно
дају крв и тиме некоме спасу живот у
триакцијетокомовогмесеца:14.марта
у средњимшколама, 17. марта у Новој
Пазови и 30. марта у Старој Пазови.
Акције добровољног давања крви, које
организује старопазовачки Црвени крст
одовегодинереализујусеусарадњиса

ЗаводомзатрансфузијукрвиВојводине
уНовомСаду,што значи да је давала
штво посебно контролисано, те да се
акцијеодржавајупостриктноутврђеном
распореду. С. С.

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Изло жба аква ре ла

Непролазна тајанствена лепота je
назив изложбе академског сликара
Димитрија Коларевића, која је 7. марта
отворенауЗавичајноммузејуРума.
Наизложби,којуРумљанимогувидети

до28.марта,изложеноје39акварела.
Бранислава Коњевић, директорка

ЗавичајногмузејаРумаистиче,дајеово
првасамосталнаизложбаовогауторау
Руми,алијеонпрошлегодинебиоиуче
сникЛиковнеколонијеБорковац.
Димитрије Коларевић је годинама

радио као саветник у Школској управи
за Јужнобачки и Сремски округ. Аутор
је бројних самосталних изложби, уче
сникликовнихколонијаидобитниквише
награда. Члан је Удружења ликовних
уметника Војводине. Живи и ствара у
БачкомЈарку.


ЦРВЕ НИ КРСТ РУМА

Сва кој жени по цвет

Поводом Дана жена, Црвени крст
Рума,усарадњисаЗаводомзатрансфу
зију крви Војводине, организовао је 7.
марта у својим просторијама, акцију
добровољногдавањакрвиподслоганом
„Ништа без жена“. И овог пута румски
даваоци су показали своју хуманост.
Пријавиосе91давалац,амеђуњимаје
било15жена,каои12онихкојисупрви
путдаликрв.При,купљеноје90једини
цакрви.
Истовремено,сведамекојесудошле

уЦрвеникрстдадајукрвдобилесуцве
ће на поклон, које је обезбедила једна
румскацвећара. С. Џ.
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Фрушкогорскаселакојаприпада
ју Граду Сремска Митровица,
ушушканаупрелепуприродуи

ваздух,суместакојауследурбаниза
цијеидеаграризацијеполакозамиру.
УселимакојејеекипаМновинаоби
шла(СтараБингула,Шуљам,Шиша
товац, Бешеново и Лежимир) може
сеуочиипаднаталитетаинедостатак
младихљуди.Људисууовимсели
мабавевоћарством,пољопривредом
уопште.Међутим,свевишељудисе
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 уследмањка
деце, а у разговорима са учитељи
ма увидели смо да постоји нада да
сешколенећегаситиилиумрежава
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 сеоскимшколама,
каоштојешколауСтаројБингулине
постоји водоводна мрежа, а тоалети
суудворишту.Међутим,премаречи
маучитељаАлександраХерцега,ова
школа ће ускоро добити интернет и
почетисакоришћењемелектронских
дневника. Поставља се питање шта

јенашојдржавиважно:дигитализаци
јаилипристојниусловиушколамаи
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
АлександарХерцегутојшколиради
од 1994. године. Предаје у комбино
ваномодељењу одшест 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
ничкубашту,идемонаизлетеукоји
маихучимосветуукомживе,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
штоово,инесамоовосело,полако
замире.Овдеиматренутносамојош
двоје деце која ће похађатишколу.У
2018.годиниуСтаројБингулијерође
но само једно дете. Сигурно постоји
окодесетмомака и девојака који би
моглидаоснују својупородицу.Али,
реткокоодлучидаживинаселу.Ако
сенештоускоронепромени,сигурно
ћесешколазатворити.Ако затвори
тешколу,тоаутоматскизначикрајза
село,кажеАлександар.
АлександарбимогаодаживиуСта

ројБингулиушколскомстануикако
и сам каже, то биму и пријало због
природеимиракојипостојиуСтарој
Бингули.Ализбогтогаштонепосто
јиводоводнамрежа,онјеодлучиода

ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ У ФРУ ШКО ГОР СКИМ СЕЛИ МА

Диги та ли за ци ја сти гла,
деце све мање

Алек сан дар Хер цег са сво јим оде ље њем у Старој Бингули
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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
стиоелектронскидневник.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 јеодШуљмаудаљенонеколико
километара.
–Раније јебилоивишедеценего

у Гргуревцима, али сада све мање
имање.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
сешколаунаредним годинаманеће
затварати, али број деце је дефини

тивно у тенденцији опадања, каже
Милица.
У школи је запослена спремачица,

док поправке обавља мештанин из
селакојипомажекадгодможеиникад
ништаненаплати,чакинекидеоако
нијескуп,купиодсвогновца.
–Трудимоседаштомањеоптере

ћујемоматичнушколуидаодњихне
тражимопуно.Водимодецууматич
ну школу да виде како изгледа бити
увеликомодељењу,раднапаметној
табли,билисмоуМузејуСрема,Гале
рији,Позоришту,трудеседанасоба
вестеосвемуиорганизујунампревоз.
Имамолепусарадњуисашколомиз
Гргуреваца, тако да деца кад крену
тамо од петог разреда имају позната
лицаокосебе,кажеМилица.
Посаосеоскеучитељицејезахвалан

утомсмислуштогакарактеришерад
садецомкојасенебахатеипунасу
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
смои костиме.Дошао је великиброј
људи,целосело,несамородитељи.
Томејакорадује,кажеМилицакојаса
децомрадовежбастонитенис.Раније
јепостојаои клубкојисаднијеакти
ван,мада је стоидаљенамештен у
једнојпросторијиуМеснојзаједниции
децаволедаиграју.
Симпатична школска библиотека

је настала током неколико година,
као поклон мештанина који је књиге
редовнокуповаодоксуњеговадеца
похађала школу. Поносе се трофе

Село Шуљам

Мили ца Лаћа рач ки са сво јим оде ље њем 
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јемкојисудобилипочеткомјунапро
шле године, заосвојенодругоместо
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
идеца.
 Село Лежимир је са свих страна

опкољено брдима. Има око 850 ста
новника. Највише ђака овашкола је
бројала1933.године,билоихје235.
Током историје је мењала назив, а
данасјеподручноодељењеОсновне
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.
Групнафотографија на зиду зборни
цесведочида је крајемдеведесетих
ушколи било деце за четири учите

љице.Запослена јеспремачица,док
домарповременодолазиизматичне
школе. Становништво се углавном
бави пољопривредом, мање сточар
ством,достаихјезапосленоуграду.
Данијела Ердељан је учитељица

другом и четвром разреду, на посао
путује из Митровице и истиче да на
посаодолазисљубављу.Овојењена
друга година откако ради у селу. У
четвртоми у другомразреду има по
једног дечака, остало су девојчице.
Следеће године ушколу полазе два
првака.
–Ималасамупочеткумалотрему

одкомбинованогодељења,нисамсе
стимникадсусретала,алисамсеубр
зо навикла. Потребно је бити добро
организован,узтосеводидуплаеви
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

телефоне, нити их уопште спомињу.
Овдедецанемају самоправа,већи
некеобавезе.Свионикодкућераде
са својим родитељима. Имамо лепу
сарадњусародитељима,организује
мо разне манифестације, приредбе,
свисерадоодазову,кажеДанијела.
Мирјана Алтер која дуже времена

ради у овој школи као спремачица
сматрадабиМесназаједницаЛежи
мирмоглавишедапомогне.
– Са Месном заједницом немамо

неку сјајну сарадњу, шта год да смо
тражили,нисмоништадобили.Школа
сеувеккористилазасастанкеислич
не прилике, али нама нису излазили
у сусрет. Тражили смо да нам среде
под,тражилисмодвеклупеиљуља
шке за децу, ништа нису урадили,
иакосуобећали,аупитањусуњихо
вадеца,кажеМирјанаАлтер,којасео
школибринекаодајењенакућа.Са
супругом коси траву, унесе огрев за
целузиму,учемујојпомогненеколи
кородитељаипријатељаизсуседног
селаШишатовацукомживи.
СелоШишатовацјеспецифичнопо

свом положају на падинама Фрушке
горе,каоитуристичкимпотенцијалом.
Овоселоимаоко190становникиаи
људисепретежнобавепољопривре
дом.УподручномодељењуОсновне
школе „Слободан Бајић Паја“ у Ши
шатовцуимасамо триученика.Оде
љење је комбиновано, а учитељи
цаЉиљана Копривица у овој школи
радиодоктобра2018.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.
Оваучитељицанаводидајесарадња

Шко ла у Лежи миру 

Дани је ла Ерде љан са сво јим оде ље њем
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и саМесном заједницом иматичном
школомуСремскојМитровицидобра.
Такође,ушколипостојиједнаспрема
чица,агрејањепостојисамоуучиони
цигдеимаједнакаљевапећ.Љиљана
сматрадасуусловирадауовојшко
лидобри.Ушколинемафискултурне
сале,алиЉиљанасматрадасеучи
тељмораприлагодитиусловимаида,
такорећиимпровизује.
–Јединонемамофискултурнусалу,

али зато имамо лепу природу коју
можемоутомслучајудаискористимо.
Учитељморадасеприлагодиуслови
маинанекиначинимпровизује.Када
паднеснег,понекадможемодаизађе
моидаорганизујемонекичасфизич
ког. Ако је велика зима, у ходнику
можемо да организујемо игре преци
зностииспретности.Имамоикозлић,
лоптеиструњаче.Некадаимамоигре
прецизностиуучионици.Кадајехлад
но и снег, деца немају проблема да
дођу до школе, некада мени може
бити теже да из Сремске Митрови
цедођемзбогнепроходности,алито
нијечесто.Тосевишедешавалопрет
ходних година. Имамо и спремачицу.
Јединонамфаливишедеце.Некако

јеовасрединаспутана,навеликуште
ту,анисмонисвесниилисмозабора
виликоликосеоскасрединаможеда
имадобарутицајнасамогчовекапаи
насвеостало,говориЉиљана.
Љиљанаувиђадапостојипроблем

наталитета у малим срединама, али
сматра да гашењешкола није реше
ње, јер то не доноси добро ни дру
штву,нитипоједницу.
– Следеће године ће бити један

првак и то на неки начин подржава
опстанак школе. Гашење школа није
добро решење, не видимпредност у
томедадецапутујуудругешколе,па
макарпостојаои једанђакуселу.То
нијениуинтересусела,нитидруштва
уопште.Наталитет опада, алипосто
јепотребедашколеумалимместима
опстану,објашњаваЉиљана.
Једино што сматра као недостатак

овакомалиходељења,јенемогућност
већегразвијањадруштвеногконтакта
међудецом.Посвомвишегодишњем
искуствуурадуукомбинованимоде
љењима,Љиљанакаопредноствиди
и већу самосталност деце у учењуи
радудомаћихзадатака, јерсегради
воуглавномсавладаначасу.Оваучи

тељицајеисвојућеркууписалауову
школу.Какоисамакаже,одлучиласе
натајкоракјерјевиделадаћењена
ћеркавишенапредоватиумањојгру
пи, него у неком великом разреду у
градскојшколи.
Љиљани јеипренекихосамгоди

нарадилауШишатовцу.Затовреме,
онасматрадајеселомаложивнуло.
–Јасамрадилапреосамгодинау

Шишатовцу,менисечинидасезатај
периоднештопроменилоовде,одно
сно, да се мења. Живље је и боље
место.Дваманастирапривлачедру
штвеназбивањаиконтакт.Овојеиде
ална средина за породичанживот, и
мислимдаћесељудикадтадосве
ститиисхватитизначајселаињегов
благотворан утицај на живот. Све је,
ипак, донас самих.Променаидеод
нассамих,говориЉиљана.
Школа која има највећи број деце

од свихшкола које је екипаМ нови
на обишла јесте подручно одељење
Основне школе „Јован Поповић“ у
Бешенову, укупно има  30 ученика у
триодељења.Једноодељењејеком
биновано,иуњемусуученицидругог
итрећегразреда,докпрвиичетврти
разредфункционишупосебно.Наста
васеодвијаудвесменезбогтогашто
школаимадвеучионице,азапослене
сутриучитељице.Учитељицачетвр
тог разредаХеленаМилетић наводи
да се дешава да једне године буде
више комбинованих одељења и да
то, наравно, зависи од броја деце.
Такође,онаобјашњавадајеколектив
у овој школи задовољан сарадњом
и са Месном заједницом Бешеново,
каоисаматичномшколом.Грејањеу
овојшколијецентрално,аохигијени
себринеједнаспремачица.Каконам

Љиља на Копри ви ца са сво ја три ђака

Шко ла у Шиша то вцу
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је речено, током зимског периода не
постојипроблемдадецадођуушко
лу, углавном је свепрочишћено.Као
нешто што је тренутно најнеопход
није овојшколи, ова учитељица, као
иНаташаМамлић (учитељица првог
разреда)сматрајудајезаменаподо
ва,поправкаклацкалицаиклупа,као
ивидеонадзор.
– Због безбедности деце и зашти

те имовине тренутно нам је потреб
напоставкавидео надзораидасе
игралиштеишколскодвориштеогра
ди.Потребноједасезаменеподови
идасепоправеклацкалицеиљуља
шке. То нам је обећано већ неколи
ко година. Имали смо проблема око
уништавањашколскеимовине,јерсе
углавном у школском дворишту ста
ријадецаокупљају.Немамофискул
турнусалу,аликадајехладноимамо

могућност да часове физичког вас
питања одржимо у великој учионици
илиакојелеповреме,можемоићии
напоље,говориХеленаМилетић.
Крозразличитеваннаставнеактив

ности, разне приредбе, учитељи
це заједно са ученицима обезбеђују
средствакојасуимпотребна.
–СавновацкојидобијемонаНово

годишњем вашару, на пример, иско
ристимо за оношто нам је тренутно
неопходно.Децасунамовдедобраи
заинтересована, вредна. Наша деца
сумирнија,уодносунаученикенаше
школе у Сремској Митровици. тако
нам барем кажу када идемо на екс
курзије илишколу у природи па смо
заједно. Функционишу овде сви као
породица, сви сарађују лепо и лепо
седруже,кажеНаташаМамлић.
ПедагогСветланаВидићо гашењу

школе каже да је то законска регу
лативакојасеморапропратити,али
сенададаћесе јавитиинекодруго
решење.
– Не зависи од просветних радни

каштаћебитисасеоскимшколама.
Постојирешењеумрежавања,гдеће
сепојединешколекаообјектиугаси
ти,адецаћеићиунајближушколу.Ми
сенадамодаћетоБешеновозаоби
ћи,јерјеприметанблагипорастброја
децеуодносуна2018. годину.Мала
судецаодпрвогдочетвртогразреда
дапутујуудругушколу.Тониједобро
за село. Имамо пример Бешеновач
ког Прњавора где је школа угашена
већдесетгодина.Сададвоједецеиз
Бешеновачког Прњавора путују код
насушколу,кажеСветлана.

Текст и фото: Здравка Поповић
и Тамара Сивчев

Беше но во

Беше но во, 1. и 4. раз ред са учи те љи цама Хеле на Мале тић и Ната ша Мамлић и педа гог Све тла на Видић
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ГОЈ КО КАТА ФАЈ, ПОЉО ПРИ ВРЕД НИК ИЗ ШИША ТОВ ЦА

Суб вен ци је поспе шу ју
про из вод њу

Сад смо доби ли и суб вен ци је за гори во, тога није било про-
шле годи не. Добро то све иде, није нај сјај ни је, али се нада мо 
да ће бити боље. Кори стим и суб вен ци је за товље ни ке, хиља ду 
дина ра по грлу. Вео ма их је јед но став но оства ри ти, једи но се 
мало чека. Могу да закљу чим да се на неки начин поку ша ва 
сти му ли са ти про из вод ња, наво ди Гој ко

Почетакмарта зарата
ре значи припрему
за сетву. Земљиште

се прихрањује минералним
ђубривима, почетак сетве
је углавном између 10. и
15. априла. Гојко Катафај
изШишатовца, иако је тре
нутно запослен, пољопри
вредом се бави како и сам
каже, да би додатно зара
дио. Обрађује пет хектара
земље,имапотребнумеха
ниузацију,асавпосаовезан
за пољопривреду је насле
дио од свог оца. Такође, у
свом домаћинству гаји и
товљенике.
– Имам потребну меха

низацију,мој отац себавио
пољопривредомитајпосао
сам наследио од њега. Он
је кроз бављење пољопри
вредом малтене остварио
пензију и одњега сам нау
чиосвеокопољопривреде.
Ја имам, такорећи, затво
рену производњу у свом
газдионству. Имам крмаче
прасиље и товљенике са

товилиштем. Значи, то што
посејем,буквалномислужи
каохрана,говориГојко.
НасвојојњивиГојкоуглав

номсејекукурузилипшени
цу, а поред тога се бави и
производњомпарадајза.
– Углавном сејем кукуруз

и пшеницу, а такође садим
ипарадајз,иотворенупро
изводњу.Садасувећпоче
липролећнирадови.Свето
изискујемноговремена,али
успевамнекакодасвеиздр
жим.Ето,сапарадајзомсам
прошаосолидно,немогусе
жалити,кажеГојко.
Овај пољоприовредник

из Шишатовца истиче зна
чај субвенција које даје
Министарство пољопри
вреде, али оношто сматра
као ману јесте цена која је
нестаблина.
– Сад смо добили и суб

венцијезагориво,тоганије
билопрошлегодине.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 закључимдасенанеки
начинпокушавастимулиса
ти производња. Прошлом
годином сам био задово
љанштосетичепроизвод
ње и усева. Јединошто би
билодобројестедасецена
мало стабилизује. Цена
товљеника ни сада није
толико добра, али ваљда
ћебитибоље.Додуше,сада
је, такорећи мртва сезона,
објашњаваГојко.
Према речима Гој

ка за добру сетву, најпре
је потребно припремити
земљиштедобрмђубривом,
алиилеповреме,сунчаних
икишнихдана.
– У нашим планинским

пределима је пожељна
киша. Добро је што је пао
снегсадуфебруару, јерсе
тимеобезбедиланеопходна
влагаземљишту,наводиГој
ко. З. Попо вић

Гој ко Ката фај

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: 
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Дивош, Дарко и Христи
на Куртовић  Инђија,
Угљеша и Радојка Трку
ља  Рума, Владимир и
Јелена Филиповић 
Кузмин.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: 
Милош и Ана Грујић 
Пећинци, Младен и
Николина Миљановић 
Сремска Митровица,
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драгрођ.1932,Жупунски
Јелица рођ. 1961, Сико
ра Милинка рођ. 1936,
Милинковић Анђелка
рођ. 1938, ДрачаМилан
рођ. 1940, Бировљев
Аницарођ.1977,Мошић
Живкарођ.1938,Бороје
вић Драгана рођ. 1978,
ЂурићМирко рођ. 1947,
Јовановић Верица рођ.
1951, Крмар Недељка
рођ. 1960, Јојић Ђорђе
рођ.1957,КостићРадми
ларођ.1941,Витасовић
Небојшарођ.1943,Ходо
ба Марија рођ. 1954,
Маричић Ненад рођ.
1955, Башић Борислав
рођ.1948,БелићСтанко
рођ. 1952, Радовановић
Живкарођ.1950,Трбоје
вић Милка рођ. 1959,
Бабин Стојка рођ. 1940,
Лацковић Милан рођ.
1955, Влаовић Тривун
рођ. 1935, Радишић
Живан рођ. 1936, Нико
лићНедељко рођ. 1980,
ЏоданСтојан рођ. 1953,
МарјановићДрагицарођ.
1938.

RUMA

УМР ЛИ: Љубиша
Петровић, рођ. 1962.
год, Нада Борота, рођ.
1931. год, Јован Жунић,
рођ. 1932. год, Данило
Дакић, рођ. 1922. год,
ДараШашић, рођ. 1930.
год, Зорка Мозер, рођ.
1934.год,ЉиљанаГајић,
рођ. 1955. год, Душанка
Каран,рођ.1930.год.
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БРА НИ СЛАВ ЛЕЧИЋ, ГЛУ МАЦ

Позо ри ште посто ји
од када и човек
Свакако једна од најпознати

јих Чеховљевих драма је „Ујка
Вања“. Румска публика имала

је прилику и задовољство, да кра
јемфебруара погледа ову представу
ЈДПизБеограда,која јесвојупреми
јеру имала у децембру прошле годи
не,апрвогостовањеиизвођењеван
Београда, било је управо у румском
Културном центру „Брана Црнчевић“.
Главну улогу, Војницког, односно ујка
Вање, игранашпознати глумацБра
ниславЛечић,сакојимсморазговара
лиуочипредставе.

М НОВИ НЕ:Чехов је један од нај-
бо љих писа ца дра ма у реа ли зму, 
а „Ујка Вања“ је јед на од њего вих 
сва ка ко нај по зна ти јих дра ма. Иако 
је писа на пре више од 100 годи на, 
она је акту ел на, јер су одно си међу 
људи ма, њихо ве емо ци је - љубав, 
мржња, сује та, мање-више сву да и 
у свим вре ме ни ма исти. На шта је 
ипак, ста вљен акце нат у овој пред-
ста ви, коју је режи рао Егон Савин?

БРА НИ СЛАВ ЛЕЧИЋ:Најважнијеје
тоштојеЧеховсампосеби,биоинспи
рација. Сматрамо да једног таквог
писца,свременанавреме,требапри
казиватииуовомдобу,затоштојеон
класик,затоштојевечан,штоимашта
дакажe.НачинраданаЧехову једо
садаувекбиотакав,дасеможерећи
слободно,даредитељиглумципого
деилинепогоде.Намоментејеизгле
даоидосадан,онимакојисуприжељ
кивалинекукласичнурадњукаошто
је уобичајено у театру.Мислим да је
Егоннаправиоједансјајанпоступаку
којем је представа Чеховa са својом
проблематиком, начином размишља
њаиреченицомимислима,којењего
ви ликови у том међусобном сукобу
пласирају, поставио тако да то буде
крајњезанимљивоинапето,одпочет
кадокраја.КључјеутомештоЧехова
нијетретираонаначинкласичнедра
матургије,негојепослушаооноштоје
онсамговорио,даонненападаљуде
иликове,већихразуме.Онихприка
зује онаквима какви јесу, не ставља
прерогативе да ли су позитивни или
негативни,штојевеликиуспехуодно
су на драматуршки поступак већине
и класичних имодерних писаца, који
се понашају у складу саАристотело
вом теоријомо закону сукоба, где су
улогеподељененапозитивнеинега
тивне.Такодамораш,каоглумац,да
заронишдубоко, да разумеши једно
идруго,инеиграшсамоједнудимен
зију,позитивнуилинегативну,негода
играшбићеусвојњеговојсложености.

Са радошћу играмо ову представу,
крозкојуиспричамосвулепотуиужас
људскихсудбина.

Када је реч о неком кла сич ном 
кома ду, на при мер Шек спи ро вом, 
Ибзе но вом или Чехо вље вом, да ли 
Ви лич но, као глу мац, више воли те 
неки кла сич ни ји при ступ пред ста-
ви или нешто савре ме ни је, екс пе-
ри мен тал но, дру га чи је ишчи та ва-
ње?
–Нисамјаглумацкојитокласифи

кујенатајначин,штаволимилине.Ја
сампрофесионалац,реагујемнатекст
икласичанимодеран,сааспектапре
познатљивостиувременуипростору
укојемживимо.Једандеотогаспекта

јаупознајемчитајућитајтекст,адруги
аспектјепрезентацијаредитеља,како
јеонтозамислио.Утомнекоммеђу
собном осећању ја видим пресек, да
литотребадарадимилине,далиме
томотивише или не.Модерни писци
се можда лакше „пију“, а стари кла
сичаринебибиликласичариданису
преживеливременаразна.Ониусеби
имајуекстрактепорукакојесумоћне
и врло често боље виде садашњост
негоштотовидимодеранписац.

Игра ли сте сил не уло ге, херо је и 
анти хе ро је. Током тих годи на, да ли 
су Вас неки лико ви више дота кли, у 
сми слу да можда про ме ни те и неки 
свој став или раз ми сли те о нече-

Бра ни слав Лечић (Фото: О. Бунић)

M NOVINE :
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му о чему не бисте раз ми шља ли да 
није било те уло ге?
– Томождаможе кодмладог глум

цадасепостави.Јакаоискусан глу
мац,којидугопостојинасцени,сусрео
самсесабројнимликовимаикомади
ма, не знам ни колико, то су бројеви
од200300разнихпредстава,штоније
нимало наивно. Тада више човек не
поставља таква питања, јер укапира
да јемеђусобниодносизмеђутеатра
ионогашторадишуњемуиживота,у
непрекидној,директнојвези.Непосто
јиништаизживоташтонисамусвом
сензибилитету уложио у театар и не
постоји ништаиз театра,што јебило
искуствосазнања,даликрозликили
тему,аданијеисходиштевиделоиу
момживоту.

Ви сте и покре тач јед ног еду ка тив-
ног цен тра, ЛЕКАРТ. О томе се мање 
се зна.

–Топостојишестгодина.Преносим
уметничко знање на младе, како на
децуиадолесценте, такоинастари
је, који дођу заинтересовани да уче.
То је необавезна едукација, као нека
врста хобија. Викендом се, углавном,
дешавауобластиглуме,плеса,пева
ња,адоскорајебилоисликарствои
новинарство. То се показало као јако
лековито, јерјелеподаседецабаве
уметношћу, поготово млади у адоле
сценцији, када они проверавају свој
вредносни систем и себе лично, па
се често траже и у неким стварима
каоштосудрога,алкохол, криминал,
глуварење,што јепредусловзаскре
тањесапута.Миих,снагомедукације
и уметничких заната, центрирамо да
свенајбољеизвуку из себеи усмере
управцукојићеимцелогживотабити
користан.

Како гле да те на ситу а ци ју да се 
позо ри шта све више упу ћу ју на 
тржи ште и пове зу ју са неким естрад-
ним садр жа ји ма?
 – Позоришна сала и уопште, зби

вањаупозоришту, требадабудупод
тим својим сакралним задатком, а то
је духовна дисциплина и истражива
ње људског карактера и односа, као
и самогљудског 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 јеувекимаопотребуда
драматизује,дапредстависвојживот
у различитим сегментима, некад из
комичног,анекадизтрагичногаспек
та.Театартребадарадисвојпосао,а
естрадасвој.Туне требададођедо
додира,семаконапример,имапред
става које се баве естрадом, свако
можедадођеибудеупублици.Нема
момианимозитетпремаестради,она
требадапостоји,ипостоји,алинетре
ба мешати бабе и жабе! То нефунк
ционише, јер су нам задациразличи
ти, па онда самим тим и перцепција,
паиумеће.Сваконекарадионошто
уме!Има,мождадостаљуди, којиби
поредитељскомзадатку,моглидауче
ствујукаоестрадаупредставииобр
нуто,некадаседесиидасемиуме
шамоуестраду,алитосугостовања.

Да ли бисте опет при хва ти ли неку 
функ ци ју у кул ту ри, као када сте 
били мини стар?
–Штосетичеангажманаукултури,

стварања система који би побољшао
положајкултуреуземљи,наравнода
бихсеукључио.Небихсеукључиоу

билошта,дапристанемнанештосамо
штомезанимаположај.Менеположај
незанима,никадамеинијеуживоту
занимао.Менезанимадејство,дали
моженештодасеоствари,анеможе
ништадасеоствариуколиконепосто
ји расположење комплетне врхушке
државе да се земља трансформише
уједанкултурниобразацкојијевишег
квалитета.Тобибилаједнаренесанса
духа, која нама, очигледно, већ дуже
временафали.

На про те сти ма сте поно во. Први 
пут били сте деве де се тих, да ли сте 
мисли ли да ћете поно во бити?
–Наравноданисам,алитонезначи

данетребадасеборим.Догодживим
борићу се за праве вредности, ника
данећубитислепиликукавицадасе
повучемзатоштомејенекозастрашио
или корумпирао. Ја самдухоммек, у
смислуфлексибилности заразумева
ње, али сам у својој садржини тврђи
одораха.Затоштосамзаинтересован
даовајнароддефинитивноопстанеи
пласира себе за будућност. Реагујем
на ствари које директно угрожавају
тубудућностинемогудабудемглув
и слеп и да ћутим. У смислумени је
добро,штаимадабринемодругима.
Бринемосвојојдецизатоштобринем
онашемнароду,акоћедапрослави
именароданегонашадецаиунуци.

Веро ват но је у том кон тек сту и 
Ваше анга жо ва ње у Фон да ци ји 
„Тија на Јурић“ као амба са дор?
–Наравно.Свештојеукористмла

дости и њихове реализације, значи
бринешосупстанци,онационалноми
биолошкомбићународа,дасепроду
жииживиуздрављу,којејенеопходно
заопстанак.
 С. Џаку ла

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА, АУТО НОМ НА ПОКРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА, ГРАД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
ГРАД СКА УПРА ВА ЗА УРБА НИ ЗАМ, ПРО СТОР НО ПЛА НИ РА ЊЕ И ИЗГРАД ЊУ ОБЈЕ КА ТА
Број: 350 – 79/ 2019– VI  
Дана: 13. 03. 2019. год.
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
Градскауправазаурбанизам,просторнопланирањеиизградњуобјекатаГрадаСремскаМитровицаускладуса

чланом45аЗаконаопланирањуиизградњи(“СлужбенигласникРС”,број:72/2009и81/2009–исправка,64/2010–
УС,24/2011,121/2012,42/2013УС,50/2013УС,98/2013УС,132/2014,145/2014и83/2018),ичланом36Правилникао
садржини,начинуипоступкуизрадедокуменатапросторногиурбанистичкогпланирања(“СлужбенигласникРС”,број
64/2015),излажена

РАНИ ЈАВ НИ УВИД
МАТЕ РИ ЈАЛ ЗА ИЗРА ДУ ПЛА НА ДЕТАЉ НЕ РЕГУ ЛА ЦИ ЈЕ БЛО КА ИЗМЕ ЂУ УЛИ ЦА ЈОВАН КЕ

ГАБО ШАЦ, ЈОВИ ЦЕ ТРАЈ КО ВИ ЋА И СТЕ ВА НА СРЕМ ЦАГРАД СРЕМ СКА МИТР О ВИ ЦА

1.  РАНИ ЈАВ НИ УВИД  ћесеобављатиухолузграде
Градске куће Града Сремска Митровица, у Сремској
Митровици,улицаСветогДимитријаброј13итрајаће15
данаито:од13.марта2019.до28.марта2019.године.
У току трајања раног јав ног уви да заинтересована

правна и физичка лица имају право упознавања са
општим циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењимазаразвојпросторнецелине,могућимрешењи
мазаурбануобновуиефектимапланирања.
Обавештавајусеипозивајуоргани,организацијеијав

на предузећа који су овлашћени  да утврђују услове за

заштитуиуређењепростораиизградњуобјекатададају
мишљењеупогледуусловаинеопходногобимаистепе
наутицајанаживотнусредину.
Заинтересованаправнаифизичкалицамогудоставити

примедбеисугестијеуписаномобликунаГрадскуупра
вузаурбанизам,просторнопланирањеиизградњуобје
катаГрадаСремскаМитровица,улицаСветогДимитри
ја,број13.уСремскојМитровици.

НАЧЕЛ НИК,
Весна Вуја но вић,  дипл. прав ник,
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МиланПоповићиДраганаКнеже
вић, у продукцији Радио теле
визијаСрбије,урадилисудоку

ментарнисеријалДосијезатвор,који
говори о животу иза зидина Казнено
поправнихдомовауСрбији.Усерија
луод17епизода,говореопренасеље
ности српских затвора, осуђеничким
клановима,њиховимобрачунима,тор
туриикорупцијиузатворима.Аутори
серијаласусавишеод400саговорни
ка, из затвора у Нишу, Пожаревцу,
СремскојМитровици,Ваљеву,говори
ли о ХИВу, хепатитису, наркоманији,
самоповредђивању, самоубиствима и
убиствимаузатвору,каоиоосудђени
манасмртионимакојићеузатвору
провести40година.
Милан Поповић, један од аутора

серијала, у београдском недељнику
Времеод14.фебруара2012. године,
даојесвојкоментар.
–Упоследњедвегодинеусрпским

затворима као да је почела тиха
реформа службе обезбеђења. Само
петгодинауназад,тојебиосистембез
контроле, а десетпетнаест година
раније српски Лигхт казамат. Има
више од пет година, од када сам са

екипом РТСа и колегиницом Драга
ном Кнежевић обилазио све српске
затворе.Билајетопрваекипа,након
скоротридеценије,санеограниченом
дозволом за снимање. Припремајући
сезасеријалДосијезатворсхватили
смо да ће нам на извиђању терена,
поредтогадалоцирамовођенефор
малних осуђеничких кланова, подли
дере тих група и тзв. друкаре, које
раде за затворске управе, веома
важнобитидаусвакомзатворујасно
детектујемокакорадислужбаобезбе
ђења,стражастражари,анечувари,
даразјаснимовећједном.
– Проучавајући затворски систем,

једно од највећих изненађења била
нам је теорија о затвору као систему
закојибисемоглорећидаје“држава
удржави”.Погледајтезатвореивиде
ћетекакваједржава,кажеједнаструја
криминологаистручњакаовеобласти.
Тонамјенапапируделовалоисфор
сирано,готовонереално.Међутим,на
терену је баш тако. Нарочито ако
погледате како функционишу затвор
скеслужбе.Службазапреваспитава
ње, васпитачи, нама су били прави
симболшколствауСрбији.Деоњиху

потпуној депресији због малих плата,
незаинтересованизапосао,деострог,
безправогприступаосуђеницимакоји
предњихпостављајузид,деоувелико
упетљан у корупцију и омогућавање
привилегија појединцима у затвору.
Здравствена служба без довољно
средстава за рад у амбулантама које
сунаслеђеиздобаЈосипаБроза.Слу
жба обезбеђења, стража, пуна новај
лијаионихстарих,„остатакапретход
ногрежима”,подељенаусвојенефор
малнекланове.Деостражарапонекад
ванконтроленове,неискуснеуправе,
илиподконтроломновестареуправе,
која се „повратила из нокаута 2000.
године” и поново постала власт у
некомзатвору.

ЦРНИ ДОМ:УВаспитнопоправном
домууКрушевцу,познатијемкаоСиви
дом, стража је за собом вукла стра
шне репове. На основу података из
готово20изворадошлисмодоједин
ственог „црног досијеа” ове службе.
Преималопосле2000.године,уовом
поправном дому за малолетнике је
било толико тортуре, да се може
направитијаксценариозатрилер.Да
непричамоовременубомбардовања

МИТРО ВАЧ КЕ И ЗАТВОР СКЕ ПРИ ЧЕ

ДОКУ МЕН ТАР НИ СЕРИ ЈАЛ
Доси је затвор

Ђор ђе Цви ја но вић са Небој шом Дра га но ви ћем, при пре ма књи гу – моно гра фи ју о 
митро вач ком затво ру, која тре ба да угле да све тлост дана ове годи не. Тим пово дом, 
обја вљу је мо тек сто ве, које су он и Вла ди мир Ћосић, нашли  као зани мљи ве дета ље 
за наше чита о це
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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
кадаганепослуша,послепровоцира
њаштићеникакрећебатинање,акада
онодбатинанеможедаустане,доби
јанаређењедаустанекаконеможе,
то је знак да пружа пасиван отпор.
Тададобијакофуледеневодеикада
се освести…идемо поново. Када су
емитоване ове приче о „проклетим
годинамапоправногдома”никаданије
стигаодемантиизовеустанове.Увре
меснимања2005.године,билојепоје
динихиспадастражара, јер јепочела
строжаунутрашњаконтрола.

БАЛ КАН СКИ МЕXICО СIТY:Ваљев
ски затвор замалолетнике, у коме је
казну, због спорости судства служио
само једанмалолетник, карактерисао
је сукоб два осуђеничка клана. Бео
градскочачанског, у коме су били
само момци из ова два града, и тзв.
сељачког, који су чинили сви остали.
Овај затвор је деловао као установа
безконтроле.Каодајеједнадугатиха
побуна на снази. Поред свих инфор
мацијадокојихсмодошликуповина
раднихместаипогодности,уносдро
ге, телефона итд., страшно је било
што нико не реагује на силовања и
злостављањамеђусамимосуђеници
маунутарзидина.Кадасмодошлидо
једног таквог доказа, у следећој ноћи
је дошло до наговештаја инцидента,
којисмомиморалида„пегламо”,што
би се жаргоном рекло. Један клан је
припретио да ће момак, који је одао
догађаје бити избоден уколикоми не
повучемоинтервју.Иако јебиоуизо
лацији у затворскомболничкомпави
љону, неко је, значи, без проблема
могао да прође цео затворски круг,
стражуиизбоденекога.
Најстрашније јебилоштосунасна

одустајањеодемитовањанаговарали
људи који раде у затвору. Колико је
стварозбиљнаиколикојеоваустано
ва у неком свом „тамном вилајету”
показала је и реченица начелника
страже следећег јутра, након интер
вјуаосиловању,кадасмостиглиукруг
затвора: „Кад си толико паметан сад
можеш и сам унутра!” Без проблема
мепустиосамогмеђу500осуђеника,у
чемумеје,трчећииззграде,спречио
директор затворске школе. Тадашњи
управник, близак бившем, начелник
преваспитнеслужбеиначелникобез
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
терскимигрицамаитд.

ДРЖА ВА У ДРЖА ВИ: Најстрожи
затвориуПожаревцу(Забела),Срем
ској Митровици и Нишу, велики су
системи и уњима стража није могла
да се стави под исту капу. Никаква
генерализацијанијемогућа,осимоне

дапостојестражарскиклановиидаје
у затвор могуће унети све  дрогу,
телефоне, па показало се касније, и
оружје.У триречи: корупција илоша
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,
месечнихобука,самалошколеи још
мање искуства. Затворски систем
имаојетадацентарзаобуку,алинама

нијебилојасно,заштоаконекопозна
јеаикидо,самимтимморадапознаје
и психологију и рад саљудима, про
блематичнимљудима.
Као и свако предузеће, затвори су

имали више типова радника, у овом
случају стражара, а из неформалних
разговора јасно је било где спадају.

Насилници  они који су се докопали
радногместанезнасекако,амоћкоју
имдајепалица,апсолутносуокрену
лиуслужбулечењасвојихфрустраци
ја, па седеведесетих година уСрем
ској Митровици, на пример, уместо
службене, користила бејзбол палица.
Више комада. Мања од 50, већа од
100ијошвећаод200милиграма,како
суихкрстилитадашњиуправникТри
вун и његова екипа. Било је неразја
шњених самоубистава, а батине су
билесвакодневна„терапија“.Пожаре
вачки седми павиљон важио је за
пакао. Шутирање осуђеног у ходнику
нијебилострано.Нишјебиопонајма
ње „насилнички” затвор, али је био
страшнопрљавинеуредан.
Други тип стражара одговарао је

службеницима државних фирми, који
сенемешајуусвојпосао.Гледакако
даштомање учествује у збивањима.
Пијекафу,гледателевизијуичекада
свеовопрође.Даму,започетак,про
ђесмена.
Трећитипсубилималипривредни

ци.Што рекао један тешки осуђеник,
наш инсајдер у сремскомитровачком
затвору: „Милане, чекам да ми дође
овајмојуноћну,немамвишекредита.”
Онисунабављалисве.Штатипадне
напамет.
Четврти тип су породични људи.

Помало у страху. Свесни да шта год
радили, зло унутар зидина може да
сачекањиховенајближенапољу.Уну
трасукриминалци,анедецауобда
ништу.Таквиљудисучинилибартре
ћинустраже.Унеформалнимразгово
римасусамокукалиимолили,задан
кадаћењиховаслужба„битиочишће
на”, како кажу. Каошто сумноги, а и
данас, жељни да у њиховој фирми
завладајуправилаигреиданајбољи
најзад добију шансу да напредују.
Синоним за овељуде, остао је целој
екипи, стражар Неша Митровић из
КПЗа Ниш. Страшан поглед, висина
окодваметра,50 година,поштењеи
чврсткарактер.Изпреко30разговора
схватили смо, како нањега гледају и
колеге и осуђени: „Како каже, тако
буде,ареткогреши.”Тадасмосхвати
ли правило које криминолози стално
понављају и које наводе као основу
свихмањихпобунаузатворуосуђе
никеникаданемојдалажеш!
Наконготовопетгодина,мојаекипа

билајепрвакојајеушлауновоПосеб
ноодељењеЗабелезаратнезлочине
и организовани криминал. Тамо смо
срелиновог „НешуМитровића”,новог
начелника службе обезбеђења. То је,
према мом искуству, прва озбиљна
екипастражарауМинистарствуправ
де.Многопровера,многообуке,много
рада. За сада се тамо ништа лоше
није десило, али не гарантујем да
неће, уколико се политика умеша у
радоваквеустанове.Кадгодсераније
мешала,долазилоједонемилихдога
ђаја, а установе су постајале слика
политичког хаоса у земљи, рекао је
Поповић.

Про у ча ва ју ћи
затвор ски систем,
јед но од нај ве ћих 

изне на ђе ња била нам 
је тео ри ја о затво ру 

као систе му за који би 
се могло рећи да је 
“држа ва у држа ви”. 
Погле дај те затво ре
и виде ће те каква је 
држа ва, каже јед на 
стру ја кри ми но ло га

и струч ња ка ове
обла сти. То нам је

на папи ру дело ва ло 
исфор си ра но, гото во 
нере ал но. Међу тим,

на тере ну је баш тако. 
Наро чи то ако

погле да те како
функ ци о ни шу

затвор ске слу жбе
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Поче так нове ере
Луда фудбалска недеља је за

нама. Недеља каква се дуго
није десила у Лигишампиона.

Заонеистинскељубитељефудбала,
мечевикојисуодигранисубилипра
во освежење. Коначно, после дуго
времена, видели смо, не једно, већ
двасензационалнаизненађења.Али
крениморедом.
У уторак је читава Европа била у

неверицигледајућимоћниРеалкако
сераспадаусредМадрида.Ајаксиз
Амстердама је одиграо историјски
меч и са 4:1 испрашио Мадриђане.
Акојенекоиимаонедоумицеувези
са овим талентованим тимом,
мислимдасупослеовогмечареше
не. Имамо кандидата за највеће и
најпријатније изненађење ове сезо
не.
ПослепобедеуХоландији,малоко

јеочекиваодебаклШпанацакодкуће.
Међутим,кадасемалозагребеиспод
површине, било је јасно да нешто
дебело не штима у Реал Мадриду.
Може се рећида су у кризи од оног
момента када их је напустио Ронал
до. Тек сада се види колико један
играчможедаимаутицајаначитаву
екипуиклубуцелини.Затојеваљда
инајбољинасвету.Некиоднајбољих
играчаседенаклупиштојенајбољи
знакдаутимувладарасуло.Преове
прошлонедељне срамоте, добили су
полабрњидвапутазаредомодБар
селоне.Онда их је дохватиоАјакс и
спустиоролетнунаактуелнусезону.
Требанаравноистаћида јеДушан

Тадићодиграоутакмицуживота.Уче
ствоваојеусвакомнападусвојееки
пе – гол, две асистенције и изнуђен
фаулкодчетвртогпоготка.Накрају–
оцена 10. Свака част. Дочекао је
Тадићсвојихпетминутаинанајбољи
начин доживео круну своје каријере.
Куд ћеш лепше него на стадиону
славног Реал Мадрида. Играо је у
трансу.Делиолопте,поиграваосеса
противником. Пре другог гола је
направио будале од комплетне
одбранеРеала.Савњеговтрудизној
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
нашегфудбалера.Кападолемајсто
ре.
У сенци овог меча, остао је дуел

између Борусије и Тотенхема. У
првоммечујевећсвебилорешено,а
Енглезисуоднелипобедуод1:0иу
реваншу. Више се очекивало од
Немаца.
Итаманкадсмопомислилидасмо

виделисве,дошлајесреда.Портоје
успео да надокнади недостатак из
првогмечапротивРомеиизборипро
дужетке. На крају, пенал уз помоћ
ВАР технологије, 3:1 и Порто иде
даље.ТежакударацзаРимљане.Цех
је платио Ромин тренер Еузебио ди
Франческо,анањеговоместодолази
КлаудиоРанијери.
Још једна сензација се десила на

Парку принчева. Манчестер је изба
циоПаризиздаљегтакмичења,ина
тајначиннаставиоагонијупребогатог
арапског клуба у Лиги шампиона.
Морампризнатидасвакесезонеоче
кујем да богате газде коначно дигну
руке од ове рупе без дна и кажу до
виђења.Превише је ту новца утуче
но,арезултатауЕвропинигде.
Парижанисуодигралиреваншкао

бабе. После победе од 2:0 у Енгле
ској,моралисударазмонтирајуМан
честер и код куће. Тако то раде
озбиљнитимови.Уместотога,дозво
лилисуЕнглезимадабезполатима
победе са 3:1 и прођу даље.Меч је
иначе био јако чудан, три гола су
постигнута после грешака противни
ка,аодлучујућиизпенала.
Управо је тај одлучујући гол Раш

фордаунадокнадивременаподигао
највише прашине. Погодићете, у
питању је ВАР. После прегледања
снимка, судија је одлучио да свира
пенал.Поновосусепокренулеполе
микеокотефамознеВАРтехнологи
је. Мора још ту много ствари да се
утаначи како би све функционисало
без грешке.Иданраније смоимали
ситуацију где су судије, онако одока

процениле,далоптанијепрешлааут
линију код трећег гола Ајакса. Ако
имаш гол технологију, онда мораш
имати и аут технологију, или голаут
технологијузарне?Светоделујејош
увек прилично неозбиљно. А велика
ловасеврти.ЗатосуовиАрапиваљ
даипопиздели.ИНеимар,комесути
Арапи дали лову да откупи свој уго
вор са Барсом, је пук‘о к‘о лајсна.
Није свеједно кад испаднеш већ у
овојфази.

ШтосеПарижанатиче,пасами
сукривизатоштоимседеси
ло. Потцениш противника и

добијеш по тамбури. После онакве
победе у Енглеској, дозволили су
себиситуацијудастрепедопослед
његминутанасвомтеренуинакрају
попију гол.Пенал је постојао, е сад,
да ли би га судија свирао да није
ВАРа,вероватнонеби.Тежакпосао
за судије свакако. Истина је, да од
увођења прегледања снимака, више
ништа није исто. Нема више лажи и
преваре, нема више притисака и
катастрофалних судијских грешака
којећедакоштају.Барембитакотре
балодабуде.Такмичарскеутакмице
судобилеједнупотпуноновудимен
зију. Уосталом, осврните се само на
прошлогодишњеСветскопрвенствои
свећевамбитијасно.Мождасевећ
уовојсезонидогодинеканова„Хрват
ска“,овогпутауЛигишампиона.Јед
нојесигурно–падомРеалМадрида,
који је суверено владао Европом
последњих година, и увођењем ВАР
технологије, почела је нова ера
европскогфудбала.

ЧИСТА ДЕСЕТ КА: Душан Тадић
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Прошло је пуних 45 година од
када је основан карате клуб
„Сирмиум“. Године вредног

радаиодличнихрезултата,атако је
почелаиоватакмичарскагодина.
Унедељу,10.марта2019.годинеу

Беочину јеодржан21.Куппријатељ
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,екипнозлатнемедаљеосвојили
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
зованаСвечанаакадемијауПозори
шту„ДобрицаМилутиновић“,поводом
45 година постојања карате клуба
„Сирмиум“.
 М. М.

Бежанија – ЈаворМатис 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.

1.ТСЦ 26 16 8 2 54:18 56
2.Јавор 26 17 5 4 57:24 56
3.Инђија 25 14 4 7 39:19 46
4.Раднички 26 13 6 7 32:26 45
5.Металац 26 12 8 6 42:28 44
6.Златибор 26 14 2 10 37:26 44
7.Синђелић 25 10 10 5 26:18 40
8.Бежанија 26 12 2 12 34:31 38
9.ОФКЖарк. 26 9 7 10 30:34 34
10.Бечеј 26 9 5 12 30:34 32
11.Трајал 25 9 4 12 21:29 31
12.Будућност 26 7 8 11 24:30 29
13.Борац 26 6 6 14 22:39 24
14.Телеоптик 25 5 6 14 16:33 21
15.Слобода 26 4 5 17 11:49 17
16.Н.Пазар 26 2 8 16 12:49 14

Бео чин:Цемент–Омладинац
2:0;Саку ле:Борац–Кабел0:1;
Ста ри Банов ци: Дунав –Желе
зничар 1:1; Нови Сад: Црвена
Звезда–Раднички(З)1:0;Субо-
ти ца: Бачка 1901 –ОФК Вршац
1:0;При гре ви ца:Братство1946
–Младост1:1;Срем ска Митро-
ви ца: Раднички (СМ) – ЧСК
Пивара 3:0;Нова Пазо ва: Рад
нички (НП) – Динамо 1945 2:0;
Хајдук1912јебиослободан.

1.Кабел 17 13 2 2 37:12 41
2.Хајдук 16 13 2 1 22:3 41
3.Братство 17 10 5 2 30:17 35
4.Омладинац 17 11 1 5 21:12 34
5.Железничар 17 9 4 4 19:12 31
6.Динамо 17 7 5 5 19:12 26
7.Раднички(З) 17 5 9 3 16:11 24
8.Раднички(СМ) 17 6 4 7 23:22 22
9.Цемент 17 5 5 7 18:22 20
10.ОФКВршац 17 5 4 8 14:18 19
11.Бачка 17 6 1 10 20:26 19
12.Младост 17 5 4 8 13:26 19
13.Дунав 17 4 5 8 21:29 17
14.Борац 17 4 3 10 20:27 15
15.Ц.Звезда 17 4 3 10 14:23 15
16.ЧСКПивара 17 2 5 10 14:29 11
17.Раднички(НП) 17 2 4 11 10:30 10

Ерде вик: Слога (Е) – Борац
(Ш)4:0; Каћ: Југовић–Подриње
2:1;Чуруг:Хајдук(Ч)–Подуна
вац је одложено;Кисач: Татра
–ЛСК0:0;Ста ра Пазо ва:Једин
ство–Слога(Т)0:0;Рума:Први
Мај–Хајдук(Б)5:0;Вој ка:Сре
мац–Раднички 0:1;Хајдук (Д)
јебиослободан.

Мар тин ци: Борац (М) –
Љуково1:1; Попин ци: Напре
дак – Словен 2:0; Кле нак:
Борац(К)–Слобода0:0;Салаш 
Ноћај ски:Будућност–ПСК4:1;
Голу бин ци:Јадран–Граничар
2:0; Нови Кар лов ци: Полет –
ДоњиПетровци2:0;Купи но во:
Купиново–Партизан0:3;Врд-
ник:Рудар–Железничар0:1.

1.Слобода 16 12 2 2 30:11 38
2.Железничар 16 11 4 1 36:6 37
3.Јадран 16 12 1 3 33:15 37
4.Партизан 16 11 2 3 47:12 35
5.ПСК 16 10 2 4 27:22 32
6.Будућност 16 9 1 6 46:21 28
7.Д.Петровци 16 7 2 7 26:31 23
8.Полет 16 6 3 7 28:23 21
9.Рудар 16 5 6 5 22:17 21
10.Љуково 16 5 4 7 21:26 19
11.Борац(К) 16 5 2 9 30:37 17
12.Напредак 16 5 0 11 24:36 15
13.Борац(М) 16 4 1 11 19:31 13
14.Граничар 16 4 1 11 22:59 13
15.Словен 16 3 3 10 14:35 12
16.Купиново 16 1 2 13 8:51 5

1.ПрвиМај 15 12 0 3 35:14 36
2.Југовић 15 10 3 2 20:11 33
3.Подриње 15 8 4 3 23:8 28
4.Слога(Е) 15 8 3 4 29:16 27
5.Борац(Ш) 15 7 5 3 22:12 26
6.Сремац 15 7 4 4 17:13 25
7.Хајдук(Д) 14 7 0 7 24:13 21
8.Татра 15 5 5 5 16:14 20
9.Раднички 15 6 2 7 24:25 20
10.Подунавац 15 6 1 8 23:20 19
11.Хајдук(Б) 15 5 3 7 24:25 18
12.Јединство 15 4 5 6 16:19 17
13.Слога(Т) 15 5 2 8 11:25 17
14.ЛСК 15 2 3 10 9:36 9
15.Хајдук(Ч) 15 0 0 15 2:44 0

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Годи на сла вља

КАРА ТЕ КЛУБ „СИР МИ УМ“
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ОВАН: Способност
доброг опажања и
сјајне концентрације
вампомажудаоства

рите своје пословне циљеве.
Важно једаусусретусасарад
ницима подстичете креативност
уидејама,јерускоровасочекује
заједнички добитак и могућност
за обнављањем неких послов
них договора. Показаће се да
партнерумедаиспунисваваша
очекивања.

БИК: Неко диктира
нове догађаје, што
значајно компликује
ваш пословни или

статусниположај.Нарочитовам
се недопада чињеница о суже
ниммогућностимадаизбородго
варајућег посла или акције коју
бисте спровели заједно са бли
ским пријатељима. Чак и у
љубавном односу неко други
диктираправила.

БЛИ ЗАН ЦИ: Стало
вам је да оставите
велики утисак на
сараднике,аливећи

надогађајавамнеидеуприлог.
Доброразмислитештасвеможе
те да коригујете у ходу како
бисте деловали убедљиво на
онекојисеколебају.Очекујевас
добитак или успех кроз новчане
инвестиције.Уодносусапартне
ром прижељкујете већу емотив
ну слободу или прилику да
остваритесвојенамере.

РАК: Очекују вас
похвале и признања
на различитим стра
нама. Шта ће вас

додатно мотивисати да прихва
титенекеновеизазовнезадатке.
Али, избегавајте јавна обећања
по питању, строго утврђених
рокова.Сталовамједауспоста
вите боље разумевање и емо
тивно зближавање у односу са
вољеном особом. Пријаће вам
краћепутовање.

ЛАВ: Налазите се у
фази креативног
успонаисталовамје
да побољшате свој

пословниилидруштвенистатус.
У прилог вам иду нова дешава
ња и многе ситуације када се
одлучује о пословним циљеви
ма.Слободно преузмите иници
јативукакобистенаметнулисво
ју улогу пред сарадницима. У
љубавној перспективи у односу
сапартнеромважноједасачува
тепозитивнауверења.

ДЕВИ ЦА: Делујете
промишљеноистало
вамједапридобијете
нечије поверење у

различитим ситуацијама. Све
требадачинитепланскииускла
дусаискуством.Немаразлогада
оклевате, јеруодносунасарад
никеиматепредностикојеможе
тедапласиратенаправиначин.
У приватномживоту покушавате
даускладитеритамобавеза.

ВАГА: Ваша снала
жљивоступословном
смислу доноси само
тренутнусатисфакци

ју и олакшање. Јасно вам је до
којеграницеможетедаочекујете
успех и због тога бирате неке
заобилазнеметодекаоначинда
се ослободите нечије пословне
контролеиликритике.Мимосво
је воље упадате у неке кон
фликтнеситуације.

ШКОР ПИ ЈА: Пажљи
во процењујете нова
пословна дешавања,
јер своје идеје треба

да пласирате на правом месту
илипредособомкојаимадовољ
но слуха за сличне интересе.И
даље одбијате да чините ком
промисекадаонинисуускладу
са вашим моралним начелима.
Збогбројнихобавезадешавасе
дапропуштатенекеважнедога
ђаје у свом породичном или
љубавномживоту.

СТРЕ ЛАЦ: Неко ће
вас изненадити
лошим информација
ма, али уз додатну

упорностивеликинапорнакрају
ћете бити задовољни својим
пословнимуспехом.Бољеје,да
избегаватесарадњусанепозна
тим особама и да проверавате
све могуће информације у вези
материјалних улагања. Неко са
стране покушава да вам иском
пликује љубавни живот или
односсавољеномособом.

ЈАРАЦ: Веома амби
циозноисанескриве
нимоптимизмомпри
ступате разним дого

ворима које иницирају ваши
сарадници. Потребна вам је и
одређена доза мудрости прили
комрешавањановчанихпитања.
Удружите интересе са особама
коједобропознајете.Уодносуса
вољеном особом све изгледа
мирноипредвидивоалиизнена
дићетесенеобичнимобртом.

ВОДО ЛИ ЈА: Теккада
јасно дефинишете
листу приоритета
многестварићепоче

ти да се одвијају у позитивном
правцу. Посебно посветите
пажњу пословима који ће вам
донети конкретне резултате и
финансијскудобит, јерзакратко
време можете да остварите
успех у више праваца. Партнер
вас је изненадио са неким
добримидејама.

РИБЕ: Према сарад
ницима делујете зах
тевно, тако да свима
постаје јасно да не

желитеданекореметиилиуспо
рава ваше пословне планове.
Улажетевеликуенергијууразли
читециљевекојестесебипоста
вили. Не дозвољавате да неко
критикујевашначинрада.Често
се налазите у ситуацији да вам
некопоказујесвојунаклоност.

VREMEPLOV
13. март

1946. Припадници југословен
скеслужбеДржавнебезбедно
сти ухапсили су генерала и
команданта краљевске војске
уДругомсветскомратуДраго
љубаДражуМихаиловића.На
суђењу пред Војним судом у
Београду Михаиловић је осу
ђеннасмртзбогиздаје.Стре
љанје17.јулаистегодине.

14. март
1855.  Телеграфскажицапре
шлајепрекоСавеуБеогради
пуштенајеурад.
1879. Рођен је немачки науч
никАлбертАјнштајн,најистак
нутијитеоретичарфизикеу20.
веку,творацтеоријерелативи
тета (1916), добитникНобело
венаградезафизику1921.Из
Немачке је емигрирао у САД
1933, после доласка нациста
навласт.

15. март
44. п.н.е.Републиканскизаве
реници које су предводили
Брут и Касије у Сенату убили
римскогцараивојсковођуГаја
ЈулијаЦезара.
1824. Рођен српски писац
Бранко Радичевић, најзначај
нији песник српског романти
зма. Одушевљен присталица
Караџићеве језичке реформе,
песничкимслободамаозначио
продор у нову епоху српске
поезије.

16. март
1521.Португалскиморепловац
Магелан стигао на Филипине,
гдејекрајемаприлапогинуоу
сукобу с домороцима. После
тригодинепловидбеокосвета,
уШпанијусе1522.одпетбро
довањегове 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.
Упамћенпоглавнимулогамау
многимбалетима.
1963.УерупцијивулканаАгунг
на индонежанском острву
Бали живот изгубило најмање
11.000људи.

18. март
1871. Радници Париза почели
прву пролетерску револуцију,
познату као Париска комуна,
чији је непосредан повод био
францускопруски рат. Побуна
угушенакрајеммаја.

19. март
1945. Велика Британија при
знала Владу Демократске
Федеративне Југославије, на
челусЈосипомБрозомТитом.
После Велике Британије, ДФЈ
признале и САД 18. марта и
СССР29.марта.

HOROSKOP

Сре да, 13. март (28. фебру ар)
ПреподобниВасилијеИсповед
ник;ПреподобниЈованКасијан

Четвр так, 14. (1) март 
ПреподобномученицаЕвдокија

Петак, 15. (2) март 
СветисвештеномученикТеодот
Киринејски

Субо та, 16. (3) март 
Св. муч. Евтропије, Клеоник и
Василиск; Св. Теодор Комого
винскиТеодоровасубота


Неде ља, 17. (4) март 
ПреподобниГерасимЈордански

Поне де љак, 18. (5) март 
Свети мученик Конон; Препо
добниМаркоПодвижник

Уто рак, 19. (3) март
Света42мученикаАморејска

Crkveni
kalendar

• А кад је власт поте гла 
сво је аргу мен те, нешто 
се у мени пре ло ми ло. 
• Био је толи ко ружан да 
је поста јао леп ши кад се 
накре ве љио. 
• Бистар је. Про ви ди му 
се кроз гла ву!

Муса ка од 
бро ко ли ја
и сира

Састој ци: 500грамаброколија,
5јаја,300грамапавлаке,200гра
матврдогсира,2супенекашике
бутера, 2 супене кашике презли,
соибибер

При пре ма: Обаритеброколиу
сланој води. Помешајте јаја,
павлаку и нарендани сир, со и
бибер. Подмажите посуду за
печење бутером, поспите пре
злом,поређајтеброколиипрелиј
тесмесомодјаја.Пецитеузагре
јанојрерни25минута.
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ЧОР ТА НОВ ЦИ

Убио жену због љубо мо ре
Наду 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
сакојим јеживелапоследњих
неколикогодина.
Како је заМНовине испри

чаомладић,којисетузатекао
одмах након крвавог пира, а
чијеименежелидамупоми
њемо, Милан му је признао
да јеНадуубиосумњајућида
га вара са човеком, код којег
су они заједно били те кобне
вечери.Осумњиченомјенакон
саслушања у Вишем јавном
тужилаштвууСремскојМитро
вици,одређенпритворутраја
њудо30дана.
Мештани Чортановаца, са

којимасморазговарали,пита
јусезаштосеуопштеНадаи
петљала са таквим човеком
каоштојеМилан,описујућига
каовеомаконфликтнуособу.
–ОнасеовдеуЧортановце

доселилапрепетгодина.Била
је удата за Радована и после
његове смрти наследила је
кућу. Упознала је Милана, он
седоселио кодње, аполици
јајечестоинтервенисалазбог
насиља– прича један старији
Чортановчанин, додајући да
јеНадарадилакаоспремачи
цауПредшколској установиу
Бешки.
– Мене је позвала комши

ница,којајебиласамаукући,

поштојечуланекувикуиспред
капије. Када сам дошао, зате
као самМилана како клечи, и
Наду,којајележаланаземљи.
Упрвимахсампомислиодаје
онњупретукао, јерсамвидео
да јој је горњи део тела сав
крвав.Теккадасамсесагнуо,
видео сам да жена кркља –
прича овај младић, који је и
позваоХитнупомоћиполицију.
Наш саговорник нам даље

објашњаватокдогађаја.
– Они су били код једне

породице у посети, где се
Миландобронапио.Наданије
хтела да је он враћа кући на

мотору,већјезамолиладома
ћина да је колима довезе до
куће.Милангајенапао,зашто
се толико дуго задржао са
његовомженом.Очигледнода
јеНадачулатупрепирку,иза
шла и наставила да се свађа
сањим.Почелаједабежи,он
јесустигаоиножемпреклао–
казаојеовајмладић.
Чортановачни причају да је

веза између Наде и Милана
увекбилатурбулентна,праће
нанасиљем,свађама,каоида
јеполицијачестодолазилада
интервенише. То потврђује и
овајмладић.

–Полиција јеодмахТрбоје
вића препознала, кад је сти
гла наместо злочина.Они су
свакипутодрадилисвојпосао,
али, очигледно у суду није
нештоодрађено, каднијебио
процесуиран–тврдинашсаго
ворник.

С. Костић

Место уби ства
Даннаконнемилогдогађа

ја, у Улици Владе Грбића
Јунака,билисувидљивитра
говикрвиипослекишекојаје
туноћпадала.Поредбанде
ре,билајефорензичкарука
вица и кеса, у коју је одмах
стављен нож, како гаМилан
не би сакрио, док на дођу
инспекторидаобавеувиђај.

Оста ли тра го ви

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА, АУТО НОМ НА ПОКРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА, ГРАД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
Град ска упра ва за урба ни зам про стор но пла ни ра ње и изград њу обје ка та
Број: 350 – 194/ 2017– VI  
Дана: 13. 03. 2019. год.
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
Градскауправазаурбанизам,просторнопланирањеиизградњуобјекатаГрадаСремскаМитровицаускладуса

чланом50Законаопланирањуиизградњи(“СлужбенигласникРС”,број:72/2009и81/2009–исправка,64/2010–УС,
24/2011,121/2012,42/2013УС,50/2013УС,98/2013УС,132/2014,145/2014и83/2018),

ОГЛА ША ВА ПОНО ВЉЕН ЈАВНИ УВИД
О  НАЦР ТУ ПЛА НА ДЕТАЉ НЕ РЕГУЛАЦИЈE БЛО КА ИЗМЕ ЂУ УЛИ ЦА ВУКА КАРА ЏИ ЋА, СВЕ ТОЗ АРА МИЛЕ ТИ ЋА, 

ИЛА РИ О НА РУВАР ЦА И ПАРО БРОД СКЕ БЛОК ОКО ХОТЕ ЛА „СИР МИ ЈУМ“ ГРАД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

1.  ЈАВ НИ УВИД  онацртуПланадетаљнерегулације
одржаћесеутрајањуод30данаито:од13.марта2019.
до12.априла2019.године.
Нацрт  Плана детаљне  регулације биће изложен на

јавниувидсвакоградногданаод9до14часоваухолу
зграде Градске куће Сремска Митровица, у Сремској
Митровици,улицаСветогДимитријаброј13.
Заинтересованафизичкаиправналицаимајуправода

прегледајуизложенинацртПланадетаљнерегулацијеи
могудоставитипримедбеуписаномобликуутокујавног
увида.
ПримедбедоставитинаГрадскууправузаурбанизам,

просторнопланирањеиизградњуобјекатасаназна
ком:заКомисијузапланове–уСремскојМитро
вици,улицаСветогДимитрија,број13.

2.  ЈАВ НА СЕД НИ ЦА КОМИ СИ ЈЕ   ће се накнад но 
зака за ти, а одржаће сеу згради Градске куће Сремска
Митровица,улицаСветогДимитријаброј13.уСремској
Митровици.
Раду Комисије могу присуствовати физичка лица и

представнициправнихлицакојисуподнелипримедбеу
писаномобликуутокутрајањајавногувида.

     НАЧЕЛ НИК,
Весна  Вуја но вић,  дипл. прав ник,


