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Стеван Казимировић обишао радове

ИРИГ

Изградња социјалних станова
Почетак радова се мало одужио, јер се код прве јавне набавке није нико јавио,
па смо морали расписати другу. Средства за изградњу зграде са 13 станова је
обезбедио Комесаријат за избеглице, а наша обавеза је да опремимо плац, окол
не путеве, спољне саобраћајнице и паркинг, каже Стеван Казимировић, председ
ник иришке општине

У

Иригу су у току радови на
изградњи зграде социјал
ног становања у заштићеним
условима. Овај објекат се гради у
Милетићевој улици, на плацу повр
шине око девет ари, који је обезбе
дила локална самоуправа.
– Почетак радова се мало оду
жио, јер се код прве јавне набавке
није нико јавио, па смо морали рас
писати другу. Средства за изградњу
зграде са 13 станова је обезбедио
Комесаријат за избеглице, а наша
обавеза је да опремимо плац, окол
не путеве, спољне саобраћајнице и
паркинг – каже Стеван Казимиро
вић, председник иришке општине.
Зграда има приземље и три спра
та, а будући да ће у њој живети
старија лица, предвиђен је и лифт.
Вредност комплетно завршеног
објекта је 343.792 евра, а извођач
радова је „Градинг“ из Параћина.
Како сазнајемо од Милорада Вла

ховића, повереника за избегла и
интерно расељена лица у Општин
ској управи, радови су започели 12.
децембра и требало би да се окон
чају за 330 дана. С обзиром на то
да ће се по завршетку комплетне
зграде, радити још спољна саобра
ћајница, потпуни завршетак радова
би требало да буде до 30. новем
бра, а тај део радова је у надлежно
сти општине.
– Када је реч о радовима, мало
се касни због временских прилика.
Изашло се из земљаних радова,
изливена је плоча, и извођач мора
поштовати динамику, јер је договор
да пролонгирања рока за заврше
так нема – истиче Влаховић.
Он додаје да је иришка општина
конкурисала за овај програм соци
јалног становања за 13 корисника.
Ради се о породицама, које нису
до сада ни на један начин добиле
помоћ. То су углавном, стара лица,

једночлане или двочлане породи
це које нису у могућности да себе
збрину на неки други начин, као на
пример кроз грађевински материјал
или куповину сеоских кућа.
– Два пута смо радили анкету да
бисмо знали какве су нам потребе
за овај вид збрињавања. На основу
тих анкета смо дошли до података
колико нам је станова потребно, то
смо послали Комесаријату и кон
курисали за социјално становање
– каже за наше новине Милорад
Влаховић.
Први корисници станова се већ
знају. Зграда остаје у власништву
локалне самоуправе, станови ће
се користити без накнаде, али ће
корисници морати да плаћају режиј
ске трошкове. Стан не може бити
предмет наслеђа, већ се само може
додељивати другим избеглим или
социјално угроженим лицима.
С. Џ.
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Играле се делије
– новинара

остоје ствари које би биле жалосне да нису смешне.
Неке су толико смешне да не могу бити чак ни
жалосне. Што би се рекло: удри бригу на весеље.
Али какав нам је Јавни сервис, разни приватни
сервисчићи тешко да могу да им парирају. Логика,
наравно, није важна. Да не дужим, на сајту Радио Озона
објављена је следећа информација:
„Александар Алимпић, тренутно управник Казнено
поправног завода у Сремској Митровици, како Озон
незванично сазнаје, биће постављен за новог
градоначелника Сремске Митровице.
Он ће на овој функцији заменити Владимира Санадера
који дужност првог човека града на Сави обавља од
септембра 2016. године.
Алимпић је на челу КПЗ од 1. јула 2015. године.“
Уколико до промене дође биће испуњени сви правни
предуслови, рекао је извор редакције.
На ово би се насмејао чак и „Жути Бујке“. Наиме и
врапцима је познато да се градоначелници и председници
општина никада нису именовали, нити постављали, него
се бирају из редова одборника. А Аца Алимпић није
никада био митровачки одборник, нити сматра да му то
нешто у животу фали. Он је за М новине рекао следеће:
„Немам коментар на медијске написе. Очигледно „деца“
су се мало заиграла. Сматрам да имам много већи
оперативни простор на месту на ком се тренутно
налазим, имам одличну сарадњу са министарством и
министарком Кубуровић. Сва врата су ми отворена, и
мислим да сам неке ствари у КПЗ померио на боље, а то
није остало незапажено. Што се тиче будућег времена и
будућих избора, не могу коментарисати нешто што тек
треба да се деси.“
Потврдио нам је то и Дмитар Станишић, покрајински
посланик који је својевремено важио за неког ко би
требао да буде будући градоначелник Сремске
Митровице:
„Информација да господин Владимир Санадер одлази
са функције градоначелника није могла да потекне из
Градског одбора СНС. Нисмо имали ниједну тему за
промену било ког нашег функционера, поготову не
функционера који представља највиши орган власти у
Граду. А да би господина Александар Алимпић могао да
обавља такву функцију, мора прво бити одборник

Скупштине Града Сремска Митровица. Али, напомињем
да ми улазимо у изборну годину, правиће се нова листа,
видећемо како ће се ситуација даље развијати.“
Нешто слично се могло чути и од актуелног
митровачког градоначелника Владимира Санадера, који
је нашој новинарку рекао и ово:
„На место градоначелника сам дошао са изборне листе
СНС. Уколико странка од мене буде тражила да одступим
са тог места, ја ћу то урадити без икаквих проблема.
Немам коментара на вести које су се појавиле на неким
митровачким порталима, сем што сматрам да је
Александар Алимпић способан, вредан и честит човек и
да би за Сремску Митровицу било добро да има таквог
човека за градоначелника.“
еђутим, новинарка Радио Озона, остала је чврста
код свог става, наводећи врло кредибилно, да јој је
информацију о Алимпићу дао нико други до у
свему први човек Сремске Митровице, министар
Бранислав Недимовић.
То је потврдила новинарка Радио Озона Данка
Туфегџић:
Сигурно нисмо измислили вест која је објављена на
нашем сајту. Ту вест нам је потврдио министар Бранислав
Недимовић. Речено нам је да ће бити регулисане све
правне процедуре како би Александар Алимпић могао да
буде именован за градоначелника – рекла је она
новинарки М новина.
Да бисмо се уверили у њене речи обратили смо се и
министру Браниславу Недимовићу. Комуникација са
Браниславом Недимовићем вођена је путем смс порука.
На питање да ли је тачно вест са портала радио Озон,
Бранислав Недимовић је рекао да не зна одговор на то
питање. Сугерисали смо му да се новинарка Радио Озона
на конференцији за штампу СНС отворено позивала на
њега, и рекла „да им је Недимовић рекао да слободно
објаве ту вест“ господин Недимовић је одговорио
„Кандидат јесте.“ То је био сав његов коментар.
Читаву ову смејурију „оверила“ је Даца Романдић,
уредница ТВ Сремске, која не сајту ове телевизије
написала да брука јесте пукла, али да се због тога нико
не потреса у граду.
Толико о томе на шта се данас своди паланачко
„новинарство“.

М
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ГРАДСКИ ОДБОР СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

Осуда насилних протеста

У

уторак 19. марта у просторијама
Градског одбора СНС-а у Срем
ској Митровици одржана је кон
ференција за медије на којој су гово
рили покрајински посланик и секретар
ГО Српске напредне странке Дмитар
Станишић и нови члан СНС-а у Град
ској скупштини Зоран Пухалић. Дми
тар Станишић се осврнуо на протесте
у Београду 16. и 17. марта, истичући
да је такво насиље недопустиво и да је
за сваку осуду.
– Градски одбор СНС-а Сремска
Митровица је 18. марта издао саоп
штење где смо најош
 трије осудили
овакву врсту политичког деловања и
политичке борбе. Сматрамо да Срби
ја 21. века не заслужује овакву врсту
понашања и политичког деловања. Ви
знате да постоје редовни и ванредни
избори, на тај начин би требало да се
бирају људи који ће да представља
ју ову земљу, било то на локалном,
покрајинском или републичком нивоу.
Улица никада ништа није добро доне
ла и та врста политичке борбе је за нас
неприхватљива, рекао је Дмитар Ста
нишић.
Такође, он је навео да се нада да се
упади у било коју медијску кућу неће
поновити.
– Ја сам и на претходној конферен
цији за медије навео јасно и гласно да
сваку врсту протеста сматрам демо
кратским правом сваког грађанина да
изрази своје незадовољство, али на
миран, цивилизован и достојанствен
начин, а не упадима у зграде РТВ-а
или било којег другог медија, објашња
ва Станишић.
Након упада протестаната у згра
ду РТС-а и окупљања протестана
та испред Председништва у недељу
17. марта, чланови Градског одбора
СНС-а Сремска Митровица и њихови
активисти су се окупили у страначким
просторијама и према речима Стани
шића, послата је порука подршке поли
тици председнику Александру Вучићу.
– Ми смо у недељу имали велики
број позива и грађана који нису наши
чланови, али који очигледно подржа
вају политику Александра Вучића, јер
су били забринути развојем ситуације
у Београду. Непосредно након нашег
састанка, појавиле су се информаци
је да се није велики број окупио, да
то није примерено и слично. С тим у
вези, морам да споменем чињеницу
да је на последњим изборима за пред
седника Александар Вучић освојио
26.000 гласова у Сремској Митрови
ци, а сви остали кандидати су заједно
освојили 16.000 гласова. То је највећи
резултат неког председничког канди
тата на свим изборима који су одр
жани у Сремској Митровици. Оспора
вати легитимитет замењивањем теза

Дмитар Станишић

је неприхватљиво, и то вређа велику
већину грађана Сремске Митровице,
истакао је овај покрајински посланик.
Дмитар Станишић је подсетио да
предстоји изборна година на локалном
нивоу, а да се рад свих функционера и
активиста СНС-а пажљиво посматрају.

Зоран Пухалић

– Свако ко се буде крио иза члан
ске карте СНС-а биће санкционисан.
Онај ко добро ради, тај не би требало
да брине. О ономе ко не задовољава
наше критеријуме расправљаће се на
нашим старначким органима, рекао је
Дмитар Станишић.
На овој конференцији Дмитар Ста
нишић је навео да су многи пројекти
започети, а да се градња новог вртића
у Лаћарку очекује на лето.
– Вртић у Лаћарку је пројекат који
иде преко Министарства просвете и
у завршној је фази. По мојим инфор
мацијама, током лета би требало да
почне изградња новог објекта, наводи
Станишић
Ново лице у Скупштини Града
Сремске Митровице у напредњачким
редовима биће Зоран Пухалић, доса
дашњи члан Покрета Дрина-ДинараДунав.
– Сва ова дешавања која су обеле
жила претходни период мене су лично
навела да се вратим у СНС. Био сам у
Покрету Дрина-Динара-Дунав. Нисмо
били у власти, али смо три године
гласали за одлуке Српске напредне
странке, објашњава Пухалић.
З. Поповић
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КОНФЕРЕНЦИЈА ОО СНС РУМА

Подршка председнику
Александру Вучићу

Конференција румских напредњака: О протестима у Београду

О

пштински одбор СНС у Руми
одржао је 18. марта своју сед
ницу, а потом је о актуелним
дешавањима и протестима у Београду,
одржана конференција за новинаре на
којој је говорио Слађан Манчић, заме
ник председника румских напредњака.
Он је истакао да ОО СНС Рума пру
жа апсолутну подршку председнику
Републике Александру Вучићу у свим
његовим настојањима којима је циљ
добробит Србије. Са друге стране,
осуђено је вандалско понашање след
беника Бошка Обрадовића, Драгана
Ђиласа и Вука Јеремића.
– То је понашање, рекао бих групе
агресивних појединаца, који су дали
себи за право да на један безобразан
начин упадају у РТС, малтретирају и
вређају људе који тамо раде и уништа
вају имовину. Такође, и њихов покушај
„блокаде“ председника у згради Пред
седништва. Тако нешто је сада неза
мисливо у Србији. Они мисле да су у
неком другом времену и покушавају
да, без демократских избора проме
не власт, а то је могуће само избори
ма, као и у свим другим демократским
државама – истакао је Манчић.
Он је додао и да су се грађани Руме
17. марта почели спонтано окупљати
испред просторија СНС и тражили да
иду у Београд.
– Ми их, као озбиљни људи нисмо
послушали, јер смо желели да избег
немо инциденте. Држава има снаге и
начина да ситуацију стабилизује, што
је и урађено са доста толеранције пре
ма свима онима који су мирно проте

Не слажемо се
да једна страшно
агресивна мањина
руши уређени систем
у овој држави, јер
такве ствари могу да
се решавају само на
изборима – сматра
заменик председника
ОО СНС Рума Слађан
Манчић

стовали, али и према хулиганима, као
и онима са капуљачама и моторним
тестерама – указао је Манчић.
Он је подсетио да је актуелна власт
доста учинила за румску општину,
довођењем инвестиција, отварањем
нових радних места и да је ситуац
 и
ја много боља него пре пет година и
зато председник и Влада Србије имају
њихову апсолутну подршку.
Што се тиче румских напредњака,
нема проблема и да се избори распи
шу на свим нивоим
 а и да се види ко
има подршку народа у овом тренутку.
– Не слажемо се да једна страшно
агресивна мањина руши уређени
систем у овој држави, јер такве ствари
могу да се решавају само на избори
ма – сматра заменик председника ОО
СНС Рума.
На наше питање, он је одговорио
да се и у Руми већ више пута органи
зују протестне шетње и да нико нема
ништа против тога.
– Мислим да се они солидаришу са
протестима који се одржавају у Београ
ду. Ми немамо ништа против мирних
протеста који нису забрањени, а тако
се и ми у Руми руководимо. Нама, као
локалној самоуправи, ови шетачи нису
испоставили за све ово време, ника
кав захтев, нити примедбу на нас. Оно
што је евидентно је да су први проте
сти били бројнији, било је тада и преко
120 шетача, а последњих пар протеста
од 35 до 38. Нећу да говорим о тим
људима, јер их не знам, али све док је
мирно, немамо проблем – закључио је
Слађан Манчић.
С. Џ.
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ОПШТИНСКИ ОДБОР СНС СТАРА ПАЗОВА

Осуда ексцеса у Београду

Дајемо подршку Председнику Србије Александру Вучићу и целој Влади Србије на
ономе што раде када је у питању економски просперитет Србије, рекао је Ђорђе Ради
новић

Ч

ланови Општинског одбора Срп
ске напредне странке у Старој
Пазови су на конференцији за
медије осудили ексцесе које су при
редили лидери Савеза за Србију, пре
свега њихов вандалски чин упада у
зграду јавног сервиса Србије, као и
блокаду Председништва током обра
ћања председника Александра Вучи
ћа.
Ђорђе Радиновић, председник ОО
СНС Стара Пазова изјавио је на кон
ференцији за медије поводом ванда
лизма у Београду.
– Дајемо подршку Председнику
Србије Александру Вучићу и целој
Влади Србије на ономе што раде када
је у питању економски просперитет
Србије и стварање услова за грађане
да могу да живе од свог рада, да се
људи запосле, да се отворе нова рад
на места и да грађани и њихове поро
дице живе онако како се живи у раз
вијеним земљама у Европској унији,
онако достојанствено како треба у 21.
веку. То је наша борба, а не на улици
у тучи са батинашима, или да разва
љујемо и проваљујемо у институци
је државе или медије, односно Радио
- телевизију Србије, рекао је Радино
вић.
Председник Србије Александар
Вучић поводом овог случаја истакао
је да је насиљу дошао крај, те да ће
онај ко крши закон одговарати и да
није њима мета ни РТС ни неко дру
ги, мета им је тај који може у лице да

им каже да су лопуже, тај који се не
плаши да им каже шта су све опљач
кали, како је изјавио Вучић. Наводи да
је отворено укупно 200 фабрика, пого
на, нових важних привредних објека
та у Србији.
– И сам сам отворио 100-ти погон и
мислим да тиме можемо да се поноси
мо. И ја се тиме поносим. То су резул
тати нашег рада, навео је председник.
Како је рекао, они други могу да се
поносе затварањем фабрика и дебљи
ном новчаника.
– То ми је најсмешније, ‘Вучићу
лопове’ вичу они, који су украли 500

милиона евра. То не могу да разумем,
тврди Вучић.
Према његовим речима, Србија неће
дозволити да се насиљем угрожава
било ко.
– Сви они који мисле да силеџиј
ством, насиљем, физичким нападима
на људе могу да остваре политичке
резултате грдно се варају, истакао је
Вучић. Председница Владе Републи
ке Србије најош
 трије је осудила упад
дела демонстраната и лидера Саве
за за Србију у зграду јавног сервиса
Србије и поручила да држава неће
толерисати насиље.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: УНИЈА МЛАДИХ СНС-А

Насиље је
неприхватљиво

У

суботу 23. марта 2019. годи
не Скупштине Града одржан је
скуп „Политика без насиља“ у
организацији Уније младих Српске
напредне странке у Сремској Митро
вици. Овом приликом млади из ове
политичке организације изразили
забринутост због догађаја који су
десили 16. И 17. марта у Београду.
Подсећамо, тада су демонстранти
упали у зграду РТС-а и, такорећи,
окупирали зграду Председништва.

– Ми млади из Српске напред
не странке долазимо из различи
тих крајева града, имамо различита
интересовања и дружимо се са раз
личитим људима и имамо своја раз
личита мишљења. Миеђутим, дана
шња тема је нешто око чега смо се
сви сложили једногласно. Реч је о
нивоу насиља, који се у последњем
периподу дешава у политици. Тако
нешто се не сме толерисати. Жели
мо да пошаљемо поруку против оног
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– Најоштрије осуђујем насиље Саве
за за Србију и једног дела учесника
протеста ‘1од5 милион
 а’ који су упали
у зграду Радио-телевизије Србије, пре
тећи новинарима и уредницима јавног
сервиса. Овај вандалски чин Ђиласа,
Обрадовића, Јеремића јасно показује
да од првог дана планирају да изазову
нереде и да на насилан начин смене
легитимно изабрану власт – рекла је
Брнабић.
И потпредседник Владе Републике
Србије и министар унутрашњих посло
ва Небојша Стефановић најоштрије
осуђује напад на припаднике полициј
ских службеника.
– Скандалозно је и недопустиво то
што Ђилас и Обрадовић покушавају
да своју политику спроводе физичким
нападима на полицијске службенике.
Позивам све државне органе да без
одлагања процесуир
 ају и казне све
оне који су напали полицијске службе
нике, подвукао је Стефановић.
Осуда је стигла и из Покрајинске
владе.
„Моторне тестере и вешала симбо
ли су програма и циљева странака и
појединаца који су својим деловањем
у блиској прошлости нанели много
штете нашој земљи. Њихово поли
тичко деловање синоним је за пљач
кашку приватизацију, служење туђим
интересима и у новије време насиље
и мржњу према Александру Вучићу.
Таква политика интереса, без полити
ке конкретних циљева за народ и гра
ђане, неће добити подршку ни сада ни
у будућности.“
У Београду је приведено 18 лица и
то девет због прекршаја закона о јав
ном реду и миру, а осам због других
кривичних дела изјавио је директор
полиције Владимир Ребић. Из Мини
старства унутрашњих послова Репу
блике Србије поручују да ће сваки
напад на припаднике полиције бити
строго санкцион
 исан у складу са зако
ном, те да никоме неће бити дозвоље
но да упада у институције државе и
угрожава животе људи.
догађаја, који се десио вашим коле
гама новинарима у РТС-у 16. мар
та. Људи који се не слажу са уређи
вачком политиком те медијске куће,
довели су да неки људи можда и са
страхом одлазе на посао. Такође,
недопустив је и онај догађај од 17.
марта када је око 1.000 људи решило
да спречи председника у обављању
свог посла, председника ког је иза
брало два милиона грађана, рекао
је Бранко Јаковљевић, председник
Уније омладине СНС-а у Сремској
Митровици.
Поред овога, окупљени су желели
да пошаљу и поруку осуде догађаја
који су се догодили у петак 21. марта
у Крушевцу када су на демонстранти
ушли у локлани парламент и вређа
ли присутне.
З. П.
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Нећемо дозволити
угрожавање Србије

О

пштински одбор Српске напредне
странке Пећинци је, на састанку
одржаном 18. марта, оштро осу
дио вандалски упад присталица Савеза
за Србију, предвођених Обрадовићем,
Ђиласом и Јеремићем, у просторије
РТС-а и опседање зграде Председни
штва Републике Србије:
„Не желимо да живимо у земљи у којој
1.000 насилника могу да се окупе и да
упадају у институције попут национал
ног јавног сервиса и Председништва
Србије, да спроводе своју уређивачку
политику и да мењају демократски иза
брану власт у Србији.
Србија је оставила иза себе време
када су новинари могли да се држе као
таоци, а власт да се бира на улици и
зато сви ми чврсто стојимо уз легално
изабраног председника Србије Алек
сандра Вучића, у његовим напорима да

Скуп „Политика без насиља“

сачува Србију и српски народ на Косову
и Метохији.
Тајкунске и фашистичке формације
морају да схвате да се власт у Србији не
осваја насиљем над женама, новинари
ма и институцијама, већ вољом народа
на изборима, да моторна тестера није
замена за подршку грађана, а да ванда
лизам није политички програм.
Ако то не могу да схвате, на надле
жним органима је да им то објасне тако
што ће сваки облик насиља процесуи
рати по закону, са нултом толеранцијом
према починиоцима, јер грађани Србије
с правом очекују да их држава заштити
од насилника.
Ђилас, Јеремић, Обрадовић и њима
слични су прошлост Србије, а Алексан
дар Вучић и Српска напредна странка су
њена будућност и никоме нећемо дозво
лити да ту будућност угрози.“
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ГРАДСКО ГРОБЉЕ РУМА

Помен жртвама НАТО агресије

П

оводом две деценије од напада
НАТО алијансе на СР Југославију,
Савез бораца румске општине је
организовао 24. марта помен и полага
ње венаца на спомен обележје погину
лим борцима у ратовима 1990-99. године
на Градском гробљу. Венце су положи
ли представници локалне самоуправе,
представници СУБ НОР-а, као и многе
друге сродне организације.
По полагању венаца и помена који су
одржали свештеници СПЦО Рума, оку
пљенима на Градском гробљу се прво
обратио Томислав Милић, председник
ОО СУБНОР-а Рума. Он је указао да је
овим бомбардовањем грубо повређе
на Повеља УН и погажено међународно
право.
Стеван Ковачевић, председник СО
Рума је указао да је НАТО агресијом пре
20 година погажена истина, правда и
морал, сви принципи на којима треба да
се заснива и функцион
 ише међународна
заједница. Он је додао да постоје многи
из међународне заједнице који желе да
све оно што се дешавало падне у забо
рав, још горе је што постоје они који желе
да се понашамо као да се ништа није
десило, а најгоре је то што постоје и они,
који налазе оправдања за ову агресију.

Полагање венаца

– На нама је да се сваке године окупи
мо на овом месту, да сложно искажемо
поштовање према свим који су положи
ли животе за своју отаџбину. То морамо
чинити и из пијетета према жртвама, али

Обарање „невидљивог“

Оборен авион код Буђановаца

Један од ова два оборена авиона
НАТО алијансе је срушен у атару рум
ског села Буђановци, свега три дана од
почетк а бомбардовања. Наиме, 27.
марта за Буђановце је чуо цео свет, јер
је у атару овог села оборен Ф-117А,
звани „невидљиви“. То је било први пут
да је овакав авион, са стелт- ехнологи
јом оборен.
Оборио га је Трећи ракетни дивизион
250. ракетне бригаде ПВО у 20 часова
и 42 минута. Погођен авион пао је у
њиве надомак Буђановаца, а претходно
је био гађан са две ракете типа „нева“.
Јединицом која га је оборила командо
вао је пуковник Золтан Дени.
Америчке снаге су успеле да евакуи
шу Дејла Зелка, пилота обореног авио

на. Овај авион је представљао симбол
моћи, због најсавременије технологије
којом је опремљен, а захваљујући томе
био је „невидљив “ за радарске систе
ме. Америчке власти су у неколико
наврата захтевале да се у САД врате
сви делови и остаци ловца бомбардера
Ф-117А.
Највећи део, неких 75 одсто остатака
обореног авиона, налази се у Музеју
ваздухопловства. Такође, један део
крила налази се у оквиру сталне постав
ке меморијалне собе, посвећене херо
јима 250. ракетне бригаде у команди те
јединице на Бањици, у Београду. Сит
нији делови свакако се, као сувенири,
налазе и у многим домовима Буђанов
чана.

и из обавезе коју имамо према генера
цијама које долазе и које треба да негују
нашу слободарску традицију – поручио је
Ковачевић.
Током 78 дана агресије, бомбе су баче
не и на Руму, односно Касарну ЈНА у
Железничкој улици, која је гађана са шест
пројектила, али жртава, срећом, није
било. Своје животе су, као припадници
оружаних снага, дали Жељко Раужан из
Хртковаца и Бранко Чутурило из Кленка.
Милена Малинић је била цивилна жртва
бомбардовања, док је Миша Убоја поги
нуо годину дана раније, као редован вој
ник у сукобу са албанским терористима.
НАТО бомбардовање СР Југослави
је започело је 24. марта и трајала до 10.
јуна 1999. године. Интервенција НАТО
снага је започела без одобрења Саве
та безбедности, а непосредан повод за
акцију била су дешавања у Рачку и одби
јање југословенске делегације да потпи
ше Споразум из Рамбујеа.
НАТО је 24. марта у 19 часова и 45
минута почео ваздушне нападе на војне
циљеве СР Југославије. У нападима, који
су без прекида трајали 78 дана, тешко
су оштећени инфраструктура, привред
ни објекти, школе, здравствене установе,
медијске куће, споменици културе, цркве
и манастири. Процене штете коју је има
ла СРЈ крећу се од 30 до 100 милијарди
долара. Коначан број жртава званично
није саопштен, а процене се крећу изме
ђу 1.200 и 2.500 погинулих и око 6.000
рањених.
Напади су суспендовани 10. јуна, након
потписивања војно-техничког споразума
о повлачењу југословенске војске и поли
ције са КИМ у Куманову 9. јуна, а наред
ног дана у Савету безбедности је усвојена
Резолуција 1244 по којој СР Југослави
ја задржава суверенитет над Косовом и
Метохијом, али оно постаје међународни
протекторат под управом УНМИК и КФОР.
С. Џ.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Положени венци

Одата пошта погинулима

П

рошло је двадесет година, од када
је 24. марта 1999. године почела
ратна операција под поетичним
именом „Милосрдни анђео“, али убитач
них намера.
Као што сви знамо, почели су ваздушни
напади на тадашњу Савезну Републику
Југославију, здруженим снагама 19 чла
ница НАТО алијансе, без одобрења Саве
та безбедности УН. Бомбардовање војних
и стратешких циљева уз хиљаде људских
жртава, трајало је непрекидно 78 дана.
Широм земље се обележавао дан пие
тета жртвама НАТО агресије.
И у Сремској Митровици је обележен
овај датум. Минутом ћутања одата је
пошта палим грађанима, потом је деле
гација Града Сремска Митровица, градо
начелник Владимир Санадер и председ
ник Скупштине Томислав Јанковић, прва
положила цвеће на Спомен-чесму у цен
тру града у Масариковој улици.
– Окупили смо се овде, пре свега, да

не заборавимо оне који су дали живот за
слободу наше отаџбине, да не заборави
мо све оне који су били такозване „кола
тералне жртве“ ове агресије на једну
суверену, самосталну земљу. Ми смо бра
нили своју територију, бранили наш народ
на Косову и Метохији од терориста, сепа
ратиста...Нажалост, неко је хтео да нам
преотме државу, рекао је градоначелник
и наставио своје излагање.
– Данас сте сви сведоци велике борбе,
али пре свега на међународном политич
ком плану, очувања територијалног инте
гритета Србије. Надам се, као човек и као
градоначелник, да оваквих ратова неће
мо имати више и да ће наша деца у миру
проводити свој живот. Мислим да сви тре
ба томе да тежимо – казао је Санадер
захваливши се присутнима што су дошли
на скуп.
Цвеће и венце у знак сећања, положили
су војници и официри Гарнизона Сремска
Митровица, Удружење војних пензион
 е

ра Шид, Српски ратни ветерани, Градски
одбор СПС-а Сремска Митровица, Ратни
војни инвалиди као и Градски одбор СУБ
НОР-а, чији је председник Рада Корица
рекао пар речи о данашњем окупљању.
– Окупили смо се да не заборавимо овај
датум, да се сетимо свих наших грађана
који су погинули за време бомбардовања
на СР Југославију – рекао је Корица.
Томислав Јанковић се у име локалне
самоуправе захвалио присутним грађа
нима на овом догађају и рекао да смо у
обавези, да се сваког 24. марта окупљамо
на овом месту и одамо почаст.
– Генерацијама наше деце треба да
пренесемо да се овакви злочини никад не
смеју заборавити – истакао је Јанковић.
Сви присутни су се разишли у тиши
ни, свако у својим мислима о том дану,
којег нико нисмо могли ни замислити да
се може десити крајем двадесетог века.
Можемо опростити, заборавити нећемо.
Г. Томац

ШИД

Дан сећања

Прошло је двадесет година од НАТО
агресије на СР Југославију, а сећања
и даље не бледе! Звук сирене и даље
пара наша сећања, потмули звук авиона
и вечито питање зашто је то морало тако.
Општински одбор СУБНОР-а Шид,
организовао је у петак, 22. марта оку
пљање свих оних који нису заборавили
страшне догађаје током 78 дана бесо
мучног бомбардовања, како би евоцира
ли успомене на тај период. Јовица Сте
панић, председник ове организације је
тим поводом рекао о губицима у шидској
општини.
– Данас смо се окупили да обележимо

годишњицу НАТО бомбардовања Саве
зне Републике Југославије. Прошло је
тих двадесет година, шидска општина је
у том периоду у односу на друге општине
и добро прошла. Током бомбардовања
два лица са наше територије су погину
ла. У Земљорадничкој задрузи у Јамени
26. маја 1999. године је погинуо Мирко
Богдановић из резервног састава, а на
Кошарама је 14. априла погинуо наш
суграђанин Крунослав Иванковић, капе
тан војске Југославије. Та два датума
редовно обележавамо. Не смемо забо
равити наше жртве – истакао је Степа
нић.
Д. П.

Јовица Степанић
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Нови кружни ток и обнова
зграде Железничке станице

Н

а раскрсници путева за Сремску
Митровицу и Врдник, код стадиона 1. мај, често су се дешавале саобраћајне незгоде, па је решење
да се ови проблеми избегну, изградња
кружне раскрснице, за коју је пројекат
урађен. Према информацијама које је
саопштио председник Слађан Манчић,
извесно је да би овај кружни ток требало да се заврши у овој години.
Наиме, на састанку свих председника локалних самоуправа Срема са
министарком Зораном Михајловић,
који је одржан недавно у Пећинцима,
управо је покренуто и питање изградње ове раскрснице.
– Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре најавило је да ће, посредством ЈП „Путеви
Србије“, до краја ове године финансирати изградњу кружне раскрснице,
а потом смо добили чврста обећања
„Путева Србије“ да ће кружна раскрсница бити изграђена ове године. По
пројекту, вредност је процењена на

Слађан Манчић

око 67 милиона динара. Оба пута су
државни путеви и нису у надлежности
локалне самоуправе. Надамо се да ће
се пројекат реализовати према плану,
јер је то веома важно пре свега, са безбедносног аспекта – указао је Манчић.

Оно што би свакако требало да обрадује Румљане, али и друге који путују
возом, је најава реконструкције пруга и комплетне реконструкције зграде
Железничке станице у Руми, која је у
изузетно лошем стању.
– Ова зграда је у плану за реконструкцију „Железница Србије“, као и
већина постојећих железничких станица. По завршетку радова у Сремској
Митровици, имамо обећање директора овог предузећа, да ће се радити и
наша зграда. Радове у целости финансирају „Железница Србије“ и надлежно
Министарства. То је нешто што ће свакако естетски значити, али и побољшати квалитет услуга које се пружају путницима. Ми то апсолутно подржавамо
– истакао је Слађан Манчић.
Само да подсетимо, зграда Железничке станице у Руми је подигнута
почетком 20. века. Била је то типска,
али за оно време модерна зграда, која
је проширена, прво 1912. године, потом
после Другог светског рата.
С. Џ.

РУМА

Подела бесплатног огрева

К

ао и претходних година,
и током ове грејне сезоне, румска општина је,
преко Центра за социјални
рад, делила бесплатан огрев
за своје социјално најугроженије грађане.
Последња подела у овој
грејној сезони је била 18.
марта, када је 13 породица добило укупно 23 кубна
метра огревног дрвета.
– Ову помоћ смо данас
поделили корисницима новчане социјалне помоћи и

свим грађанима који се налазе у стању социјалне потребе, а њима је огрев допремљен на кућну адресу. Реч је
о дрвима која су исечена на
територији румске општине,
углавном из Борковца, а то
су стабла која су требала да
се посеку или су сама пала.
Центар за социјални рад има
спискове породица којима
је помоћ потребна и она се
додељује према редоследу
на том списку – рекао је том
приликом Светислав Дамјан-

чук из Одељења за друштвене делатности.
Прва подела огрева започела је још у октобру прошле
године, са почетком грејне
сезоне, било је помоћи и у
брикетима и огревном дрвету.
Током овог периода 721
породица, од тог броја 320
у граду, остале у селима
румске општине су добиле
бесплатно огрев, за шта је
издвојено преко 4,5 милиона
динара.
С. Џ.

Светислав Дамјанчук
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Подршка аграрној политици

П

рограм подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за
румску општину у текућој години, усвојен је на 74. седници Општинског већа
која је одржана 19. марта.
За ове намене, према образложењу
из Одељења за финансије, привреду
и пољопривреду, опредељено је 10
милиона динара, по пет за суфинансирање камата у висини од 10 процената
за краткорочне кредите од 100.000 до
пола милиона динара, као и за осигурање усева у висини од 40 процената.
Прошле године је 228 пољопривредника користило средства за суфинансирање осигурања и 144 за кредитне
камате.
– Ове мере нису нове, њих смо имали и ранијих година. Ова друга мера
је суфинансирање 40 посто премије
осигурања за пољопривредна газдинства у износу до 200 000 динара максимално. Осигурање је значајно за
пољопривреднике, зато их овом мером
и подстичемо, јер су мирнији када је у
питању њихова производња, зато што
њихов труд може бити зачас уништен у
неком невремену, какво смо имали, на
пример 2016. године. Тада је јак град
уништио значајан део производње око
Кленка, а иако нисмо имали законску
обавезу, те године смо изашли у сусрет
грађанима који су били оштећени и
исплатили им штету. Из тог разлога
смо увели ову меру подршке, не би ли
што више подигли њихову свест да свој
рад на време осигурају – указао је Слађан Манчић.
Донета је и одлука о утврђивању
накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без
правног основа на територији општине
Рума, тачније колико они који су ово
земљиште узурпирали, морају да плате. Зависно од аграрне године, реч је о
троструко већој цени од оне просечне

Пречистач почео са радом

Мирјана Црљеница Дуликравић

у округу која је изражена у еврима, а
биће прерачуната у динаре, па је циљ
ове мера свакако да дестимулише узурпацију, будући да је узимање земљишта у закуп у законским оквирима,
знатно исплативије.
На овој седници део је био везан и за
Општинско правобранилаштво. Наиме, поново је дата сагласност за судска
поравнања када су у питању случајеви
уједа паса, али је усвојен и извештај о
раду Општинског правобранилаштва.
Како је истакла Мирјана Црљеница
Дуликравић, општинска правобранитељка, константно је присутан тренд
повећања броја предмета.
– У прошлој години је формирано
588 нових предмета, а имамо и 351
предмет у раду из ранијих година, значи укупно 939 предмета. У односу на
претпрошлу годину, највише је порастао број парничних предмета, за сто,
а имали смо заказаних 423 рочишта.
Највише је предмета из облигационих односа, ту највише везаних за ује-

де паса, чак 206, док је у 2017. години
забележено 183 предмета везаних за
уједе паса – истакла је Мирјана.
Пажњу чланова Општинског већа
изазвала је и тачка везана за завршетак постројење за пречишћавање
отпадних вода у радној зони „Запад“ и
његовог уступања ЈП „Водовод“ у чијој
ће надлежности бити.
Подсећамо, овај пречистач је планиран приликом изградње „Хачинсонових“ фабрика, како би пречишћавао отпадне воде. За њега је средства
обезбедило Министарство привреде,
у висини од 100 милиона динара, а
локална самоуправа је изградила приступни пут вредности око 13 милиона
динара и трафо-станицу потребну за
рад овог великог постројења, у заједничком улагању са ЕД, у вредности
око осам милиона динара. Објекат је
завршен, од 1. фебруара до 1. марта је
трајао пробни, а сада је реч о његовом
редовном раду.
– Пречистач ради пуним капацитетом. Потписан је уговор са „Хачинсоном“ и одређена је цена по којој они
нама плаћају по кубику пречишћене
воде. Неопходно је да наше предузеће
„Водовод“ врши контролу, води рачуна и управља пречистачем, самим
тим они ће и наплаћивати трошкове
од „Хачинсона“. Тим средствима ће и
покривати трошкове рада пречистача у смислу набавка хемије, плаћања
електричне енергије, плаћања радника … Морам подсетити, да док пречистач није радио, ми смо били ти који
су плаћали пречишћавање отпадних
вода три године уназад, и то по 15
милиона динара годишње, а сада се
нама плаћа – истакао је председник
Манчић.
На овој седници је донет и предлог
одлуке о изменама и допунама Статута Општине у складу са изменама
Закона о локалној самоуправи, посебно у делу који се односи на транспарентније доношење одлука и учешће
грађана у том процесу, као и одређене
кадровске измене у саставу Координационог тима за израду плана имплементације и извештавање о спровођењу стратешких планова и њихове
реализације.
Донета је и одлука о суфинансирању пројеката из буџета општине Рума
ради остваривања јавног интереса у
области информисања у 2019. години,
за шта је локална самоуправа у буџету
определила 29.650.000 динара.
Прихваћено је и да се додели неколико новчаних помоћи, међу којима и
100.000 динара ССШ „Бранко Радичевић“ Рума, како би један број ученика
и наставника, у оквиру пројекта, могао
да оде у узвратну посету својим колегама у Русију.
С. Џакула
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ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ ВОЈВОДИНЕ ОБИШАО РАДОВЕ НА ГРЕБЕНСКОМ ПУТУ

Кичма Фрушке горе

Игор Мировић, Владимир Гак и Стеван Казимировић

П

редседник Владе Војводине
Игор Мировић обишао је у петак,
22. марта радове на деоници
Гребенског пута на Фрушкој гори, од
раскрснице која води ка Чортановцима
са државним путем IIA-100 до хотела
„Норцев“, за шта је Покрајинска вла
да, преко Управе за капитална улага
ња Војводине, издвојила више од 304
милиона динара.
– Након санације ове деонице Гре
бенског пута биће омогућена боља
повезаност Инђије, Ирига и Сремских
Карловаца и повећана безбедност

Асфалтирање дела Гребенског пута

свих учесника у саобраћају– рекао је
председник Мировић и додао, да се
завршетак радова очекује у мају теку
ће године.
– Радићемо заједно са општинама
корак по корак, како бисмо Гребен
ски пут, у дужини од 54 километара у
потпуности реконструисали, на корист
свих мештана, туриста и излетника –
истакао је Мировић и још једном ука
зао на значај Гребенског пута за развој
туризма на Фрушкој гори.
– Санацијом и реконструкцијом овог
пута биће решен највећи део фрушко

горске саобраћајне инфраструктуре,
изјавио је Мировић.
Поред председника Владе Војво
дине, обиласку радова на Фрушкој
гори присуствовали су и председник
Општине Ириг Стеван Казимировић,
представници Општине Сремски Кар
ловци, директор Управе за капитална
улагања Војводине Недељко Кова
чевић и председник Општине Инђија
Владимир Гак.
– Највећи део средстава за 9,5 кило
метара пута, колико се реконструише
сада, издвојила је Управа за капитал
на улагања АПВ, а ми смо учествовали
са око 16 милион
 а динара и пет мили
она смо уложили у израду самог про
јекта – истакао је председник општине
Инђија и додао, како се све може удру
женим снагама.
– С обзиром на то да се овај део
деонице простире на територију три
општине, Инђија, Ириг и Сремски Кар
ловци, овај пројекат је најбољи пока
затељ колико можемо да урадимо
када се удружимо. Ми смо као локална
самоуправа прихватили да овај проје
кат уврстимо у наш буџет, јер су буџети
Ирига и Сремских Карловаца пројекто
вани на мања средства. Када радимо
заједнички, долазимо до тога да може
мо да урадимо и овако велике пројек
те, као што је реконструкција дела Гре
бенског пута – рекао је Гак.
Подсетимо, да су радови на рекон
струкцији пута од раскрснице са Чор
тановцима на Банстолу до хотела
„Норцев“, почели 30. јула 2018. године
и рок за завршетак је 170 календар
ских дана.
М. Ђ.
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ИНЂИЈА-БЕШКА: РАДОВИ НА ПОВЕЗНОМ ЦЕВОВОДУ

Посао готов за месец дана

Р

адови на изградњи повезног
цевовода Инђија-Бешка биће
завршени за месец дана. То су
потврдили представници извођача
радова током обиласка терена, којем
су присуствовали председник Општи
не Инђија и директор Јавног комунал
ног предузећа „Водовод и канализаци
ја“.
Како је истакао Драгољуб Трифу
новић, директор инђијског „Водовода“
радови на првој фази изградње пове
зног цевовода улазе у завршну фазу.
– Максимално 30 дана потребно је
да би се радови на изградњи повезног
цевовода окончали у потпуности. Про
јекат је непроцењиво важан за стабил
но водоснабдевање Бешке, пре свега
Чортановаца, зато што имамо још 100
прикључака за које су потписани уго
вори. Морам да напоменем да је ово
прва фаза радова, а друга подразуме
ва изградњу црпне станице преко пута
„Грундфоса“ у североис точној радној
зони у Инђији, објаснио је Трифуновић.
Грађевинска дозвола за изградњу
црпне станице, како каже директор
„Водовода“, биће издата у наредних
десет дана и након тога биће расписа
на јавна набавка за извођача радова.
Радови на изградњи црпне станице
биће финансирани средствима поме
нутог предузећа.
– Изузетно сам задовољан дина
миком радова на изградњи повезног
цевовода, јер смо реализацију овог
пројекта почели у јесен прошле године
и очекујем да ће цевовод бити пуштен
у рад пред почетак летње сезоне –
каже Трифуновић.

Владимир Гак обишао радове

Председник општине Инђија Вла
димир Гак подсетио је да је водоснаб
девање у току летњег периода било
проблематично, као и да је неретко
долазило до рестрикција.
– Ниједно обећање не дајемо олако
и сва испуњавамо, а једно од њих било
је и решавање питања водоснабде
вања на територији општине Инђија.
Део тог плана је и изградња повезног
цевовода Инђија-Бешка, рекао је Гак и
додао, да је дужина повезног цевовода
између Инђије и Бешке четири киломе
тара.
– Изградњом повезног цевовода
можемо из инђијских изворишта интер

венисати, ако дође до пада притиска
или нестанка водоснабдевања у поме
нутим насељеним местима – појаснио
је Гак.
Током обиласка радова председник
је објаснио да се ради са најсавреме
нијим материјалима и похвалио изво
ђача радова за оно што је видео на
лицу места.
– Чули смо да је остало је још неких
400 метара до завршетка овог про
јекта. Финансије смо успели да обез
бедимо из буџета Владе Војводине и
делом из локалне касе – подсетио је
Гак.
М. Ђ.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРУГЕ БЕОГРАД - БУДИМПЕШТА

Решити проблем са превозом

П

редставници Општине Инђија
интензивно раде на проналаже
њу решења за проблем са пре
возом, који је актуелан од почетка реа
лизације великог државног пројекта
изградње међународне пруге од Бео
града до Суботице. С обзиром на то
да је у потпуности обустављен желе
знички саобраћај на територији инђиј
ске општине, највећи проблем имају
мештани Крчедина, Бешке и Чорта
новаца. Председник Општине Инђија,
Владимир Гак током недавног сусрета
са министарком грађевинарства, сао
браћаја и инфраструктуре Зораном
Михајловић, говорио је о овом пробле
му и како каже, добио обећање да ће
добити позив из министарства.
- Позвани смо на састанак и однели
смо предлоге о поласцима аутобуса из
поменута три места ка Новом Саду и
Београду, и обратно, тако да се надам

да ћемо сада нашим суграђанима, који
имају велики проблем, решити и то
питање - рекао је Гак и додао, да се
извинио суграђанима, иако је у питању
државни пројекат.
- Упутили смо безброј дописа, али
оно што је најважније, јесте, да нађе
мо решење и да се тај проблем реши
на било који начин. Ми морамо бити на
услузи нашим грађанима увек када се
за то створи потреба. Добићемо запи
снике са састанка са министарком,
које ћемо дати на увид нашим сугра
ђанима, како би схватили да чинимо
све што је у нашој моћи да решимо
ту ситуацију - каже Гак и додаје, да
би локална самоуправа много рани
је решила тај проблем, да је у питању
њихова надлежност.
Председник општине Инђија Влади
мир Гак затражио је од ресорног мини
старства да се реконструишу два

државна пута на територији те општи
не. Како је истакао, приоритети су
реконструкција пута од Нових Карло
ваца до Новог Сланкамена и од Инђи
је до улаза у Љуково.
- Обе саобраћајнице су државни
путеви IIA реда и налазе се у веома
лошем стању. Добили смо обећање да
ће пут од Инђије до Љукова бити
реконструис ан ове године, док је ситу
ација са путем од Нових Карловаца до
Новог Сланкамена нешто другачија. С
обзиром на то да је неопходно урадити
прво пројектну документацију, ми смо
као Општина преузели тај посао на
себе, након чега би Дирекција за путе
ве могла да крене са радовима - рекао
је Гак и додао, да ће приликом рекон
струкцију пута од Нових Карловаца до
Новог Сланкамена, доћи и до неопх од
ног проширења ове саобраћајнице.
М. Ђ.
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ГРАДИЛИШТА НА СВЕ СТРАНЕ

Радови у Љукову
Р
адови на изградњи пар
кинг простора испред
Храма Успења Пресвете
Богородице у Љукову, завр
шени су пре две недеље.
Председник Општине Инђи
ја Владимир Гак, испоштовао
је обичај да обиђе свако гра
дилиште, те је тако почетком
прошле недеље боравио и у
овом сремском селу. Како је
истакао том приликом, изгра
ђена су 25 паркинг места
испред Храма, као и тротоар,
пешачке стазе.
- Једно од првих предиз
борних обећања односило
се на равномерно улагање у
градску и сеоске средине и са
овим, мањим инфраструктур
ним пројектима, доказујемо
да локално руководство под
једнако води рачуна о свим
својим становницима. За све
што радимо и што ћемо ради
ти по селима консултујемо
чланове Савета месних зајед
ница. Када говоримо о ула
гањима у Љуково, завршили
смо и пројектну документаци
ју за реконструкцију Улице 1.

Паркинг у Љукову

новембра и радови би треба
ло да почну за месец дана. У
питању је саобраћајница дуга
скоро 2,5 километара која ће
у потпуности бити пресвучена
новим слојем асфалта - рекао
је председник општине Инђи
ја.
Подсетио је Гак, да је неко
лико улица у Љукову обухва
ћено пројектом асфалтирања

Чишћење Барице
У току су радови на измуљавању корита инђиј
ске Барице као припрема за постављање камених
облога по ивицама овог природног добра. Како је
потврдио Урош Трифуновић, председник Удруже
ња спортских риболоваца „Барица“, радове изво
ди Јавно водопривредно предузеће „Галовица“ и
одвијају се предвиђеном динамиком.
– Сви радови требало би да буду окончани до
краја јуна ове године. То је рок који је предвиђен
пројектом и како се одвијају ти радови, биће у пот
пуности испоштован – истакао је Урош Трифуно
вић.
Како су раније истакли представници Удружења
„Барица“, пре самих радова спроведена је вели
ка акција испуштања језера и измештања рибе на
место где је безбедно презимила и где ће се нала
зити док се не окончају сви радови, након чега ће
бити враћена у језерце.
– Измештено је укупно 180 шарана, преко 400
бабушки, а у акцији је учествовало преко 20 чла
нова УСР „Барица“, међу којима су били и наши
најмлађи чланови, такмичари јуниор
 и и кадети –
рекао је тада председник УСР „Барице“ и додао, да
им је и у том послу помогло ЈВП „Галовица“.
Он је додао да је риба добро, те да је у будућно
сти у плану и порибљавање језерцета.
– Свакако да имамо у плану додатно порибљава
ње, али о томе ћемо тек причати, када језеро буде
у потпуности завршено и када будемо тачно знали
ко ће у будуће управљати језерцетом – каже Три
фуновић.
Вредност пројекта, који подразумева измуљава
ње и сређивање простора око језерцета је 16 мили
она динара, од тога локална самоуправа учествује
са 12 милиона динара, а остатак финансира ресор
ни покрајински секретаријат.
М. Ђ.

свих неасфалтираних улица
на територији инђијске општи
не.
- Када завршимо Инђи
ју селимо се на Јарковце, па
затим механизација долази и
овде на Љуково. За три неде
ље ће Љуково бити село без
иједне неасфалтиране улице
- рекао је Гак и додао на крају,
да је сада већ тешко пронаћи

село, где се нешто не ради и
где не постоје неки инфра
структурни радови.
- Тако ће бити и током целе
следеће године. Чињеница
је да се увелико ради и моја
жеља, да ће Инђија постати
највеће градилиште у Срему
до 2020. године се и оства
рује - закључује председник
општине Инђија.
М. Ђ.

Асфалт у Улици
Кнеза Милоша

После 40 година стиже водовод и асфалт у Кнеза Милоша

Крајем прошле недеље почели
су радови на изградњи водоводне
мреже у Улици Кнеза Милоша у
Инђији. Након њих, ова улица
добиће и асфалт, након више од 40
година чекања.
Председник општине Инђија
Владимир Гак са сарадницима,
обишао је радове у петак, 22. мар
та и том приликом истакао, да
радови теку предвиђеном динами
ком захваљујући одговорном и
преданом раду запослених у
„Водоводу“.
– Све би текло много брже да
ово предузеће има више радника.
Сви они су максимално ангажова

ни, на чему смо им захвални.
Желим да нагласим да често стижу
питања да ли ће нека одређена
улица бити асфалтирана, још јед
ном понављам да ће све неасфал
тиране улице добити асфалт. Нема
разлога за нестрпљење! Конкрет
но, у овој улици мештани кажу да
45 година чекају на асфалт, и саче
кати месец-два, спрам тог времена
није много – изјавио је Гак.
Како је на крају рекао председ
ник општине, битно је да се сви
радови изведу квалитетно, како би
један велики инфраструкт урни
проблем у потпуности био решен.
М. Ђ.
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1993. у свету почиње обележавање тог
датума с циљем подизања свести о значају
и очувању вода и као подсетник на недо
статак воде за пиће у многим крајевима
света.

НОВИ БАНОВЦИ

Бирам француски

Предложене измене Статута општине
Стара Пазова, које су у петак 22. марта
усвојили одборници локалног парламента,
највише се односе на повећање броја
одборника са 48 на 53, што је по речима
председника општине Ђорђа Радиновића,
рационално и одговорно према грађанима,
јер ће на овај начин један одборник да
заступа од хиљаду до хиљаду и по грађа
на. Већином гласова усвојена је и Одлука о
буџету општине за ову годину. План детаљ
не регулације Централне радне зоне,
Одлука о накнадама за коришћење јавних
површина, а комплекс „Пазовачки базени“
поново је на управљање поверен ЈКП
„Водовод и канализација“. Зелено светло
су добили и Програми рада и финансијски
планови Народне библиотеке, Центра за
културу, Црвеног крста и Туристичке орга
низације општине Стара Пазова, такође ПУ
„Полетарац“ и „Радост“, финансијски изве
штаји Месних заједница Нова Пазова и
Стари Бановци.

Ученици нижих разреда новобановачке
Основне школе „Никола Тесла“ били су у
прилици да током марта када се обележава
месец франкофоније учествују у 45-оми
нутним радионицама са француским лекто
рима, које су подразумевале актуелне
динамичне методе пуне игара и утемељене
на комуникацији, а све са циљем да им се
пробуди жеља за учењем овог језика. Шест
лектора у Србији прилагођавају активности
узрасту, а сваког петка су у другој школи,
док су радион
 ице поред четвртака намење
не и осмацима не били наставили учење
језика у и даљем школовању. У овој основ
ној школи француски, као други страни
језик учи преко 350 ђака од петог до осмог
разреда са којима раде два наставника.
Радион
 ице под називом „Бирам францу
ски“ у Војводини спроводи Француски
институт у Србији, а пројекат је подржала и
Покрајинска влада и то у години када се
обележава 180 година пријатељства изме
ђу Србије и Француске.

ГИМНАЗИЈА

Светски дан поезије

НОВИ БАНОВЦИ

СВЕТСКИ ДАН ВОДА

Шаховско
такмичење

Предавање у школи
Поводом Светског дана вода који се обе
лежава 22. марта, у ОШ „Симеон Араницки“
одржано је друго по реду предавање о зна
чају вода. Гост - предавач био је Никола
Калинић из Завода за јавно здравље Срем
ска Митровица. Вода чини око 70 одсто
нашег организма, у атмосфери је има исто
колико и на копну, а близу две милијарде
људи на свету пије загађену воду. Ове и још
много других информација ученици ОШ
„Симеон Араницки“ могли су сазнати на
предавању које је одржано поводом обеле
жавања Светског дана вода. У данашње
време велики део људске популације је
суочен са проблемима у снабдевању здрав
ствено исправном водом за пиће. Зато
свест о значају очувања вода треба разви
јати код деце од најранијег периода. ОШ
„Симеон Араницки“ има међународни ста
тус еко-школе, већ 10 година уназад је еко
лошки активна, а учествује и у пројектима
покрајинске владе за чистије и зеленије
школе. Са циљем да се пробуди свест код
најмлађих о томе, колико је вода важна и
на који начин може сваки појединац да
допринесе њеном очувању, и ЈКП „Водовод
и канализација“ из Старе Пазове уочи
Светског дана воде већ неколико година
уназад држи презентације за ученике
основних школа, а јуче је једна била у ОШ
„Симеон Араницки“ у Старој Пазови. Вода
се троши више него што би требало и зато
надлежни апелују на њену штедњу. Светски
дан вода Генерална скупштина Уједињених
нација установила је 1992. године, а од

Срема нашле су се четири позоришне
представе из општине Стара Пазова. У
петак 22. марта чланови Аматерског драм
ског позоришта „Пепо Крсто” у Сурдуку
извели су представу „Слепи колосек” по
тексту и режији Душана Радојчића, у суботу
23. марта изведена је представа „Све о
женама” по тексту Мира Гаврана у режији
Александера Бака у којој играју чланови
Аматерског позоришта „Мирко Таталовић
Ћира” у Новој Пазови, док су у недељу 24.
марта извели две представе: „Ко брине о
баби” по тексту Сава Шкобића у режији
Игора Пискле у којој играју чланови Драм
ског студија „Бранко Радичевић” у Новим
Бановцима и „Ђавољи чардаш” по тексту
Хане Зелинове у режији Ањичке Балаж у
извођењу чланова Словачког културноуметничког друштва „Херој Јанко Чмелик” и
Словачког позоришта „ВХВ” у Старој Пазо
ви. Селектор овогодишње смотре је позо
ришни редитељ Золтан Фридман, који ће
до краја марта погледати укупно 10 пред
става у Срему и предложити најбоље за
покрајинску смотру и фестивале. У конку
ренцији су представе из општина Шид, Ста
ра Пазова, Рума, Сремска Митровица, Бео
чин и Пећинци.

Светски дан поезије који се обележава
20. марта установљен је пре тачно 20 годи
на са циљем да се промовише читање,
писање, објављивање и поезија у школ
ству. Да су старопазовачки гимназијалци
надарени за писање поезије, али и за кази
вање стихова, потврда је јавни час српског
језика и књижевности одржан у холу школе
на којем су се представили рецитатори
казивајући своје и стихове својих вршњака
и познатих српских и светских песника, а
уједно уз лепу реч дочекали први пролећни
дан. Неговање поезије на овај начин орга
низује се другу годину за редом, а да дожи
вљај буде потпун, није изостао ни звук
гитаре којим је отворен јавни час. Само ове
године смотра рецитатора у овом делу
Срема окупила је око 120 учесника што
говори у прилог томе да је поезија и те како
актуелна међу Старопазовчанима, а нај
млађа песникиња у овој општини, која је
недавно објавила своју збирку песама, има
свега десет година.

АМАТЕРСКО СТВАРАЛАШТВО

Зонска смотра
У овогодишњој селекцији за Зонску смо
тру аматерског драмског стваралаштва

Окружно школско такмичење у шаху одр
жано је у ОШ „Никола Тесла“ у Новим
Бановцима. Седам општина Срема, 16
категорија и преко две стотине ученика од
првог до осмог разреда, одмерило је снаге
у овој игри стратегије и концентрације. Уче
ници са територије старопазовачке општи
не остварили су сјајан успех. Од 51 доде
љене медаље, ученицима старопазовачке
општине припало је 25 - десет златних
медаља отишло је у Шах клуб „Бановци –
Дунав“, а освојено је и девет сребрних и
шест бронзаних одличја. Следи државно
такмичење, које ће се одржати у мају месе
цу у Пироту.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Усвојен нови Статут

У

петак 22. марта одр
жана је Седница Скуп
штине Града Сремска
Митровица. На овој седници
је, између осталог, донесена
одлука о новом статуту Гра
да. Нови статут града доноси
већу транспаретнтност.
– Нови статут нашег града
је донесен у складу са новим
законом о локалној самопу
рава. Најзначајније промене
се односе на давање већих
овлашћења грађанима при
ликом доношења одлука у
вези са јавним расправама,
петиција, грађанских иници
јатива, референдума, збо
рова и слично. Све неоп
ходне информације ће бити
доступније грађанима, гра
ђани ће имати већи утицај у
раду локалних самоуправа.
Месне заједнице ће имати
већа овлашћења, а Градско
правобранилаштво постаје
орган Града, рекао је пред
седник Скупштине Града
Томислав Јанковић.
Такође, новим статутом је
предвиђено да национ
 алне
мањине које живе на про
стору града Сремска Митро
вица имају од сада право
да истакну своја национал
на обележја, имају право
да учествују у одређивању
назива улица, тргова и обје
ката. У Старој Бингули се од
сада уводе још два службе
на језика,а то су русински
и словачки. Такође, новина
је и то што је смањен број
помоћника градоначелника
са пет на три, а градско веће
ће сада имати девет, уместо
досадашњих 11 чланова.
На овој седници је изгла
сан предлог пројекта о јав
но-приватног партнерства реконструкција дела систем
јавне расвете у Сремској
Митровици. Овај предлог
се односи и на Мачванску
Митровицу и Лаћарак. Пла
нира се да се уради замена
јавних светиљки ЛЕД расве
том, како би се добила што
већа уштеда.
– Замена јавне расве
те у Сремској Митровици,
Мачванској Митровици и
у Лаћарку донеће вели
ку уштеду потрошњи елек
тричне енергије, али велику
уштеду и у буџету. Укупно
потрошимо око 70.000.000
динара на расвету, конкрет
но, у Сремској Митровици

Са седнице

трошак је 35 милиона дина
ра. Заменом постојећих
светиљки тај износ би тре
бало да буде седам мили
она динара. Партнер, који
буде замењивао светиљке,
у будуће ће морати да за 48
сати уклони квар, а финан
сираће се из добијене уште
де. Дакле, нема задужења у
буџету, рекао је градоначел
ник Владимир Санадер.
Такође, овом приликом је
изгласана и одлука о изме
нама и допунама одлуке о
радном времену трговин
ских, угоститељских и занат
ских објеката у Сремској
Митровици. Сада сви они
објекти, који продају храну и
пиће, мораће своје објекте
да затворе од један до пет
часова викендом, а радним
даном од 24 часа до пет сати.
Према речима градоначел
ника Владимира Санадера,

Владимир Санадер

оваква одлука је донесена
како би се смањило окупља
ње након излазака из угости
тељске објекте у пекаре или
другим објектима брзе хране.
– Након излазака из кафи
ћа, често долази до окупља
ња у различитим објектима
који продају храну, а тада
долази до туча, уопште, до
нарушавања јавног реда
и мира. Ми оваквом одлу
ком желимо то да спречимо.
Сматрамо да је то добро за
безбедност свих грађана
Сремске Митровицу, али и
имовину физичких и правних
лица, рекао је градиначел
ник.
Градски одборник је Мир
ко Циврић је овом приликом
навео да би у складу са овом
одлуком, требало променити
и радно време недељом свих
трговинских ланаца.
– У разговору са многим

Томислав Јанковић

грађанима који раде у трго
винама, сматрам да је добро
покренути иницијативу како
би се недељом ограничило
радно време трговаца или
у потпуности забранило. С
друге стране, млади алко
хол купују управо у то време,
време викенда, и то доводи
до проблема. Сматрам да би
било добро да се отвори рас
права у вези са тим или раз
мислити о овој теми, навео је
Циврић.
Градоначелник је навео
да као човек подржава такву
иницијативу и да ће се она
уважити. Међутим, посто
ји још једно питање, а то је
колико и како би трговинске
ланце таква одлука угрозила.
На овој седници Скупшти
не Града је донесена одлука
о реновирању фасада обје
ката на Житном тргу.
– У програму обнове Жит

Мирјана Вашут
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ног трга јесте и обнова фаса
да зграда на Житном тргу. С
обзиром на то да се ради о
просторној целини од великог
значаја, сви објекти на спо
менутом тргу су од културног
значаја. То ће бити обимни
захвати на тим фасадама, јер
су објекти доста угрожени и
дуго година није ништа улага
но у њихов изглед. Будући да
се ради о Скупштинама ста
нара, то јест, објектима који
имају више власника, Град
ће обновити најпре оне које
су најугроженије. То је нај
пре родна кућа Ћире Миле
кића, првог градоначелника
Сремске Митровице, која
је репрезент архитектуре и
културе тога доба. Затим, ту
су и куће преко пута родне
куће Ћире Милекића. Радо
ви ће бити започети и току
ове године, рекао је Љубиша
Шулаја, директор Завода за
заштиту споменика у Срем
ској Митровици.
Градски одборници су
овом приликом изгласа
ли предог одлуке о изради
измена и допуна плана гене
ралне регулације целина 2 источног дела града Сремска
Митровица и предлог одлу
ке о изради плана детаљне
регулације централног дела
насеља Лаћарак.
– Још 2018. године је овај
план рађен и донет у Скуп
штини. У току спровођења
тог плана, увидели смо да
је дошло до неких технич
ких недостатака. Стога је
Град одлучио да нам дозво
ли измену тог плана. Када
говоримо о плану детаљне
регулације централне зоне
насеља Лаћарак, нагласила
бих да обухват чине четири
блока у основном крсту ули
ца. Овај плани би требало да
донесе да се та централна
зона мало више урбанизује.
Покушаће се да се растерети
саобраћај у Лаћарку, посеб
но у главној улици, навела
је Мирјана Вашут, директо
рица „Урбанизма“ у Сремској

Љубиша Шулаја

Митровици.
Поред ових тачака дневног
реда, на седници су изгла
сани и извештаји о раду за
2018. годину установа из
области културе, спорта и
туризма, извештај о раду и
финансијском пословању за
2018. годину ЈКП „Топлифи
кација“, извештај о изврше
њу програма пословања ЈП
„Урбанизам“. Затим, донета
је одлука о подизању споме
ника Ћири Милекићу, пред
лог одлуке о измени одлуке
о приступању Града Срем
ска Митровица националној
асоцијацији локалних кан
целарија за младе, предлог
одлуке о расподели добити
за 2018. годину ЈП „Топлифи
кација“. Такође, изгласан је
извештај о раду Агенције за
рурални развој за 2018. годи
ну, али и извештаји о стању
безбедности саобраћаја за
период од 1. јануара до 30.
јуна 2018. године и стању
безбедности саобраћаја за
2018. годину. Изгласани су
и предлог одлуке о ускла
ђивању просторног плана
територије Града Сремска
Митровица до 2028. године,
предлог одлуке о доношењу
плана детаљне регулације
радне зоне Север 3 у Срем
ској Митровици, предлог
одлуке о доношењу ПДР-а
за изградњу подсистема за
наводњавање Попова бара у
Мартинцима, али и предлог
одлуке о изменама и допуна
ма одлуке о правима грађана
у области социјалне зашти
те, као и предлог програма
постављања мањих монта
жних и других објеката на
јавним површинама. Поред
ових тачака дневног реда,
на седници Градске скуп
штине у Сремској Митрови
ци донет је предлог решења
о отуђењу непокретности из
јавне својине Града Сремска
Митровица у поступку јавног
надметања, предлог решења
о прибављању непокретно
сти у јавну својину непосред
ном погодбом уз надокнаду
и то парцела 396/1 и 396/14
Мачванска Митровица, пред
лог закључка о покретању
поступка отуђења непокрет
ности из јавне својине Града
јавним надметањем - двосо
бан стан у пословној згра
ди на Тргу Ћире Милекића,
број 10, предлог решења о
утврђивању престанка права
коришћења фонда за дечју
заштиту на објекту саграђе
ном на парцели број 2203/0
К.О. Сремска Митровица, као
и избори и именовања.
З. Поповић
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Ч

ланови
Општинског
већа, одржали су у
петак, 22. марта сед
ницу на којој су расправља
ли о обимном дневном реду
који је имао 76 тачака. Нај
већи број тачака односио се
на рад свих 19 месних зајед
ница за прошлу годину, као
и финансијске планове и
програме за ову годину. Раз
матрани су и извештаји о
реализацији годишњих про
грама пословања у претход
ној години јавних предузећа,
као и Извештај о извршењу
расхода предшколске уста
нове „Јелица Станивуковић
Шиља” за 2018. годину.
По завршетку седнице
изјаву је дао Мита Аврамов,
члан Општинског већа.
– Општина добија од сао
браћајних прекршаја 30
одсто средстава, то се „ули
ва” у општински буџет, па је
Веће донело одлуку да се
купи један мотор полициј
ској станици, марке „јама
ха”, тако да ће наша сао
браћајна полиција моћи да

Мита Аврамов

делује превентивно. Веће је
одлучило да изађе у сусрет
и захтевима ученика и сту
дената који постижу изузет
не резултате и да им омогу
ћи да то и наставе, дакле да
издвоји одређена средства.
Били су ту и захтеви за пут
не трошкове ђака, и то смо
одобрили. Општина треба
да помаже својим грађани
ма – објаснио је Аврамов.
Сви извештаји о раду су
усвојени. Скупштина је пла
нирана за петак, 29. март.
Д. П.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Штрајк у Митросрему

ТРАЖЕ ЗАОСТАЛЕ ПЛАТЕ: Радници
испред дирекције Митросрема

З

апослени у Митросре
му у Сремској Митро
вици, чланови Саве
за самосталног синдиката
Србије радника, у среду 20.
марта
организовали
су
штрајк због неисплаћених
зарада. Радници, њих 200,
су испред дирекције пред
узећа поручили да не оду
стају од штрајка док се не
исплате зараде за децем
бра и јануар, док је рок за
исплату фебруарске плате
крај марта.
Према речима председ
ника синдиката Стеве Јова

новића, радници су били
довољно стрпљиви, завр
шили су јесење радове, али
док им се плате не исплате,
неће наставити са пролећ
ном сетвом.
Митросремом до оконча
ња поступка против Дарака
Шарића управља Дирекци
ја за управљање одузетом
имовином
Министарства
правде. Иначе, у наред
ним данима требало би да
се посеје око 4.000 хектара,
а на Митросремовој фарми
има 10.000 грла стоке.
С. Ц.
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Радови у току

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ

Ускоро стари објекат
добија нови сјај

К

Прошле године смо
обновили тридесетак
железничких станица
широм Србије,
ове године те
активности
настављамо. Овај
објекат у Сремској
Митровици је
најзахтевнији. Недавно
смо од извођача
радова добили
информацију да ће ти
радови бити много
брже завршени, за
неких 45 дана, рекао је
Ненад Станисављевић

рајем 2018. године започети су
радови на реконструкцији Желе
зничке странице у Сремској
Митровици. Овај објекат је саграђен
још 1945. године као прва железничка
станица у тадашњој Југославији. Већег
улагања до сада није било. У уторак
19. марта радове су обишли градо
начелник Владимир Санадер и порт
парол Инфраструктуре Железнице
Србије Ненад Станисављевић. Пре
ма речима Ненада Станисављевића,
првобитно је предвиђено да ће радови
трајати шест месеци, међутим, добије
на је потврда да ће овај објекат бити
реконструисан за 45 дана.
– Изградња железничке инфра
структуре данас је једно од највећих
градилишта у Србији и један од зна
чајних сегмената је и уређење желе
зничких станица. Прошле године смо
обновили тридесетак железничких
станица широм Србије, ове године те
активности настављамо. Овај обје
кат у Сремској Митровици је најзах
тевнији. Недавно смо од извођача
радова добили информацију да ће ти
радови бити много брже завршени, за
неких 45 дана. Вредност радова је око
33.000.000 динара и. Ради се потпуна
реконструкција станице, фасада, уну
трашње уређење, партерно уређење,
осветљење, хидро и термо изолација,
објашњава Станисављевић.

Такође, Ненад Станисављевић је
рекао да ће се водити рачуна о аутен
тичности самог објекта, али да ће нови
изглед железничке станице имати и
елементе савремености.
Грдоначелник Владимир Санадер је
навео да је реконструкција овог објек
та у ствари део пројекта који је Град
Сремска Митровица започео уређе
њем Желкезничке улице, као и да је
веома захвалан на изузетној сарадњи
са Железницама Србије.

Владимир Санадер
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СРЕМСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА

Седница Парламента
привредника

П

Постављен бехатон

– Заједно са Железницом Србије
ћемо заокружити пројекат уређења
овог дела града. Пружни прелаз Мала
Босна је велики проблем у нашем гра
ду. Пре две године смо урадили про
јекат реконструкције тог пружног пре
лаза, добили смо грађевиснку дозволу
и то је предато Железницама Србије.
Спроведен је већ поступак набавке и
изабран је извођач, а у наредних месец
до два дана очекујемо да ће радови и
тај прелаз бити реконструис ан. То ће
бити један савремени и уређен пружни
прелаз са гуменим панелима, прелази
ма за бициклисте и пешаке са новим
рампама.
Градоначелник је најавио да ће пру
жном прелазу Лаћарак бити додат део
за пешаке преко колосека и то када
се буде радио пружни прелаз у Малој
Босни.
З. Поповић

Ненад Станисављевић

ета седница Парламента при
вредника одржана је у уторак,
19. марта у Регионалној при
вредној комори Сремског округа у
Сремској Митровици.
Седница је сазвана због предста
вљања новина у програмима Фонда
за развој Србије и темама везаним
за привредна кретања у Срему.
Државни секретар Министарства
привреде, Бранимир Стојановић је
присуствовао Скупштини ПК Срема,
како би се остварила боља кому
никација са привредом. Изразио је
задовољство постојећим, али како
је рекао, увек може боље.
– Можемо бити задовољни резул
татима, али наш задатак јесте да
увек тежимо ка бољем. Министар

Србије, скупштини је присуствова
ла директорка Сектора кредитних
гаранција Џевида Нинков. Говорила
је о програмима и поједностављеној
документацији у вези кредита.
– Фонд за развој реализује ове
године три програма. Редовни про
грам, већ 35 година се реализује и
два врло интересантна програма у
сарадњи са Министарством привре
де, која имају и део бесповратних
средстава, Програм подршке пред
узетништву кроз развојне пројекте и
Програм подршке почетницима. Ове
године Фонд је одвојио укупно седам
милијарди динара кредитних сред
става – рекла је Џевида Нинков.
Развојну агенцију Србије (РАС)
представљала је Милена Радовић,

Са седнице

ство привреде са великом пажњом
ослушкује шта је то што привред
ници имају да кажу. Саслушамо сва
мишљења и проблеме, и у складу са
тим усклађујемо своје активности –
каже Стојановић.
О тим новим програмима и актив
ностима, државни секретар је рекао
да ће Министарство привреде
наставити да ствара амбијент ста
билности, јер је познато да капитал
долази само где су политички усло
ви повољни.
– Сви региони имају своје специ
фичности, наша је потпуна посвеће
ност да добијамо нове информације
и одржавамо интензивну комуника
цију, ако желимо да пратимо корак,
морамо бити присутни. Услови се
мењају и у свету и ми морамо да се
мењамо – између осталог је рекао
Бранимир Стојановић.
Из Фонда за развој Републике

саветница за инвестиције, која је
представила нову Уредбу о подсти
цају на инвестиције и запошљавање
радника, донету почетком ове годи
не.
– Циљ Уредбе је поједностављи
вање процедуре, новина у односу
на претходну годину је нова Уред
ба која се односи на прехрамбену
индустрију. Позивамо произвођаче
из ових крајева, да се упознају са
нашом презентацијом и информишу
на нашем сајту, да се обрате РАС са
добром бизнис идејом – изјавила је
Радовић.
Предраг Мујкић, директор Срем
ске привредне коморе потрудио се
да састанак са позваним привред
ницима буде интересантан, како са
високо позиционираним гостима на
састанку, тако и са новим привред
ним темама.
Г. Томац
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ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА СА ДАУНОВИМ СИНДРОМОМ

Симболика балона

У

четвртак, 21. марта
Општинско удружење
за помоћ особама са
Дауновим синдромом, пово
дом Светског дана особа са
овим синдромом, организо
вало је пуштање у ваздух
балона у разним бојама.
Испред просторија Удруже
ња, у Деканским баштама,
деца, њихови родитељи,
као и васпитачи и други
гости, поделили су овај тре
нутак пун симболике.
Присутне је поздравио
Војислав Мирнић, начелник
за социјалну и здравствену
заштиту у локалној самоу
прави.
– Ово је прилика да све

наше суграђане подсетимо,
да су особе са Дауновим
синдромом једни од нас, да
им је потребна пажња као и
другој деци. Градска упра
ва, кроз низ услуга социјал
не заштите покушава да им
пружи најбољу могућу подр
шку и помоћ, како њима,
тако и њиховим родитељи
ма – рекао је Мирнић.
У врло емотивном гово
ру, секретар Удружења и
родитељ детета са овим
синдромом Радован Кекић,
захвалио се свим присутним
гостима, истичући нарочито
новинаре, рекавши да су
они „прва сила“, не „седма“.
Пишући о овом проблему,

Војислав Мирнић

јавили су се спонзори, као
пример наводи бродогради
лиште „Вахали“ и Кристину
Анђелковић,
захваљујући
којима су опремљене про
сторије Удружења. Захва

Радован Кекић

лио се и другим људима
добре воље и великог срца.
– Користим прилику да
честитам овај дан свим
особама са Дауновим син
дромом на свету. Нећу ону
фразу да сваки дан буде
21. март! То сваки дан овим
особама смо ми родитељи.
Желимо да се Даунов син
дром сврста у инвалидне
категорије, као што је то у
свету, како би имали друга
чији третман и организацију
и од стране локалних вла
сти, привредних организа
ција и државе уопште – апе
ловао је Кекић.
Деца, као сва деца на
прославама - неко је пла
као, неко се љутио, они рас
положени су уз сок и песму,
играли.
Г. Томац
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕД СЛУХА

Код лекара и неосигурана лица

У

Општој болници организују се пре
вентивни прегледи слуха у амбу
ланти оториноларингологије и
то од 18. до 22. марта. Доктор Синиша
Радовановић, начелник Службе ОРЛ и
МФХ, је у обраћању за медије навео да
су ови прегледи одлично смишљени, јер
могу доћи и пацијенти који немају здрав
ствено осигурање. Такође, превентива је
веома важна, јер се слух не може врати
ти никаквом терапијом.
– Већ после 50. године долази до
оштећења слуха, који се најчешће огле
да зујањем у ушима. У последње време
је померена старосна граница и у том
смислу и код млађих људи може доћи до
оштећења слуха. Узроци могу бити изло
женост буци или гласној музици. Овакви
прегледи су добра превентива, јер се
помера граница када би се евентулано
добио слушни апарат. Важно је на вре
ме увести терапију да не дође до губитка
слуха, рекао је Радовановић.
До четвртка 21. марта прегледано је
око 30 пацијената, а др Драган Малоба
бић сматра да ће се тај број и повећати.
– Као гинекоглог, желим да овом при
ликом поздравим све будуће мајке и да
истакнем да се у нашој блници спрово
ди стална провера слуха код све ново
рођене деце, поседујемо два савремена
уређаја, тако да сва деца која излазе из
наше болнице засигурно знамо да ли
чују или не, истакао је Малобабић. З. П.

Прегледи слуха и за неосигурана лица

Прегледи у Шиду
У Шиду ће током три викенда, пре
ма препоруци Министарства здравља,
у Дому здравља бити спроведени пре
вентивни прегледи на одељењу отори
ноларингологије. Током првог термина
прегледано је 14 пацијената. Прегледи
су били намењени свима, дакле и они
ма који имају здравствену књижицу, као и

онима који је не поседују. Према подаци
ма др Гордане Тумарић, само један паци
јент је имао уредан налаз, док је код дру
гих утврђено оштећење слуха од 14 до
93 посто, а један пацијент је за слушни
апарат. Превентивни прегледи у провери
здравља су изузетно важни, па свакако
треба искористити ову прилику.
Д. П.

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

Дан борбе против рака дојке

У

нашој земљи се 20. мар
та обележава Нацио
нални дан борбе против
рака дојке. У Дому здравља
„Рума“ смо поводом овог дана
организовали штанд у устано
ви, на којем смо давали савете
о значају превенције и раног
откривања рака дојке, али и
других малигних болести, при
чему је дељен здравственоваспитни материјал о значају
и правима на превентивне и
скрининг прегледе. Малигне
болести су у сталном пора
сту, чему доприноси већи број
фактора (загађење животне
средине, неправилна исхрана,
гојазност, пушење, стрес)
Циљ савета, уз поделу
штампаног материјала је поди
зање свести о значају редов
них превентивних и скрининг
прегледа, што отвара могућ
ност за благовремено открива
ње ризика, а тиме и појачани
здравствени надзор, открива
ње болести у раној фази, чиме
се постиже висок проценат
лечења ових болести.

Општина Рума, то јест Дом
здравља „Рума“ као носилац,
спроводи организовани скри
нинг раног откривања рака
дојке. У периоду од марта

2014. до марта 2019. године
позвано је на скрининг мамо
графију (2014 и 2015. опорту
ни, а од 2016. и организовани
скрининг) 8.295 жена старости

од 40-74 године. Одазвало се
4.613, што је нешто мало више
од 50 одсто и у тих пет годи
на откривена су и патохисто
лошки потврђена 23 случаја
малигног обољења дојки.
„Нове смернице Светске
здравствене
организације
(СЗО) имају за циљ да побољ
шају шансе за преживљавање
људи који живе са раком, тако
што ће усмерити здравстве
не службе да се фокусирају
на рано дијагностификовање
и лечење ове болести. Један
од проблема је што се многи
случајеви рака откривају пре
касно.“
– Још једном позивамо
жене, али и све остале паци
јенте, да се информишу о сво
јим правима на превенцију и
рано откривање болести код
својих изабраних лекара и
одазову се на упућене пози
ве, и да у исто време нашим
суграђанима и пацијентима
пожелимо добро здравље,
истакла је др Јелена Стојанац
Мрачевић.
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НОВА ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА

Зелени змај у Купинову

Са промоције минибуса

У

дворишту Етно-куће „Путник“ у
Купинову, седишту Туристичке
организације општине Пећин
ци,19. марта одржана је свечана про
моција новог електричног минибуса
названог „Зелени змај“ у част српског
деспота који је столовао у Купинику,
Вука Гргуревића Бранковића - леген
дарног Змаја Огњеног Вука.
Како је истакла Љубица Бошковић,
директорка ТО општине Пећинци, јед
нодневна туристичка рута кроз пећи
начку општину завршава се управо у
Купинову, а електрични минибус умно
гоме ће допринети унапређењу тури
стичке понуде.
– С обзиром на то да ми већ пар
година имамо разрађену једнодневну
туристичку руту кроз општину Пећин
ци, током које су туристи у прилици да
виде бројне локалитете, електрични
минибус, који је у духу нашег слогана
„Предео где природа грли историју“
биће права атракција, посебно за децу
од предшколског до основношколског
узраста, која су наши најчешћи посети
оци. Са „Зеленим змајем“, туристи ће
бити у прилици да се возе кроз шуме
Купинова на две трасе. Прва, краћа
траса је од Етно-куће „Путник“ до реке
Саве, док ће другом трасом туристи
бити у прилици да се возе од Етнокуће до Пландишта – рекла је Бошко
вић и додала, да електрични минибус
„Зелени змај“, осим што представља
атракцију за туристе, у исто време не
загађује природу, што је од суштинског
значаја будући да се Купиново налази
на самом ободу Специјалног резерва
та природе Обедска бара.
Ново еколошко возило свечано је
у рад пустио председник пећиначке
општине мр Жељко Трбовић, након

чега су присутни гости и медији има
ли прилику да се премијерно провозају
једном од траса на којима ће „Зелени
змај“ убудуће саобраћати.
– Наш циљ је да развијамо општи
ну Пећинци у три стратешка правца
- индустрија, пољопривреда и тури
зам. Нажалост ова грана развоја наше
општине је у претходном периоду
била доста запуштена. Специјални
резерват природе Обедска бара, као
посебан бисер природе, налази се на
територији наше општине и ми треба
да искористимо све његове потенци
јале. У Обрежу ускоро почиње град
ња модерног визиторског центра, а са
министарком грађевинарства, саобра
ћаја и инфраструктуре Зораном Михај
ловић, недавно смо договорили рекон
струкцију две саобраћајнице, које са
две различите стране наше општине,
воде ка Купинову и Обрежу. Такође,
велики потенцијал овог краја су и тер
мални извори који пружају могућност
за развој бањског туризма – изјавио је
први човек пећиначке општине, који се
уједно захвалио представницима СДЦ
и РРА Срем на доприносу који су дали
развоју туризма у нашој општини.
Туристичка организација општине
Пећинци је електрични минибус доби
ла у оквиру програма „Подршка реги
оналном и руралном развоју у Србији
(2015-2019)“ који финансира Швајцар
ска агенција за развој и сарадњу (СДЦ)
и пројекта „Циклотуризмом ка рурал
ном и регионалном развоју Срема“ на
којем је водећи партнер била Регио
нална развојна агенција Срем (РРА
Срем).
– Главна тема овог пројекта је био
развој циклотуризма и развој екоту
ризма на територији Срема. Општина

Пећинци је доказала и показала да
има развојну визију и зато смо наба
вили ово еколошко возило које ће
помоћи развоју одрживог туризма у
општини. Велики потенцијал и богат
ство Обедске баре и реке Саве ће при
вући туристе који овде треба да дођу и
да уживају у непосредном контакту са
природом. Укупна вредност пројекта
износи 350 хиљада швајцарских фра
нака, конкретно ово возило је коштало
око 12 хиљада швајцарских франака, а
ми са Обедском баром имамо још пла
нова и овде нећемо стати – истакао је
директор РРА Срем, Милан Мирић.
Промоцији присуствовали су, поред
представника пећиначке локалне
самоуправе, ТО Пећинци и РРА Срем,
још и директорица ТО Војводине Ната
ша Павловић и представници Швај
царске агенције за развој и сарадњу,
као и бројни гости.
оком свог обраћања, представ
ник СДЦ Џон Галагер рекао је да
је, када се 2015. године вратио у
Србију да ради за СДЦ на овом про
јекту, био одушевљен када је видео да
је један од водећих партнера на овом
пројекту РРА Срем, која је са међу
општинском групом одабрала екоту
ризам као један од својих приорите
та, управо због прелепе природе која
постоји у Обедској бари, Фрушкој гори
и Засавици.
– И зато је ова инвестиција битна, јер
сваки пут када смо долазили Љубица
је истицала колико је природа важна и
колико је важно заштити је и уживати
у њој, а ово возило нам омогућава да
истражујемо ово предивно место без
ремећења животне средине. Али, као
што Милан и Љубица често истичу,
ово је тек почетак – рекао је Галагер.
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ШИМАНОВЦИ: ПОВОЉНО ПРИВРЕДНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ

Нов пословни простор

П

редседник
општине
Пећинци мр Жељко
Трбовић обишао је, у
четвртак 21. марта, гради
лиште фирме „Поп Инвест
СРБ“ доо у Шимановци
ма, где на површини од 10
хиљада квадрата ниче нови
пословно-магацински про
стор. Са токовима градње и
о самој фирми, председни
ка је упознао власник „Поп
Инвеста“ Момчило Попо
вић, а према његовим речи
ма фирма је недавно реги
стрована за складиштење и
продају грађевинског мате
ријала, пре 60 дана је доби
јена грађевинска дозвола, а
пре десетак дана су почели
радови на изградњи послов
но-магацинског простора.
– У Бања Луци имам фирму
која се бави складиштењем
грађевинског
материјала
и инвестирам у пословностамбене објекте, а одувек
сам желео да један део свог
капитала пренесем у Србију.
Одлучио сам се за општину
Пећинци и Шимановце, јер
овде има доста инвеститора,

мр Жељко Трбовић са Момчилом Поповићем

великих светских компанија
које су саме по себи добра
препорука, један прави инду
стријски парк, па ће самим
тим, надам се и рентирање
ићи доста лакше. Изград
ња је тек почела, а надамо
се да ћемо следеће године
у ово време све завршити и
да ће магацински простор од
4.500 квадрата бити спреман
за издавање. Не журимо, а

важно нам је да све урадимо
у року и квалитетно – рекао
је Поповић и додао, да је
инвестиција у Шимановцима
вредна 1,5 милион евра и да
је ово тек почетак инвестира
ња у Србији.
Током обиласка градили
шта и разговора са инвести
тором, председник Трбовић
је изјавио да му је посебно
драго што је компанија из

Републике Српске, као што
је „Поп Инвест“, одлучила
да свој први пословни про
стор у Србији изгради упра
во у општини Пећинци, као
и да је захваљујући инду
стријском развоју послед
њих неколико година, наша
општина постала позната по
повољном привредном окру
жењу, и то не само у Србији
него и у регион
 у.

ПОТЕНЦИЈАЛ У ОПШТИНИ ПЕЋИНЦИ

Бањски и здравствени туризам

У

општини
Пећинци
налазе се три од 50
локалитета погодних
за развој бањског туризма
у 33 општине у Војводини,
резултати су студија разво
ја 50 потенцијалних бањских
локалитета на подручју АП
Војводине, презентованих
15. марта у Скупштини АП
Војводине.
Студије је уручио покра
јински секретар за привреду
и туризам Иван Ђоковић, а у
име пећиначк е локалне
самоуправе примила их је
директорка Туристичке орга
низације општине Пећинци
Љубица Бошковић.
– За нас је изузетно зна
чајно што су чак три локали
тета у нашој општини од
стране стручњака издвојени
као погодни за развој бањ
ског и здравственог туризма.
Студије садрже детаљне
анализе природних лекови
тих фактора и стручне пре
поруке за развој локалитета

Иван Ђоковић и Љубица Бошковић

у Пећинцима, Купинову и на
Обедској бари, и одлична су
основа за планирање буду
ћих инвестиција којима би у
великој мери била обогаће
на туристичк а понуда у
пећиначкој општини – рекла
нам је Бошковић.
Студије је израдио Покра
јински секретаријат за при

вреду и туризам у сарадњи
са
Рударс ко-геол ош ким
факултетом Универзитета у
Београду, као и стручњаци
ма Медицинског и Архитек
тонског факултета Универ
зитета у Београду. Оне
представљају свеобухватну
анализу потенцијала при
родног лековитог фактора,

која поред подземних вода
укључује и лековита блата,
гас и климу. Сам предмет и
обим истраживања укључи
вао је мултидисциплинарни
тим стручњака.
– Ово је историјски поду
хват за будуће генерације.
Студије би требало да дове
ду не само нове инвестици
је, кроз јавно-приватно парт
нерство, већ и повећање
броја ноћења, посета, као и
потрошње новог туристичког
таласа, али и до запошља
вања и смањења трговин
ског дефицита. Определили
смо се за модел гринфилд
инвестиција у бањском и
здравственом туризму. На
локалним самоуправама је
да определе модел улагања
– изјавио је покрајински
секретар Иван Ђоковић и
додао да је управо у здрав
ственом и велнес туризму
евидентирана највећа мул
типлик ација, и до седам
пута на један уложен динар.
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ПРОЈЕКАТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Култура повезује градове и људе

У

четвртак, 21. марта
у Градској кући орга
низована је радиони
ца у оквиру пројекта „C via
C“(Connecting citizens and
town via culture - Повезива
ње грађана и градова путем
културе), а домаћин је била
Туристичка
организација
Града Сремска Митровица.
Ова туристичка организаци
ја је у новом пројекту са гра
дом Вараждином. Управо 21.
марта је одржан први саста
нак, а главни догађај је пред
виђен за период од 10. до 12.
априла. Пројекат финансира
Европска унија, а носилац
пројекта је Вараждин. Циљ
овог пројекта је да се кроз
међусобно повезивање ство
ре нови услови да се заједно
учествује у неким наредним
пројектима. Према речи
ма директорице Туристичке
организације Града Сремска
Митровица Светлане Сабо,
управо је Римски фестивал Град легенди квалификовао
овај град на Сави за проје
кат.

Радионица у Градској кући

– Партнери су и два гра
да из Словеније и један из
Мађарске. Кроз заједничке
активности унапређује се
култура и постиже се еко
номски раст града. Често се
погрешно третира туризам,
односно учешће Европске
уније у развој активности

на промовисању културе
па се мисли да ако уђемо у
Европску инију да ћемо изгу
бити властити идентитет.
Овим пројектом показаће
мо да се заправо сво анга
жовање спушта на локални
ниво. Кроз разне европске
фондове се подстиче развој

културе града из ког се поти
че. Ми ћемо понети све што
радимо на нашем фестива
лу, учествоваће и удружење
жена кроз израду сувенира,
затим ту је и Милан Кардаш
који води уметничку радио
ницу са децом Кардаш арт,
Лазар Константиновић који

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ШУМА

Садња горанског
врта у Засавици

П

окрет горана Србије је у
сарадњи са Министар
ством пољопривреде,
шумарства и водопривреде Управом за шуме, Покретом
горана Сремске Митровице
и Специјалним резерватом
природе Засавица обележио
21. марта Међународни дан
шума. Том приликом је орга
низована акција садње дрве
ћа у Специјалном резервату
природе Засавица. Сим
болично, у овом резервату
природе деца из Београда
и Засавице II су заједно са
младим горанима засади
ли дрвеће. На тај начин је
започето формирање јед
ног горанског врта у овом
резервату природе. Секре
тар Министарства пољопри
овреде Сенад Махмутовић
је рекао овом приликом да
су овакви догађаји вео
ма важни, управо за млађе

генерације. Према његовим
речима Министарство пољо
привреде у оквиру свог буџе
та располаже са 750 мили
она динара и финансира и
подржава изградњу шумске
инфраструктуре, али и пошу
мљавање и заштиту шума.
– И ове године се обеле
жава у Србији Међународ
ни дан шума, готово 50. пут.
На овај дан је прилика да
се сагледа улога и значај
који шума има, а посебно је
акценат стављен на њихо
вом очувању зарад будућих
генерација. Министарство
пољопривреде и министар
Бранислав Недимовић је
мислио да је најбољи начин
да се Дан шума обележи
баш у Спевијалном резе
равату природе Засавица
са овом дивном дечицом и
да се на њих пренесе иску
ство и знање, како би од

Деца из Засавице и Београда

малих ногу имали друштве
ну одговорност, љубав пре
ма природи и да то пренесу
на неке будуће генерације,
рекао је Махмутовић.
Мирослав
Михајловић,
секретар Покрета гора

на Србије сматра да ова
кве акције нису важне само
за децу, већ и за родитље,
наставнике и васпитаче, па
и све који су у контакту са
децом.
– Покрет горана Србије
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ОГАР

Уређење гробља

О
Светлана Сабо

Бојана Ланц

негује традицију старих рим
ских заната, Канцеларија
за младе, представници из
Агенције за рурални развој
града и Установе за негу кул
туре Срем. Коначни списак
још није готов. На крају ове
конференције биће потпи
сан и споразум о сарадњи
и резултат би требало да
буде наставак сарадње, али
и обезбеђивање нове плат
форме за развој култура
свих наших локалних среди
на, навела је Светлана Сабо.
Представница Регионал
не развојне агенције Срем
Бојана Ланц је овом прили
ком истакла да је агенција
имала највећу улогу у овом

пројекту у смислу повезива
ња партнера, а да је сама
вредност пројекта око 20.000
евра.
– Ми смо и раније сара
ђивали са партнерима из
Хрватске, Словеније и из
Мађарске, тако да је наша
улога у овом случају више
била консултатнтска. Помо
гли смо Туристичкој орга
низацији Града Сремска
Митровица да се повеже и
да дефинише своје циљеве.
Нагласила бих да Европска
унија воли умрежавања и
повезивања, али без оду
стајања од традиције места
из ког потичете, објаснила је
Ланц.
З. Поповић

ове године једанаес
 ти пут
имаће циклус радионица
чија је тематика значај уло
га шума у функцији уна
пређења заштите животне
средине. За нас је важна
наредна година јер ћемо

обележити 60 година успе
шног рада, где су припадни
ци Покрета горана Србије
за све то време пошумили,
затравили, озеленели више
од 407.500 хектара непро
дуктивних површина. Ту су
и васпитне и едукативне
активности Покрета које су
подједнакло важне. Важно
је да се свако засађено
дрво и одржава, ако то не
планирамо, онда је боље
да то и не радимо, истакао
је Михајловић.
Михајло
Станковић,
стручни сарадник Покрета
горана у Сремској Митро
вици је навео да је идеја
да се у Специјалном резер
вату природе у Засавици
формира један горански
врт који ће имати различите
врсте дрвећа.
То ће бити, такорећи
један арборетум, где би се
посетиоци упознавали са
врстама које можда срећу
у парквима, а нису знали
о којим врстама се ради.
План је да се кроз године
стално врт обнавља и допу
њује. Овај кутак ће покази
вати и активности горана,
рекао је Михајловић.

вих дана у Огару се
изводе радови на уре
ђењу простора око
месног хуманог гробља, а
радове изводе Месна заједни
ца и Јавно комунално преду
зеће „Сава‟. Како нам је рекао
члан Савета МЗ Огар Милан
Алексић, у оквиру радова
биће очишћен и изравнат део
парцеле који припада месном
гробљу и померена ограда
око гробља.
– Овде смо имали ситуа
цију да један део парцеле на
којој се налази месно гробље
својевремено није био обухва
ћен оградом, па је кроз време
запуштен и обрастао у трњак.
Како се у међувремену поја

Гробље у Огару

Садња горанског врта

вила потреба за проширењем
простора на месном гробљу,
кренули смо са чишћењем и
равнањем неограђеног дела,
након чега ћемо померити
ограду како бисмо обухватили
и овај део парцеле, чиме ћемо
добити простор за око 1.000
гробних места и на дужи пери
од решити проблем гробљан
ског простора – рекао нам је
Алексић.
Током радова на чишћењу
парцеле пронађена је споменплоча мештанима Огара, који
су страдали у Другом свет
ском рату. Алексић је најавио
и да ће простор око капеле
ускоро бити оплемењен са
двадесетак садница дрвећа.
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ПОМОЋ ЈОВАНКИ МАРКОВИЋ, САМОХРАНОЈ МАЈЦИ ДЕВЕТОРО ДЕЦЕ

Деца ми дају ветар у леђа

Војислав Мирнић у посети Јованки Марковић

У

суботу, 23. марта начелник Градске
управе за здравствену и социјалну
заштиту Војислав Мирнић посетио
јеу Лаћарку самохрану мајку са деветоро
деце. Том приликом, начелник је донео
пакете са школским прибором и храном.
Јованка Марковић, самохрана мајка деве
торо деце из Лаћарка, остала је без супру
га 2017. године. Тренутно је запослена.
Како и сама каже, једна плата за десето
члану породицу није довољна. Одувек је
желела велику породицу, али није ни
сањала да ће остати без супруга, који је
имао 40 година када је преминуо. Јованка
наводи да јој је подршка деце најважнија,
да су они добри ђаци, одлично васпитани
и да са њима у том погледу нема пробле
ма.
– Трудим се да деца не виде колико ми

је тешко, они ми дају ветар у леђа. Код нас
је све ствар договора, сви знају свој зада
так и тако функцион
 ишемо, говори Јован
ка.
Како и сама каже, тешко је прехранити
породицу од десет чланова са једном пла
том и дечјим додатком, тако да је решила
да отвори посластичарницу у Лаћарку.
– Када ти се деси нека лоша ствар у
животу, она те или подигне или спусти. Ја
сам решила да се борим. Уз помоћ сестре
од покојног супруга решила сам да
отворим посластичарницу у Лаћарку.
Видећемо како ће ићи. Полако спремам
папире, али би ми свака помоћ добро
дошла, као и сваком почетнику. Сређујемо
сада башту, тако да су за сада столови и
столице за башту баш потребне, наводи
Јованка Марковић.

Такође, Јованка је истакла да је захвал
на начелнику Мирнићу који их је неколико
пута обишао и помогао, али се није медиј
ски истицало.
– Свакој вишечланој породици је свака
помоћ добродошла, па и мојој породици.
Трошкови су велики, са једном платом је
све то тешко. Моја деца су школарци од
основне до средње школе, за све то је
потребан новац, рекла је Јованка.
Начелник Мирнић је рекао да ће се и у
будућности локална самоуправа бринути
о породици Ђурић.
– Ми смо већ неколико пута помогли
породици Ђурић, али то није довољно.
Овом приликом је Град нашао могућност
да путем школског прибора и хране мало
помогне овој породици, али ћемо то и у
будуће радити, рекао је Мирнић.
З. П.

ПЛЕНУМ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛЕЧЕНИХ АЛКОХОЛИЧАРА

Вечита борба за здравље

У

суботу, 23. марта организован је
ПЛЕНУМ Заједнице клубова лече
них алкохоличара Србије. Том при
ликом, чланови клубова, лечени зависни
ци износе своје радове на одређене
задате теме. Према речима психијатра
Александара Вујошевића, председника
Заједнице клубова лечених алкохолича
ра Србије, ти радови су у ствари путокоз
колико појединац напредује у лечењу.
Алкохолизам, као једна од најраспро
страњенијих болести зависности модер
ног доба, сама по себи је сложена и зах

тева вишеструки приступ – медицинску
подршку, подршку породице и околине.
Психијатар и сарадник у организацији
овог догађаја Томислав Седмак наводи
да је за једног алкохоличара здравље
вечита борба.
Начелник Градске управе за здрав
ствену и социјалну заштиту Војислав
Мирнић је навео да је Град препознао
важност превенције ове болести зави
сности и да ће у наредном периоду
Митровица добити Клуб лечених алкохо
личара.

– Град Сремска Митровица је ове годи
не домаћин овог скупа. Могу рећи овим
путем да је ова болест једна од значајних
тема јавног здравља града Сремска
Митровица, то је препознао и Савез за
здравље. Алкохолизам је један од узрока
због којег се уништавају породице, локал
на самоуправа ће уложити напоре у
лечењу и превенцији ове болести. У
Митровици још увек не постоји клуб лече
них алкохоличара, али план је да се то
деси у неком наредном периоду, рекао је
Мирнић.
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ЗАВРШЕНА БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА ДО СРП ЗАСАВИЦА

Боља туристичка понуда
У

понедељак 25. марта
организована је промоција завршетка бициклицтичке стазе Мачванска
Митровица - Засавица. Ова
стаза има свој туристички, привредни и економски значај.
Симболично, овом приликом,
бициклисти Триалтон клуба
„Сава“ су се провозали дуж
стазе. Догађају су присуствовали представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Покрајинског
секретаријата за привреду и
туризам, Швајцарске развојне
агенције, Регионалне развојне
агенције „Срем“ и представници локалне самоуправе, који су
омогућили да се пројекат приведе крају. Иван Ђоковић,
секретар Покрајинског секретаријата за привреду и туризам је истакао да ова бициклистичка стаза има свој туристички и економски значај.
– Ова бициклистичка стаза је
велики успех Министарства
трговине, туризма и телекомуникација, као Покрајинског

секретаријата за привреду и
тури зам,
Гра да
Срем ска
Митровица, Развојне агенције
Срем, али и Швајцарске развојне агенције (SDC). Ми смо
овом стазом повезали Сремску
Митровицу и Засавицу. Овакав
пример би требало да послужи
свима, не само у Војводини,
него и у Србији, рекао је Ђоковић.
Такође, Игор Ђоковић је
овим путем обећао да ће, зависно од ребаланса буџета, у
току ове или почетком следеће
године Секретаријат за привреду и туризам пронаћи средства
да се остатак стазе доврши.
Мирослав Кнежевић, државни секретар у Министарству
трговине, туризма и телекомуникација је овом приликом
истакао да је ова стаза добар
пример како се повезује све
оно што Сремска Митровица
нуди.
– Митровица има толико тога
да понуди. Пре свега, причам о
Сирмијуму, Царској палати и
свим спортским садржајима

Донација швајцарске владе на Засавици

који се граде у Митровици са
другим делом, а то је Засавица
као резерват природе. Ово је
добро за све туристе, не само
за оне које долазе у Митровицу, већ и за све туристе који
долазе у Београд или Нови
Сад, као одлична туристичка
дестинација. Овај део има
добар потенцијал за развој
сеоског туризма, рекао је Кнежевић.
Џон Галагер, представник
Швајцарске развојне агенције,
је истакао да је Швајцарска
Влада увидела сав потенцијал
Митровице, па самим тим и
бенефит који би бициклистичка
стаза могла да донесе.
– Швајцарска Влада се укључила у подршку Засавици на
основу захтева Регионалне
развојне агенције заједно са
градом Сремска Митровица и
Резерватом Засавица. Они су
нас убедили да вреди уложити,
јер то доноси добит за све грађане овог подручја и за рурална подручја, посебно, навео је
Галагер.

Томислав Јанковић, председ ник Скуп шти не Гра да
Сремска Митровица, је навео
да ова стаза има свој економски и туристички значај, али да
ће се овом бициклистичком
стазом Мачванска Митровица
- Засавица побољшати и безбедност свих учесника у саобраћају.
– Ускоро ћемо започети и
садњу дрвећа, тако да ћемо
овај простор улепшати, али и
стазу учинити безбеднијом,
објаснио је Јанковић.
Швајцарска развојна агенција је донирала Специјалном
резервату Засавица дечје
игралиште, електрични мини бус и два бунгалова. На тај
начин швајцарска влада наставља да подржава цикло-туризам, екологију и рурални туризам.
– Што се тиче поклона Природном резервату Засавица,
ми смо се одлучили да на тај
начин побољшамо понуду за
туристе. Деца не само што би
требало да се истражују и уживају у природи, већ би требало
и да се у њој играју.
Слободан Симић, управник
Специјалног резервата, је
овом приликом истакао да је
оваква донација велика подршка.
– Овом донацијом, ми смо у
могућности да побољшамо
своје смештајне капацитете.
Надамо се да ће наши гости од
једнодневних екскурзија продужити свој боравак. Уз камп
нам то веома значи. Хтео бих
овим путем да искажем захвалност најпре Швајцарској развојној агенцији, која је прва
дошла на ову идеју. Вредност
донација је око 40.000 евра,
рекао је Симић.
З. Поповић
Фото: Б. Туцаковић
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ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА РУМА

Поетско вече
са Пером Зупцем

СА СВИХ СТРАНА
Камерни хор „Кранчевић“ извео је поли
фону композицију француског композито
ра. Поред хора, школу се представљали
и Катарина Думанчић, Ања Зец и Огњен
Николајевић. Ученике је припремала проф.
Јованка Иванић. 
Ј. И.

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

Изложба слика

Светски дан поезије, 21. март обележила
је и румска Градска библиотека „Атанаси
је Стојковић“, једним лепим дружењем са
познатим песником Пером Зупцем, а има
јући у виду и његову најпознатију песму,
није ни чудо што је све протекло у знаку
„Мостарских киша“. У препуној читаон
 ици
Градске библиотеке прво се обратио песник
Тодор Бјелкић, који је истакао да је ово обе
лежавање Светског дана поезије, лепе
речи, а да реч може бити оштрија од мача и
мекша од душе.
– Перo Зубац је својим „Мостарским
кишама“ ушао у историју на велика врата.
Он је један од најзначајнијих српских песни
ка – рекао је Бјелкић.
Румској публици се обратио и Перo
Зубац, истакавши да је песму, која је обе
лежила целокупно његово стваралаштво,
написао једне септембарске вечери 1965.
године.
– Написао сам је на позајмљеној писа
ћој машини, у само једном примерку, јер
индига није било – рекао је Зубац и додао,
да је песма постала изузетно популарна,
захваљујући управо Дамјановићу и његовој
радио-емисији о поезији.
Занимљив је податак, да је књига песама
у којој су и „Мостарске кише“ преведена на
руски језик у тиражу од готово 20 милион
а
примерака.

Изложба слика и цртежа академских
уметника Ивице Ковачића Штифле и њего
вог сина Предрага Ковачића отворена је 21.
марта у Завичајном музеју Рума.
Ивица Ковачић Штифла је истакао да ће
Румљани имати прилику да погледају део
ретроспективне изложбе, којом ће се оби
ћи већина галерија у бившим југословен
ским републикама, у организацији Галерије
„Лазар Возаревић“ из Сремске Митровице.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Смотра рецитатора
У суботу, 23. и недељу, 24. марта 2019.
године, у организацији Установе за негова
ње културе „Срем“, у Музеју Срема у Срем
ској Митровици, одржана је Смотра рецита
тора Срема „Песниче народа мог“.
Од укупно пријављених 127 рецитатора
из целог Срема, Селекторска комисија у
саставу: Миодраг Петровић, глумац и књи
жевник из Новог Сада, Мирушка Кочиш,
рецитаторски педагог из Старе Пазове и др
Слађана Миленковић, књижевница и про
фесор у Високој школи струковних студија
за васпитаче и пословне информатичаре
„Сирмијум“, на Покрајинску смотру „Песни
че народа мог“, која ће се одржати 12, 13. и
14. априла у Сечњу, упутила је 32 рецитато
ра, укупно, у све три категорије - млађи,
средњи и старији узраст.

Рурални туризам

Ивица и Предраг Ковачић, који је вајар,
али је у Руми представљен цртежима,
су учествовали на бројним изложбама у
земљи и иностранству и добитници су мно
гих награда. 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Врат од стакла

У уторак 19. марта у Градској кући је
организован састанак Групе заинтересова
них страна прекограничног региона ДринаСава. Овим састанком се започиње реализ
ција новог пројекта „Подршка економској
диверзификацији руралних подручја у
југоисточној Европи“ (SEDRA) који Стална
група за рурални развој (SWG) спроводи
заједно са Немачком организацијом технич
ку помоћ и сарадњу (GIZ). На састранку су
представљане грант-шеме, обуке у склопу
SEDRA пројекта, подршке манифестација
ма, али и могућа изградња капацитета.
На овом састанку су најављене активно
сти за наредне две године, а укупна вред
ност пројекта је 1.200.000 евра.
З. П.

ПОЉОПРИВРЕДА

Конкурс за пчеларе
Покрајински секретаријат за пољопри
вреду, водопривреду и шумарство рас
писао је Конкурс за доделу средстава за
суфинансирање инвестиција у пчеларство
на територији Аутономне покрајине Војво
дине у 2019. години.
Предмет Конкурса јесте додела беспо
вратних средстава за набавку нових пчели
њих друштава и опреме за пчеларство.

М. Ш. „ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ“

Месец
франкофоније

Месец март посвећен је франкофоним
иницијативама у Србији, које потичу од
школа, градских општина, удружења, музе
ја, културних центара, амбасада и пред
ставништава.
У уторак, 19. марта 2019. године, по
позиву председнице Друштва пријатеља
Француске, Драгане Ивановић, на концер
ту који је реализован у сарадњи са Библи
отеком града Београда, учествовали су и
ученици МШ „Петар Кранчевић“ из Сремске
Митровице.

27. MART 2019.

У само два месеца, позоришна публика
у Руми је имала задовољство да погледа
две нове представе Југословенског драм
ског позоришта. Класику, Чеховљевог „Ујка
Вању“ у фебруару, а 20. марта савремен
комад у режији Јагоша Марковића „Врат од
стакла“, који је за потребе ЈДП написала
Биљана Србљановић.
Ово је савремен текст о грађанској поро
дици у једном великом стану у центру Бео
града, о односима три генерације породи
це интелектуалаца, али и њиховом односу
према држави, друштву, систему … Све се
то дешава на фону грађанских протеста
чија се бука и повици стално чују, а преки
дају се само кад игра Новак Ђоковић или
када се, зато што је лето, мора на море.
Представа је премијерно приказана 5.
октобра прошле године, можда и симбо
лично, а наишла је на веома добар пријем
публике.
С. Џ.

Конкурс је отворен до утрошка средста
ва, а закључно са 10. априла 2019. године.
Пчелари са територије Града Сремска
Митровица, помоћ и подршку у вези са кон
курсом могу добити у просторијама Агенци
је за рурални развој Града Сремска Митро
вица, на адреси Светог Димитрија бр. 6, а
више информација путем телефона 610573.
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Органска
производња

Покрајински секретаријат за пољопри
вреду, водопривреду и шумарство распи
сао је Конкурс за доделу средстава за
суфинансирање трошкова контроле и сер
тификације органске производње, као и
набавку прикључне механизације за орган
ску производњу на територији АП Војводи
не у 2019. години.
Органски произвођачи са територије Гра
да Сремска Митровица, помоћ и подршку у
вези са конкурсом могу добити у простори
јама Агенције за рурални развој Града
Сремска Митровица, на адреси Светог
Димитрија бр.6, а више информација путем
телефона 610-573.

ДЕЧ

Хуманитарна акција

Удружење жена „Веселице“ из Деча,
испоручиле су 18. марта пећиначком Црве
ном крсту нову количину коришћене одеће
и обуће. Како нам је рекла Верица Видиц
ки председница дечког удружења, овај пут
чланице су прикупиле знатну количину оде
ће и обуће за топлије дане.
– Заиста смо захвални нашим Дечани
ма који редовно доносе гардеробу у наше
просторије, тако да смо у прилици да је
периодично испоручимо Црвеном крсту
Пећинци. С обзиром на то да смо свесни
колико је њиховим корисницима неопх одна
гардероба, посебно за децу школског узра
ста, акција прикупљања половне гардеробе
се наставља, а свако ко жели да помогне
може донети гардеробу у наше простори
је сваке среде од 18:00 до 20:00 часова –
рекла је Видицки.
Гордана Коњевић, секретар пећиначког
Црвеног крста, упутила је захвалност чла
ницама УЖ „Веселице“ из Деча на акцији
прикупљања гардеробе и редовној испо
руци Црвеном крсту, као и апел грађанима
пећиначке општине, да уколико желе могу
донети коришћену гардеробу и у просторије
ове установе.
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ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ У РУМИ

Пречистач отпадних
вода почео са радом

Обилазак пречистача

Д

ржавни секретар у Министарству
привреде Драган Стевановић и
председник румске општине Сла
ђан Манчић обишли су 25. марта ком
плетно завршен пречистач отпадних
вода у Радној зони „Запад“, за чију
изградњу је 100 милиона динара обез
бедило управо Министарство привреде.
Подсетимо, радови на изградњи су
започели у фебруару прошле, а 22. јану
ара ове године су окончани. После проб
ног рада, ЈП „Водовод“ је са француском
фирмом „Хачинсон“ (ова изградња је
била обавеза српске стране), потписао
уговор о плаћању пречишћавања отпад
них вода, а званичан рад пречистача је
почео 1. марта.
– На овај начин ми штитимо животну
средину. Морам да кажем да, без велике
помоћи државе, не би било ни овог пре
чистача, ни инвестиција, било да је реч
о директном учешћу државе или кроз
субвенције. Поред тих 100 милиона
динара, ми смо из општинског буџета
издвојили 13,2 милиона динара за
изградњу приступног пута и канализаци
оне мреже до пречистача, 1,8 милиона
за изградњу водоводне мреже и заједно
са Електродистрибуцијом смо финанси
рали изградњу трафо-станице у вредно
сти готово осам милиона динара – рекао
је Манчић.
Он је истакао да је локална самоуп
 ра
ва у периоду до почетка рада пречиста
ча, финансирали збрињавање те непре
чишћене отпадне воде, као продукта
производног процеса у „Хачинсону“ и да
је за три године за те намене плаћено
готово 47 милиона динара.
– Његовим пуштањем у рад ми смо
растеретили буџет, а тих 47 милиона
које смо издвојили, због заштите живот
не средине, сада можемо преусмерити
на школе, вртиће, путну инфраструктуру
или за нешто што је неопходно. Зато се
захваљујем и Министарству, Влади и
председнику Републике на подршци –
указао је Манчић.
Драган Стевановић, државни секре
тар је изразио задовољство што је у

Руми, управо поводом завршетка једног
конкретног пројекта.
– Овим пројектом смо румску општину
у доброј мери заштитили од загађења и
отпадних вода, а са друге стране смо
дали шансу инвеститору који, у овом
момент у, запошљава 1.350 људи.
„Хачинсон“ може несметано да ради и да
даље развија свој посао. Видимо да је
ово било једно вредно улагање. Са рум
ском општином вреди сарађивати, а у
партнерском односу на овом пројекту
смо још од 2015. године – рекао је Сте
вановић.
Он је подсетио, да је кроз подстицајна
средства, опредељено нешто мање од
два милиона евра „Хачинсону“, као инве
ститору, што је изазивало и неке негатив
не коментаре.
– Овде се мислило да ће бити упосле
но само 200 радника, а сада их је преко
1.300, што је само доказ да за паметне и
рационалне ствари, у Руми има слуха, а
ми то умемо да препознамо и тако ће
бити и даље. Подсетићу да је у послед
њих неколико година у Руму дошло
доста инвестиција, са четири инвестито
ра смо ми, кроз подстицаје, радили.
Вредност тих пројеката је преко 40 мили
она евра, а наши подстицаји су пре осам
милиона евра. Рума је постала једна од
најозбиљнијих и најразвијенијих општи
на у Србији – указао је Стевановић и
додао, да је за развој и опремање „Рум
ске петље“ уложено, кроз партнерске
односе, око 70 милиона динара, а да је
Министарство привреде у томе учество
вало са преко 30 милиона динара.
Одлуком Општинског већа, пречистач
је поверен на управљање румском ЈП
„Водовод“-у.
– За прво време ће ту бити ангажован
један оператер и један технолог. У току
једног месеца можемо да прерадимо 292
кубна метра отпадне воде у две катего
рије, више и мање запрљане техноло
шке воде из „Хачинсона“, што је за сада,
довољан капацитет – рекао је директор
овог јавног предузећа Слободан Станић.
С. Џ.
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ИСТИНЕ И ЗАБЛУДЕ: КАКО СЕ ЛЕЧИМО

Пацијент мора имати
поверење у свог лекара
У данашње време често смо склони да своје болести
налазимо на интернету или да читамо упутства за леко
ве, која опет могу да пробуде у нама страх од нежеље
них дејстава. Доктор Адил Елхаг саветује своје пацијен
те да то не читају, а он као лекар, наравно, зна шта тамо
пише

Г

лобално загревање утиче на то да
се полако губе прелазна годишња
доба, као што су пролеће и јесен.
Све чешће смо сведоци наглих тем
пературних разлика за само неколико
дана, када се температура може проме
нити и за 15 степени Целзијуса. Овакве
температурне осцилације не пријају ни
здравим особама, а камоли хроничним
болесницима. Доктор Адил Елхаг, спе
цијалиста опште медицине, наглашава
да велике температурне разлике утичу
на организам као стрес. Познато је да
свака стресна ситуац
 ија утиче на пад
имуног система. То, наравно, нема дуго
рочне последице, али може тренутно
утицати на здравље људи.
– Код здравих људи може доћи до
вирусних и бактеријских инфекција или
до појаве такозваног пролећног умора.
Човек се тада може осећати уморно,
имати главобољу, може бити поспан,
на пример. Код хроничних болесника

углваном долази до погоршања посто
јеће болести. Посебно су тада погођени
кардиоваскуларни и плућни болесни
ци, па чак и психијатријски. Долази до
скупљања или ширења крвних судова
у зависности од ваздушног притиска.
Када се крвни судови сузе, повећава се
крвни притисак. Код срчаних болесни
ка, може доћи до погоршања основне
болести. За плућне болеснике, јутра
би могла да буду проблем јер се јавља
магла и већа је влажност ваздуха. Такви
болесници могу имати гушење, осећа
ти недостатак ваздуха, замарање или
поспаност, објашњава доктор Адил.
Ако у тим случајевима хронични боле
сник увиди погоршање своје основне
болести, доктор Адил саветује да се
одмах јави свом лекару. Такође, сваки
хронични болесник се мора придржава
ти своје терапије.
– Када говоримо о здравим људима,
рекао бих да је слојевито облачење вео

др Адил Елхаг

ма важно. Можда је то сад већ и виц,
али је стварно добра превентива. Тако
ђе, важно је и узимање течности. Сваки
здрав човек дневно би требало да уне
се минимум две литре течности днев
но. Поред тога је важно подизати свој
имуни систем Ц витамином, селеном
или цинком. Ако се појави температура
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АНКЕТА

Да ли читате упутства за лекове?

Савета Маре, Биљана Жмура, Златица Ристивојевић, Душица Оџић, Драган Цакић, Звонко Ковачевић и Олгица Пеко

Савета Маре, Шид: Не читам упутства
за лекове. Ја ни не пијем лекове! Поне
кад и прочитам. Углавном ми муж чита.
Биљана Жмура, Шид: Наравно, оба
везно! Да знам шта смета, да ли ми шко
ди, да ли болујем од неке друге болести
којој тај лек не одговара – Биљана Жмура
Златица Ристивојевић, Сремска
Митровица: Не читам. Свашта може
човек да прочита: отицање лица, језика,
замарање, црвенило и слично. Човеку
унесу неку сумњу. Кад погледам колико
има тих штетних дејстава,онда ми се лек
и не пије. Ево, ја сам једном прочитала
која је од 37 до 38 степена Целзијуса,
не би је требало спуштати одмах ауто
матски спуштати. Требало би сачека
ти три дана. Уколико ни тада не дође
до побољшања, човек мора да се јави
свом лекару. У претходном периоду се
јавило много људи са тешким, лошим
налазима плућа. То углавном била
акутна респираторна инсуфицијенција
плућа. То је једноставно резултат агре
сивности вируса и слаба отпорност
организма. Чак се дешавло да неко ко је
здрав има јак имунитет, сам себе почне
да уништава. Особе са оваквом упалом
плућа су имале јак или слаб имунитет,
наводи Адил Елхаг.
У данашње време често смо склони
да своје болести налазимо на интер
нету или да читамо упутства за лекове,
која опет могу да пробуде у нама страх
од нежељених дејстава. Доктор Адил
Елхаг саветује своје пацијенте да то не
читају, а он као лекар, наравно, зна шта
тамо пише.
– За лекове против масноће, на при
мер, кажу да изазивају болове у миши
ћима или њихова оштећења. Ја имам
једну пацијенткињу која има проблем са
таквом врстом лекова, од сигурно 1.000
пацијената. Сваки лек има жељена и
нежељена дејства, као и контраинди
кације. Боље је, на пример, сачувати се
од инфаркта и шлога, него неке могуће
болести. Фармацеутске куће су у оба
вези да то напишу. Често спомињем
једну данску студију у којој је наведено
да људи који користе диуретике могу
добити карцином коже, и то базоцелу
ларни,који нема могућност метастазе.
Било ми је чудно да се као узорак узи
мају Данци, светле пути, који имају нов
ца да оду на разна егзотична летовања.
Мислим да пацијент мора имати повере
ње у свог лекара, наводи доктор Адил.

упутство за лек који сам добила па кад
сам видела шта тамо пише, нисам га на
крају ни попила.
Душица Оџић, Сремска Митровица:
Не желим да губим време читајући то. То
није добро. На пример, за сваки лек за
притисак кажу да ћете имати проблем са
срцем или бубрезима.
Драган Цакић, Рума: Ја верујем апо
текарима и лекарима и како су они пре
писали узимање лекова, тако се и при
државам. Ретко читам та упутства, то
моја жена све прочита.
Звонко Ковачевић, Рума: Никад не

Снежана Крстић

Фармацеуткиња Снежана Крстић
наводи да упутство за лекове јесте
намењено пацијентима, али да је
информативног карактера.
– Ја као фармацеут не читам упут
ство за лекове, углавно користим реги
стар Агенције медицинских средстава.
Задатак сваког фармацеута па и лекара
јесте да објасни пацијенту сваку недоу
мицу у вези са леком који користи. Сва
ки лек има своје добре и лоше стране.
Пацијент не би требало да престане да
узима лек уколико прочита да постоји
могућност неког нежељеног дејства, већ
уколико се код њих конкретно јави неки
проблем, требало би да се јави лекару
или фармацеуту. Пацијент би требало
да наведе уколико узима неку редовну
терапију. Више ће бити користи у лече

читам та упутства. Оно што ми лекар или
апотекар кажу како се користи лек ја га
тако користим. Ако купујем нешто без
рецепта онда саслушам шта ми апотекар
каже.
Oлгица Пеко, Рума: Дешава се да
отворим то упутство и прочитам за шта
се употребљава, како делује, како се
користи, да ли је штетан за нешто. Пошто
имам сталну терапију за притисак, онда
већ знам како се употребљава и за те
лекове не читам. За ове остале лекове
отворим и прочитам, није се играти са
лековима.
њу примарне болести, него штете, наво
ди Снежана Крстић.
Фармацеуткиња Розалија Витомиро
вић, власница приватне апотеке у Руми,
наводи увек пацијента какве симпотме
има и да на крајуод с другим леком од
оног који је намеравао да купи.
– Мора да прихвати мој савет, не
може узети лек који он хоће. Антибио
тици у слободној продаји не иду, него
на рецепт. Иначе је заблуда о претера
ној употреби антибиотика у слободној
продаји. Што се тиче уноса антибиотика
код људи уопште, 80 одсто антибиотика
уносимо храном, нарочито месом. Код
интензивног сточарства животиње се
штите антибиотицима, кортикостерои
дима због напредног раста, и то је оно
што свакодневно уносимо у организам,
без знања да то и радимо. Дакле, дале
ко је већи унос антибиотика преко хра
не и стицање резистенције на бактерије
због тога, него због недозвољене приме
не антибиотика, говоти Розалија.
Такође, ова фармацеуткиња наводи
да је пацијенти ретко питају о нежеље
ним дејствима лекова. Према њеном
миушљењу, задатак сваког фармацеута
јесте да пита сваког пацијента да ли има
сталну терапију и да уопште да се инте
ресује за стање њиховог оганизма.
– Често не знају, на пример, да не сме
ју да пију кафетин ако имају висок при
тисак, а траже га, увек их ја питам. Сада
је била сезона вироза и грипа,колдрекс
и дефринол, комбиновани лекови, су
били веома тражени. То је адреналин
ски тип лека. Пацијенти то не знају па га
пију, а кад добију тахикардију и повише
ње притиска, тек онда од мене сазнају
да то не могу да користе. Код мене лек
може изаћи из апотеке само ако сам ја
сигурна да је пацијент добио оно шта
треба, наводи Розалија. 
Е.М.Н.
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Добротворке, ктиторке
и сплеткашице

К

раљица Јелена Анжујска, жена
краља Уроша Првог, монаха
Симеуна, једна од најпросвећени
јих и најученијих особа свог времена,
монашки чин је примила у Скадру.
Према речима њеног биографа: При
звавши христољубива једнога наро
читога од монаха својих, најчаснијег
старца по имену Јова, и из његове
руке прими монашки образ (свету
схиму) у цркви светога Николе, у
славном граду Скадру. И у том вели
ком анђелском образу би названа
монахиња Јелена, и разгарајући се
таквом љубављу срдачне вере у
Господу, подлагаше врат свој под
добар лаки јарам Христов, тихо
живећи у сваком монашком испра
вљању, не кушајући ни дању ни ноћу у
сласт сна, нити дајући мира телу
своме. Важно је скренути пажњу на то
да Јеленино монашење у Скадру није
прецизирано: да ли је то било њено
прво монашко приступање, или је већ
била монахиња, а сада је било само
још добијање „свете схиме“, како је то
преводилац, мимо Даничићевог тек
ста, али из фусноте о Кб-рукопису ста
вио. Свакако, судећи по синтагмама
великосхимичког карактера, које су
код Даничића у свим рукописима даље
скоро исте, може се претпоставити да
се краљица Јелена раније замонаши
ла. Поред икона у Барију и Риму, на
којима је њен лик, постоје још два
њена портрета у ризи православне
монахиње и то у Ђурђевим Стубовима
1282/3. године и у Ариљу 1296. године.
Како фреске показују, монашење би
могло да буде око 1282. године
(Митић). Јелена се након монашења у
Скадру, настанила у свом дворцу у
Брњац им а,
у
Горњ ем
Ибру.
Aрхиепископ Данило II je са прегршт
изузетних речи описивао краљицу:
оштра речју, а блага по природи,
непорочна животом, у заповедању
кротка, да обрати доброразумним
речима, да теши нелицемерно и без
болно, а колика је свесрдачна њезина
смелост к Богу, просто казати била
је украшена сваком врлином. Опевану
и всехвалну благодат имађаше, коју
је примила просвећењем светог духа,
познавајући све књиге, била је готова
да одговори свакоме ко је пита. Оку
пљала је сиромашне девојке у своме
дому и о њима је водила рачуна. Обу
чавала их је: сваком добром реду и
ручном раду, који приличи за женски
пол. А када су одрасле, удаваше их за
мужеве да иду у своје куће, обдарујући
их сваким богатством, а на место
њих узимала је друге девојке као и

Краљица Симонида

прве. Према Данилу, Јелена рече:
...треба и ја да се бринем да и ја уз
Божју помоћ подигнем храм у име пре
свете Богоматере, не би ли ми Она
била молитвена заступница у дан
судњи. Јелена је прва међу српским
владаркама, која је по угледу на мушке
владаре подизала манастире и то у
своје име. Несумњиво, један од нај
значајнијих манастира, који је изгради
ла краљица Јелена јесте православни
Градац. Подигла је и обновила като
личке манастире на Приморју, обнови
ла је цркву Светог Срђа и Вахка на
реци Бојани код Скадра, подигла је
цркву Светог Николе у Скадру, где се и
замонашила, а у литератури се негде
наводи и манастир Богородица Ратач
ка код Бара (Томин). Учествовала је у

доношењу државничких одлука, што,
између осталог, потврђује и њена
Повеља. Наиме, сачувана Повеља
Дубровчанима краљице Јелене из
1267/8, заправо представља гарант,
да ће Србија, док је Јелена краљица, с
Дубровчанима трговати и у миру живе
ти. Јеленино обећање је гласило: Обе
тују се архиеп
 искупу Дубров’чкому, и
кнезу, и всој опћине градској у Господа
Бога Вцедржитеља, и у Пречисту
јего Матер и у ч’стни и животворећи
крст Господњ’ [...] како ћу љубити в’с
Град, и како му пријају владике које су
Граде, тако да га и ја љубљу и тако
ђе да му пријају. И ако приду купци
Дубров’чци бес краља у мој двор, што
им исхаби мојим посланијем или на
моје пријатељство, или некто вла
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стелин или тко годе, све да им ја
плаћу. И ако име хтети краљ посла
ти војску на Дубровник, или гусу, или
што годе пакостити Дубровнику, да
ј од мене ведeнијe у Граду раду, колико
највеће могу брзо, и да с’м у всаку
вашу невољу. Преко тридесет година
Јелена је владала облашћу Зете, Тре
биње и крајевима око Плава и Горњег
Ибра. Дописивала се с духовним оци
ма и на њеном двору су се саставља
ле књиге. Прва је жена којој је у срп
ској књижевности посвећено житије.
Францускиња Јелена, велика добро
творка, ктиторка манастира и цркава,
добила је култ од православне цркве,
а када се упокојила у Брњацима,
сахрањена је у својој задужбини, у
манастиру Градац (Томин). Када је
прошло три године после преста
вљења ове блажене, отворен је њен
гроб, где беше погребено њезино
тело у земљи, и нађоше га где лежи
неповређено, где лежи као у роси ума
штено светим миром, цело непропа
дљиво (Данило II).
Краљица Симонида била је жена
краља Милутина, краља кога стари
извори представљају као најревносни
јег оснивача и најиздашнијег прило
жника манастира (Марковић). Као што
је Теодосије краљицу Ану приказао у
негативној светлости и Григорије Цам
блак у Житију Стефана Дечанског
Симониду карактерише као безразло
жно злу, бестидну, склону сплеткаре
њима, злонамерну и лукаву жену.
Цамблак је Симониду означио као
главног кривца за Стефаново осле
пљење. Наиме, Милутин је заведен и
заслепљен, подлегао страстима своје
младе жене Симониде: Aли како
пострада? Подиже завист ђаво који
увек мрзи добро. А извршилац таквог
служења била је његова жена. О моје
сузе, што женска превара савлада
прар одитељ еву у рају велик у
мудрост! Шта овде није хтела
завист учинити ревнима […] А шта
је било даље? Надвлада женска пре
вара достојна жаљења и приче за
сузе, победи се царева премудрост
женским сплеткама, поклони се очин
ска мудрост женској слабости, угаси
се родитељска топлота женском
бестидношћу! Праведни би ухваћен
неправедно, незлобиви љутом зам
ком, милостиви немилостиво, и, о
ружног дела, би лишен очију. Не би ли
подробније описао овај догађај и ука
зао на готово исте околности, прави
паралелу са византијским и библиј
ским наслеђем. Ипак, Цамблак не
наводи начине којима је млада Симо
нида успела да наговори мужа на ово
злодело, нити спомиње било какве
оптужбе, али се на основу паралеле
са Константином Великим, Фаустом и
Криспом могу наслутити мотиви које је
имала Симонида (Поповић). Ваља
истаћи да се Цамблаково приказива
ње узрок а ослепљења Стефана
Дечанског, разликује од онога што
говоре историјске књиге, али и Живот
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Манастир Градац

Францускиња Јелена, велика добротворка,
ктиторка манастира и цркава, добила је култ од
православне цркве, а када се упокојила у Брња
цима, сахрањена је у својој задужбини, у мана
стиру Градац
краља Милутина. Ови списи нигде не
помињу Симониду као кривца за Сте
фаново лишавање вида, већ побуну
коју је Стефан подигао и очеву казну
која је уследила. Чак и сам Дечански у
својој повељи издатој Дечанима, каже
да се ђаво уселио у злонаравне и зло
мислене људе, које, одгајише моји
родитељи и сам ја са љубављу срца
као браћу и чеда, који оставише Бога и
заборавивши нашу велику љубав,
почеше постепено сејати зли коров
између мене и мога родитеља (Томин).
У Животу краља Милутина, пак,
Симонидин лик је осликан на потпуно
другачији начин и прича о њој је уједно
и показатељ да је Симонида, попут
многих жена владара, након смрти
свога мужа приступила монашком
животу. Када је Милутин преминуо
1321. године, вратила се у Византију. У
Животу је наведен и манастир у коме
се она замонашила, али монашко име
је остало непознато: А сама после
овога одрекавши се светскога живо
та, обуче се у чрначке (монашке)
ризе, раздавши много од свога имања
ништима и пође у манастир св.
Андреја, где је велика множина црна
ца (монаха) који ту пребивају. И поче
се подвезивати великим подвигом,

водећи свој живот у доброј мери нео
каљано чувајући чистотом целому
дрија своје девство. Симонида је била
ктиторк а манастира Светог Јована
Претече на Миникејској гори.
Марија, жена Стефана Дечанског,
такође је приступила монашком живо
ту. Након смрти Стефана Дечанског,
1331, његова удовица је остала у
Србији, поставши монахиња Марта. У
поменику манастира Дечана помиње
се одмах иза краља Стефана Дечан
ског и его кральица монахїа Марθа, а
за њом непосредно цар Стефан Душан
и његова жена, те и на надгробном
натпису из 1355. године стоји: Из цар
ског руха проистекох и у царско опет
стигох, која у овом свету милошћу
оног ко ме сазда владарком звана
бејах Марија. Монашког удостојих се
образа и у њему наречена бејах Мар
та кад смртни час на ме дође. И
земљи бејах предата у лето 6863,
месеца априла у седми дан, док цар
ствова премили мој син свим Србљи
ма и Грцима, самодржавни цар Сте
фан и премили мој унук, краљ Урош. А
вас, оци и браћо у Господу, молим
помените ме у молитвама својим.
У следећем броју: Важна улога
женске монашке традиције
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егуларни део НБА сезоне се при
ближава крају. Већ су се углав
ном искристалисале позиције.
Барем оне које воде у плеј – оф. Нажа
лост, како ствари стоје, у наставку
сезоне нећемо гледати „српски“ Сакра
менто. Први су испод црте али имају
огроман заостатак у односу на Лос
Анђелес Клиперсе. Што се тиче остат
ка наше колоније у Америци, сигуран
пут у завршницу су обезбедили Нико
ла Јокић и Боби Марјановић. С обзи
ром на то за које тимове наступају,
нема сумње да би требало далеко да
догурају у доигравању.
Никола Јокић гази са својим Денве
ром ка великом финалу. Многи их већ
сада виде у великом окршају са Гол
ден Стејтом. Боре се са њима за прво
место на Западу. Ко је гледао Денвер
ове сезоне, јасно му је о каквој екипи
се ради. Трче, играју брзо, решетају из
свих позиција и имају велики број
добрих играча на располагању. Оно
што их чини тако добрим је чињеница
да су атипична екипа. Имају под коше
вима два центра који су сјајни у аси
стирању што свакако збуњује против
нике. Уиграни су и лете по терену.
Популарни Џокер је предводник ове
екипе. Већ сам писао о њему и не бих
да паламудим више. Одавно Србија
није имала таквог играча, ако настави
овако, биће свакако најбољи Србин у
историји. Нама остаје само да навија
мо сат као некад и пратимо мечеве
Денвера у плеј – офу.
Други наш кошаркаш који ће уче
ствовати у завршници НБА сезоне не
може се баш похвалити минутажом и
учинком. Бобан Марјановић, као и у
претходним екипама, игра епизодну
улогу у Филаделфији. Добије неких
десетак минута по мечу, а када је са
друге стране неки јачи противник, ни
толико. Оно што је сигурно је, да се
добро зеза. Треба и то знати. Онакав
опичен, још ће и шампионски прстен
узети једног дана. Па нека и узме. Узео
је и Дарко Миличић са Детроит ом, а
играо је још мање од Бобија. Звали су
га победничка цигара јер је улазио
само када је победа већ била обезбе
ђена. Узео је и Пеђа Стојаковић са
Даласом, и то онда када се најмање
надао, на заласку каријере. Али он је
друга димензија у односу на ову двоји
цу. Човек је заслужио прстен свакако.
Морам рећи да ми је жао Сакрамен
та јер су у једном моменту били
озбиљни конкуренти за плеј – оф.

Foto: sports.yahoo.com

Р

Забрањено пушење

Занимљиво је било недавно запажање једног америч
ког новинара када се потегла прича о нашем асу. Наиме,
он је имао јасан одговор на питање зашто се Србин није
снашао у НБА. Једноставно – он пуши. И то није све,
каже. Није водио здрав живот и појављивао се ујутру на
тренинзима онако подбуо, као да је ноћ провео у кафа
ни за покер апаратом
Међутим, како то обично бива у НБА,
тренер у неком моменту почиње да
дивља и да ротира играче без резона.
То се посебно није свидело фановима
у Србији јер су Богдановић и Бјелица
пали у други план пред крај сезоне.
Било како било, утисак је да ова двоји
ца једини користе мозак на терену и
умеју да повежу редове, школовани су
играчи и умеју да играју. Јеби га,
можда следеће сезоне.
И за крај, треба споменути да смо
испустили прилику да гледамо Мило
ша Теодосића у завршници. Наравно,
већ смо апсолвирали да је Тео добио
педалу из Клиперса. Међутим, зани
мљиво је било недавно запажање јед
ног америчког новинара када се поте

гла прича о нашем асу. Наиме, он је
имао јасан одговор на питање зашто
се Србин није снашао у НБА. Једно
ставно – он пуши. И то није све, каже.
Није водио здрав живот и појављивао
се ујутру на тренинзима онако подбуо,
као да је ноћ провео у кафани за покер
апаратом. Реално, он онакав ситан и
млитав, још ако има такве навике као
што овај господин каже, није имао
шансе да успе у НБА. Где ћеш са оним
стенама да се вијаш по терену. Ипак, и
такав какав је, у Европи је доктор
кошарке. Добра ствар је и да је на рас
полагању репрезентацији. Када би још
додали наше мајсторе из НБА, гледа
ли би спектакл ове године на Светском
у Кини.
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ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Бежанија – ОФКЖарково 3:2;
Будућност – Металац 2:1; Инђи
ја – Златибор 2:0; НовиПазар –
ТСЦ 0:1;Раднички 1923 – ОФК
Бечеј 1918 2:0; Синђелић –
ЈаворМатис 1:0; Слобода –
Телеоптик 3:3; Борац – Траjал
0:1.

Беочин: Цемент – Кабел 0:2;
Нови Бановци: Омладинац –
Железн. 0:0; Сакуле: Борац –
Радн. (З) 4:1; Стари Бановци:
Дунав – ОФК Вршац 0:1; Субо
тица: Бачк а – Младост 1:0;
Кула: Хајдук 1912 – ЧСК 5:1;
Пригревица: Братство – Дина
мо 1945 2:0; Ср. Митровица:
Радн. (СМ) – Раднички (НП) 2:0;
Ц. Звезда је била слободна.

Ердевик: Слога (Е) – Подри
ње 2:0; Шајкаш: Борац (Ш) –
Подунавац 2:0; Каћ: Југовић –
ЛСК 1:0; Чуруг: Хајдук (Ч) – Хај
дук (Д) 0:6; Кисач: Татра – Сло
га (Т) 0:3; Стара Пазова: Једин
ство – Раднички 0:2; Рума:
Први Мај – Сремац 0:0; Хајдук
(Б)је био слободан.

Мартинци: Борац (М) – Сло
вен 2:1; Љуково: Љуково – Сло
бода 2:1; Попинци: Напредак –
ПСК 2:0; Кленак: Борац (К) –
Граничар 2:0; Салаш Ноћајски:
Будућност – Доњи Петровци 1:1;
Голубинци: Јадран – Партизан
2:2; Нови Карловци: Полет –
Железничар 0:0; Купиново:
Купиново – Рудар 0:1.

01. Хајдук 1912
02. Кабел
03. Братство
04. Омладинац
05. Железничар
06. Динамо
07. Раднич. (З)
08. Раднич(СМ)
09. ОФК Вршац
10. Бачка 1901
11. Борац
12. Цемент
13. Младост
14. Ц. Звезда
15. Дунав
16. ЧСК Пивара
17. Раднич. (НП)

01 Први Мај
02 Југовић
03 Слога (Е)
04 Борац (Ш)
05 Подриње
06 Сремац
07 Хајдук (Д)
08 Раднички
09 Подунавац
10 Хајдук (Б)
11 Татра
12 Слога (Т)
13 Јединство
14 ЛСК
15 Хајдук (Ч)

01. Железничар
02. Јадран
03. Слобода
04. Партизан
05. Будућност
06. ПСК
07. Рудар
08. Д. Петровци
09. Борац (К)
10. Љуково
11. Полет
12. Напредак
13. Борац (М)
14. Словен
15. Граничар
16. Купиново

01. ТСЦ
02. Јавор
03. Инђија
04. Раднички
05. Златибор
06. Металац
07. Синђелић
08. Бежанија
09. Трајал
10. ОФК Жарк.
11. Бечеј 1918
12. Будућност
13. Борац
14. Телеоптик
15. Слобода
16. Нови Пазар

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

18
18
16
14
15
12
11
13
11
10
9
8
6
5
4
2

8
5
5
6
2
9
11
3
5
7
6
8
7
8
6
8

2
5
7
8
11
7
6
12
12
11
13
12
15
15
18
18

57:18
58:25
45:20
34:28
39:28
44:31
27:20
38:34
25:31
34:37
30:36
26:32
22:40
21:41
15:54
12:52

62
59
53
48
47
45
44
42
38
37
33
32
25
23
18
14

МОЛ СРЕМ
Крушедол: Крушедол – Мла
дост 8:0; Вишњићево: Хајдук –
ОФК Бикић 2:1; Жарковац:
Напредак – Фрушка Гора 1:0;
Бешеново: БСК – Шумар 0:3;
Чалма: Слога (Ч) – Обилић
1993 0:1; Пећинци: Доњи Срем
2015 – Митрос 0:1; Вогањ: Сло
га (В) – Фрушкогорац 2:1;
Обреж: Граничар – Зека Буљу
баша 3:2.
01. Д. Срем
02. Обилић
03. Хајдук
04. Крушедол
05. ОФК Бикић
06. Митрос
07. Шумар
08. БСК
09. Слога (В)
10. Напредак
11. Граничар
12. Ф. Гора
13. З. Буљу.
14. Фрушког.
15. Слога (Ч)
16. Младост

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
12
11
11
9
10
8
7
6
7
7
6
5
2
2
0

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

1
3
2
6
4
7
7
7
5
7
8
8
11
12
13
15

48:14
31:12
42:13
39:16
29:12
35:30
29:22
29:18
25:20
26:23
33:29
19:27
20:32
10:61
19:51
8:62

41
38
37
33
31
30
26
24
24
24
23
21
16
9
8
2

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Ноћај: Ноћај – Граничар 2:0;
Ноћај: Змај – Срем (СР) 6:1;
Сремска Митровица: Трговач
ки – Борац (ВР) 4:0; Лежимир:
Планинац – Полетарац 2:1;
Шашинци: Слобода – Борац
(Ра) 2:0; Засавица: Слога –
Срем (СМ) 1:1.
01. Слога
02. Трговачки
03. Срем (СР)
04. Планинац
05. Слобода
06. Граничар
07. Змај
08. Борац (Ра)
09. Срем (СМ)
10. Борац (ВР)
11. Полетарац
12. Ноћај

12 10 2 0 44:11 32
12 8 3 1 31:12 27
12 7 1 4 31:24 22
12 6 3 3 31:18 21
12 7 0 5 21:16 21
12 6 1 5 17:15 19
12 4 3 5 33:28 15
12 4 2 6 24:35 14
12 2 5 5 29:35 11
12 3 1 8 21:41 10
12 1 3 8 20:32 6
12 2 0 10 18:53 6

18
19
19
19
19
19
19
19
19
18
19
19
19
18
19
19
19

14
14
11
12
9
7
6
7
6
7
6
5
5
5
4
3
3

3
2
5
2
5
6
9
5
4
1
3
5
5
3
5
5
4

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

28:5
39:13
33:19
22:12
19:13
21:16
21:18
27:24
15:19
21:26
25:28
19:26
14:28
15:23
24:34
17:35
12:33

45
44
38
38
32
27
27
26
22
22
21
20
20
18
17
14
13

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

КАРАТЕ КЛУБ СРЕМ

Четрнаест медаља

13
11
9
8
8
8
9
7
7
6
5
6
4
3
0

1
3
3
6
5
5
0
2
1
3
5
2
5
3
0

3
3
5
3
4
4
7
8
9
7
7
8
8
11
17

36:14
21:12
31:17
26:14
25:12
18:13
31:13
26:26
24:22
27:27
16:18
14:25
18:24
13:37
2:54

СРЕМСКА ЛИГА

40
36
30
30
29
29
27
23
22
21
20
20
17
12
0

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

12
13
13
12
10
10
6
7
7
6
6
6
5
3
4
1

5
2
2
3
2
2
7
3
2
5
4
0
2
4
1
2

1
3
3
3
6
6
5
8
9
7
8
12
11
11
13
15

39:6
40:19
34:13
52:14
53:22
28:27
23:17
29:37
35:38
24:28
28:26
26:39
21:32
16:38
22:67
8:55

за јуниор
 е и пионире. На такмичењу је оборен
и један светски рекорд у бацању копља у
категорији пионирки. Чланица САК „Сента”
Адриана Вилагош, бацила је копље на даљи
ну од 65,77 метара и поставила нови државни
и светски рекорд у овој дисциплини.
Атлетичари АК „Срем” освојили су три
медаље. Сара Станимировић је у бацању
копља у категорији јуниорки освојила сребрну
медаљу. Славко Стевић, иначе скакач у вис,
учествовао је у јуниорском такмичењу у баца
њу диска и хицем дугачким 37,03 метра осво
јио бронзу. Трећепласирана је била и Мила
Миљковић у дисциплини бацање кугле за
пионирке, резултатом 10,92 метра.
Б. К.

Државно Првенство у катама и борбама за
полетарце, пионире и наде одржало се од 23
до 24. марта у спортској хали Језеро у Каргу
јевцу. Првенство је организовала Карате феде
рација Србије, а учешће је узело преко 123
клубова и преко 1.200 пласираних такмичара
из регион
 а. Каратисти Карате клуба „Срем“
освојили су укупно 14 медаља и тиме заузели
место међу најуспешнијим клубовима у држа
ви. Освојено је пет златних, три сребрне и
шест бронзаних медаља. Злато су освојили:
Миона Мурић (2010) у класи Ц и у апсолутном
нивоу, Сара Старчевић (2008) у класи Б и у
апсолутном нивоу, Нина Драгојловић (2006) у
каси Д. Сребрне медаље су узели: Јована
Жегарац (2008) у класи Ц, Анђела Перовић
(2010) у апсолутном нивоу, Биљана Драгојло
вић (2009) борбе до 30 килограма. Бронзу су
освојили: Елена Милошевић (2007) у калси Б и
у апсолутном нивоу, Матеја Видовић (2008)
класа Е, Јована Радовановић (2007) класа Д,
Ирена Грујанић (2011) класа Е и Хелена Мал
башић (2009) класа Д. 
З.П.

На такмичењу основних школа Сремског
округа у одбојци 21. марта у Доњем Товарни
ку, од пет екипа, дечаци ОШ „Слободан Бајић
Паја“ су победама над екипама из Нове Пазове
и Вашице, освојили прво место.
Изборили су пласман за међурегионално так
мичење које ће се одржати у Ваљеву.
З. К.

АК „СРЕМ“

САВАТЕ

Нема мировања
Атлетичари „Срема” не мирују. Овог викен
да борили су се на два фронта, тркачком и
бацачком.
У суботу, 23. марта је у Инђији одржан 39.
Крос Срема, освојено је пет медаља. Побед
ница у трци девојчица трећи-четврти разред
на 500 метара је Катарина Шкорић, док су
сребрне медаље освојили Мауна Мирко у
трци јуниора на 3.000 метара, Андреј Јокси
мовић у трци пионира на 800 метара, Душан
Петровић у трци средњошколаца на 800 мета
ра и Ксенија Барна у трци рекреативаца на
1.500 метара.
У недељу, 24. марта у Сремској Митровици
у организацији АК „Срем” је одржано зимско
првенство Србије у бацачким дисциплинама

ОДБОЈКА

Основци први

Успех Румљана
Првенство Србије за млађе јуниоре, јуниоре
и сениоре у комбат саватеу одржано је 24. мар
та у румском Спортском центру. Надметало се
56 такмичара из 14 клубова, а поново је нају
спешнији био СБК „Рума“ са освојених пет
златних и четири сребрне медаље.
Златне медаље су освојили Петар Јованов,
Никола Ракић, Јована Касап, Марко Видаковић
и Владимир Јанковић, а сребро Ђура Руп,
Немања Грујић, Николина Касап и Немања
Куриџа.
Организатори првенства су били СБК „Рума“
и Савате савез Србије. Покровитељи такмиче
ња у Руми су били Министарство омладине и
спорта и локална самоуправа.

С. Џ.

41
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1790. Измишљене су пертле.
1941. У Београду је, пред зору, у
офиц ирс ком пуч у свргн ут
регент кнез Павле Карађорђе
вић и на престо је доведен
малолетни краљ Петар II Кара
ђорђевић. Збачена је и влада
Драгише Цветковића и Влатка
Мачека и образована нова с
генералом Душаном Симови
ћем на челу.
28. март
1797. Натанијел Бригс из Њу
Хемпшира патентирао је веш
машину.
1811. Умро је српски просвети
тељ, писац, филозоф и педагог
Димитрије Обрадовић, познат
по монашком имену Доситеј,
први српски министар просвете,
једна од најзначајнијих и најути
цајнијих личности српског наро
да крајем 18. и почетком 19.
века.
29. март
1886. Хемичар и фармацеут
Џон Пембертон почиње да
рекламира кока-колу (са кокаи
ном).
30. март
1746. Рођен је Франциско Гоја,
шпански сликар и гравер.
1853. Рођен је Винсент ван Гог,
холандски и француски сликар,
један од најоригиналнијих и нај
темпераментнијих модерних
европских сликара.
31. март
1596. Рођен француски фило
зоф, математичар и физичар
Рене Декарт, чије је дело озна
чило раскид са сколастиком и
зачетак модерне филозофије
рационализма.
1889. 320 метара висока Ајфе
лова кула, челичне конструкци
је, званично је отворена за свет
ску изложбу, у знак сећања на
Француску револуцију.
1921. Алберт Ајнштајн одржао
је предавања у Њујорку пред
ставивши при том своју нову
теорију - теорију релативитета.

27. MART 2019.

HOROSKOP
ОВАН: Покушавате
да промените уста
љена правила на
пословној сцени, али
примећујете извесно негодова
ње. Околина није заинтересова
на да подржи ваше савремене
идеје о пословању. Довољно сте
сналажљиви да остварите раз
личите емотивне контакте, али
не волите да се налазите на
мети нечијег испитивања.
БИК: Врло сте енер
гични у ситуацијама
када браните своје
пословне циљеве и
интересе, али немате довољно
концентрације да се посветите
детаљној анализи догађаја.
Важно је да рационално користи
те своју енергију и време. Ком
плименти које добијате од некога
са стране, наводе вас на погре
шна очекивања.
БЛИЗАНЦИ: Стал о
вам је да будете
запажени у послов
ним круговима, али
све има своју цену или разумну
границу, до које вам је дозвоље
но да импровизујете са ориги
налним идејама. У љубавном
животу углавном се управљате
према својим емотивним импул
сима и потребама. Партнер са
приметним негодовањем слуша
ваше идеје. Пронађите складну
формулу.
РАК: На врло успе
шан и ефик ас ан
начин можете да
завршите низ послов
них договора на различитим
странама. На ваше самопоузда
ње додатно утичу позитивни
коментари и сјајан утисак о коме
се говори. Партнер понекад уме
да поремети ваш емотиван
ритам, на срећу умете да се ори
јентишете према креативним
садржајима и новим изворима
радости.

1. април
1889. У Чикагу је продата прва
машина за прање судова.
1946. У првој великој радној
акцији омладине Југославије
после ослобођења земље од
нацистичке окупације у Другом
светском рату, почела је изград
ња пруге Брчко-Бановићи. Пру
гу дугу 90 километара изгради
ло је 60.000 младих из свих
крајева земље 7. новембра
1946.

ЛАВ: Налазите се у
сјајној форми и има
те врло амбициозне
планове. Уз одређе
ну дозу мудрости и
са добро осмишљеним потезима
лако можете да остварите своје
пословне намере. Стало вам је
да одржите романтичну слику у
односу са блиском особом.
Ваша емотивна инспирација
понекад превазилази и нечија
скривена маштања.

2. април
1917. У Солуну је Српски војни
суд покренуо процес против гру
пе официра, укључујући гене
ралштабног пуковника Драгути
на Димитријевића Аписа. Опту
жбе за припремање побуне у
војсци, за преврат и убиство
регента и српског премијера
Николе Пашића нису доказане,
али је Суд девет оптужених осу
дио на смрт и двојицу на 15
година робије.

ДЕВИЦА: Осећате
креативну инспира
цију и потребу да
прош ир ит е
своје
видике. Важно је да прилагодите
свој професионални стил и вред
носне критеријуме према зајед
ничким интересима. Емотивни
занос у вама буди нове идеје и
подстиче велику радост. Љубав
на хармонија позитивно утиче на
ваше комплетно самопоуздање и
на велики занос.

ВАГА: Захваљујући
доброј вештини пре
говарања успевате да
се уклопите и послов
не договоре. Проширите своја
професионална интересовања у
различитим правцима изражава
ња. Негативна тензија која посто
ји између вас и вољене особе
треба да вас покрене на нови
импулс и љубавно зближавање.
Учините све да усрећите вољену
особу.
ШКОРПИЈА: Прати
вас неизвесност у
процени нових дога
ђаја на пословној
сцени. Не кријете да су ваша
очекивања велик а, међутим
примећујете да сарадници
цесто мењају своје мишљење.
Ослоните се на практичан дух и
на спос обност аналитичк ог
расуђивања. Иако ваш љубавни
однос није претерано идиличан
, то вам неће сметати да се
представите у позитивном све
тлу.
СТРЕЛАЦ: Изненад
не промене на послу
ремете ваш свако
дневни ритам, али у
свом типичном маниру делујете
врло енергично и не одустајете
од зацртаних циљева. Задовољ
ство и хармонија која вас прати у
породичном животу или у односу
са вољеном особом, позитивно
се рефлектује на ваше понаша
ње и изглед.
ЈАРАЦ: У неким изне
надним догађајима
морате деловати тре
звен о.
Понек ад
постоје проблеми који захтевају
фазу креативне инкубације, пре
него што се искристалише доба
одлука. У односу са партнером
честе промене распол ожења
стварају додатну нервозу. Дога
ђаји из вашег љубавног живота
не треба да заокупљају пажњу
јавности. Будите дискретни.

Crkveni
kalendar
Среда, 27. (14) март
Преподобни Бенедикт Нурсиј
ски
Четвртак, 28. (15) март
Свети мученици Агапоје и други
с њим
Петак, 29. (16) март
Свети апостол Аристовул; Све
ти мученик Савин
Субота, 30. (17) март
Свети Алексије, Човек Божји
Недеља, 31. (18) март
Свети Кирил Јерусалимски
Понедељак, 1. април
(19. март)
Свети мученици Хризант, Дари
ја и други; Преподобни Симеон
Дајбапски
Уторак, 2. април (20. март)
Преподобни оци поубијани у
манастиру Светог Саве Освеће
ног

Кремасти
колач
Састојци: 2 кесице посног
шлага, 250 милилитара неког
сока или воде, 50 грама кикирики
ја, 30 грама ораха, 30 грама
лешника, 200 грама посног кекса,
2 кашике шећера, 200 грама чоко
ладе за кување, посни маргарин
или уље

ВОДОЛИЈА: Умете
да процените повољ
ну ситуац
 ију и верује
те у своје знање.
Важно је употребите практично
искуство и да правилно заштити
те своје интересе. У односу са
вољеном особом, боље је да
неке ствари мудро прећутите
него да заговарате дијалог који
води ка ривалству или распири
вању ниских страсти.

Припрема: Крупно самељите
кикирики, орахе и лешнике. Уму
тите шлаг и шећер са соком или
водом. Додајте лешнике, орахе и
кикирики и промешајте. Самељи
те или изломите кекс па додајте у
смесу, па промешајте. Обложите
калуп фолијом па ставите целу
смесу у њега, изравнајте па на
врх поређајте кекс који сте мало
натопили у соку.Ставите колач за
замрзивач на сат времена. Напра
вите глазуру од чоколаде и марга
рина или уља па прелијте преко
окренутог колача.

РИБЕ: У достојан
ственом стилу и без
сувиш них
питањ а
прих ватате
нечије
критичко мишљење које вам се
не допада. Усмерите своју креа
тивну енергију у корисном прав
цу и стрпљиво сачекајте на одго
варајуће услове. Своја осећања
не можете да подведете под нека
разумна мерила, али то вам
неће сметати да остварите своје
љубавне намере.

• Да смо се другачије
срели, све би било рани
је.
• Сине, немој да љуљаш
баку. Није се зато обеси
ла.
• Никад те нећу забора
вити, само иди.
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СВЕТСКИ ДАН ШАЛЕ

Д

ан шале се традиционално обе
лежава широм света сваког првог
априла у години. Многи ће се сло
жити да је смех лек и да нам је преко
потребан, а да се данашњица све мање
смеје. Првог априла људи једни другима
праве безопасне смицалице, медији могу
објавити лажне новости. Таква шала се
назива проваприлска шала, а онај коме
је смицалица успела, узвикује „Априлили- ли!!“. Већина нас зна да је први април
Дан шале, али је несигурна када говори
мо о његовом пореклу. Постоји неколико
теорија која објашњава порекло првог
априла као Дана шале. Једна од њих је
повезана са Бибилијом када је Ноје први
пут пустио голубицу да провери да ли
се повукла вода која је настала услед
полаве, и то прерано. Да је то била реч
о првом априлу, потврђено је у Хебреј
ској Библији. Друга теорија која је везана
за Библију је када је Исуса послао Пон

тије Пилат од Ирода и назад, управо на
први април. То се у ствари схватало као
узалудан посао, односно као смицалица.
Овај дан се и везује за древни Рим. Сма
тра се да су римљани и Келти празно
вали фестивал шала у време пролећне
равнодневнице, која је око Дана шале.
Древни римски мит који говори о богу
Плутону и отмици Просерпине, богиње
жита и жетве је још један догоађај који се
везује за Дан шале. Просерпинина мај
ка је могла само да чује глас своје ћерке
и узалудно је тражила по пространстви
ма подземног света. Исто као и у случају
Исуса и Понтија, и ово се сматрало уза
лудним послом.
Прелазак са јулијанског на грегори
јански календар је још један од догађаја
који се везује за Дан шале. Римљани и
Хиндуси су Нову годину славили после
пролећне равнодневнице, која је 20. или
21. марта. У средњем веку, велики део

Познате првоаприлске шале
Шпагети с дрвета
ББЦ је 1. априла 1957. у емисији
Панорама приказао репортажу о поро
дици из Тицина (Швајцарска) која узгаја
стабла на којима расту шпагети. У сре
дишту репортаже била је жена која бере
шпагете с дрвета. Гледаоци су Би-Би-Си
након емисије засули писмима и теле
фонским позивима. Желели су знати где
могу набавити шпагети-стабло.

Хамбургер за леворуке
Бургер Кинг је 1998. у новинама USA
Today објавио оглас за „Left-Handed
Whopper“, хамбургер који је посебно
направљен за леворуке. Састојци из
хамбургера приликом конзумације капа
ју на страну која погодује леворукима.
Након што су леворуки похрлили у
ресторане, Бургер Кинг је признао да се
само шалио, те да је у међувремену
запримио на хиљаде наруџбина за хам
бургер који одговара дешњацима.

Рат светова
Одлична, иако ненамерна шала из
1938. доказује да је врло лако збунити
масу која радио не слуша позорно.

Foto: portalmladi.com

Одакле потичу првоаприлске
смицалице?

Орсон Велс је радио-драмом Х. Г. Велса
„Рат светова“ изазвао масовну панику у
САД-у јер су слушатељи поверовали да
су свет заиста напали ванземаљци.
Америк анци се нису смирили нити
након низа упозорења да се ради
искључиво о фикцији и радио-драми.
Претпоставља се да је око 1,7 милиона
људи причу схватило здраво за готово.

Европе је славило 25. март као почеатак
Нове године. Славље је трајало седам
дана, све до првог априла. Међутим,
папа Гргур XIII je 1582. године наредио
да се поштује грегоријански календар по
коме се Нова година прославља 1. јану
ара. Многи су то одбили да се повинују
овој наредби и наставили да Нову годину
славе око првог априла. Они који су при
хватили нови календар, тог дана су зби
јали шале на рачун необавештених, а
притом су исмевали застарела славља.
Једна од теорија је везана и за британ
ског краља из XVIII века, који је сваки пут
којим је пролазио прогласио путем од јав
ног значаја. Једном је првог априла пла
нирао да прође кроз део града Нотингем
шира. Грађани су том приликом решили
да му не дозволе улазак. Због тога, краљ
је послао војску, али када је војска сти
гла, цео град се помало лудо понашао.
Када је краљ чуо како су се становници
Нотингемшира понашали, одлучио је да
их не казни, јер су за то били исувише
глупи. Мало људи зна да је време за
првоап
 рилске шале и смицалице дозво
љено само до дванаест часова по подне.
Успешна првоап
 рилска шала је она
након које се сви смеју, а највише особа
која је била жртва исте. Познати аме
рички хумориста и писац Марк Твен је
на тему првоаприлских шала рекао да
првог априла у ствари сазнајемо какви
смо осталих 364 дана у години.
З. Поповић
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