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за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
РАДЕНКОВИЋ: РЕКОНСТРУКЦИЈА АМБУЛАНТЕ

Ускоро нови сјај старог објекта

У

мачванском
селу
Раденковић су запо
чети
радови
на
реконструкцији амбуланте.
Радове финансира Кан
целарија за управљање
јавним улагањима. Згра
да амбуланте датира још
од давне 1926. године,
за чију је изгрдању новац
издвојио добротвор Сава
Јанковић. Према речима,
секретара Месне заједни
це Раденковића Радојице
Турудића, ова амбуланта
је некада имала 16 лежа
јева, зубара, лекара и јед
ну медицинку сестру. Од
2004. године, амбуланта је
исељена у закупљени про
стор Дома културе, а лекар
долази једном недељно.
Председник
Савета
месне заједнице Раденко
вића Урош Веселиновић се
овом приликом захвалио
Канцеларији за управља
ње јавним улагањима, јер
је омогућила да се започ
не реконструкција старе
амбуланте. Вредност овог
пројекта је око 6,5 милио
на динара. Такође, локал
на самоуправа је још један
партнер у овом подухвату,
која је и аплицирала за
овај пројекат.
– План је да се радови
заврше за неких 75 дана,
али смо добили инфор

Војислав Мирнић

мацију од извођача радо
ва да ће се они и раније
привести крају. Пре седам
година је урађена рекон
струкција крова како би се
објекат заштитио од даљег
пропадања. Треба доста
тога да се уради и надам
се да ћемо ускоро прису
ствовати свечаном отва
рању амбуланте, рекао је
Веселиновић.
– Потпуна санација ове
амбуланте ће значити да
ће присуство лекара бити
повећано. Од сада ће
лекар у Раденковић дола
зити три пута недељно.
Овим ће услуга примар
не здравствене заштитите
бити доступнија становни
цима Раденковића, рекао
је начелник Градске упра

Петар Самарџић

ве за здавствену и соци
јалну заштиту Војислав
Мирнић.
Такође, Мирнић је додао
да је ово друга амбуланта
која се обнавља. Прва је
обновљена амбуланта је
у Великим Радинцима. До
краја 2019. године биће
реконструисана још једна
амбуланта и санација још
две до краја 2020. године.
Петар Самарџић, дирек
тор Агенције за рурални
развој града, је навео да је
овогодишњи Града Срем
ска Митровица рурално
оријентисан, што се може
видети и по досадашњим
урађеним пројектима, као
што су потпуно нова школа
у Мачванској Митровици,
санирање крова на згради

Радојица Турудић

школе у Засавици, урађе
на је и бициклистичка ста
за од Мачванске Митрови
це до Засавице, завршава
се капела и црква у Равњу
и слични.
– Пројекти адаптирања и
санације оваквих пројека
та су од великог значаја,
најпре за људе који, кон
кретно, живе у Раденко
вићу. Знамо, на жалост, да
је у селима присутан већи
проценат старијих људи
којима је најпротребни
ја услуга лечења. Ми смо
настојали овим пројектом
да здравствену зашти
ту у Раденковићу учини
мо доступнијом, рекао је
Петар Самарџић.

З. Поповић
Фото: Б. Туцаковић

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Чека се поштењачина
Foto: Reuters/Đorđe Kojadinović

Pi{e: Svetlana
Cucani}

С

вет је чудно место, и мења се
брже него што бисмо поверо
вали. Ево на пример, 21. век
је необичан век и ми, људи 20. века,
дакле, сви матори што смо на „ви“ са
разним новотаријама (мени рецимо
вибер ствара највише недоумица),
тешко можемо да пратимо правац.
Међутим, верујем да се сви питамо
„куд плови овај брод“?
Рецимо, протести. Рекао би човек
шта ту има необично и ново. Али,
није то баш тако једноставно. Није у
21. веку. Дочим је у 20. веку било нор
мално и једноставно. Изађу људи на
улице, испред њих стане нека поли
тичка партија и они лепо изнесу сво
је захтеве. И онда то иде редом… А
све зависи од природе режима, ако
је режим нервозан и што би рекли „на
крај срца“, онда раде водени топови,
гумени меци, изводе се коњи и керови
и тако даље све до тенкова, к’о реци
мо 9. марта. Захтеви обично јасни и
прецизни - доле ТВ Бастиља, или да

се врате покрадени гласови на локал
ним изборима 1996. или 2000. И тачка!
Зна се шта се тражи, и зна се ко тражи.
Али, то је био мрачни 20. век.
У 21. веку у Србији људи три месеца
демонстрирају и шетају по Београду и
многим другим градовима. Режим не
изводи ни керове ни топове, јер нема
потребе. Нити се зна ко води демон
страције, а што се тиче захтева, они
су у сфери научне фантастике. Да А.
Вучић поднесе оставку. Види богати?
Он вероватно једва чека да удовољи
тим захтевима.
Али, нису само циљеви ових проте
ста проблематични. Више ми је нео
бична та организација, за коју нико
не зна из ког тачно центра иде. И ко
ће сести сутра у фотељу А. Вучића,
фигуративно речено? Ови што шетају
су много пробирљиви. Као, траже се
нова лица, а кад се појави неко ново
лице, онда сви повичу „ма ко је он и
где њега нађосте“. Шетачи и демон
странти би волели неког високомо

ралног, неукаљаног, чистог и поште
ног, што је легитимно, али прилично
инфантилно. И да то не буде неко ко
би само да заседне у фотељу. Али, ако
изабереш неког ко неће да заседне у
фотељу, џабе га бираш, зар не? А ови
што хоће фотељу уопште нису по уку
су данашњих демонстраната. Плус,
што су већ били у фотељи, па се зна
какви су кад заседну. И тако, то је једно
врзино коло у ком се препилићу жеље
и могућности у Србији међ шљивама.
уди свакако имају право да
јасно и гласно искажу своје
незадовољство и на улици,
али би било много боље да то неза
довољство искажу на изборима. А
ако овако наставе да „развлаче питу“,
демонстранти ће се уморити пре или
касније. Нисам ја нарочито паметна,
али то смо већ видели са демонстра
цијама у вези рушења Савамале. Било
једно време, па престало. Почела
сезона годишњих одмора и летовања.
Али, у Савамали није било Бошка.

Љ
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МИТРОВИЦА

IZVESTAN
POGLED

Јавни
конкурси

Pi{e:
Vladimir ]osi}

Покрајински секретаријат
за пољопривреду, водопри
вреду и шумарство распи
сао је Конкурс за доделу
средстава
за
подршку
младима у руралним под
ручјима на територији АП
Војводине у 2019. години.
Конкурс је отворен до 22.
априла 2019. године.
Млади пољопривредници
са територије Града Срем
ска Митровица, помоћ и
подршку у вези са конкурсом
могу добити у просторијама
Агенције за рурални развој
Града Сремска Митровица,
на адреси Светог Димитри
ја бр.6, а више информација
путем телефона 610-573.
Расписан је Јавни кон
курс о додели бесповратних
средстава женском пред
узетништву за субвенцио
нисање трошкова набавке
машина, опреме, софтвера
или услуге у 2019. години.
Рок за подношење пријава
је 11. април 2019. године.
Додатне
информације
могу се добити у Покра
јинском секретаријату за
привреду и туризам путем
телефона
021/487-4306
сваког радног дана, од 10
до 14 часова.
Покрајински секретари
јат за привреду и туризам
расписао је неколико јавних
конкурса за доделу беспо
вратних средстава намење
них различитим субјектима,
а у функцији унапређења
туристичког
потенцијала
и укупног привредног раз
воја АП Војводине. Неки
од конкурса намењени су
женском предузетништву,
кластер
организацијама,
пословним инкубаторима,
као и удружењима грађана
за организовање конгреса и
манифестација.
Расписани су и конкур
си за доделу бесповратних
средстава микро и малим
привредним
друштвима
и предузетницима за суб
венционисање
издатака
за набавку репроматери
јала, машина, опреме или
софтвера, потом за развој
и ревитализацију послова
који се сматрају уметничким
и старим занатима, као и за
развој креативне економије.
Рок за подношење при
јава по овим јавним кон
курсима је 11. април 2019.
године.

Бундева
у помијари

КОМЕ СМЕТА И ЗАШТО: Владимир Санадер

Т

ако то бива кад се за послове
новинара (и новинарки наравно) све
више одлучују они који не могу да
нађу посао ни као таксисти или конобари.
Јер да би неко био адвокат или лекар, на
пример, мора да добро нажуља клупу док
стигне до правосудног испита или
специјалисте. Пекар, шлосер, апотекар,
морају такође да заврше некакве школе,
једноставно, јер тако стоје ствари. Не може
неко да растеже тесто за бурек ако га
никад није видео, па макар га и јео.
Наравно. у свом послу греше, понекад и
адвокати, лекари, па зашто би били
изузетак и новинари. Основна ствар
културе у било чему јесте, ако треба,
признати грешку. Због тога не пада круна с
главе, осим можда будалама, које не
прихватају истину, макар била очигледна,
Тако се, ето десило да екипа из Радио
Озона направи грешку која је занимљива
по томе што нема ни једну чињеницу која
има везе с мозгом, и што је животно
неостварива. Испало је да човек, који није
био чак ни на листи за одборника, а камо
ли изабран, треба да буде постављен за
новог митровачког градоначелника. Без
избора, наравно. Обашка што се
градоначелник не поставља, него се бира
гласовима „за“ и „против“ на седници
градске скупштине. И сви су се на тај тзв.
новинарски гаф насмејали, да не кажемо
наругали, осим аутора текста, за који је
тврђено да је „добијен са меродавног
места“. Ајде, молим те. Ако изузмемо
чињеницу да је новинар био мало „глув“,
односно да је „меродавно место“ понекад
склоно шали, нарочито кад се од њега
траже озбиљне информације на неозбиљан
начин (телефонирањем из кафане, или
слично), ствар није нејасна. Уосталом, кад
би „меродавно место“ рекло да Митровица
више није у Срему, већ у Мрдуши Доњој, да
ли би се и то прихватило као „меродавно“.
(Јер новинари, ако имају диктафон, ваљда

не морају да имају мозак. Но, како год, да
ли из чисте неозбиљности и новинарске
неписмености, грешка се десила и М
новине су на њу упозориле без икакве зле
намере. Грешке се једноставно дешавају у
сваком послу, али да би се исправиле
потребно је да онај ко је погрешио то и
призна. Али, у овом случају то тешко бива.
Јер, у овом случају, уместо да неписмени и
неозбиљни новинари признају своју грешку,
они самоуверено настављају свој
аналфабетски тулум, уз „аргументе“ да ће
„сви они видети“ шта ће се десити у
„наредна два месеца“, када ће се ваљда
кола сумње преломити преко леђа оних
који ваљда не верују да се градоначелник
не бира на изборима. А два месеца свакако
није довољно време да се обаве и избори
и формирање скупштине и избор
градоначелника. Што би рекли наши
саговорници – о том потом.
евезано за учињене грешке, које су
увек могуће, најзанимљивија је
вриштећа неписмена и недокуцана
одбрана колега из Радио Озона. Та особа,
која једва да зна и сва слова новинарског
заната и у чијој је перцепцији Милица
Стојадиновић Српкиња „млада партизанка
бомбу носила“, свакако није биће које
треба да својим „ауторитетом“ стоји иза
било кога од новинара. Због тога су је
ваљда називали бундевом, али не оном од
које се прави бундевара.
И тако се поново враћамо на питање
неписмених сподоба које се представљају
као новинари. Али није само школа битна.
Два велика српска новинара Александар
Тијанић и Богдан Тирнанић нису имали
неке велике официјелне школе. Али они су
били све, само не интелектуално лењи.
Ако хоћете да видите да ли неко има макар
малу жичицу за новинарски занат,
погледајте које новине чита. Дотична
„Бундева“ није читала ништа. Осим можда
хороскопа?
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Први радни дан

ЈАЗАК

Почели радови на гасификацији

П

осле прибављања потребне доку
ментације, започео је велики посао
на гасификације иришке општине,
тачније 11 насељених места ове општине.
Радови су стартовали 27. марта у Јаску,
из једноставног разлога, што је за ово
село добијена прва грађевинска дозвола.
Посао на гасификацији је уговорен крајем
2017. године, током целе прошле годи
не је прибављана пројектно - техничка
документација и добијање грађевинских
дозвола.
Комплетни радови требало би да се
окончају до 28. марта 2021. године.
Почетку ових радова су присуствовали
Стеван Казимировић, председник Општи
не, Јовица Богдан, извршни директор за
инвестиције у „Србијагасу“, који је инве
ститор радова, као и Милинко Цицмил,
власник фирме „Промонт група“, извођа
ча радова.
Стеван Казимировић је указао да је
реч о великом пројекту чија је вредност

6,5 милиона евра. Сем Ирига, као центра
општине који је гасификован, сада следи
гасификација преосталих 11 насељених
места.
– Кренули смо по западној страни, од
Ривице, Врдника, Јаска ка Малој Реме
ти, а радови започињу у Јаску 27. марта.
У току ове и следеће године, биће завр
шени радови на овом великом пројекту,
који је значајан за нашу општину, како
због туризма, тако и привреде и прера
ђивача. Средства је обезбедио „Србија
гас“, а извођач радова је „Промонт група“.
Локална самоуправа је дала логистичку
подршку, као и све потребне дозволе –
рекао је Казимировић.
– Ми смо обезбедили средства за гаси
фикацију којом ће бити покривени инду
стријски произвођачи, туристички објекти
као и домаћинства. Посао подразумева
око 200 километара гасовода, челичних и
полиуретанских цеви, а радови иду фазно.
До краја ове године поједини делови ће

Стеван Казимировић, Милинко Цицмил и Јовица Богдан

бити спремни за гас, а од следеће сви. У
Срему је Ириг последња негасификована
општина, ту је и неколико села у сремско
митровачкој општини, а када се приведу
крају и радови у Белој Цркви, онда ће све
општине у Војводини бити гасификоване
– истакао је Јовица Богдан у Јаску.
Милинко Цицмил, власник компаније
„Промонт груп“ је захвалио „Србијагасу“,
као и иришкој општини и Покрајини, који
су омогућили почетак овог великог посла.
Он је додао да радови стартују у Јаску,
следи Ривица, па Врдник, и редом сва
преос тала села.
– Укупно имамо у иришкој општини око
200 километара гасовода, ако рачунамо и
сам Ириг. Ове и следеће године се ради
114 километара гасовода у насељеним
местима, од тога 85 километара гасовода
притиска до три бара. То је дистрибутив
на гасна мрежа, потом је 25 километара
дистрибутивне мреже са притиском до
четири бара и 30 километара челичних
цеви средњег притиска до 16 бара. Има
ћемо и седам мерно-регулационих ста
ница, а једна ће бити у Јаску – изјавио је
Цицмил.
Он је, са друге стране, и као будући
корисник гаса, указао да је доста уложио
у Ириг, а планира и даља улагања у обла
сти здравства и туризма.
– Расте број туриста у иришкој општи
ни и гасификација је битна, и са аспекта
заштите и чувања природе, јер је гас еко
лошко гориво. Што се тиче кућних при
кључака, спискови ће се правити крајем
ове и половином следеће године, а посто
ји могућност да се домаћинства прикљу
че током извођења радова, па тада ће
и цена бити нешто нижа – истакао је
Миленко Цицмил.
Гас ће се прикључити на гасовод из
Руме, у Ривици, тако да ће га већ крајем
ове године моћи користити потрошачи из
села, где се радови на гасоводу заврше.
С. Џ.
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СЕДНИЦА СО ИРИГ

У Врднику ће се градити жичара

Седница СО Ириг

Н

ови Статут Општине Ириг, рађен
у складу са изменама и допуна
ма Закона о локалној самоупра
ви, усвојен је на 29. седници СО Ириг
која је одржана 29. марта.
Оливера Филиповић Протић, начел
ница Општинске управе, говорећи
о новом Статуту је истакла да је то
највиши правни акт једне локалне
заједнице и он повлачи обавезу, да
се сва друга правна акта ниже прав
не снаге морају усагласити са Стату
том. За доношење новог Статута је
испоштована комплетна процедура, а
добијена и сагласност Министарства
за државну управу и локалну самоу
праву.
– Овим Статутом су неке раније
одредбе задржане, а најважније изме
не се тичу саме Скупштине, наиме
уместо досадашњих 20, већ за сле
деће изборе бираће се 19 одборни
ка. Такође, број чланова Општинског
већа ће, уместо досадашњих седам
плус два, а то председник и заменик
председника по функцији, смањи
ти на пет. Дефинисане су и, донекле
измењене, надлежности председника
Општине и Општинског већа. Раније
је постојала и могућност да председ
ник има три помоћника, а сада, зато
што смо општина са мање од 15.000
становника, имамо право на једног
помоћника. Статутом су дефинисана
и три облика непосредног учешћа гра
ђана – грађанска иницијатива, збор
грађана и референдум, а доста је
измена везано и за изборе у месним
заједницама – појаснила је шта доно
си нови Статут Оливера Филиповић
Протић.
Она је додала и да се све постојеће
одлуке морају усагласити са Законом

Оливера Филиповић Протић

и Статутом, а док се не измене, посто
јеће остају у примени, али само оне
које нису у супротности са Законом о
локалној самоуправи и Статутом.
На овој седници је донето више
одлука о изменама одлука о називи
ма улица у Иригу, Врднику, Шатринци
ма, Великој Ремети и Крушедол селу
и то по иницијативама грађана.
Посебну пажњу је изазвала одлука
о изради плана детаљне регулаци
је жичаре Врдничка кула – Врдник.
Овим планом се утврђује оквирна гра
ница обухвата тог пројекта.
Оливер Огњеновић, секретар Коми
сије за планове је указао да је основ
ни циљ дефинисање коридора и
регулисање неопходних површина
јавне и остале намене за жичару. Рок
за израду нацрта је четири месеца,

Оливер Огњеновић

средства за израду обезбеђује подно
силац иницијативе, а то је „Промонт
група“, док је обрађивач плана Завод
за урбанизам Војводине. Уз овај план
треба радити и стратешку процену
утицаја на животну средину, зато што
се делом налази и у Национ
 алном
парку „Фрушка гора“.
– Овим документом ће се преци
зирати траса жичаре, као и заштит
ни појас. Били смо и у Влади Србије
везано за ову иницијативу и држава је
заинтересована да учествује у финан
сирању овог пројекта. Тада је било
речи и о ски-стази у Врднику – рекао
је одборницима Оливер Огњеновић.
План детаљне регулације ће бити
рађен и за центар Врдника, тачније за
парк и пијацу.
С. Џакула
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НОБЕЛОВАЦ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Климатске промене
не познају границе
Д

ва еминентна свет
ска експерта у области
животне средине и кли
матских промена, као гости
Института за низијско шумар
ство и животну средину Уни
верзитета у Новом Саду,
били су у посети Сремској
Митровици, 27. марта 2019.
године. Професор др Рикар
до Валентини, са италијан
ског Универзитета Витербо,
добитник Нобелове награ
де 2007. године за мир за
допринос у области климат
ских промена, као и проф. др
Иван Иванович Васењев, са
Државног Пољопривредног
универзитета Тимирјазев из
Москве, експерт ФАО (Орга
низација за храну и пољо
привреду) при Уједињеним
нацијама, боравећи у нашој
земљи, између осталог, изра
зили су и жељу да посете
Сремску Митровицу.
Значај ове радне посете,
не само за град, за Инсти
тут и академску заједницу,
него и за покрајину Војводи
ну и државу Србију, је што
су климатске промене јед
на од најважнијих и горућих
тема данашњице. Загађење
животне средине нема гра
ница, због тога је неопходно
заједнички решавати про
блем на глобалном нивоу.
Председник
Скупштине
Томислав Јанковић био је
домаћин експертима и њихо
вим сарадницима, дочекав
ши их у Царској палати –
остацима старог Сирмијума.
– Изражавам велико задо
вољство и почаствовани
смо што сте данас у посети
Сремској Митровици. Ово
што ћете данас видети је
само мали део града, бога
тог културног наслеђа, јер је
данашња Митровица, одно
сно Сирмијум, град над гра
дом – казао је Јанковић у
поздравном говору.
Том приликом уручио је
професору
Валентинију
монографију о Сирмијуму,
као поклон и детаљ, који ће
га сећати на боравак у граду.
Професор Рикардо Вален
тини се захвалио и пријатно
нас све изненадио чињени
цом, да је већ једном био у
Сремској Митровици. У емо
тивном тону обратио се при
сутнима.

Томислав Јанковић уручује монографију проф. др Рикарду Валентинију

– Пре 50 година, када сам
са мојом породицом путовао
кроз тадашњу Југослави
ју, зауставили смо се овде и
отац нас је одвео на ручак у
ресторан поред Саве. Нарав
но, пејзаж се променио, све
се променило, али је лепо
и драго ми је што сам овде
поново – рекао је професор.
Официјелни део започео је
говором професора др Саше
Орловића, директора Инсти
тута за низијско шумарство
и животну средину, који нас
је упознао са циљевима рад
не посете двојице експерата
нашим крајевима.

– Као домаћин светским
експертима, Институт има
посебну част и задовољство
што их је угостио, јер су обо
јица стручњаци за климатске
промене, нарочито област
кружење угљеника у приро
ди, емисије угљен-диоксида,
који, као што знамо даје ефе
кат стаклене баште и погор
шава климатске услове. Ми
данас имамо задатак, кроз
ову сарадњу, да обезбеди
мо боље газдовање шума
ма, тако да по билансу буде
позитивна, односно да се
више усваја угљен-диоксида
и угљеника, мање да отпу

проф. др Саша Орловић

проф. др Иван И. Васењев

шта, како би се смањио тај
негативан утицај – рекао је
Орловић и додао, да су шуме
у Вишњићеву и Моровићу нај
боље шуме које има Србија.
Професор др
Рикардо
Валентини је истакао да у
Војводини постоји значајан
потенцијал шума, прелепи
пејзажи.
– То је значајно за борбу
против климатских промена и
глобалног загревања, а шуме
нам помажу у томе. 30 посто
територије Србије покривено
је шумом. То ме је импреси
онирало, посебно разновр
сност дрвећа које се налази
овде – изјавио је Валентини.
О значају заједничког про
јекта и сарадњи, професор
Иван Васењев је рекао да
сарађује са Институтом већ
девет година.
– Надам се да ће се ова
сарадња и наставити и да ће
бити корисна за науку и чове
ка уопште – подвукао је Васе
њев.
Размена знања и искуства,
примена нових технологија
за мониторинг, неопходна је
како би се ризици везани за
еколошке системе свели на
минимум. Најбитније у све
му овом је што су стручњаци
повезани и раде за добробит
човечанства.

Г. Томац
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Ниче нова
основна школа

Друга фаза изградње Основне школе „Јован Поповић“

Д

руга фаза изградње нове згра
де Основне школе „Јован Попо
вић “ׅсу у току. Овај објекат је
почео да се гради у новембру 2018.
године, финансије је издвојила Репу
блика Србија, Покрајинска Влада и
Град Сремска Митровица. Заврше
так радова је предвиђен за септембар
2020. године. Према речима директора
Основне школе „Јован Поповић“ Сло
бодана Стојиљковића након завршет
ка изградње објекта следи и потпуно
опремање нове школе.
– Да ли ћемо се баш у септембру
2020. године уселити у нови објекат, то
је питање због опремања. Не верујем
да ће успети цела школа да се одјед
ном опреми. Засад, постоји велика
могућност да ћемо успети и да брзо
опремимо и у саму школу, али видеће
мо. Комплетно усељење је предвиђено
за јануар 2021. године. Сам објекат ће
бити завршен и пре рока, каже Стојиљ
ковић.
Садашњи објекат школе датира од
1960. године. Због сталног прокишња
вања, проблема са струјом и урушава
ња зграде, која је самим тим опасна за
безбедност деце и запослених, Град
Сремска Митровица и Покрајинска
Влада су увидели у изградњи новог
објекта приоритет. Како, наводи дирек
тор школе Слободан Стојиљковић, он

је презадовољан брзином којом се овај
велики пројекат завршава.
Школа ће бити комплетно опремље
на како би се могла изводити савреме
на настава. Ја могу слободно рећи да
ће бити једна од пет најбољих у Србији,
што се тиче и опремљености и функци
оналности. Нагласио бих да наша шко
ла има одличне наставнике и учитеље,
а када се то споји са новим условима
рада у новој школи, сигурно ћемо доби
ти један много бољи квалитет наставе.
Ми већ користимо дигиталне уџбенике
и доста кабинета у овом објекту је при
лагођено дигиталној настави, као што
је језички кабинет, где постоји интерак
тивна табла, визуелна опрема и диги
тални уџбеник. Сигурно је лепше и лак
ше учити и радити у таквим условима,
наводи Стојиљковић.
Према предвиђеном пројекту, посто
јаће кабинетска настава, а између две
учионице ће постојати припремни каби
нет за наставнике.
–Такође, предвиђено је да постоји
и једна посебна просторија за пријем
родитеља. Неће бити мешања роди
теља са наставницима или ученици
ма. На пример, када родитељ дође на
сарадњу, портир ће га упутити на про
сторију где ће сачекати учитеља или
разредног старешину. Родитељи више
неће морати да чекају по школским

Слободан Стојиљковић

ходницима, објашњава директор.
Нова школа ће имати продужени
боравак, као и потпуно реконструисану
салу за физичко васпитање.
– Продужени боравак имамо у овој
сада школи, тим сам задовољан како
функционише. Ми смо из сопствених
средстава уложили да се тај днев
ни боравак и оствари. Искрено, нисам
очекивао да ће бити толики број деце,
Сала ће бити у склопу школе. Рекон
струисаће се постојећа сала, јер задо
вољава потребе школе, нема потребе
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да се направи нова, наводи Стојиљко
вић.
У садашњој згради Основне шко
ле „Јован Поповић“ постоји кухиња, а
према речима директора Слободана
Стојиљковића, у новој школи ће кухи
ња бити много већа и професионални
ја. Предвиђено је да то буде комплет
но намештена школска кухиња која ће
спремати и готова јела, а то ће ауто
матски значити више запослених у делу
помоћног особља.
Слободан Стојиљковић сматра да ће,
када се споји постојећи кадар и нови
објекат, настати једна школа са савре
меном наставом, без фронталног рада,
са више интеракције са децом. Самим
тим, школа ће постати и конкурентнија.
– Родитељ сада може да упише дете
у било коју школу, није територијалоно
одређено, као пре. Ако у граду посто
ји школа са одличном кадром и усло
вима рада, наравно да ће родитељ
пожелети да дете иде у такву школу.
Ја ћу се трудити, док сам директор,
да усмерим школу у том правцу. Неће
ниједан родитељ довести своје дете у
неку школу на лепе очи, већ је задатак
мене као директора, и свих запослених
да школу учинимо бољом и самим тим
конкурентнијом. Мислим да ћемо то и
постићи новим објектом школе, говори
Стојиљковић.
З. Поповић
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Посета амбасадора
Немачке

С

ремску Митровицу је у понеде
љак 25. марта посетила Његова
екселенција амбасадор Савезне
Републике Немачке у Србији Томас
Шиб. Овом приликом, амбасадор се
састао са градоначелником Сремске
Митровице са којим је разговарао о
економској сарадњи и потенцијалу
који нуди овај град на Сави. Како је и
сам амбасадор Томас Шиб истакао,
Немачка ће настојати да охрабру
је привреднике да долазе у Сремску
Митровицу. Градоначелник Владимир
Санадер је навео да се нада да ће у
даљи развој и Сремске Митровице и
Србије бити присутна подршка и Саве
зне Републике Немачке, али и Амбаса
де Немачке у Србији.
– Ми смо указали на одређене про
блеме које имамо, а то су проблеми
који се тичу пречишћавања отпад
них вода и инфраструктура у обла
сти туризма. Представили смо и неке
наше планове који нас очекују у будућ
ности, рекао је Санадер.
Затим, немачки амбасадор Томас
Шиб је у пратњи господина Матиаса
Шикорског, референта за политичка
питања и миграције Амбасаде Немач
ке и начелника Градске управе за соци
јалну и здравствену заштиту господи
на Војислава Мирнића, те презбитера
митровачке жупе монс. Едуарда Шпа
новића и велечасног Ивице Зрна посе
тио Каритас у Сремској Митровици.

Представљени су пројекти који се
реализују у Митровачком Каритасу: од
програма кућне неге и помоћи у кући,
палијативне неге, Сервиса за рен
тирање медицинских и инвалидских
помагала за негу у кућним условима,
Дневног центра за особе са инвалиди
тетом, па до пројеката који су у плану
за реализацију. На овај начин је обе
лежена деценију и по дуга сарадња
између митровачког Каритаса и раз
личитих институција СР Немачке које
су програмски и пројектно подржавали
наш развој: Мрежа Каритаса Немач
ке - ДЦВ, Министарство за економ
ску сарадњу и развој, Немачка аген
ције за међународну сарадњу - ГИЗ
и Амбасада СР Немачке у Београ
ду. Координаторка Каритаса у Срем
ској Митровици Кристина Драгишић је
овом приликом навела да се нада да
ће се целокупна сарадња наставити.
– Ова посета значи да смо на пра
вом путу и то уједињени у борби за
достојанствен живот човека, уз осна
живања осетљивих група у подршци за
светлију будућност без сиромаштва и
социјалне искључености, рекла је Кри
стина Драгишић.
Амбасадор СР Немачке Томас Шиб
је посетио и КП Завод, где је са чел
ницима вођен разговор о пројекту
изградње азила за напуштене псе,
које је помогла Влада Немачке.

З.П.
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Ново радно време
угоститељских објеката
Д

онета је нова одлука о
изменама и допунама
одлуке о радном вре
мену у угоститељским, трго
винским и занатским објек
тима на територији Сремске
Митровице, она ступа на сна
гу у суботу 30. марта. Подсе
ћамо, ова одлука је донесена
на Седници Скупштине Гра
да Сремска Митровица 22.
марта 2019. године. Радно
време угоститељских објека
та као што су кафићи, ресто
рани и ноћни клубови остаје
непромењено. Нова измена
се највише односи на бен
зинске пумпе, у простору у
ком се продаје храна и пиће.
Оне ће од сада бити сматра
не као угоститељски објекти.
– Радно време бензин
ских пумпи ће бити од 05.00
часова до 23.00 часа радним
данима и недељом, док ће

у летњем периоду бензин
ске пумпе радити радним
даном до 24.00 часа, а пет
ком и суботом од 05.00 до
01.00. Ово се односи на део
простора бензинске пумпе у
ком се служи храна и пиће,
у осталом делу објекта моћи
ће неограничено да се оба
вља делатност. Продаја
алкохола се мора ограничи
ти до 23.00 часа. Све бен
зинске пумпе морају своје
расхладне витрине закључа
ти, односно на видно место
обележити да је у том пери
оду забрањена продаја алко
хола. Крећемо у интензиви
ране контроле, где ће осим
тих угоститељских објеката
и бензинских пумпи бити и
трговински објекти који су
регистровани за своју делат
ност. Значи, њихово радно
време је утврђено као и за

бензинске пумпе, рекао је
комунални инспектор Милош
Маџић.
Он је навео и да ће трго
вински објекти који прода
ју алкохол, моћи да раде
од 05.00 до 23.00 часа, док
ће се пекаре третирати као
трговински објекти. Казна за
предузетника је 40.000 дина
ра, за привредно друштва
и друга правна лица казна
је 80.000 динара. Такође,
Маџић је навео да ће се у
првом периоду људи упозо
равати, а не кажњавати.
Од 28. марта 2019. годи
не ступио је на снагу нови
правилник о постављању и
уклањању мањих монтажних
објеката. Највећи проблем у
том смислу су летње баште.
– Скоро је био састанак
градоначелника и предузет
ника који имају летње баште.

Милош Маџић

Тада је предочен нови пра
вилник. Од сада свака башта
мора бити у одређеним
габаритима који су пропи
сани решењима. Има неких
назнака, посебно у пешачкој
зони, да ће се исцртати гра
нице. У пешачкој зони или
зонама где се крећу вози
ла, баште ће бити у обавези
да имају заштитну ограду.
Предвиђена казна је 40.000
динара, навео је Маџић.
З. П.

ОСНОВНА ШКОЛА „СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“

Исходи учења и стандарди знања
Д

ана 25. марта 2019.
године у ОШ „Слободан
Бајић Паја“ одржано је
стручно предавање на тему
„Исходи учења и стандарди
знања у основном образова
њу“. Предавачи су били учи
тељи школе, а семинару су,
поред радника школе, прису
ствовали и чланови Школског
одбора и Савета родитеља,
представници Градске упра
ве за образовање, представ
ници Високе школе струков
них студија за образовање
васпитача и информатичара,
и просветни радници из шко
ла „Јован Јовановић Змај“
и „Свети Сава“ из Сремске
Митровице.
Пројекат, који је овом при
ликом представљен уводном
речју директора школе др
Ђорђа Цвијановића, базиран
је на унутрашњој едукацији по
угледу на напредне образов
не системе земаља у окруже
њу. Циљ презентације, дирек
тор је дефинисао потребом за
променама у настави, које ће
се дугорочно исплатити шко
ли у погледу повећања квали
тета наставе и ефикасности
учења.
Учитељи „Бајићеве“ школе,
који засигурно имају највећи
утицај над процесом наставе

Детаљ са стручног предавања

и учења у учионици, дефини
сали су на стручним активима
најактуелније теме, једну од
њих разрадили и презенто
вали овом приликом у виду
семинара. Притом су испла
нирали концепт препорука
примене знања из струке у
пракси, консултујући теориј
ска сазнања и ослањајући се
на савремене европске тен
денције.
Да би били сигурни да су
на правом путу, написали су
стручни чланак и дали га на
објаву у часопису за теорију
и праксу савременог васпита

ња и образовања „Педагошки
записи“. Уредник часописа, др
Дејан Савичевић, искористио
је присуство скупу и похвалио
посвећеност учитеља и квали
тет написаног чланка, који је
садржајно и технички задово
љио прописане услове и зах
теве, и као такав без примед
би прошао све три рецензије.
Овим подухватом колектив
школе је доказао, да унутра
шњој реформи наставе не
требају велике одлуке мини
стара, и да није потребно чека
ти велике државне рефор
ме. Способност просветних

радника „Бајићеве“ школе да
управљају динамиком групе
и вештином предавања, нуди
смернице и другим школама
да искористе сопствене капа
цитете, подсете се теоријских
дидактичко-педагошких зна
ња и унапреде наставу, кори
стећи савремене наставне
методе, како би мотивисали
ученике на бољи рад и већа
постигнућа.
У сваком случају, највећу
корист од овог вида целожи
вотног образовања, имаће
ученици.
др Ђорђе Цвијановић
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Штрајк радника Поште

Штрајк је обустављен 31. марта након договора запослених са Владом Србије о
исплати зараде из добити предузећа и повећању броја радника

Н

езадовољни
радни
ци Поште у Сремској
Митровици су у четвр
так 28. марта ступили у јед
ночасовну обуставу рада.
Овим протестом, запослени
у митровачкој Пошти су се
придужили штрајку Главног
поштанског центра у Зему
ну. Према речима окупље
них радника, њихов штрајк је
самоорганизован, ограђујући
се од Синдиката. Бољи усло
ви рада, повећање плата,
али и броја извршилаца су
неки од захтева незадовољ
них радника.
Према речима запослених,
пре 12 година, 2007. године,
плата је износила 36.000
динара. Сад, 2019. годи
не, плата је мања за десет
процената.
Једночасовна
обустава рада запослених у
Пошти Сремске Митровице
је, према речима окупљених,
подршка Главном поштан
ском центру у Земуну, који је
у штрајк приступио 22. мар
та. Такође, радници су иста
кли да ова обустава рада
није никако политички обо
јен, како говоре Синдикалне
вође, већ да они желе боље

Радници Поште

услове у којима од свог рада
могу да живе.
Последња информација
коју је наша редакција доби
ла до закључивања овог
броја М новина, јесте да је
штрајк обустављен. Договор
о прекиду обуставе рада је
постигнут у недељу 31. мар
та између запослених Поште
Србије и потпредседника

ЈКП КОМУНАЛИЈЕ

Пролећна
садња дрвореда

У

Сремској Митровици
је започета пролећна
садња дрвореда. Завр
шена је садња у Насељу 25.
мај, Нова Батутова улица,
Војводе Степе, Светозара
Мелтића, а у плану је да се
садња уради и у Улици кра
ља Петра. У среду, 27. марта
у Масариковој улици, радни
ци ЈКП „Комуналије“ су попу
њавали дрвореде на којима
није било садница дрвећа.
– У нашем граду биће заса
ђено укупно око 120 садница
дрвећа. У наредном перио
ду очекујемо и пристизање
вишегодишњих перена, којих
ће бити око 100. Врсте дрве
ћа која су засађена или ће се
садити у наредном периоду
су кугласти јасенови, јавори,
лиријадендрон, ликвидам

бер, корилус, липа, јудино
дрво, црвенолиснио јавор и
тује. Наш град ће са првим
зрацима сунца и озеленети,
рекла је портпаролка ЈКП
„Комуналије“, Тамара Мил
ковић.

З. П.

Тамара Милковић

Владе и министра унутра
шњих послова Небојше Сте
фановића. Договорено је да
се до 4. априла 2019. године
запосленима исплати зарада
из добити Поште Србије за
2017. годину, а до 24. априла
2019. године би требало да
се исплати зарада из доби
ти за 2018. годину. Према
постигнутом договору, сви

материјално угрожени рад
ници Поште Србије добиће
једнократну помоћ од 20.000
динара. Такође, договорено
је да се више радника запо
сли у основној делатности, а
не на канцеларијским мести
ма. Запосленима је гаранто
вано да ниједан радник који
је учествовао у штрајку неће
бити кажњен. 
З. П.
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АПРИЛУ У ИРИГУ

Други део сајма „ВИВО“

С

астанак чланова Савета Сај
ма виноградарства и воћарства
„ВИВО“ одржан је 28. марта.
Разматран је ток припрема за други
део сајма, подсетимо први је одржан у
децембру у врдничком „Термалу“, који
би 14. априла требало да се одржи у
Иригу, на игралишту фудбалског клуба.
На овом делу сајма посетиоци ће
моћи да погледају изложену опрему,
машине, тракторе, разне алате, а као и
у првом делу, чуће и реч струке, везано
за продају воћа и вина, агротехничку
заштиту и мере аграрне политике.
Оснивачи сајма „ВИВО“ су Агенција
за рурални развој општине Ириг и Удру
жење „Агропрофит“ из Новог Сада.
По окончању састанка, одржана је
конференција за новинаре на којој
је Стеван Казимировић, председник
Општине указао на два велика циља
овог сајма. Први је пружање подршке
развоју виноградарства и воћарства,
да се планира садња у складу са пре
радом и извозом, као и квалитета и
стандарда који важе у свету.
– Као изразито воћарско-виногра
дарско подручје, ми смо животно заин
тересовани да у овом сектору имамо
сигурност. Зато подржавамо иници
јативу да се што више воћара окупи
у Иригу, на нашем сајму. Друго, сајам
је добар покушај да афирмишемо ову
делатност и да произвођачи могу да
виде савремене машине и да чују како
да повећају родност – указао је Стеван
Казимировић.
Федор Пушић, директор Агенције за
рурални развој је истакао, да ће поред
изложбеног дела, бити и панел диску
сија на актуелне теме у воћарству, на
пример о извозу воћа, избору садног
материјала, као и обради воћњака.
– Сајам је искључиво виноградар
ства и воћарства, и циљ нам је да
Ириг добије једну манифестацију која
ће представити Ириг управо као пре

Федор Пушић, др Зоран Кесеровић и Стеван Казимировић

стоницу воћарства и виноградарства
Србије. Сајам ће уједно објединити све
манифестације које већ имамо, али на
којем ћемо, уз струку и науку, промови
сати нове начине рада у овој области
– рекао је Пушић.
Професор др Зоран Кесеровић, пред
седник Савета иришког сајма „ВИВО“
говорио је о воћарству овог краја.
– Ириг је постао врло озбиљна и
препознатљива општина, не само у
Србији, у увођењу савремених техно
логија. Када смо кренули 2005. године
са првим засадима који су подигнути
у Малој Ремети, врло брзо се та тех
нологија раширила и код других про
извођача. Мислим да је сада Фрушка
гора постала трећа или четврта реги
ја у увођењу савремених технологи
ја и по производњи јабуке у Европи.
Воћарство је постало веома важна гра
на и модел који је показао да, када се
решавају економски проблеми, онда се
решавају и социјални и демографски.
Ми смо задржали младе људе на Фру

шкој гори, уписују факултете и остају
на својим имањима. Ова манифеста
ција је значајна, јер све добро што се
десило је захваљујући знању и инфор
мацијама, а да би се до тога дошло ови
сајмови су веома значајни – указао је
професор Зоран Кесеровић.
Он је додао да ће се на априлском
делу сајма моћи чути о интензивном
воћарству, шта је перспективно када је
воћарство у питању, примени механи
зације, пчеларству, које је наслоњено
на воћарство и виноградарство, меха
низацији….
– Мислим да би овај сајам требало
да прерасте у специјализовани сајам,
јер таквих нема у Србији и окружењу.
Оваквом манифестацијом и сајмом,
Ириг би требао да добије место које
заслужује, јер је највише урадио на
увођењу савремених технологија, пре
свега у производњи јабуке, али ту има
простора и за друге воћне врсте које су
дефицитарне у Европи – закључио је
професор Кесеровић.
С. Џакула

СТАРА ПАЗОВА

Стратегија одрживог развоја

У згради Општине Стара Пазова
је одржан трећи по реду састанак у
склопу обимног посла израде Страте
гије одрживог развоја општине Стара
Пазова у периоду од 2021. до 2031.
године.
Реч је о стратешки важном докумен
ту који треба да поседује свака локал
на самоуправа и који ће дефинисати
циљеве и начине како до њих доћи
када је у питању оснаживање локалне
економије, развијање здраве, сигурне,
равноправне и просвећене заједнице,
као и очување животне средине која ће

бити доступна свима.
На трећем радном састанку групе
за унапређење друштвених делатно
сти, присуствовали су представници
локалне управе, школа, институција
културе, медија, јавних установа, Дома
здравља и Полицијске станице. Ради
ло се на дефинисању циљева везаних
за унапређење социјалне заштите,
система образовања, културе, спор
та, безбедности, омладинске полити
ке и цивилног сектора. Сви присутни
су дали своја мишљења и предлоге
како унапредити наведене области на

корист целе заједнице.
На Стратегији раде и групе из
области економије, инфраструктуре,
заштитне животне средине и локалне
управе.
Ово је само један, у низу састана
ка са представницима институција и
грађана из свих сфера друштвеног
живота општине, који ће се одржати
у послу израде Стратегије, а која би
требало да се оконча у наредних неко
лико месеци, и након јавне расправе
се у септембру, нађе на дневном реду
локалног парламента.
М. Лазић
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„ХАЧИНСОН“ РУМА

Посао за још 200 радника

П

рви погон францу
ске компаније Хачин
сон у Руми је почео
да се гради 2015. године.
Са радом је стартовао у
фебруару наредне године,
а сада је завршен и пети
погон ове фабрике, у Рад
ној зони Запад. Тренутно

у погонима ради око 1.400
запослених, како из рум
ске, тако и околних општи
на.
– Хачинсон из године
у годину повећава своју
производњу, извоз, и запо
шљава нове раднике. До
краја априла требало би да

упосле нових 200 радника,
што ће се свакако добро
одразити на привредну
ситуацију у нашој општи
ни, али и држави – рекао је
први човек румске општине
Слађан Манчић.
Подсетимо, у погони
ма Хачинсона се произ

воде пластична црева за
гориво и гумена црева за
расхладне системе ауто
мобила, у сарадњи са про
извођачима аутомобила,
да поменемо само неке од
најпознатијих, Рено, Пежо,
Мерцедес, Волво.
С. Џ.

РУМА: СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Усвојен план рада

О

перативни план за одбрану од
поплава и леда, на водама дру
гог реда на територији румске
општине за текућу годину, усвојен је
на седници Штаба за ванредне ситуа
ције која је одржана 26. марта. За реа
лизацију овог плана је обезбеђено 14
милиона динара.
Чланови Штаба су донели и опера
тивни план за спровођење превентив
них мера заштите од пожара на отво
реном простору и шумских пожара, уз
акценат на превентивно деловање. Ту
се подразумева едукација становни
штва о опасностима изазивања пожа
ра услед паљења стрњике и биљних
остатака после убирања летине, као и
њихово штетно дејство по земљиште
и околину.
Планом рада Штаба за ванредне
ситуације у румској општини, за ову
годину је предвиђено, између осталог,
формирање Ситуационог центра и
формирање јединице цивилне зашти
те опште намене.
На овој седници је усвојен и изве
штај о раду Штаба у минулој години.
С обзиром на то да је на снагу сту

Седница Штаба за ванредне ситуације

пио нов Закон о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама, као и због престанка
важења старог Закона о ванредним
ситуацијама, донет је и низ одлука
којима су постојећа акта усклађена са
новом законском регулативом.

Тако је у састав Штаба сада увр
штен и представник Војске Србије.
Усвојен је и закључак о повереници
ма и заменицима повереника цивилне
заштите за насељена места у румској
општини.

С. Џ.
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РУМСКИ ВОДОВОД

Радови на канализационој мрежи

Радови код „Риговог млина“

З

а око месец дана тре
бало би да се оконча
ју радови на доград
њи канализације са црпном
станицом, на локацији код
„Риговог млина“ који су запо
чети 25. марта.
Наиме, због изградње
нових производних погона
у делу града према Вогњу,
конкретно, приликом почет
ка изградње новог погона
фабрике обуће „DAG Co“,
локална самоуправа је наја
вила изградњу канализаци
оне мреже на том делу.
– Ми смо обећали, да
ћемо помоћи овог домаћег
инвеститора, који се локал
ној самоуправи обратио,
због потреба нове фабри
ке да се изгради канализа
циона мрежа. У буџету је
за ове намене издвојено

3,3 милиона динара. Цео
посао је поверен „Водово
ду“, а ово је наставак нашег
опредељења да помажемо,
не само стране, већ и дома
ће инвеститоре – изјавио је
Душан Љубишић, начелник
Општинске управе, прили

ком обиласка радова 28.
марта.
– Вредност уговора је око
3,3 милион
 а динара, од чега
је 1,5 милион предвиђен за
изградњу потисне канали
зације, приближно толико
за изградњу црпне стани

Душан Љубишић и Слободан Станић

це, док је 198.000 динара
уложено у израду пројектне
документације – рекао је
Слободан Станић, директор
ЈП „Водовод“ и додао, да ће
због ситуац
 ије на терену,
бити и неких додатних тро
шкова које ће финансирати
ово јавно предузеће.
По завршетку радова,
„Водовод“ преузима одржа
вање овог дела канализа
цион
 е мреже која има своју
подстаницу.
Како смо истакли, радови
би требало да се окончају
за месец дана, а опрема за
подстаницу ће бити увезена
из иностранства.
Укупна дужина ове кана
лизацион
 е мреже је 350
метара, а радови су пове
рени компанији „Борад“ из
Сремске Митровице. С. Џ.

ПЕЋИНЦИ

Запошљавање сезонаца

У

оквиру пројекта „Повећање при
лика за запошљавање сезон
ских радника“, у Пећинцима је,
у петак 22. маја, одржана едукација
за коришћење портала www.sezonski
radnici.gov.rs за послодавце из пољо
привреде који ангажују сезонске рад
нике у обављању сезонских послова.
Пројекат спроводи НАЛЕД уз подршку
Немачке развојне сарадње (ГИЗ) у
партнерству са великим бројем држав
них институција.
Присутним послодавцима су, током
обуке, предочене новине које доноси
Закон о поједностављеном радном

ангажовању на пословима у пољопри
вреди, као и функционисање самог
портала за поједностављено ангажо
вање сезонских радника. Преко пор
тала се врше све пријаве и одјаве
радника, а сам портал је повезан са
Пореском управом која аутоматски
задужује послодавца да за сезонског
радника уплати доприносе и порез.
Мирјана Петковић из Пољопривред
ног трговинског предузећа „Старо
село“ из Пећинаца присуствовала је
обуци и сматра да ће им на овај начин
бити далеко лакше да ангажују сезон
ске раднике.

– Овај портал неће само нама добро
доћи, него и самим радницима који ће
на овај начин бити пријављени. Тако
ђе, искористила бих прилику да се
захвалим Удружењу пољопривред
ника из Пећинаца, од којих редовно
добијамо све информације, што нам
пуно значи – изјавила је Петковић.
Приликом прве активације кориснич
ког налога на порталу sezonskiradnici.
gov.rs послодавци са територије пећи
начке општине ће имати помоћ Удру
жења пољопривредних произвођача
општине Пећинци и општинске Канце
ларије за локални развој.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Персоналне промене

Са седнице

У

петак, 29. марта држана је сед
ница Скупштине општине Шид,
а одборници су расправљали о
обимном дневном реду са 58 тачака
дневног реда.
Пре почетка рада одборници су гла
сали и за допуну дневног реда, а тачке
које су додате су се односиле на пре
станак мандата одборнице Скупштине
општине Шид др Вање Харди Гнип са
изборне листе „ Александар ВучићСрбија побеђује”, због поднете остав

ке. На упражњено место потврђен је
мандат одборници Катици Вијук.
Поред тога, констатована је остав
ка и чланице Општинског већа Алек
сандре Жигић, а нови члан Општин
ског већа од 29. марта биће Тихомир
Стаменковић, дипл. инг. технологије.
За заменика секретара Општине Шид
постављен је Ромко Папуга, дипл. прв
ник, на период до повратка Милане
Свилокос са одсуства.
Одборници су одлучили и да се парк

у Зеленом појасу (део Шида), од сада
зове „Парк капетана прве класе Круно
слава Иванковића”, који је погинуо на
Кошарама.
Усвојени су и Извештаји о раду свих
19 месних заједница. Извештаји о реа
лизацији годишњих програма од 1.
јануара до 31. децембра 2018. године
јавних предузећа: „Водовод”, „Стан
дард”, „Јавна расвета, услуге и одржа
вање” и „Завод за урбанизам” су усво
јени. 
Д. Попов

ЕРДЕВИК: ОПСТАНАК ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ШУМАНОВИЋ“

Ђака све мање

Г

одинама уназад, Војво
дина, као и цела Србија,
суочава се са пробле
мом све мањег броја учени
ка који уписују први разред.
Овај проблем није заобишао
ни ОШ „Сава Шумановић”
у Ердевику. Школу похађа
нешто више од 180 учени
ка, распоређених у 16 оде
љења. Међутим, тако неће
бити наредног септембра,
јер ће број одељења бити
смањен за четири.
У среду, 27. марта, одр
жан је састанак са родите
љима, које је, наравно нај
више интересовао опстанак
школе. Поред тога, овде се
настава одвија двојезично,
на српском и на словачком
језику, а како је интересо
вање све мање, поставља
се питање опстанка оваквог
вида образовања.
Управо из тог разлога,
школу је посетио пред
ставник Националног саве
та словачке националне

мањине Јанко Хавран. Циљ
посете је присуство пред
ставника Националног саве
та словачке националне
мањине на овом родитељ
ском састанку, који школа
у Ердевику организује за
родитеље, који имају наме
ру да упишу дете у словачко
одељење.
– Национални савет је ту
био одувек, помагао у свим
сегментима у којима има
законских оквира . Ја сам ту
да пренесем родитељима
уверења, да ће Национал
ни савет и Матица словач
ка, колико је у њеној могућ
ности, и даље подржавати
и школу и ученике, где се
настава изводи на словач
ком језику – рекао је овом
приликом Јанко Харван.
Бранислава
Гњидић,
директорка
ОШ
„Сава
Шумановић“ објаснила је
циљ овог састанка.
– Ово је био општи роди
тељски састанак, коме нису

Јанко Хавран

присуствовали само родите
љи ученика, већ и сви који
су били заинтересовани.
Циљ нам је био да их обаве
стимо, о тренутној ситуаци
ји у нашој школи по питању
броја ученика и броју оде
љења, као и питање одржи
вости наше школе. Као дво
језична, јер имамо наставу и
на српском и на словачком
језику,
одрживост школе
као самосталне јединице
доведено је у питање, јер
од следеће школске годи
не губимо четири одеље
ња. До сада смо имали 16

Бранислава Гњидић

одељења, што је по закону
довољно да би школа функ
цион
 исала као самостална
јединица – истакла је дирек
торка.
Током састанка констато
вано је да је све мањи број
деце не само у Ердевику,
већ и околним селима, у
Бингули и Љуби, одакле
долазе ученици виших раз
реда. И поред тога, надају се
да ће Министарство подр
жати двојезичну наставу у
овој школи и да ће настави
ти са радом као самостална
јединица.
Д. Попов
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НАЈБОЉА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Награда општини Пећинци

Са доделе награде

Ј

едина
локална
самоуправа
међу овогодишњим добитници
ма награде „BrandLeaderAward
2019“, које су 27. марта уручене у Сава
центру у Београду, била је општина
Пећинци која је проглашена за нај
бољу локалну самоуправу у региону
Југоис
 точне Европе у 2019. години,
јер је, како стоји у образложењу награ
де, „лидер у креирању просперитетног
привредног амбијента и подстицајног
инвестиционог окружења, констант
ном унапређењу инфраструктуре и
системској подршци развоју транспор
та и логистике‟.
Престижну награду, коју шесту
годину заредом додељује комапни
ја „Маss меdiа international“, у име
општине Пећинци, примио је пред
седник општине мр Жељко Трбовић,
који је том приликом рекао да награ
да не припада њему, већ комплетном
општинском руководству, ефикасној
локалној администрацији и свим гра

ђанима пећиначке општине.
– Ова награда обавезује. Током пре
зентације говорио сам о плановима за
даље унапређење и развој општине
Пећинци и надам се да ћу за неколи
ко година на овом истом месту имати
прилику да вас обавестим како смо
све што смо планирали и урадили –
рекао је Трбовић.
Шесту бизнис конференцију „Тран
спорт и логистика Југоисточне Евро
пе и Дунавског региона‟ (ТИЛ 2019)
отворила је потпредседница Владе
Републике Србије и министарка гра
ђевинарства, саобраћаја и инфра
структуре Зорана Михајловић, која је
том приликом изјавила да је инфра
структура тренутно најважнија област
у развоју српске економије и истакла
да у 2019. креће нови инвестициони
циклус вредан 5,5 милијарди евра.
– Србија је мала земља иза које су
многе тешке године и деценије, али
која се подигла на ноге и која се раз

вија и хвата корак са светом. Озбиљ
на је разлика у нашој стратегији од пре
шест година и данас, и у томе колико
смо у стању да је реализујемо. Напра
вили смо озбиљне искораке у путној
инфраструктури, железници, вазду
шном саобраћају и данас смо озби
љан партнер у овом делу Европе –
рекла је Михајловић.
Привредни потенцијали општине
Пећинци су учесницима конференције
ТИЛ 2019 представљени на презента
цији коју је одржао председник општи
не мр Жељко Трбовић и на штанду
у холу Сава центра, који је обишла
и потпредседница Владе Србије, а
током целодневног програма председ
ник Трбовић и његови сарадници одр
жали су бројне директне (Б2Б) састан
ке са представницима реномираних
домаћих и страних компанија које су
показале интересовање за могућно
сти инвестирања у пећиначкој општи
ни.

КУПИНОВО

Огрев за сиромашне

О

вих дана становници општине
Пећинци слабијег материјалног
стања добили су прилику да се
благовремено снабдеју огревним дрве
том за наредну зиму. Захваљујући дого
вору Општине Пећинци и ЈП „Војводи
нашуме‟, Шумског газдинства Сремска
Митровица, Шумска управа Купиново
је, након сече храстове шуме на потесу
од Обрежа ка Купинову и одвајања тру

паца од стране моторних секача Шум
ске управе, омогућила становницима
наше општине слабијег материјалног
стања да узму парцеле одређене повр
шине, рашчисте их и на тај начин сво
јим радом дођу до квалитетног огревног
дрвета по нижој цени, а уједно да под
млатку храста лужњака створе повољ
не услове да се несметано развија.
– Нашим сиромашнијим суграђани

ма ова могућност да захваљујући свом
раду повољније набаве огревно дрво
много значи, јер набавка огрева није
мали издатак за кућни буџет. Општина
Пећинци и Шумска управа Купиново су
овим потезом показале да имају слуха
за потребе локалне заједнице – рекао
нам је Милош Маријан, одборник из
Купинова у Скупштини општине Пећин
ци.
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ТРБОВИЋ: ВАЖНО ЈЕ ДА КОМПАНИЈЕ ВОДЕ РАЧУНА О ЗАПОСЛЕНИМА

Предност радницима
општине Пећинци
К
омпанију West Balkans
Machinery доо у Шима
новцима, која већ 20 годи
на успешно послује у нашој
земљи, недавно је посетио
председник општине Пећин
ци мр Жељко Трбовић, а са
радом и плановима компаније
упознали су га власник Слобо
дан Сретеновић и генерелани
менаџер Радивоје Јевтић.
Компанија WBM је званични
дистрибутер за продају и сер
вис светских брендова: МТU,
Hitachi, Аtlas Copco – грађе
винарство, Carrier Тransicold,
Donaldson, SOR, Berco, а рас
полаже најсавременијом тех
нологијом и алатима за пру
жање комплетне и врхунске
услуге за генерални ремонт и
сервис мотора и грађевинске
опреме.
У северном делу индустриј
ске зоне у Шимановцима, уз
аутопут Е70, на 4.600 квадра
та налази се савремени обје
кат WBM, а како нам је рекао
власник компаније Слободан
Сретеновић, поред канцела
ријског простора, део хале
обухвата и сервисни простор
где се раде ремонти дизел
мотора до 2.500 коњских сна
га, као и простор за сервиси
рање Carrier уређаја.
– Сваки програм који дистри
буирамо ми и сервисирамо,
што је важно за наше купце.

У обиласку погона

Последњих година продаја је
у успону. Радимо са више ком
панија, различите програме и
за сада смо задовољни како
функционишемо, а задовољ
ни су и наши партнери, што је
веома битно. За Шимановце
нас је определила локација и
мислим да смо донели добру
одлуку те 2014. године, како
што се тиче саме локације,
тако и сарадње са општин
ским руководством. Такође,
изузетно нам је важно да има
мо и задовољне раднике, тако
да предност у запошљавању
у нашој компанији увек имају

радници који су са територије
општине Пећинци, који могу
брзо да стигну на посао, али и
брзо да стигну до својих поро
дица – рекао је Сретеновић,
и додао да тренутно имају 62
запослена, као и да се нада да
ће се тај број повећати.
Током обиласка компани
је WBM, председник Трбовић
упознао се са програмима и
радом компаније, а како нам
је рекао посебно му је драго
да једна компанија као што је
WBM, иза које је двадесетого
дишње искуство и која из годи
не у годину бележи раст, води

рачуна о својим радницима.
– Нама као локалној само
управи пуно значи да се сва
ка фирма која послује у нашој
општини осећа као код куће
и да на нашу општину гледа
као на свој дом, али најважни
је нам је да те компаније воде
рачуна о својим радницима и
да запошљавају људе из наше
општине. Као што компанија
WBМ жели да има задовољ
не раднике, тако и ми желимо
да имамо задовоље грађане
наше општине, који ће остати
у својим местима и ту градити
породице – рекао је Трбовић.

ШИМАНОВЦИ

Тротоар после 40 година

О

вих дана у Шиманов
цима су у току радови
на изградњи тротоара
у Катанић сокаку. Изградњу
финансира Општина Пећин
ци са два милиона динара
буџетских средстава, а биће
изграђено укупно 600 метара
тротоара целом дужином
леве стране улице.
Становнике Катанић сока
ка ови радови су обрадовали
јер, како нам је рекла прва
становница ове улице, Сто
јанка Бркљач, која је овде
изградила кућу 1977. године,
саобраћај је све гушћи, а
мештани су приморани да се
крећу коловозом, што је
посебно опасно за најмлађе.
– Насипали смо шут, поста
вљали стазе од цигала, али

прави тротоар све до сада у
овој улици нисмо имали, а
овде имамо више од педесе
торо деце која су приморана
да се крећу путем и да ризи

кују да буду прегажена. Ми
смо презадовољни и новим
тротоа р ом
и
сарадњ ом
Општине и Месне заједнице
– рекла нам је Стојанка.

И председник Савета МЗ
Александар Мандић каже, да
ће изградњом тротоара бити
знатно повећана безбедност
пешака у овој улици.
– На крају Катанић сокака
смо изградили и дечје игра
лиште на које деца из ове и
суседних улица свакодневно
одлазе. Сада када имају тро
тоар биће много безбеднија.
Захвални смо локалној само
управи што има слуха за
потребе грађана Шиманова
ца. Надамо се да ћемо у
догледно време бити у могућ
ности да у овој улици поста
вимо и лежећег полицајца,
што ће додатно повећати
безбедност становника Ката
нић сокака – изјавио је Ман
дић.
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Радови у Дринској
и Банатској улици

Асфалтирање Дринске и Банатске улице

Р

адови на асфалтирању свих
неасфалтираних улица на тери
торији општине Инђија одвијају
се предвиђеном динамиком. У то се
уверио и председник општине Влади
мир Гак који је у среду, 27. марта оби
шао градилиште у Дринској и Банат
ској улици у Инђији.
- Радимо једну по једну улицу и у
веома кратком периоду радови у
Инђији биће у потпуности завршени.
Очекујемо да ће за око две недеље
све улице у Инђији добити асфалт рекао је Гак и објаснио, да сада има
ју ситуацију која се односи на то да
су, у међувремену, изграђене још
неке куће, те да ће настојати да про
јектом обухвате и оне делове улица
које првобитно нису имале потребу за

постављањем асфалта.
- Дошли смо у ситуацију да су те
куће саграђене након пројектовања,
а пројекат је урађен пре две године.
Не можемо да радимо мимо пројекта,
али имамо неколико потенцијалних
решења. У наредних неколико дана
урадићемо допројектовање и асфал
тирати и те делове улица - објаснио је
председник општине Инђија.
- И тај посао биће завршен за неких
месец дана. Ипак, морамо бити раци
онални и реални. Људи су деценија
ма уназад ишли по блату и прашини,
тако да неколико дана више-мање
чекања на асфалтирање, није ништа
у поређењу са оним колико су чека
ли на то да испред њихових кућа буде
постављен асфалт - каже Гак.

Председник Општине Инђија иста
као је да ће сви радови бити урађени
квалитетно као и да, након асфал
тирања сваке улице, на терен изла
зе стручна лица која врше одређене
анализе.
- Мери се дебљина асфалта, про
верава се његов квалитет, све како
би знали да је асфалтирање улице
урађено како треба и да би на крају
Општина за то добила и неопходне
сертификате - каже Гак.
Подсетимо, асфалтирање Дринске
и Банатске улице у Инђији врши се
у оквиру пројекта асфалтирања 76
наесфалтираних улица на територи
ји те сремске општине, а радови су
почели 8. марта ове године.
М. Ђ.

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“

Закуп пијачних места
Лицитација за закуп пијачних
тезги у Инђији одржана је у уторак,
2. априла у просторијама Пословнообразовног центра у Инђији. Према
речима директора Јавног комунал
ног предузећа „Комуналац“ Душана
Лемаића, у питању је друга по реду
лицитација ове године. Почетком

године, у договору са општином,
донели су одлуку да се пијачне тезге
дају у закуп на период од три месе
ца, јер је у марту требала да крене
изградња пијаце.
– С обзиром на то да радови још
нису почели, дајемо пијачне тезге
у закуп још три месеца, а како не

бисмо оштетили пијачне продавце,
одлучили смо да смањимо цену заку
па. Уместо 16.200 динара, закупци
ће наредни квартал плаћати 12.000
динара. На овај начин желимо да
изађемо у сусрет пијачним продавци
ма који живе од овог посла – рекао је
Лемаић.
М. Ђ.

M NOVINE

3. APRIL 2019.

19

КРЧЕДИН: ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ

Наше лице и наличје

Дивља депонија у Бресквику

Д

ивље депоније су ружна слика која
се свакодневно може видети у свим
деловима Срема. Надлежна кому
нална предузећа их редовно чисте, али
се оне изнова и изнова појављују. Зами
слите да смеће које избацујете свако
дневно, остаје у вашем дому и дан за
даном нићи ће права „планина отпадака“.
Управо таква ситуац
 ија је и када неса
весни појединци, за које можемо рећи
да немају ни основно кућно васпитање,
то исто раде на отвореном, стварајући
дивље депоније.
Ружна слика, која говори више о нама,
готово је свакодневна појава и у викенд
насељу Бресквик у Крчедину. Ово место
радници „Комуналца“ редовно чисте,
како би свима било лепше, али шта то
вреди, када се убрзо неко побрине да
се изнова смеће баца поред контејнера,
којих има неколико.
– Чишћење депонија на нивоу године
нас кошта око 500 хиљада динара, али

и много више, јер се трудимо да свим
грађанима изађемо у сусрет. Тај посао
радимо на недељном нивоу, али се оне
изнова праве на истим местима. Држи
мо под контролом Сланкаменачке Вино
граде и Бресквик, а сад нам се појављују
нове депоније и у Инђији. Прошле неде
ље смо добили информацију да се поја
вила дивља депонија на улазу у гробље у
Бешки – истакао је Душан Лемаић, дирек
тор ЈКП „Комуналац“.
И тако, из петка у петак, на састан
ку Система 48 у Инђији, представници
локалне самоуправе и надлежног преду
зећа причају и апелују, али то очигледно
нема баш никаквог ефекта. Зато по ста
рој доброј - „Лупи по џепу па се можда
неко и опамети“, Општина Инђија креће
са кажњавањем оних који смеће одлажу
на местима која за то нису предвиђена,
а на локацији викенд насеља Бресквик у
Крчедину, биће постављен и видео над
зор.

– Више пута сам говорио о одговор
ности свих нас који живимо на терито
рији општине Инђија. Циљ треба да нам
буде, да наш град изгледа још лепше,
а не да га ружимо дивљим депонијама.
Викенд насеља би требала да буду нај
лепши део, зато су и направљена, а не
најружнији део општине, зато што идемо
и бацамо смеће где год стигнемо – каже
Владимир Гак, председник Општине
Инђија и додаје, да више немају избо
ра, те да ће уследити постављање видео
надзора на најкритичнијим локацијама.
– Поставићемо по две камере које ће
снимати, од регистарских таблица до
тога ко избацује смеће. То је нешто што
ће служити као непобитан доказ, ко је у
питању и из ког возила је избачено сме
ће, тако да ћемо покушати на тај начин да
реагујемо. У складу са законом кажњава
ћемо несавесне појединце – објаснио је
Гак.

М. Ђ.

ДОМ ЗДРАВЉА

Корак до центра за дијализу

Б

убрежни болесници са терито
рије општине Инђија моћи ће
да се лече у Центру за дијализу
који ће се налазити у Дому здравља
„Др Милорад Мика Павловић“, јер је та
сремска општина на корак да добије
све неопходне дозволе. Према речи
ма председника општине Владимира
Гака у Инђији постоји 26 пацијена
та који имају потребу за овом врстом
медицинске услуге.
– Оно што је следећи корак јесте
сагласност Завода за јавно здравље

Сремска Митровица, односно Инсти
тута „Батут“ како бисмо могли да орга
низујемо Центар за дијализу. Што се
нас тиче, ми смо спремни да издво
јимо колико год је средстава потреб
но како би Центар био у функцији. У
Инђији имамо 26 пацијената којима је
неопходна дијализа и због тога одлазе
у друге градове. По неким правилима,
да би једној општини било дозвоље
но да отвори Центар, мора да постоји
више од 40 пацијената, али ми ћемо
дати све од себе да нашим суграђани

ма омогућимо лечење у граду у којем
живе – казао је Гак.
Општина Инђија је већ одредила про
стор, који ће се налазити поред апоте
ке инђијског Дома здравља. Опреми
ће га неопходном медицинском опре
мом, а сада остаје на надлежним
институцијама да дају сагласност.
Први човек општине је подсетио, да
Инђија последњих неколико месеци
интензивно ради на решавању овог
проблема и да су на корак од реализа
ције.
М. Ђ.
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Какав је квалитет воде у
старопазовачкој општини?

Н

ајчистија вода је у јужној и источ
ној Србији, а најлошија у Вој
водини - показују истраживања
Института за јавно здравље „Батут“.
Према подацима „Батута“, послед
ње три године општина Стара Пазова
је на листи водовода са „удруженом“
неисправношћу, односно листи водо
вода који нису исправни како физич
ко-хемијских, тако ни микробиолошки.
Ипак, из Института за јавно здравље
у Сремској Митровици наглашавају,
да је разлог томе повећано присуство
гвожђа, мангана и амонијака, који не
утичу неповољно на здравље људи.
Др Никола Калинић са Института за
јавно здравље у Сремској Митровици
каже, да овакви резултати у случају
водоводног система у неким местима у
на територији општине Стара Пазова,
имају пре свега естетски и економски
значај и утицај.
– Због повремено повећаног манга
на и гвожђа долази до прљања веша
у веш машинама, односно боје веша.
Док повремено повећан ниво амонија
ка за последицу има повећану потро
шњу дезинфекционих средстава – каже
Калинић.
Мишљење грађана о квалитету воде
у старопазовачкој општини је поде
љено. Неко је уредно користи, а неко
само као техничку воду. У анкети М
новина је било оних који се жале на
повремену замућеност и промењену

ЈКП “Водовод и канализација”

боју, али и оних који нису имали замер
ке. Највише незадовољства квалите
том воде постоји код домаћинстава
у појединим деловима Нове Пазове.
Из Јавног комуналног предуз ећа „Водо
вод и канализација“ Стара Пазова,
истичу да је вода у свим насељима
општине апсолутно исправна за пиће
и њен квалитет се редовно контроли
ше. Стефан Лазић, лице задужено за
квалитет воде у ЈКП „Водовод и кана
лизација“ каже, да су свесни проблема
са замућеношћу воде код појединих
потрошача.
– То се најчешће дешава након
отклањања кварова на мрежи. Ми

смо као Јавно предуз еће конкуриса
ли за средства код Покрајинске адми
нистрације, где ћемо у сарадњи са
локалном самоуправом обезбедити
средства за пројекат замене азбест
них цеви, пре свега у Новој Пазови,
што ће се одразити на побољшање
квалитета воде – објашњава Лазић.
Поред планиране замене азбестних
цеви, у току је и израда пројекта за
фабрику воде која би значајно допри
нела побољшању квалитета градске
воде. У првој фази, овај пројекат обу
хватио би Нову Пазову, где је ситуација
са квалитетом воде најкритичнија.
Ивана Поповић

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Усвојене измене Статута

П

редложене
измене
Статута општине Ста
ра Пазова, које су 22.
марта усвојили одборници
локалног парламента, нај
више се односе на пове
ћање броја одборника са
48 на 53, што је по речима
председника Општине Ђор
ђа Радиновића, рационално
и одговорно према грађа
нима, јер ће на овај начин
један одборник да заступа
од хиљаду до хиљаду и по
грађана.
– Овде је практично пред
ложено да свако бирачко
место има између хиљаду
и хиљаду и по бирача, да
бирачка места буду тако
територијално
распоре
ђена, да улице буду једна
уз другу, које то бирачко
место обухвата. У претход
ном периоду је био тотал

ни хаос, на пример, у Вој
ки и у Новим Бановцима је
био случај да једно бирач
ко место има 600, а друго
2.500 бирача – објаснио је
Радиновић.
Број чланова Општинског
већа је смањен са једанаест
на девет, а измене Статута
су вршене због усаглашава
ња са Изменама и допуна
ма Закона о локалној само
управи, које су извршене
прошле године. Промена
има и у надзору над радом
Месних заједница, обја
снила је Весна Јовановић,
секретар СО.
– Овај закон је овластио
Општинско веће да врши
надзор над њиховим радом,
и уколико уочи неправил
ности, да о томе обавести
председника општине, који
може обуставити одређена

Весна Јовановић

акта, за које Веће сматра
да нису у складу са законом
од извршења и на предлог
Општинског већа, Скупшти
на општине може да распу
сти Савет месне заједнице
и да постави повереника

месне заједнице до одржа
вања нових избора – рекла
је Јовановић.
Већином гласова усво
јена је и Одлука о буџе
ту општине за ову годину,
План детаљне регулаци
је Централне радне зоне,
Одлука о накнадама за
коришћење јавних површи
на, а комплекс „Пазовачки
базени“ поново је на упра
вљање поверен ЈКП „Водо
вод и канализација“. Зелено
светло су добили и Програ
ми рада и финансијски пла
нови Народне библиотеке,
Центра за културу, Црвеног
крста и Туристичке органи
зације општине Стара Пазо
ва, такође ПУ „Полетарац“
и „Радост“, финансијски
извештаји Месних зајед
ница Нова Пазова и Стари
Бановци.
З. К.
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ПОЧЕО УПИС ПРВАКА

Олакшана процедура

ускоро би требало да буде завршена након
чега следи комплетна реконструкција објек
та.
Сада је било најургентније решавања
проблема око старих и дотрајалих електро
инсталација, из безбедносних разлога, како
би се нормално могли одвијати културни
програми. Од половине марта поново су
покренуте биоскопске пројекције, следећег
месеца ће бити и позоришних представа и
моћи ће да је користе сви културни прегао
ци.
З. К.

САВЕЗ АМАТЕРА

Изборна Скупштина
Првог априла почео је упис будућих
првака у основну школу. У први разред
2019 - 2020. године уписују се деца рођена
између 1. марта 2012. и 29. фебруар
 а 2013.
године. Процедура уписа је готово идентич
на као претходних година, с тим што се за
родитеље уводе неке олакшице.
Наиме, од четири потребна документа,
два ће школа прибавити електронским
путем и то извод из матичне књиге рођених
и потврду о пребивалишту детета, док ће
лекарско уверење и потврду предшколске
установе да је дете похађало предшколски
програм, родитељи морати сами да донесу,
каже за М новине, Бошко Милојевић, пред
седник Актива директора школа старопазо
вачке општине.
Савет је родитељима да у предвиђеном
уписном року од два месеца, упишу своју
децу, како би она благовремено могла да
буду тестирана. Милојевић је додао, да
поред ове новине око докумената, захва
љујући новом софтверу, школа моћи да
прати вертикално напредовање ученика,
што је по њему значајна новина, јер ће
моћи да се види коју је школу ученик упи
сао након основне, какав је ђак у средњој
школи и који је факултет уписао. Све ове
информације могу бити од користи за рад
установе.
З. К.

ПОЗОРИШНА САЛА

Замена
електроинсталација

Спољашња расвета на објекту Позори
шне сале у Новој Пазови која није радила
већ дуже време, замењена је на иницијати
ву Центра за културу Стара Пазова у дого
вору са оснивачем. Наиме, процедура око
решавања имовинско - правних односа
како би зграда Дома културе у Новој Пазо
ви прешла под директну општинску управу,

Драгиша Дељанин, представник КУД-а
„Младост“ из Нове Пазове, нови је председ
ник Скупштине Савеза аматера општине
Стара Пазова. На одржаној изборној Скуп
штини, изабран је и нови седмочлани
Управни одбор, на чијем ће челу у наредне
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успеха у каријери дугој 15 година, истиче
освајање највише планине на земљи Монт Евереста. Планић је у оквиру трибине
под називом „Успони преко 8.000 метара”
члановима новооснованог Планинарско спортског друштва у Старој Пазови, пренео
своја искуства стечена у планинарским екс
педицијама, а да планинарење има пер
спективу, потврђује и око сто чланова оку
пљених око новооснованог друштва у Ста
рој Пазови који су за непуна четири месеца
организовали четири акције.
Иако још увек немају своје просторије, с
поносом истичу да су за врло кратко време
окупили велики број чланова, а план им је
да најмање два пута месечно организују
трибине попут ове, планинарске и еколо
шке акције и слично. Треба истаћи да је ово
друштво отворено за све љубитеље плани
нарења, без обзира на године, а чланови
не морају бити искључиво са територије
старопазовачке општине.
С. С.

ГОЛУБИНЦИ

Музички караван

четири године бити Анђелка Мали, нови
нарка и досадашња председница Скупшти
не, а досадашњи секретар Петар Неран
џић, поново је добио поверење чланова
Савеза да обавља ову функцију и у наред
ном мандату.
З. К.

ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО

Предавање
о планинарству
Новоосновано Планинарско спортско
друштво у Старој Пазови, организовало је
трибину под називом „Успони преко 8.000
метара” у оквиру које је говорио најтрофеј
нији српски алпиниста Исо Планић. Овакав
вид едукације о планинарству само је један
од видова акција које ће бити организоване
и у наредном периоду.
Исо Планић најтрофејнији је српски
алпиниста који је успео да се попне на 15
врхова виших од 5.000 и пет врхова виших
од 8.000 метара. Као један од највећих

Музички караван „Златни глас Посаво
тамнаве“ у организацији Радија Владимир
ци гостовао је у Голубинцима, а у оквиру
истог наступили су познати естрадни умет
ници и певачи-аматери, који су се опробали
у такмичарском делу програма. Техничку
подршку пружили су Месна заједница Голу
бинци и општина Стара Пазова.
„Златни глас Посавотамнаве“ је музичко
- такмичарски караван који има традицију
дугу 17 година. Певачи-аматери имају при
лику да покажу свој таленат у такмичар
ском делу програма. Поред певача-амате
ра, караван је окупио и познате естрадне
уметнике, међу којима је био и Миланче
Радосављевић.
Организатор такмичења је Радио Влади
мирци, а директор ове медијске куће исти
че да су многи певачи прве певачке награ
де освојили управо на „Златном гласу
Посавотамнаве“. Победници са каравана
одржаног у Голубинцима, учествоваће на
финалном такмичењу које ће се одржати
28. априла у Владимирцима, а Златни глас
као главну награду добија снимање једне
песме.
С. С.

СЛОВАЧКА ЕВАНГЕЛИЧКА
ЦРКВА

Концерт „Медикуса“
У Словачкој евангеличкој цркви у Старој
Пазови одржан је концерт гудачког орке
стра „Медикус” у оквиру циклуса концерата
класичне музике, које Центар за културу
Стара Пазова приређује локалној публици.
Реч је о гудачком оркестру Српског лекар
ског друштва, кога чине доктори медицине
који се активно баве класичном музиком.
У акустичном простору Словачке еванге
личке цркве, бројна публика је имала при
лику да чује дела Баха, Вивалдија, Моцар
та и других великана озбиљне музике.
Оркестром је дириговао др Живојин Симо
новић, а као специјални гост, наступила је
чувена виолинисткиња Татјана Олујић.
Своју соло тачку, као члан оркестра, имао
је и овдашњи педијатар у пензији др Груји
ца Милојевић, док је оправдано одсутног
контрабасисту заменио мр Љубинко Лазић.
Задовољна публика је знак да се овакви
концерти у овом простору могу и чешће
организовати.
М. Л.
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МИЛАН КОВАЧЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ЛОВАЧКОГ ДРУШТВА „СРЕМАЦ“ ИЗ ЈАРКА

Једино ловци воде бригу
о дивљим животињама

Ове зиме, која је била изузетно оштра и хладна, нико сем ловаца није у шуму изнео
кукуруз, со, жито, сено, како би животиње могле да се прехране по оном мразу. Нико
није прогазио стазе кроз снег да фазани, јаребице, зечеви могу доћи до хране и пре
живети зиму, каже Милан Ковачевић и додаје да је неправда што ловце бије глас да
само одстрељују дивљач

О

д свих удружења гра
ђана, ловачка друштва
су свакако најбројнија
и најорганизованија. Нема
места у Срему, а вероватно
ни у целој земљи, које нема
ловачко друштво. Ловачки
домови су по правилу лепо
уређена и добро одржавана
места, што сведочи о озбиљ
ности и посвећености члано
ва тих удружења, који обично
плаћају и солидне чланарине.
Али, ловци не жале ни новац
ни труд како би њихово место
окупљања, које је обично
место окупљања и целог
села, било лепо и уређено.
Ловачки домови су увек окре
чени, ограђени, уређени.
Тешко ћете наћи ловачки дом
у фази пропадања. Има нечег
у човеку, вероватно је то онај
исконски порив, који га вуче
ка лову. Зато, вероватно и
има толико ловачких друшта
ва.
Једно од такви ловачких
друштава је и Ловачко дру
штво „Сремац“ из Јарка. Ово
друштво постоји већ 120 годи
на и једно је од осам оснива
ча Ловачког савеза Војводи
не. Председник овог друштва
Милан Ковачевић каже да
друштво броји 65 редовних и
пет чланова и да је члан реги
оналног Ловачког удружења
„Срем – Мачва“. Ковачевић
каже да је ЛД „Сремац“ из
Јарака једно од бројних дру
штава. Ловачки дом им се
налази на самој обали Саве,
као и село.
– Ловачко друштво газдује
са 2.800 хектара површине,
од тога имамо око 400 хекта
ра шуме Добреч и око 150
хектара шуме Турјан. Мени је
жао што јавно мњење има
помало погрешну слику о
ловцима, да су то људи који
убијају животиње и који се
друже само због јела и пића.
То уопште није тачно. Ове
зиме (види се на фотографи
јама), која је била изузетно
оштра и хладна, нико сем
ловаца није у шуму изнео

Милан Ковачевић: Једино ловци зими хране дивље животиње

кукуруз, со, жито, сено како
би животиње могле да се пре
хране по оном мразу. Нико
није прогазио стазе кроз снег
да фазани, јаребице, зечеви
могу доћи до хране и прежи
вети зиму. Мало ко зна да је
фазану потребно три до пет
зрна кукуруза да би преживео
седам дана. Можете замисли
ти колико је то мало, а колико
много значи за ту животињу.
Ловци су ти који воде бригу о
животињама у ловишту. И
једино ловци. У ловачком
савезу Србије је све устројено
и тачно дефинисано. Тачно се
зна број дивљачи и колико се
сме процентуално одстрели
ти и изнети дивљачи из лови
шта. Ловци сваке године уно
се дивљач у ловиште. У Јар
ку, смо унели 800 фазанских
пилића. То се ради од јуна до
августа. Ми имамо нашу
фазанерију и са ње испушта
мо фазане у природу. Међу

ловцима постоје и правила
кад се пуца и како. Рецимо,
фазанска дивљач се никад не
пуца кад стоји или трчи по
земљи, него само кад лети.
Зец се никад не пуца кад сто
ји или лежи него кад трчи. Од
унете дивљачи ловци макси
мално одстреле три до пет
процената. Ловци никад не
могу да одстреле колико они
хоће. Ту је и санитарни
одстрел када се из природе
уклањају јединке које више не
могу опстати, које нису за
приплод и слично...
Ловци имају свој допринос
и када је у питању редукова
ње предатора, пре свега
шакала. Шакал је постао врло
озбиљн а
претњ а
како
дивљим, тако и домаћим
животињама. Ту пре свега
мислим на сточаре по Банату
и Бачкој који терају овце и
јагањце на испашу. Они
буквално не могу да се одбра

не од шакала, који је веома
лукав и опасан, а овде нема
природног непријатеља сем
човека.
Што се тиче законске
заштите дивљачи, све врсте
су заштићене, јер постоји
ловостај на све врсте. Посто
ји календар одстрела свих
животињских врста, каже
Ковачевић и додаје да је
њихово ловиште веома бога
то свим врстама дивљачи. У
шуми Добреч има преко 80
срнеће дивљачи. Посебно је
занимљиво то што су пре
неколико година насељавали
зеца.
– Куповали смо зеца у Бач
кој (65 евра по комаду) и
пуштали га овде у наше лови
ште због мешања и освежава
ња крви. То је дало ефекта и
у Срему је ситуација што се
тиче зеца веома добра, каже
Ковачевић.
Он са посебним сентимен
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Чланови Ловачког друштва „Сремац“ из Јарка

том говори о јаребици, малој
птици која је некад у много
већем броју насељавала ове
крајеве.
– Јаребица је птица која је
некад била распрострањена
на овим просторима. Она је
била предодређена, заједно
са моркама, да купи репину
пипу, пошто се храни искљу
чиво инсектима. Ми смо ове
године пребројали око 80
јаребица, односно око 40
парова. Кад јаребица изгуби
свог пара, никад се више не
пари са другом јединком. Ја
овом приликом апелујем на
моје колеге ловце да у сезони
лова ипак не пуцају на јареби
цу, па чак и кад их срце пову
че, да би се што више раз
множила и вратила на ове
просторе, поручује Милан
Ковачевић.
Што се тиче дивљих свиња
наш саговорник каже да је
ова врста у експанзији, наро
чито после после ратова
деведесетих година. Дошло је
до парења домаћих и дивљих
свиња и самим тим до цепа
ња гена.
– Тако да се сада дивља
свиња пари уместо једном
годишње, два пута. И уместо
три до пет прасица, сада пра
си и десет до дванаест. Тај
број се све више увећава и
бројност свиња доводи до
већих штета на усевима а и
доводи до веће могућности

Ковачевић: Шакал нема природног непријатеља

Зашто су ловачке пушке „јефтине“
– Цена једне ловачке пушке се креће
40 - 45 хиљада па до 500 хиљада динара.
Али, има ту једна анегдота око набавке
оружја и како се може доћи до доброг
оружја по ниској цени. Знате, ми лови
кад купимо пушку обично супругама
кажемо, ма није било скупо, 150-200
евра. А пушка је коштала на пример

1.000 евра. Па онда, кад неки ловац пре
мине, његова жена обично хоће да прода
то оружје. И онда она жена, не знајући,
тражи рецимо 200 евра. И онда кад неко
пита: Па је л’ није то мало јефтино? Она
жена каже па не знам, мени је мој муж
рекао да је толико платио, прича Милан
Ковачевић.

ширења заразних болести,
као што је афричка куга. Ту су
ловци јако битан фактор.
Врло тешко ће се та ситуација
вратити на пређашње стање.
Само одстрелом и пуштањем
аутохтоне дивље свиње у
природу. Али, то је све дуг
процес, каже Ковачевић.
На питање о криволову
Ковачевић тврди да га је све
мање.
– Криволова је све мање и
мање. Сад је месо јако јефти
но. Некад су старији људи
криволовили, кад је сезона
свињокоља ради мешања
места за кобасице и тако, али
тога је све мање и мање. То,
некада обичајно право лова
је постепено изумрл о. И
добро је што је тако. Ловачка
друштва имају законску оба
везу да на 20.000 хектара
имају једног ловочувара.
Наше регион
 ално удружење
Срем – Мачва има четири
ловочувара, међу њима и јед
ну жену Гордану Смиљанић,
истиче Ковачевић.
Иначе, ловци све активно
сти финансирају из сопстве
них средстава.
– Чланарина у нашем
ловачком друштву је 16.500
динара. Ми из тих средстава
плаћамо стручну службу, одр
жавање ловачког дома, одр
жавање чека и све што ради
мо. Има и пројек ата које
држава финансира. Син ми је
ловац, ја сам ловац. Мој рође
ни брат је ловац и сва три
његова сина су ловци. Моји
Ковачевићи сваке године дају
преко сто хиљада динара
само за чланарину. И не може
нико да каже да је то интерес,
то је љубав. Али као и свака
љубав, и ова има своју цену,
кроз шалу закључује Милан
Ковачевић.
С. Цуцанић
Фото: Архива Л. Д. „Сремац“
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ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РУМА

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

Приоритет
стална поставка
У минулој години Завичајни музеј
Рума је реализовао 41-у активност
која је привукла око 6.500 посетилаца
на годишњем нивоу.
– Ту бих истакла наше радионице
за децу кроз добру сарадњу са школа
ма, такође, и са Геронтолошким цен
тром тако да смо, у оквиру радионица,
имали око 530 посетилаца. Посебно
бих указала на нашу Ликовну колонију
Борковац, која је прошле године имала
тему мотива за румске разгледнице.
Каталог, који је на основу тога изашао,
био је у облику румских разгледница,
тако да смо добили десет нових моти
ва разгледница – каже о прошлого
дишњим активностима Бранислава
Коњевић, директорка Завичајног музе
ја.

Бранислава Коњевић

Наставило се и са откупом музеа
лија, а локална самоуправа је посеб
но помогла куповину једне изузетно
очуване и лепе спаваће собе, добијен
је клавир, а у дворишту се, од про
шле године, налази моноксил, који је
допремљен из Музеја Срема из Срем
ске Митровице.
Оно што и даље остаје као најве
ћи проблем је велика влага у згради,
која је прошле године делом санира
на. Наиме, приликом реконструкци
је Главне улице, отворени су до тада
затворени подрумски прозори, тако да
се влага знатно мање осети. Управо
је ова влага представљала и највећу
опасност за музејске предмете у депо
има, који су измештени из подрумских
просторија како би се лакше сушили.
– Средствима добијеним од локал
не самоуправе смо извршили санацију
дворишта, тако да смо летње програ
ме вратили у наше лепо двориште, а
средили смо и кров. Очекујем, да ћемо
до јуна ове године напокон добити и
сталну поставку која недостаје и Зави
чајном музеју и нашем граду. То нам је
сада највећи приоритет, а реч је о исто
ријско-етнолошкој поставци – рекла је
за наше новине Бранислава Коњевић.
С. Џ.

Дан школе

Ученици и директор Мирко Зрнић

ССШ „Бранко Радичевић“ у Руми Министарство одобрити за упис, кре
је бројним активности под називом нућемо у озбиљнију промоцију наше
„Бранкови дани“, у периоду од 25. до школе, која је прошле године била нај
успешнија када је број уписаних учени
29. марта, обележила Дан школе.
Тако је одржано низ креативних ка у питању – рекао је Зрнић.
Бранкица Табак, подсекретарка у
радионица, промоција књига, уручене
су награде за најбоље песме, са кон Секретаријату за урбанизам и заштиту
курса расписаног тим поводом, а део животне средине, и саветница Тамара
Стојановић, су биле гошће школе са
је припао и спортским активностима.
У оквиру радион
 ице „Наш еко-оти којом имају одличну сарадњу.
– У школи постоји Еко-тим, а и шко
сак“, организовано је сађење зачин
ског биља, али и чишћење дворишта ла редовно учествује у нашем про
граму „За чистије и зеленије школе
школе и паркића.
Централни део активности је реа у Војводини“. Они су читавим низом
лизован 28. марта, уз организовање активности оплеменили ову недељу и
нових, занимљивих радионица у које презентовали шта њихови ђаци умеју,
су се укључили и волонтери Црвеног могу и знају, као и да се стално уса
крста, али и радници Дом здравља. вршавају. Обиласком школе, видели
Одржано је и дружење са родитељи смо како они реализују своје активно
ма ученика осмих разреда, кроз „Дан сти у области заштите животне среди
отворених врата“ када су одржане и не. Морамо знати да нас у будућности
промоције фризерског смера и сме чека промена навика, која ће бити
ра моделара одеће, а уприличена је неопх одна да би се сачували од живо
и симулација суђења, кроз промоцију та који носи садашњица, јер ми сами
свакодневно производимо много отпа
смера правни техничар.
Директор „Бранкове“ школе, Мир да који још нисмо у ситуацији да аде
ко Зрнић је подсетио да се ове године кватно одлажемо и радимо примарну
обележава 29 година постојања школе. селекцију. Ни јединице локалних само
– Кроз овај низ дешавања ми про управа, сем ретких, још нису кренуле
мовишемо и нашу школу, али морам у тај процес. Када се школе стимули
шу, оне едукују сво
да кажем да се код нас
ју децу у том правцу.
различите радион
 ице
То су деца на коју ће
и активности дешава
се ова земља ускоро
ју током целе школ
ослањати – истакла је
ске године. Заиста,
Бранкица Табак.
морам да похвалим
Све ове активности
све колеге и ученике
у ССШ „Бранко Ради
који учествују у тим
чевић“ су реализова
данима. Ове године
ли ученици, чланови
смо, по први пут, орга
„Клуба К“, уз коорди
низовали и „Дан отво
нацију педагошкиње
рених врата“ на који
Оливере Амиџић и
су дошли и родите
наставнице
Даније
љи, надамо се, наших
ле Драгојевић, али и
будућих ђака. Када
подршку целог колек
будемо тачно утврди
тива.
ли колико одељења и
Бранкица Табак

С. Џ.
које смерове ће нам
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ЛИЧНИ СТАВ

Куда иде поезија?

С

удбина поезије се мора сагледа
вати као цивилизацијска потре
ба, више као етичко, а мање као
естетско питање. Није постојала нити
једна значајнија култура, која иза себе
није оставила поетско наслеђе.
Данас, међутим, у великој мери при
мећујемо кризу поезије. У времену
штанцовања кича, неписмено склепа
них романа, када млади аутори, носи
оци престижних књижевних награда
говоре, да су фокус уметничког изме
стили у филозофско, то јест, да су
побегли од лепоте ка метафизици, као
да метафизика није лепота! Шта онда
можемо рећи о томе шта се пише и
ко пише? А шта је уметност, ако није
лепота пре свега, она недокучива тај
на коју могу открити ретки.
Колико је поезија битна, видимо по
прошлост. Запамћено је само оно што
је у песмама скрито. Што поезија није
означила, као да није ни постојало.
Песници су схватани чудацима,
необичним људима, то је негативна
одредница. Они су „они“, који знају

што други не знају, изабрани да кажу
дубљу, лепшу, трајнију реч о време
нима и људима. Данас у цивилизаци
ји забаве и новца, обесмишљено је
све што трага за трајнијим и дубљим.
Нажалост, све је у канџама провода
и забаве, негује се култ новца и тела.
У „вестернизованој вулгаризованој
епохи“, човек није заинтересован за
умно, лепо, свето, па и добро, човек
унижава самога себе. Зато одбрана
поезије није ништа друго, већ одбра
на човека – она је изванвременска,

Молба господину ветру
Урежи у камен моје име где ме има,
однеси ме до краса, вриска белина,
застани кратко у тврдој луци,
да снове вратим из тишина.
У вртаче и шкрапе ме одувај,
у сноп светлости да се претворим,
засјајим ведрином само трена,
после могу и да се изгубим,
као тачка црна, небом преварена.

Пише:
Андреја Ђ. Врањеш

окренута према лепоти, доброти, пре
ма Богу.
Оно што је актуелно у поетским
токовима данас је, што се користе
непотребни изрази, поезија је препла
вљена чак и цитатима, као доказима
„велике памети“. Поетске слике, моћ
симбола, мелодије ритма су ишче
зле, изгубила пулсација душе и духа,
нестала је лепота.
Овакве појаве погодују лошим
песницима, који немање поетског,
покушавају надоместити нечим што их
само удаљава од суштине поезије, а
то је аутентична идејност, смисао за
стварање лепог и још невиђеног.
Данас, често, у сликарству имамо
слике без облика, музику без тонова,
поезију без инспирације, све више смо
присутни утицајима укидања смисла.
Такви утицаји нису заобишли ни
поезију. На срећу, поезија има будућ
ност – она је Парнас раздраганог ума
или клица никлог заборава.
Па где се ко препозна, ни по бабу ни
по стричевима.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Стварамо лепши свет

З

а удружење „Дечји свет“
из Сремске Митровице
давање и доброчинство
значајни су за развој заједни
це и помоћ другима. Кампа
њом „Филантропијом стварамо
лепши свет“, удружење „Дечји
свет“ реализовало је активно
сти које су имале за циљ уна
пређење филантропског екоси
стема у Сремској Митровици.
На тај начин промовисали
смо филантропију у четири
основне школе: ОШ „Слободан
Бајић Паја“, „ Бошко Палковље
вић Пинки“, „Свети Сава“ из
Сремске Митровице и „Добро
сав Радосављевић Народ“ из
Мачванске Митровице. Филан
тропија се учи од малих ногу и
зато се удружење „дечји свет“
обраћа управо најмлађима.
Како би унапредили промоци
ју доброчинства у нашој зајед
ници и побољшали филан
тропску праксу, представници
удружења „Дечји свет“ постали
су члан међусекторског саве
за који чине и представници
локалне самоуп
 раве и преду
зетници.
Једна од наших активности
била је и кампања о филан
тропији у овим основним шко
лама под називом „Укључи се,
креирај свет по својој жељи“ у
оквиру које је у свакој школи

Учесници креативног полигона
формиран омладински фонд,
волонтерски сервис и инфо
центар. У акцију се укључило
50 ученика ђачких парламена
та наведених основних школа.
Поред тога, уредили смо и
креативни полигон „Филан
тропска жива партија човече
не љути се“ на коме су учесни
ци била деца трећег разреда
ОШ „ Д. Радосављевић Народ“,
уз бројну публику и навијаче

из њиховог разреда. На поли
гону су била означена места
за #филантропију, као симбол
давања. Ученици су са нестр
пљењем чекали да стану на
поље #филантропија, јер су их
ту чекала слатка изненађења.
Уз смех и радост, креативност и
игру, најмлађи ученици су учи
ли шта значи реч филантропија
и колико је важно чинити добра
дела.

Ликовна колонија на тему
„Филантропија и ја“ организо
вана је у Основној школи „Сло
бодан Бајић Паја“, а ликовни
конкурс је објављен и у оста
лим школама.
Удружење „Дечји свет“ ће
наставити
филантропске
активности кроз сарадњу са
донаторима и градском упра
вом за омладину и спорт.
M. Крсмановић Мирнић
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Значај палијативне неге

Шта је са терминалним
болесницима?
Психолошка подршка је нешто што је започето у оквиру про
јекта и биће настваљена. На жалост, број оболелих пацијента
од малигних и хроничних незаразних болести је све већи и у
свету и код нас, те је самим тим и потреба за оваквом врстом
лечења све већа, говори др Биљана Теодоровић

Љ

уди у Србији, када
је реч о умирању и
смрти,
генеарлно
имају став да човек треба да
умре код куће окружен сво
јом породицом и онима који
га воле. Међутим, како се
време у ком живимо мења,
последично се мења и начин
умирања. Све су чешће ситу
ације да о оболелима поро
дица не може да се брине.
С друге стране, поставља
се питање колико чланови
породице у тим ситуац
 ијама
могу да остану духовно јаки
и да онима који одлазе пру
же довољно љубави, неге и
радости до самог краја? На
жалост, све је више болесни
ка у терминалној фази боле
сти. Канцер, који не бира ни
пол, ни године је у свом зама
ху. Сви смо сведоци да је све
већа потреба да се брига о
таквим пацијентима пове
ћа. У Србији имамо државни
здравствени систем, који је
преоптерећен и тром. Ко има
везу или невероватну срећу
да има места за болесника,
смешта га у болницу. Али,
сви знамо да је све више
оних који среће и везе немају.
У Србији постоји један
хоспис који се налази у Бео
граду. Отворен је 2018. годи

Јелена Поповић

не. У Сремској Митровици
постоји Одељење палијатив
не неге. Ово Одељење је
настало путем прекогранич
не сарадње Србије и Хрват
ске и пројекта Take Care,
који је трајао годину и по
дана. Начелница Палијатив
ног одељења др Ивана Тео
доровић наводи да су у овиру
пројекта Take care примани
пацијенти према индикација
ма које су поставили изабра
ни лекари Домова здравља,
у сарадњи са лекарима кућ
не медицине као и лекарима
специјалистима Опште бол
нице Сремска Митровица.
Обухваћене су и социјално
угрожене групе
пацијена
та уз сарадњу Центра за
Социјални рад са територије
Сремског округа.
– У нашој установи, по
завршетку пројекта, присту
пило се организацији фор
мирања одељења за пали
јативно збрињавање и негу
терминалних стања – одсека
за продужено лечење и негу,
и то из постојећих кадрова
болнице, како би се законски
створили услови за наставак
лечења пацијената у најте
жим стадијумима болести.
Тренутни капацитети, такви
какви јесу, сигурно су недо

вољни да би њима могли да
буду обухваћени сви пацијен
ти који заслужују ову врсту
неге. Када то могућности буду
дозвољавале биће могуће и
повећање капацитета. Труди
мо се да сви пацијенти доби
ју стручну помоћ и професио
налну негу и да им пружимо
здравствене услуге у вези са
болешћу од које болују, наво
ди др Теодоровић.
Време боравка на Палија
тивном одељењу је у складу,
пре свега, са тежином обо
љења и развојем клиничке
слике у току трајања болести.
– Термин листе чекања
није прецизиран у том сми
слу и пацијенти се, уколико
изабрани лекари сматрају,
примају и на друга одеље
ња у Општој болници и тамо
лече и збрињавају да не би
дошло до чекања. У договору
са породицом пацијенти се
отпуштају кући и преуз имају
их даље лекари кућне меди
цине са својим тимом. Пси
холошка подршка је нешто
што је започето у оквиру
пројекта и биће настваље
на. На жалост, број оболелих
пацијента од малигних и хро
ничних незаразних болести је
све већи и у свету и код нас,
те је самим тим и потребама

Увек остаје неко осећање кривице да
можеш више и боље, али то је на крају
у борби са канцером немогуће. Ми смо
издвајали позамашну своту новца
месечно. Не жалим због тога, не желим
да ме неко схвати погрешно. Али,
нагласила бих да моји родитељи нису ни
дочекали пензију, нису добили (не само
они, наравно) одговарајућу здравствену
заштиту, а за то им се годинама
одузимао новац од плате, говори
Јелена Поповић

др Биљана Теодоровић

за оваквом врстом лечења
све већа, говори др Теодоро
вић.
Поред Палијативног оде
љења, о терминалним боле
сницима (али и другим катер
горијама болесника, старим и
немоћним) у Сремској Митро
вици се брину и хуманитарна
организација Каритас, али и
приватни Дом за стара лица
Оаза силка. На територији
Сремске Митровице се нала
зи свега десет неговатељица.
Тако да онај ко нема могућ
ност да збирне болесника у
болницу или на Одељење
палијативне неге, то може
учинити о свом трошку.
Своје искуство, како је то
када нема ни хосписа нити
Палијативне неге у болни
ци, поделила је за М нови
не Јелена Поповић из Новог

Одељење палијативне неге

M NOVINE
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Сада. Наиме, њени родите
љи су се у кратком времен
ском размаку разболели.
Обоје су били у терминалној
фази канцера. С обзиром на
то да град Врбас из ког поти
че она и њени родитељи
нема хоспис нити Одеље
ње палијативне неге, Јеле
на је морала да тражи друге
алтернативе.
– Мој отац се разболео
2013. године, а његово ста
ње се погоршало крајем те
године. Умро је 3. јануара
2014. године. То је био стра
шан период и за мене и моју
сестру, с обзиром на то да
је мој отац имао само нас
две које бисмо се бринуле
о њему. Ја сам морала да
радим, док је се сестра, која
је била тада незапослена,
бринула о њему. Ми нисмо
имале ни знање, нити снаге
да му пружимо одговарајућу
негу, нити новца да нађемо
боље решење. Често се тада
јави осећај гриже сасвести
да си могао боље и више, јер
заборављаш да ниси лекар.
Заиста је тешко гледати свог
најближег у најгорим мукама,
ту достојанственог умирања
нема, говори наша саговор
ница.
Према њеним речима, њен
отац није могао ни да једе,
нити да прима инфузију.
Инфузију је могао да прима
само у болничким условима
и то кроз главну аорту.
– У целој тој ситуацији,
покушавали смо да обја
снимо лекарима из Опште
болнице да наш отац није
за кућно лечење, од докто
ра смо добијали информа
цију да нема места где би га
сместили. Док нам др Тамара
Петровић из врбаске Опште
болнице, није изашла у
сусрет и нашег оца до самог
краја сместила на Одеље
њу ортопедије на ком ради.
На томе смо јој безгранично

захвалне, говори Јелена.
Недуго затим, Јеленина
мајка се разболела исто од
карцинома. Према Јелени
ним речима, када је сазнала
за дијагнозу, решила је да
овога пута реагује паметније,
односно да јој пружи сву нео
пходну негу.
– Наравно да нисам могла
да верујем да мене и моју
сестру чека опет иста прича.
Али, то је живот. С обзиром
на то да је наша мајка има
ла метастазе на кичми, која
су довеле до пуцања пршље
нова, она је трпела велике
болове и била је непокрет
на, о њој је морао неко да
брине 24 часа. Моја сестра и
ја нисмо могле да јој пружимо
адекватну помоћ, а решења у
болници у Врбасу није било.
Стога смо издвојиле новац,
тако да је наша мајка све до
краја била смештена у Дому
за стара лица Свети Ђорђе
на Петроварадину, објашња
ва наша саговорница.
Јелена је истакла да јој
је у исто време драго што
су њени родитељи умрли
на, такорећи, достојанствен
начин, али с друге стране
осећа и кривицу што, по некој
традицији, није омогућила
својим родитељима да пре
ма њиховим жељама умру
код куће.
– Као што сам и рекла, увек
остаје неко осећање криви
це да можеш више и боље,
али то је на крају у борби са
канцером немогуће. Ми смо
издвајали позамашну сво
ту новца месечно. Не жалим
због тога, не желим да ме
неко схвати погрешно. Али,
нагласила бих да моји роди
тељи нису ни дочекали пен
зију, нису добили (не само
они, наравно) одговарајућу
здравствену заштиту, а за
то им се годинама одузимао
новац од плате, говори Јеле
на.
З. Поповић
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Дан Позоришта

Детаљи са сцене

П

оводом Светског дана
позоришта, уједно и
73. рођендана срем
скомитровачког Позоришта,
у среду 27. марта на Великој
сцени изведена је предста
ва „Бриши од своје жене“.
По тексту Реја Кунија и у
режији Гордане Лукић, овај
водвиљ, као не баш лак
сценски приказ, фантастич
но су презентовали много
бројној публици, чланови
„Театра Гартел“ из Сремске
Митровице.
Иако аматери, ова дружи
на састављена од младих
људи и средњошколаца,
под патронатом Гордане
Лукић, се на сцени влада
ла врло професионално и,
што је најважније, играла
без калкулација - срцем.
Комедија ситуац
 ије у којој,

а ко други него Џон Смит,
живи паралелне животе
са две жене, на два краја
Лондона, у слаткој заблуди
да не може бити откривен.
Мањим инцидентом, прича
се запетљава, уз живописне
ликове госпођа Мери и Бар
баре, радозналог комшије
Стенлија, типичних енгле
ских инспектора и наравно,
Бобија, комшије са спрата „топлог брата“.
Осетила је публика њихо
ву енергију, смехом су про
праћени многи потези и
наградила их дуготрајним
аплаузом на крају предста
ве.
У фоаје смо изашли под
утиском и осмехом на лицу,
који нисмо скинули ни на
коктелу, уприличеном после
представе.
Г. Томац

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПЕЋИНЦИ

Изложба графике

У

пећиначком
Култур
ном центру, 27. марта
је отворена изложба
графике младе шабачке
уметнице Јелене Инђић, а
поставка ће трајати до 10.
априла. Отварању изло
жбе
присуствовали
су
ученици Основне школе
„Слободан Бајић Паја“ из
Пећинаца, а присутне је на
почетку поздравио директор
КЦ Пећинци Јован Деврња.
Јелена Инђић изразила
је велико задовољство на
позиву пећиначког Култур
ног центра, а посебно јој је
било драго што су већину
публике чинили пећиначки
основци, који су пажљиво
слушали њено предавање о
сликарској техници којом се
бави.

Млада шабачка графичар
ка дипломирала је на Ака
демији ликовних уметности
универзитета у Бања Луци,
смер графика. Иако има
само 25 година, добитник је
многобројних награда, као
што су: награда на изложби
Првог међународног трије
нала аутопортрета у мемо
ријалној галерији „Душан
Старчевић“ у Смедеревској
Паланци, затим друго место
на Ликовном салону у Руми,
награда за најбољи рад реа
лизован у техници дубоке
штампе на Академији умет
ности у Бања Луци и многе
друге. Самостално је изла
гала у Шапцу, Приједору,
Футогу, Бачкој Паланци, Мај
данпеку, Краљеву, а сада и у
Пећинцима.
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РУМА: АРТ ТРЕМА ФЕСТ

Најбоља представа
„Јами дистрикт“

Награђени на 22. Треми

А

рт Трема Фест, 22. по реду, одр
жан је од 27. до 31. марта, у годи
ни у којој Градско позориште Рума,
организатор фестивала који увелико пре
лази локалне границе, обележава четврт
века постојања. Арт Трема Фест је изра
стао у регионалну позоришну манифе
стацију, која афирмише рад студената
уметничких академија и професионал
них камерних форми, са респектабилним
учесницима, жиријем и бројем заинтере
соване публике.
Зијах Соколовић је више година при
сутан на Трема Фесту, као члан жирија,
а ове године држи и радионице младим
глумцима.
– Лепо је да смо остали у неком при
јатељству и да сам овде. Овај фестивал
има нешто у наслову, што је у бити сваког
човека који живи и који има то неко јавно
наступање, односно трему. Ово је рум
ска трема, али је лепа, ако видимо коли
ко је представа пријављено, то показује
колико је људи заинтересовано за тре
му и колико их трема „дрма“ и колико су
оптерећени тремом. Лепо је и што радим
једну необичну радионицу који се засни
ва на времену, простору и радњи, неким
основним елементима на којима почива
глумачки занат – рекао је познати глумац
Зијах Соколовић.
Ове године за Трема фест је пријавље
но чак 124 представе, а изабрано је осам
из Бугарске, Хрватске, БиХ и Србије, о
којима је коначну реч дао стручни жири,
у саставу театролог мр Радослав Радо
њић, драмски уметник Зијах Соколовић и
драматуршкиња и редитељка Нина Хор
ват из Хрватске.
22. Арт Трема Фест Рума 2019. почео
је 27. марта промоцијом књиге „Паралел
на историја театра/ Алтернативни театар

у аметеризму Србије од 1980 до 2000“
која је одржана у Градској библиотеци
„Атанасије Стојковић“. О својој књизи је
говорио театролог Милан Мађарев, који
је истакао да је констатовао да је будућ
ност позоришта у аматеризму, јер профе
сионална позоришта тешко да ће убуду
ће моћи да раде као сада.
Званично отварање је било 28. мар
та када је публика имала прилику да
погледа изложбу „Хеда Габлер Хенрика
Ибзена на позорницама Србије“ Позори
шног музеја Војводине. Прва је изведе
на одлична представа „Јами дистрикт“
Битеф театра, ЦЗK Тиват, „Masks“ Сегдин
и „Тhink Tank“ Студија Нови Сад.Текст је
написала Миња Богавац, a режију пот
писује Kокан Младеновић. После тога је
публика погледала представу „Мистеро
Буфо“- Kазалишта „Група“ и Трико циркус
театар Загреб , која је рађена по тексту
чувеног Дариа Фоа.
Другог фестивалског дана на камер
ној сцени Културног центра су изведе
не представе „Стриптиз“, Процес театра
Београд, по текстовима Франца Кафке
и Славомира Мрожека, у режији Радо
слава Миленковића и „Кабаре Валеска“,
СКЦ Ријека и Академије примењених
умјетности Свеучилишта у Ријеци. Трећег
дана Трема Феста на програму су биле
представе „Искушење“ Сцене „Маска“
и Шабачког позоришта и „Кокошка“
Арт сдружение СПАМ Студиос Софи
ја. Последњег фестивалског дана пред
публиком су биле представе „Из три угла“
Театра „Федра“ из Бугојна и „Загонетка
револуције“ београдског Дах театра.
Организатор Трема Фест пројекта је
већ 22 године Градско позориште „Рума“.
Овогодишњи партнери у реализацији су
Kултурни центар Рума, Градска библи

Награђени
Овогодишњи Арт ТремаФест окончан
је проглашењем најуспешнијих пред
става и доделом награда. Како се и
очекивало највише награда је додеље
но изузетној представи „Јами дистрикт“.
Специјална награда за партнерску игру
је додељена представи „Стриптиз“,
Специјална глумачка награда је доде
љена Исидори Симијоновић, Нини
Нешковић и Вањи Ненадић које су
играле у представи „Јами дистрикт“,
Специјална награда за текст драме,
додељена је Мињи Богавац за „Јами
дистрикт“, Плакета за најбољу кости
мографију добила је представа „Заго
нетка револуције“, Златна маска за
најбољу мушку улогу припала је Дра
жену Шиваку у представи „Мистеро
Буфо“, а Златна маска за најбољу жен
ску улогу је додељена Ники Иванчић у
представи „Кабаре Валеска“. Када је
реч о представама, Бронзана маска је
додељена за представу „Стриптиз“,
Сребрна маска представи „Загонетка
револуције“, а најбоља представа, која
је добила Златну маску је „Јами
дистрикт“, док је Кокан Младеновић
добио Златну Тремину маску за режију.
По оцени жирија публике, такође је за
најбољу, проглашена представа „Јами
дистрикт“.
отека „Атанасије Стојковић“, Завичајни
музеј Рума, Позоришни музеј Војводи
не, СТШ „Миленко Брзак Уча“, Гимназија
„Стеван Пузић“ и ССШ „Бранко Радиче
вић“. Покровитељи Арт Трема Феста су
румска општина и Покрајински секрета
ријат за културу, јавно информисање и
односе са верским заједницама.

С. Џакула
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ПРОЈЕКАТ „УДРУЖЕНЕ“ У КРАЉЕВЦИМА, ЈАСКУ И МАРАДИКУ

Донације удружењима жена
„Удружене“ је назив про
јекта којим компанија Теле
ком Србије, као друштвеноодговорна фирма, подржава
женско предузетништво и
афирмише и оснажује жене
за активније учешће у раз
воју локалних заједница.
Овај пројекат се реализује у
сарадњи са Саветом за род
ну равноправност полова
Владе Војводине.
Циљ је да се, кроз новчану
помоћ у висини од 200.000
динара, подстакне рад удру
жења жена у мањим среди
нама, а Савет је управо тај
који је Телекому помогао у
одабиру 20 удружења која ће
добити донације.
Удружење жена „Краљев
чанке“ из Краљеваца су јед
но од удружења, а њима је
донација уручена 27. марта у
њиховим просторијама, уку
сно украшеним рукотворина
ма вештих Краљевчанки.
– Са овом донацијом купи
ћемо машину за вез и потру
дићемо се да укључимо што
више жена у тај рад. Произ
воде ћемо се потрудити да
пласирамо и да на тај начин
финансирамо свој рад, али и
наше хуманитарне активно
сти. Трудимо се да очувамо
традицију Срема и Војводи
не, имамо разбој на којем
израђујемо ткане предмете,
а сада ће ту бити и машина
за вез. Имамо и предмете
старе преко једног века, које
су радиле још наше баке и
трудимо се да сачувамо ту
нашу традицију – рекла је

Миа Страјин, Марија Бошковић и Снежана Богдановић

Снежана Богдановић.
На додели донације „Кра
љевчанкама“ био је и Стеван
Ковачевић, председник СО
Рума. Он је истакао да је реч
о удружењ, које је започиња
ло своје активности у време
када су многа друга удруже
ња жена гасила.
– Нама у локалној самоу
прави је то јако битно и зато
смо их препознали као удру
жење које заслужује подр
шку. Чињеница је да у селу,
удружења која делују, један
су од оних стубова око којих
се мештани окупљају и која
гарантују опстанак и витал
ност села. Оне су за ових
пет година успеле да изграде

један углед у нашој заједни
ци, да практично нема нијед
не значајније манифестације
у којој оне не учествују. То
је битно, не само за очува
ње традиције, већ очување
виталности села. Заиста,
морам да их похвалим као
једно од најмлађих, али нај
активнијих удружења – рекао
је Ковачевић.
Донацију Телекома добило
је и Удружење жена „Јазачан
ке“ из Јаска.
Како је истакла Бранисла
ва Младеновић, председни
ца Удружења, „Јазачанке“ су
основане 2017. године и од
тада су учествовале на низ
сајмова и културних манифе

стација, где су се представи
ле својим рукотворинама.
– Ово нам је значајна дона
ција, јер ћемо средства делом
искористити за финансирање
организације наше традицио
налне и познате манифеста
ције „Јесен стиже дуњо моја“
која се, до сада, организова
ла 13 пута. Морам да истак
нем да и значајну подршку
и добру сарадњу имамо са
нашом Месном заједницом
и локалном самоуправом –
рекла је овом приликом Бра
нислава Младеновић.
Додели донације у Јаску
присуствовао је и Миодраг
Бебић, заменик председника
иришке општине.
С. Џ.

Посета марадичким Вилама

У

среду, 27. марта пред
ставнице
Телекома
посетиле су Марадик
и Удружењу жена „Вилин
салаш“ и уручили донацију
вредну 200.000 динара.
Председница
Удруже
ња „Вилин салаш“ Бранка
Лихварчек истакла је да ће
средства која су добили од
„Телеком Србија“ искористи
за набавку неопходног мате
ријала и захвалила се на
подршци сеоским женама.
– Поред материјала, сред
ства ћемо искористити и
за едукацију сеоске деце
и наших чланица. Ми има
мо веома добру сарадњу
са нашом школом и деца су
укључена у скоро све наше

пројекте – рекла је Лихварчек
и подсетила да имају и подр
шку локалне самоуправе.
Пријему који је организо
ван у Основној школи „Бран
ко Радичевић“ у Марадику,
присуствовао је и председ
ник општине Инђија Влади
мир Гак, који је подсетио да
се радови жена из Удружења
„Вилин салаш“ користе као
поклони за чланове делега
ција, који долазе у посету том
сремском граду.
– Ми ћемо се трудити да
сваке следеће године издво
јимо више средстава за сва
наша удружења, а поготово
за она из сеоских средина,
чије су чланице жене – рекао
је Гак.
М. Ђ.

Донација „Телекома“ марадичким „Вилама“
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Пише: др Снежана Булат

Важна улога женске
монашке традиције
Ж
ена цара Душана, Јелена, бла
гочастива и христољу бива
царица, била је истакнути
представник српског двора, чији је глас
бивао пресудан, када је реч о доноше
њу важних државничких одлука. Пре
васходно се мисли на Кантакузинов
опис преговора са Стефаном Душаном
у коме се наглашава Јеленина блага
нарав, мудрост, трезвеност и речитост.
Налик многим владаркама, постала је
монахиња. Након Душанове смрти
преузела је власт у Серској области, те
је и као монахиња Јелисавета настави
ла да се бави политичким пословима.
Од маја 1356. године Јелена се поми
ње под својим монашким именом Јели
савета. У време свог боравка на Светој
Гори 1347/48, године царица Јелена,
жена цара Душана, наручила је да јој
се преписују књиге. Светогорски ста
рац Јоаникије превео је, по њеној
жељи, Тумачење светог ЈеванђељаТеофилакта Охридског. Старац Јоани
кије посебно је нагласио Јеленину
велику љубав према светим књигама.
У Народној библиотеци у Атини налазе
се три грчка рукописа, који су тамо
донети из Солунске митрополије и гим
назије. У њима је забележено да су
писани по наруџбини царице Јелене,
монахиње Јелисавете. Поред цркве
Успења Богородице коју је саградила
са својим сином, Јелена je саградила
цркву и манастир Матејче. Сматра се
другим ктитором цркве у Кожљу, Сави
не испоснице у Кареји на Светој Гори,
као и охридске цркве Богородице
Перивлепте. Подигла је и манастир
Свих Светих, који је цар Урош прило
жио Лаври Светог Атанасија на Атосу
(Томин).Житије патријарха Пајсија
исцрпно описује Јеленино учешће при
завршавању цркве Успења Богороди
це, коју је Душан започео: И тада благочастива царица са сином својим
доврши цркву која је остала од благочастивог и превисоког Стефана у
Црној Гори, недовршена и трудом и
подвигом и помоћу пречисте Владичице наше Богородице и помоћу и заступљењем својих прародитеља довршише цркву преславну у похвалу и славу
Успења пречисте и преблагословене
Владичице наше Богородице и до
данас назива се Црногорска Богородица, будући да је цар Стефан велики
беше основао и недовршена беше,
смрт га достиже. Такође и у Скопљу,
наспрам граду, подиже цркву преславну у име живоначелне Тројице из основа, пошто раније мања беше сазидана, још од прародитеља, то јест од
Милутина.
Јелени, жени деспота Угљеше
Мрњавчевића, у монаштву названој

Јефимија, умиру родитељи, син једи
нац и муж гине у Маричкој бици.Након
мужевљеве погибије и губитка деспо
товине, морала је да напусти Сер и
живот владарке. Без оца, мајке, мужа и
сина, она се у својој двадесет и другој
години замонашила, након чега је
доспела на двор кнеза Лазара. Као
монахиња Јефимија, у миру је живела
на двору кнеза Лазара и кнегиње Мили
це близу двадесет година, а након
погибије кнежеве у Косовском боју,
уследили су тешки дани. Јефимија је
кнегињи Милици била највећа подр
шка. У тежњи да се спасе Стефан који
је пред Бајазитом неправедно окри
вљен, њих две ће поћи у посету султа
ну: А због овога пође цару Бајазиту
сама та благоверна госпођа (Милица); имала је са собом рођаку своју,
бившу жену деспота Угљеше, а кћер
некога ћесара. Ова у многим речима и
стварима будући најмудрија, а коју је
увек спомињана (Милица) сматрала
као неки стуб и помоћ, нарочито у
таквој ствари која се догодила(Кон
стантин Филозоф). Када је требало да
се очи у очи сусретне са султаном, хра
бра Јефимија је казала Милици: Одба-

ци сваки страх, када нас (само) удостојише да га видимо.Јефимија је
примила велику схиму и променила
име у Јевпраксија. Колико је била
вољена и поштована од стране Лаза
реве и Миличине деце, потврђују и
речи деспота Стефана Лазаревића,
који деспотицу кира Јевпраксију нази
ва мајком. У Повељи из 1404/5. године
деспот Стефан Лазаревић казује: И
како спомену царству ми госпођа и
мајка ми деспотица кираЈевпраксија,
тражећи од царства ми да приложи,
своје ради душе, село неко дому пречисте Богоматере, обитељи царскога
и великога манастира Хиландара, који
лежи у Светој Гори Атона, и видев
царство ми њену благу жељу за своју
душу, савећах са госпођом и мајком ми
кираЈевгенијом и са властелом царства ми да се не презру њене молбе,
но шта пише са радошћу и усрђем
испуне, због њене велике љубави и
усрђа ка нама.Монахиња Јефимија,
творац је три врсна дела:Туга за младенцем Угљешом, Мољеније Господу
Исусу Христу, Похвала кнезу Лазару.
У следећем броју:
Калуђерице и државнице

ДРУШТВО

ЦРКВА У МАРТИНЦИМА

Обнова фасаде
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Ц

рква Светог Николе у
Мартинцима ускоро ће
добити нови изглед.
Обнова фасаде је започе
та у понедељак 1. априла.
Према речима председни
ка Месне заједнице Марти
ници Дарка Гавриловића,
у спољашњи изглед ове
цркве није улагано триде
сет година. Вредност радо
ва је 1.300.000 динара, од
чега је локална самоуправа
издвојила 200.000 динара, а
остатак су прикупили црква
и мештани Мартинаца.
– Ми у Мартиницима ову
годину обележавамо као
годину лепих пројеката. За
два до три месеца ћемо
обновити и зграду Дома кул
туре, асфалтираћемо и ули
це које нису асфалтиране.
Захвалио бих се локалној
самоуправи која има заиста
разумевања за нас, мешта
нима села који су веома зна
чајно финансијски учество
вали у донацији. Сматрам
да ће радови бити готови
до 20. маја, рекао је Дарко
Гавриловић.
Старешина храма јереј
Бранимир Чолић је овом
приликом навео да је обно
ва храма је значајна за
народ
– Добровољним прило
зима сопственим средстви
ма цркве успели смо да при
купимо 1.100.000 динара, а
за остатак нам је локална
управа изашла у сусрет.
Ја сам седам година овде
свештеник и увиђам да се

полако народ враћа у цркве,
навео је Чолић.
Директор Агенције за
рурални
развој
Петар
Самарџић је навео да је
обнова фасаде на Цркви
Светог Николе у Мартинци
ма наставак је акције обно
ве објеката у селима, а које
подржава локална самоу
права.
– Заједничким снагама

мештана, цркве и локал
не самоуправе омогућено
је да се ова православна
светиња поново заблиста
једним новим сјајем. То би
требало да послужи као
пример добре праксе како
да мештани и локална само
управа могу да нешто ура
де за своје место, рекао је
Самарџић.
З. Поповић
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IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
ДОБИЛИ СИНА: Радо
слав и Љубица Војиновић 
Мачванка Митровица, Игор
и Марина Мијатовић  Срем
ске Митровице, Александар
и Виолета Андрић  Добрин
ци, Бојан и Анђелка Којић 
Шид, Љубомир и Наташа
Ашћерић  Платичево,
Маријан и Светлана Мати
чић  Сремска Митровица,
Мића Томашевић и Ивана
МилановићТомашевић 
Сремска Митровица, Дејан
и Јована Живановић 
Никинци, Саша и Маја Бозо
љац  Нови Карловци
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Алек
сандар и Милица Рибић 
Засавица I, Жељко и Јеле
на Томић  Нови Сланка
мен, Саша Бојан и Жељка
Топаловић  Адашевци,
Кристиан и Драгана Вучко
вић  Сремска Митровица,
Марко и Наташа Игњатовић
 Брестач
УМРЛИ: Прокић Богдан
рођ. 1937, Мићин Славо
мирка рођ. 1940,Ђокић
Иван рођ. 1954, Аврамовић
Лазар рођ. 1941, Савић
Милка рођ. 1947, Стевано
вић Петар рођ. 1936, Керкез
Јања рођ. 1941, Новаковић
Милан рођ. 1941, Беломар
ковић Радослав рођ. 1986,
Рагај Марија рођ. 1929,
Носић Раде рођ. 1933,
Петровић Драган рођ. 1959,
Вученовић Миодраг рођ.
1930, Бошковић Недељко
рођ. 1956, Сретеновић Бра
нислава рођ. 1942, Стојако
вић Милена рођ. 1936,
Тадић Немања рођ. 1953,
Бошковић Љубица рођ.
1931, Четник Милан рођ.
1945, Стефановић Богдана
рођ. 1934, Панић Милан
рођ. 1952, Миошевић Гро
зда рођ. 1938, Иљчешин
Катарина рођ. 1927, Сушић
Ђорђе рођ 1949, Бабић
Данијела рођ. 1979, Ђурић
Достана рођ. 1930, Цимеша
Драган рођ. 1952, Бурмазе
вић Милић рођ. 1937, Ђук
нић Јелица рођ. 1940,
Ћалић Миљка рођ. 1937,
Јововић Ана рођ. 1931, Сто
канов Жарко рођ. 1938.

RUMA

Илија Недић, Дарко Гавриловић, Петар Самарџић и свештеници мартиначке цркве

УМРЛИ: Животка Мило
вановић, рођ. 1938. год,
Раде Швоња, рођ. 1945.
год, Сава Вукадиновић,
рођ. 1936. год, Петра Ћули
брк, рођ. 1933. год, Влади
мир Стојшић, рођ. 2002.
год, Љуба Ћеран, рођ.
1953. год.
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VREMEPLOV
3. април
1807. У Вогњу почела је Тица
нова буна, названа тако према
њеном вођи Теодору Аврамо
вићу Тицану. Сељаци с власте
линства грофа Карла Пејачеви
ћа подигли су буну и јавили
српском војводи Луки Лазаре
вићу да се Срем дигао на уста
нак и да жели уједињење са
Србијом. Аустријска војска, јака
готово као једна армија, за
десет дана је угушила буну у
којој је учествовало око 15.000
сељака из 45 села румског и
илочког властелинства. Тицан
је ухваћен и погубљен крајем
1807.
4. април
1932. К. К. Кинг изоловао је
витамин Ц на универзитету у
Питсбургу.
1968. Извршен је атентат на
Мартина Лутера Кинга у Мем
фису.
5. април
1896. Отворене су прве савре
мене Олимпијске игре у Атини
на којима је учествовало 484
такмичара.
1999. У ваздушним ударима
НАТО-а на СР Југославију пого
ђен је центар Алексинца. Поги
нуло је 17 цивила.
6. април
648. п. н. е. Прва белешка о
помрачењу Сунца коју су начи
нили стари Грци.
1909. Роберт Пири и Метју Хен
сон први стигли до Северног
пола.
1941. Нацистичка Немачка је у
Другом светском рату без обја
ве рата напала Југославију. У
бомбардовању које је наста
вљено и у наредна два дана
погинуло је око 2.500 људи.
Уништено је више стотина згра
да, међу којима је било и здање
Народне библиотеке Србије.
7. април
1929. Радио Беог рад је први
пут преносио спортску утакми
цу у Југославији. Репортер
Раде Стоиловић преносио је
друго полувреме сусрета бео
градских фудбалских екипа
БСК-Југославија.
1933. Окончана је прохибиција
у САД-у.
8. април
1513. Шпански истраживач
Хуан Понсе де Леон, трагајући
за митским „извором младо
сти“, открио је Флориду и про
гласио је поседом Шпаније.
1810. Рођен је немачки компо
зитор Роберт Шуман.
1973. Умро је Пабло Пикасо.
9. април
1667. У Паризу је одржана прва
јавна уметничка изложба.
1770. Капетан Џејмс Кук откри
ва Ботанy Баy (Аустралија).
1957. Пролаз Суецким каналом
проглашен слободним и отво
реним без дискриминације за
све земље.
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HOROSKOP
ОВАН: Уколико вас
привлаче изазовне
ситуације, потребно
је да прихватите
одређени степен ризик а у
пословним преговорима. Поне
кад блиц провера може да зава
ра, обратите пажњу на различи
те коментаре и на време затра
жите нечији савет. Сусрет са јед
ном особом за вас представља
емотивни врхунац, али на жалост
тај врхунац брже ишчезава него
што бисте то желели.
БИК: Не успевате да
предвидите нечији
одговор на задат у
тему или да успоста
вите добар однос са сарадници
ма. Нема разлога да се понаша
те превише разметљиво, већ
затражите нечију моралну или
материјалну подршку. Партнер
вешто игнорише ваше идеје,
покушавате да схватите значење
скривених мотива.
БЛИЗАНЦИ: Избега
вајте претерано екс
понирање у друштву
сарадн ик а.
Нема
потребе да причате о стварима
које изазивају негативну реакци
ју, боље је да прихватите ком
промисну варијанту. Уосталом,
увек постоји фактор промене и
изненађења. Партнер се искрено
труди, али не разуме најбоље
све ваше идеје. Избегавајте
ситуације које вас додатно зама
рају.
РАК: Тренутно љубав
и лично задовољство
не иду у заједничкој
комбинацији. Потреб
но је да се определите за прак
тична решења. Искуство вас опо
миње, да не треба веровати осо
би о којој ваши сарадници говоре
више у негативном контексту.
Прихватили сте пасивну улогу у
односу према вољеној особи,
ускоро ћете зажалити због својих
лоших процена.

ВАГА: Немате довољ
но
стрп љењ а
за
додатне обавезе, али
постоје ситуације које
захтевају креативно размишља
ње или фазу инкубације. Важно
је да на што бољи начин ускла
дите своје жеље и могућности.
Неко ко је изненада ушао у ваш
живот у вама побуђује емотивно
интересовање и добро располо
жење.
ШКОРПИЈА: Компли
кована ситуација у
којој се налазите про
изилази из заједнич
ког покушаја, да се направи пра
вилна деоба пословних и финан
сијских интереса. Нема потребе
да понављате причу, која изази
ва ново неразумевање или
оштро негодовање у кругу сарад
ника. Размислите на који начин
треба да шармирате и да одо
бровољите партнера.
СТРЕЛАЦ: Покуша
вате да импресиони
рате околину својим
преп
 о з н а т љ и в и м
шармом и различитим способно
стима. Ипак, све што чините под
сећа на класично преувеличава
ње. Не успевате да одредите
своје место или улогу у послов
ним преговорима. Нема разлога
да критикујете блиску особу,
боље је да озбиљније анализи
рате своје понашање као и про
писе које сте учинили.
ЈАРАЦ:
Изнен ад а
умете да заблистате у
сусрету са сарадни
цима и да понудите
неко необично добро решење.
Имате добре идеје и стало вам је
да остварите заједничке интере
се. Способност доброг прилаго
ђавања на различите услове, је
нужна за пословни успех. Годи
вам нечија пажња, тако да упија
те сваку реч коју изговара блиска
особа.

ЛАВ: Нема разлога
да се поведете за
лажним
утис цим а
или да вас неко зава
рава великим обећањима. Про
веравајте нове информације о
пословним приликама и потруди
те се да заштитите своје интере
се. Уколико вас иритира нечије
присуство, сачувајте присебност.
Контролишите импулсивну стра
ну своје природе.

ВОДОЛ ИЈ А:
Само
сте тренутно емотив
но осетљиви. Будите
разумн и,
трен утн и
неуспех треба да вас мотивише
на додатну упорност или на жељу
за превазилажењем личних сла
бости. Нечија порука може да се
тумачи на различите начине, а за
вас је истинито пре свега оно што
вам је драго да чујете. Важно је
да што боље ускладите своје
мисли и осећања.

ДЕВИЦА: Уколико се
налазите у некој осе
тљивој фази, препу
стите својим сарад
ницима да обаве тежи или ком
пликованији део посла. Морате
имати добру процену, ко може да
вас замени у одлучујућем тре
нутку и у важним преговорима. У
љубавн ом
живот у,
немојте
дозволити свом партнеру хиро
вито понашање. Све има своју
здраву меру и границу.

РИБЕ: Желите да
промените пословне
околности и не обра
ћате пажњу на особу
која вас замара критизерском
причом. Не можете свима да уго
дите, али све што чините са
позитивном тенденцијом оста
вља добар утисак на ваше
сараднике. Ослободите се од
неких емотивних кочница у скла
ду са личним потребама и пока
жите добру вољу.

Crkveni
kalendar
Среда, 3. април (21. март)
Преподобни Јаков Исоведник
Четвртак, 4. април (22. март)
Свети свештеномученик Васи
лије Анкирски
Петак, 5. април (23. март)
Преподобни Никон и други
Субота, 6. април (24. март)
Прподобни Захарије (Претпра
зништво Благовести
Недеља, 7. април (25. март)
Благовести
Понедељак, 8. април
(26. март)
Сабор Светог архангела Гаври
ла (Оданије Благовести)
Уторак, 9. април (27. март)
Преподобна Матрона Солунска

Француска
пролећна
чорба
Потребни састојци: 50 грама
путера, 1 исецк ан празилук, 1
исецкан црни лук, 1 л воде, 3
велик а кромпира (исецк ана), 2
велике шаргарепе (исецк ане),
неколико свежих шпаргли (опцио
но), 70 грама некуваног белог
пиринча, 4 кашичице соли, 50 гра
ма свежег спанаћа, 1 шоља
павлаке

Начин припреме: Растопите
путер у великој посуди на средњој
ватри. Убаците празилук и црни
лук и пропржите док не омекшају.
Сипајте воду у лонац. Додајте
кромпир, шаргарепу, шпаргле и
пиринач. Зачините сољу. Проку
вајте, смањите топлоту и кувајте
30 минута, док поврће и пиринач
не буду мекани. На крају додајте
спанаћ и павлаку у супу, и наста
вите да кувате око 5 минута.

• Тамо где љубав влада,
нема ни великих ни
малих.
• Кад љубав говори,
разум ћути.
• Купљену љубав одмах
продај.
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СТРЕЉАШТВО

Александрин
успех
У финалу Лиге Стрељачког савеза
Војводине за кадетски и узраст мла
ђих јуниора и јуниорки, које је одржа
но у Новом Саду, златне медаље
освојили су стрелци из клубова:
Новог Сада 1790, Панчева 1813 (по
три), Стрељачког друштва „Живко
Релић Зуц“ из Сремске Митровице,
Јединства из Старе Пазове (по две)
и инђијске Младости (једна). Нају
спешнији учесник била је Алексан
дра Хавран из старопазовачког
„Јединства“ која је стандардном
ваздушном пушком тријумфовала у
апсолутној категорији (млађе јуниор
ке и кадеткиње заједно) и у кадетској
конкуренцији.
А. О.

КУГЛАЊЕ

Победа
Румљанки
Куглашице ЖКК „Срем“ Рума су и
у последњем колу Супер лиге
Србије оствариле убедљиву побе
ду над београдском екипом „ЕДБ“ и
то резултатом 7:1 са преко 200
чуњева разлике. Овом победом
румске куглашице су у коначном
пласману заузеле треће место, са
истим бројем бодова као и кугла
шице зрењанинског „Кристала“, али
једним интерним бодом мање.
Куглашице „Срема“ се надају и тро
феју у Купу Србије које се игра 20.
априла, а обезбедиле су и учешће
на европском клупском такмичењу
у овој години. 
С. Џ.
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ИНЂИЈА: ОТВОРЕНИ КРОС СРЕМА

Амела и Елзан први

39. Отворени „Крос Срема“

П

обеде најбољих српских атлетичара
на средње и дуге пруге, Новопазараца
Елзана Бибића и Амеле Терзић, обеле
жиле су овогодишње издање 39. Отвореног
„Кроса Срема“. Изузетна међународна конку
ренција, уз одличну организацију, допринела
је да свака, од укупно 16 трка, буде изузетно
занимљива и напета. Тако су гледаоци, којих
је било у великом броју, имали прилике да на
делу виде практично најбоље, оне који пред
стављају будућност српске атлетике.
– Ове године одазвао се велики број ученика
основних школа са територије општине Инђија,
који су на тај начин допринели да ова спорт
ска манифестација на прави начин предста
ви нашу општину. Свакако велику захвалност
дугујемо и гостима који су дошли из Ужица,
Шапца, Добоја (БиХ), Ваљева, Новог Сада,
Лепосавића, Прњавора (БиХ) и Новог Паза
ра, истакао је Љубомир Ковачевић, секретар
Савеза спортова општине Инђија.

Покровитељ ове атлетске манифестације
била је општина Инђија, а технички организа
тор Савез спортова општине Инђија.
Кроз циљ је прошло 644 такмичара, што
представља повећање од готово 40 процената
у односу на прошлу годину.
У сениорским и јуниорским тркама учешће
су узели најбољи средњопругаши из Србије и
региона, и према процени атлетских стручња
ка, на овом кросу се окупио крем српске атле
тике.
Најзадовољнији су били, наравно, осваја
чи медаља, а осталима преостаје да се добро
припреме за следећу годину и јубиларни 40.
Отворени „Крос Срема“ који ће се одржати у
марту 2020. године.
– Припреме су већ почеле, праве се планови
да се јубиларни 40. Крос организује на никад
вишем нивоу, уз учешће најбољих тркача не
само региона, него и шире – рекао је Коваче
вић.
М. Ђ.

ТУЧА У ДИСКОТЕЦИ „НОКС“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Младићи се опорављају,
обезбеђење добило отказ
– Брзо сам повратио свест и тада
нас је обезбеђење избацило напоље
из дискотеке. Био сам крвав, разбије
ног носа, осећао сам се веома лоше
и хтео сам да позовем Хитну помоћ.
Наслонио сам се на кола и тада ме је
опазио друг, који уопште није био уну
тра са мном. Одједном њих четворица
су нам пришла са леђа и почела да
нас јако ударају, песницама, ногама.
Нисам могао да пружим отпор, опет
сам се онесвестио. Страшни болови
су ме пробудили тек ујутру у болници –
присећа се један од тројице младића,
који је у ноћи између 8. и 9. марта, пре
тучен у дискотеци „Нокс“ у Сремској
Митровици. Због наношења тешких
телесних повреда, један од повређе
них момака поднео је кривичну прија
ву против осумњичених насилника и

поред тога што тужилаштво још није
завршило истрагу.
Претучени младићи, старости изме
ђу 18 и 24 године, полако се опора
вљају на кућном лечењу, али, како
кажу, последице ће им остати трајне.
Док тужилаштво спроводи истражне
радње, „табаџијама“ је одређен при
твор у трајању до 30 дана.
Младићи наглашавају, да су кобне
вечери дошли са намером да уживају
у доброј атмосфери, друштву и музици
и да нису ни слутили да ће се вече пре
творити у ноћну мору.
– Чим су се попели код нас, питали
су да ли смо просули пиће. Одмах смо
се извинили, и рекли чак и ако се то
догодило, није намерно. Уместо да су
уважили наше извињење и отишли,
почели су да нас туку – присећа се те

вечери један од претучених гостију,
који не жели да му име спомињемо.
Он је покушао да одбрани нападну
тог пријатеља, али је задобио ударац
у главу, после којег се онесвестио.
Ту није био крај његовим мукама,
јер су га насилници поново претукли
напољу. Задобио је фрактуре чела,
чеоне кости, синуса, избијена су му
четири предња зуба, разбијена арка
да... Попуцали капилари у оку још су
видљиви, као и модрице по лицу. Како
каже, психички је лоше и лекари су му
рекли да ће увек осећати болове у гла
ви, посебно кад су промене времен
ских прилика.
Други претучени младић, такође се
опоравља код куће. Он је од батина
задобио напрслину на челу, повре
ду јагодичне кости, и тренутно је на
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КАРАТЕ КЛУБ „СИРМИУМ“

Злато са првенства Војводине

Каратисти „Сирмиума“

У

недељу 31.марта 2019.
одржано је 21. Првенство
Војводине у организацији
Карате Уније Србије. Ово првен
ство је квалифик ационо за
првенство Србије, које ће се
одржати 19. маја у Осечини. На
првенству је учествовало 15 клу
бова са 165 такмичара. У великој
конкуренцији такмичари карате
клуба „Сирмиум“ су доминирали
у приказу карате технике и кара
те вештине, како у катама, тако и
у борбама. Због изузетних резул
тата, карате клуб „Сирмиум“ је
проглашен за најуспешнији клуб
у генералном пласману, са осво
јених 82 медаље од којих 43
златне, 25 сребрних и 14 бронза
них медаља.
У избору најуспешнијих такми

чара у мушкој и женској конку
ренцији су проглашени такмича
ри карате клуба „Сирмиум“ Ана
стасија Павлешин са освојених
осам медаља, као и Игор Спа
хић. Златне медаље у поједи
начној и екипној конкуренцији
освојили су: Лука Петровић, Теа
Станојевић, Бојана Сретеновић,
Алекс анд ар Граб ић, Дуња
Падров, Уна Максимовић, Јеле
на Томић, Тијана Ивковић, Лука
Јокић, Александар Павлешин,
Немања Жунић, Тијана Сретено
вић, Калина Максимовић, Срђан
Илић, Ђорђе Грујић, Срђан
Ђонић, Мила Миљковић, Игор
Спахић, Анастасија Павлешин,
Милица Крстић, Невена Коваче
вић, Анђела Паровић, Војин
Јовановић, Ђурђина Илић, Вук

посебној исхрани. Његови родитељи
кажу, да су лекари рекли, да ће осећа
ти последице док је жив.
У ђачку клупу се вратио трећи прету
чени младић, који је задобио најлакше
повреде, али са још видљивим модри
цама по лицу.
– Десет момака који су радили у
обезбеђењу дискотеке, добило је
отказ, због пропуста у раду. Прво нису
реаговали на време, а друго, они су
избацили и младиће који су били
нападнут, а и „табаџије“, заједно. Тада
је дошло до још горе ситуације, у којој
су насилници испред дискотеке, наста
вили да још више туку младиће – при
ча власник локала, који је још увек
потресен овим догађајем.
Како каже, ови момци, због великог
пропуста, више неће моћи да обезбе
ђују ниједан локал у Сремској Митро
вици. Исте последице дочекала су и
два конобара, који су се, према њего
вим речима, у то време нашли испред
локала, уместо да су били у дискоте
ци.
– Са родитељима повређених мла
дића стално сам у контакту и распиту
јем се за њихов опоравак. Одмах сам
им понудио било какву врсту помоћи –

Петровић, Михајло Томић, Алек
сандар Сикин.
Сребро су освојили: Анђела
Кулић, Михајло Јефтић, Лана
Јефтић, Бошко Ћирић, Вукашин
Кривошија, Маша Кривошија,
Лара Форо, Стефан Томић, Ђор
ђе Копчић, Лука Танасић, Мла
ден Марковић, Лазар Миљковић.
Клуб се захваљује такмичари
ма који су допринели овом успе
ху и оствареним резултатима,
као и родитељима, без чије
помоћи ово такмичење не би
могло бити остварено. 2019.
година је година у којој карате
клуб „Сирмиум“ прославља 45
година од оснивања клуба, зато
су сви такмичарски резултати
посвећени тој годишњици.
М. Миловановић
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АК „СРЕМ“

Медаље са
свих страна
У Прњавору (БиХ), 29. марта
је одржана XX међународна
трка улицама града Прњавора,
на којој је Мирко Мауна, у изу
зетно јакој конкуренцији тркача
из Босне и Херцеговине, Кеније,
Србије, Мађарске и Норвешке,
освојио треће место у конкурен
цији јуниора, а укупно осму
позицију у коначном пласману.
У организацији АК „Пролетер“
у Зрењанину је одржано првен
ство Војводине у кросу, а атле
тичари „Срема“ освојили су
шест медаља - три сребрне и
три бронзане. Сребро су освоји
ли Александра Костадиновић,
Мирко Мауна, Андреј Јоксимо
вић, а бронзу Дејан Антуновић,
Душан Петровић и Лана Гаври
ловић.
У оквиру овог кроса одржан је
и Крос „Пролетера“ за млађе
категорије на ком је у трци деча
ка 2008. годиште Никола Доста
нић био другопласирани, код
девојчица 2008. годиште Ива
Скакић је била четврта, а Ива
Бежановић пета, док је у трци
дечака 2011. годиште Борислав
Бежановић, такође био пети.
У недељу, 31. марта је у
Сремској Митровици одржано
зимско првенство Србије у
бацачк им
дисцип лин ам а.
Ведран Самац је победио у кон
куренцији сениора и освојио
златну медаљу, док се Сара
Станимировић окитила бронзом
у бацању копља.
Б. К.

Дискотека Нокс

изјавио је власник локала.
Тужилаштво још није завршило
истражне радње поводом овог догађа
ја, док су осумњичени добили притвор
у трајању до 30 дана. За наношење

тешких телесних повреда је поднета
једна кривична пријава, а најављена је
још једна, од стране повређеног мла
дића.
С. Костић
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Нови ангажман
Саше Поповића
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Енглески дерби
9. и 10. априла нас чека расплет у
четвртфиналу Лиге шампиона. У завр
шници ове, по много чему специфичне
сезоне, гледаћемо старе, али и неке
нове ликове.
Ту пре свега мислим на Ајакс, који је
купио све фудбалске фанове одваљи
вањем Реала у сред Мадрида. Имају
ђаволски тежак задатак против Јувен
туса, али имали су и против Реала, зар
не?
У Енглеском дербију Тотенхем ће
пробати да поквари сезону прескупом
Ситију. Занимљив дуел у најави.
Ливерпул иде на Порто. Тешко је
замислити да ће чета Јиргена Клопа,
после Бајерна, стати на Португалци
ма.
Још један дерби игра се између
Манчестера и Барсе. Барса је на папи
ру свакако фаворит, али никад не тре
ба потценити екипу која има толику
подршку и коју води миљеник навијача
са Олд Трафорда. У то су се најбоље
уверили несретни Парижани у прет
ходној рунди.

Из фотеље на клупу
Фудбалски клуб Партизан је у кана
лу већ дуже време. После серије
лоших резултата, брод који тоне напу

стили су, прво тренер Зоран Мирко
вић, а за њим и спортски директор
Ивица Илијев. Било би наивно мисли
ти да су они једини и највећи кривци
за проблеме који су задесили клуб.
И онда, када су сви мислили да
нема наде, појавило се светло на
крају тунела. Директно из Фудбал
ског савеза Србије. Саво Милошевић,
функционер ФСС, решио је да ста
ви своје дупе у процеп и покуша да
помогне свом бившем клубу. Постао
је тренер Партизана. Не дешава се
често да функционери слећу на клу
пе. Који је његов интерес у целој овој
причи, остаје да се види. Било би
наивно мислити да је пристао да оба
вља само функцију тренера. Знајући
његов ментални склоп, претпоста
вљам да нас чекају дуге конференци
је за штампу пуне баљезгања и моно
лога.

„Стручни“ консултанти
Фудбалска репрезентација Србије
је почела квалификације за Европ
ско првенство ремијем у Португалу.
Бод који је, судећи по изјавама нашег
селектора Младена Крстајића, огро
ман. Наиме, новинари су га питали,
зашто је једног од тренутно најбо
љих европских нападача Луку Јови
ћа, оставио на клупи. Овај је, онако

бираним речима, мудро прозборио
да дечко није играо зато што нисмо
губили. Е сад, то што нисмо победили
нема везе, јелте. Само лудак може да
иде на победу против силног Португа
ла. Зато ти Јовићу лепо ајд’ тамо у ту
Немачку и залуђуј људе у Бундеслиги
и Лиги Европе. У Србији рушиш кон
цепцију звану бунар.
Још једна ствар привукла је пажњу
јавности. РТС не преноси мечеве
наше репрезентације, јер нису отку
пили права од Јунајтед Групе. Нису
чак откупили ни право на репризу, а
знамо колико воле да пуштају репри
зе. Да се разумемо, није народ нешто
луд за Ковињалом, Страјном и еки
пом, али чињеница је да добар део
Србије није био у могућности да гле
да утакмицу.
Да цео овај догађај поприми и пома
ло бизарне обрисе, побринула се јед
на одскора основана телевизија. Иван
Ивановић је водио програм пред поче
так преноса, а међу гостима и „струч
ним“ консултантима је био, ни мање
ни више – Саша Поповић. Популар
ном Салету, господару шунда, кича и
свега што подсећа на елитну прости
туцију, било је тешко да одбије позив
и изнесе свој суд о утакмици орлова.
Највише плаши чињеница, да је ова
квих појава све више и да нас све
мање изненађују.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Напредак – Партизан 1:0;
Вождовац – Земун 3:1; Проле
тер – ОФК Бачка 3:0; Динамо –
Војводина 1:3; Спартак ЖК –
Младост 1:0; Чукарички – Рад
ник 2:0; Раднички Ниш – Рад
2:0; Црвена Звезда – Мачва 2:1.

Бежанија – ОФК Бечеј 1918
1:0; Борац – Слобода 0:1;
Будућност – ТСЦ 0:3; Нови
Пазар – Трајал 1:0; Раднички
1923 – Телеоптик 2:2; Синђелић
– ОФК Жарково 1:3; Златибор
– Металац 1:0; Инђија – Јавор
Матис су играли у понедељак.

Рума: Први Мај – Слога (Е)
0:0; Војка: Сремац – Јединство
0:1; Бешка: Хајдук (Б) – Татра
1:0; Темерин: Слога (Т) – Хај
дук (Ч) 4:0; Дивош: Хајдук (Д)
– Југовић 0:2; Лаћарак: ЛСК –
Борац (Ш) 2:0; Белегиш: Поду
навац – Подриње 1:0; Раднички
је био слободан.

01. Ц. Звезда
02. Раднички
03. Чукарички
04. Партизан
05. Младост
06. Напредак
07. Пролетер
08. Радник
09. Војводина
10. Спартак ЖК
11. Мачва
12. Вождовац
13. ОФК Бачка
14. Рад
15. Динамо
16. Земун

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

Сремска Митровица: Рад
нички (СМ) – Цемент 1:1; Нова
Пазова: Раднички (НП) – Брат
ство 1946 2:0; Панчево: Дина
мо 1945 – Хајдук 1912 2:0;
Челарево: ЧСК Пивара – Бачка
1901 1:1; Бачки Јарак: Мла
дост – Црвена Звезда 1:1;
Вршац: ОФК Вршац – Борац
1:0; Зрењанин: Раднички (З) –
Омладинац 1:1; Панчево:
Железничар – Кабел 0:1; Дунав
је био слободан.

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

25
22
15
14
12
9
9
10
8
8
8
9
6
4
5
3

3
5
8
9
6
11
10
5
9
8
7
4
7
9
4
9

0
1
5
5
10
8
9
13
11
12
13
15
15
15
19
16

73:15
53:16
46:22
40:15
37:29
31:33
31:25
22:34
20:24
29:40
16:25
26:37
24:46
16:37
18:59
19:44

78
71
53
51
42
38
37
35
33
32
31
31
25
21
19
18

Мали Радинци: Фрушкого
рац – Јединство (К) 6:0; Рума:
Јединство (Ру) – Хртковци 0:3;
Добринци: Сремац – Војводи
на 4:2; Платичево: Јединство
(Пл) – Полет 4:2; Шатринци:
27.Октобар – Борац 1:2; Грани
чар је био слободан.
12 8 3 1
12 7 4 1
12 8 1 3
12 7 0 5
12 5 6 1
12 5 4 3
12 5 2 5
12 4 2 6
11 2 0 9
11 2 0 9
12 1 0 11

33:12
31:14
26:17
33:19
21:13
28:19
30:21
20:31
13:25
17:38
9:52

27
25
25
21
21
19
17
14
6
6
3

СРЕМСКА ЛИГА

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

13
14
13
12
10
10
7
8
7
7
6
7
6
3
4
1

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

1
3
4
3
6
7
5
8
7
10
9
12
11
12
14
16

41:7
38:13
41:21
53:15
54:23
29:29
25:17
32:39
26:29
37:41
28:28
30:39
24:32
16:42
22:71
8:58

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

2
5
7
12
9
8
13
8
11
13
14
13
15
17
19
19

64:19
60:26
47:20
41:30
36:32
45:32
40:38
28:24
37:38
27:32
33:37
26:35
26:44
23:44
16:56
13:55

68
62
56
50
49
48
45
44
41
41
36
33
27
25
21
17

Засавица: Слога – Ноћај 3:1;
Сремска Митровиц а: Срем
(СМ) – Слобода 2:1; Раденко
вић: Борац (Ра) – Планинац 2:0;
Лаћарак: Полетарац – Трговач
ки 2:1; Велики Радинци: Борац
(ВР) – Змај 5:1; Сремска Рача:
Срем (СР) – Граничар 1:0.
01. Слога
02. Трговачки
03. Срем (СР)
04. Планинац
05. Слобода
06. Граничар
07. Борац (Ра)
08. Змај
09. Срем (СМ)
10. Борац (ВР)
11. Полетарац
12. Ноћај

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
8
8
6
7
6
5
4
3
4
2
2

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

0
2
4
4
6
6
6
6
5
8
8
11

47:12
32:14
32:24
31:20
22:18
17:16
26:35
34:33
31:36
26:42
22:33
19:56

35
27
25
21
21
19
17
15
14
13
9
6

44
44
41
40
33
32
28
27
26
23
22
21
20
13
13
4

Буђановци: Младост – Гра
ничар 2:1; Равње: Зека Буљу
баша – Слога (В) 2:0; Манђе
лос: Фрушкогорац – Доњи Срем
2015 0:0; Сремска Митровица:
Митрос – Слога (Ч) 3:0; Куку
јевци: Обилић 1993 – БСК 1:1;
Огар: Шумар – Напредак 2:2;
Рума: Фрушка Гора – Хајдук
0:1; Бикић До: ОФК Бикић –
Крушедол 3:0.
01. Доњи Срем
02. Хајдук
03. Обилић
04. ОФК Бикић
05. Крушедол
06. Митрос
07. Шумар
08. БСК
09. Напредак
10. Слога (В)
11. Граничар
12. Ф. Гора
13. Зека Буљуб.
14. Фрушкогор.
15. Слога (Ч)
16. Младост

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

13
12
12
10
11
11
8
7
7
6
7
6
6
2
2
1

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

1
2
3
4
7
7
7
7
7
6
9
9
11
12
14
15

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

20
19
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
19
19
20
20

15
14
12
11
9
8
6
7
7
7
6
5
5
5
4
4
3

2
3
3
5
5
6
10
6
4
2
3
6
6
4
5
4
6

3
2
5
4
6
6
4
7
9
10
11
9
9
10
10
12
11

40:13
28:7
23:13
33:21
19:14
23:16
22:19
28:25
16:19
22:27
25:29
20:27
15:29
16:24
24:34
14:33
18:36

47
45
39
38
32
30
28
27
25
23
21
21
21
19
17
16
15

OФЛ ПЕЋИНЦИ
Суботиште: Витез – Ловац
4:0; Ашања: Камени – Хајдук
1932 3:0; Сремски Михаљев
ци: Срем – Сремац 2:0; Сибач:
Словен – ОФК Брестач 1:4;
Младост 1935 је била слобод
на.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

ОФК Брес.
Срем
Сремац
Камени
Ловац
Младост
Хајдук 1932
Витез
Словен

9
9
9
9
9
8
9
9
9

7
7
7
5
3
2
2
2
1

1
1
1
0
1
2
0
0
2

1
1
1
4
5
4
7
7
6

36:13
25:10
24:9
21:23
21:17
20:18
10:26
10:41
15:25

22
22
22
15
10
8
6
6
5

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

18
18
18
18
18
18
17
18
17
17
17
18
18
18
18

13
12
9
8
8
8
9
8
7
7
7
5
5
4
0

2
3
4
6
5
5
0
1
3
2
2
5
5
3
0

3
3
5
4
5
5
8
9
7
8
8
8
8
11
18

36:14
23:12
31:17
26:16
25:13
18:14
31:15
25:22
28:27
26:26
18:25
16:19
19:24
15:37
2:58

41
39
31
30
29
29
27
25
24
23
23
20
20
15
0

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Вашица: Напредак – Грани
чар 1:0; Бингула: ОФК Бингула
– Сремац 0:3; Гибарац: Синђе
лић – Јединство (Љ) 1:0;Бачин
ци: ОФК Бачинци – Јединство
(М) 0:4; Илинци: Борац – Јед
нота 0:3; Батровци: Омлади
нац (Б) – Ердевик 2017 3:4.
01. Сремац
02. Једнота
03. Ердевик
04. Једин. (Љ)
05. Напредак
06. Једин. (М)
07. Синђелић
08. Граничар
09. Омлад. (Б)
10. ОФК Бачин.
11. ОФК Бинг.
12. Борац

12 10 1 1 50:14 31
12 9 1 2 42:11 28
12 7 3 2 28:12 24
12 6 3 3 26:19 21
12 5 2 5 22:20 17
12 4 4 4 24:23 16
12 4 3 5 26:21 15
12 3 4 5 18:19 13
12 4 1 7 23:30 13
12 4 1 7 21:28 13
12 3 2 7 13:29 11
12 0 1 11 8:75 1

КЛУБ ДИЗАЧА ТЕГОВА

МОЛ СРЕМ

Купиново: Купиново – Борац
(М) 0:3; Врдник: Рудар – Полет
2:0; Инђија: Железничар –
Јадран 2:1; Витојевци: Парти
зан – Будућност 1:1; Доњи
Петровци: Доњи Петровци –
Борац (К) 3:2; Адашевци: Гра
ничар – Напредак 0:4; Путин
ци: ПСК – Љуково 1:2; Доњи
Товарник: Слобода – Словен
4:0.
01. Железнич.
02. Слобода
03. Јадран
04. Партизан
05. Будућност
06. ПСК
07. Рудар
08. Д. Петровци
09. Љуково
10. Борац (К)
11. Полет
12. Напредак
13. Борац (М)
14. Словен
15. Граничар
16. Купиново

20
19
17
16
14
13
14
11
11
12
10
8
6
6
5
3

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ОФЛ РУМА – ИРИГ

01. Сремац
02. Фрушкогор.
03. Хртковци
04. Борац
05. Једин. (Ру)
06. Једин.(Пл)
07. Војводина
08. Полет
09. Граничар
10. 27.Октобар
11. Једин. (К)

30
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

48:14
43:13
32:13
32:12
39:19
38:30
31:24
30:19
28:25
25:22
34:31
19:28
22:32
10:61
19:54
10:63

42
40
39
34
33
33
27
25
25
24
23
21
19
10
8
5

Злато за Синишу

Синиша Танасковић
Сенио р
стар оп азовачк ог
Клуба дизача тегова „Једин
ство“ Синиша Танасковић
освојио је златну медаљу на
отвореном Првенству града
Београда у олимпијском диза
њу тегова и тиме остварио
нови национални рекорд у так
мич арс ким
дисцип лин ам а
трзај, избачај и олимпијски

бијатлон за мушкарце ветера
не од 40 до 44 године. Такми
чење је одржано у организаци
ји Савеза Београда за дизање
тегова и Клуба дизача тегова
„Партизан“ у Београду под
покровитељством Секретари
јата за спорт и омладину града
Београда и Спортског савеза
главног града.
А. О.
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ШИД: ЗАНАТ ЈЕ УВЕК ЗЛАТАН

Обућари, ретка врста 21. века
Данас, на жалост
на тржишту
има много
неквалитетне
обуће. Људи купују
такву обућу,
немају новца за
квалитетну. За
ципеле од 500
динара се зна да
нису вредне за
ношење. Немамо
баш културу када
се обућа носи на
поправку, да је
оперемо и уредимо

Јане Даиловски

Р

етко се сетимо обућара, евен
туално, кад имамо неки про
блем, или нас жуља обућа, или
се нешто одлепило, или смо, као и на
многе друге занатлије заборавили, па
само елегантно ускочимо у нов пар
ципела...Ма, какав обућар, можемо
опет купити јефтино пар ципела!
Они времешнији се ипак, упуте са
паром омиљених ципела до мајстора
да их поправи. У Шиду су остале само
две обућарске радње. Један од обу
ћара је Јане Даиловски, међу Шиђа
нима познат као „Ципелић”, како се
и зове радња. У Шиду живи од 1988.
године.
– Те године сам отворио радионицу,
али није била на овом месту, него у
улици која се данас зове Цара Лаза
ра. Иначе, овај занат сам изучио у
Младеновцу, где сам се и школовао.
Похађао сам Школу ученика у при
вреди, тако да сам три године ишао
у школу, а тада је био систем да се
сваки дан иде и у школу, и на прак
су. Касније сам наставио да изучавам
занат и постао добар мајстор. Да би
се постао добар мајстор, потребна је
упорност, занимање за тај посао. Није
занат само оно основно, потребно је
и даље изучавати, прихватати новите
те у послу. Ја сам ишао и код других
мајстора, и оно што је најбоље од њих
сам усвајао, прича Јане.

Сећа се тако свог почетка и обја
шњава како ради данас.
– Данас то спроводим у свом послу.
Кад сам почео да радим, дошао је
један дечко и изразио жељу да учи
обућарски занат. Мало је изучавао, али
је нажалост, после извесног времена
напустио и отишао на Кипар. У овој
радионици сам обучио своју супругу,
зета, сад покушавам да научим и кћер
ку. Надам се да ће она и зет наставити
овај посао, који је леп, није превише
захтеван. Јесте да сте у затвореном
простору, да се седи цео дан. Обу
ћа од одређених муштерија има неу
годан мирис, некада буде и прљава.
Све то мајстор треба да „прогута”, да
би опстао и да муштерија опет дође –
наставља мајстор објашњавајући неке
ситуације у вези посла.
– Радимо квалитетно, са квалитет
ним материјалима из Немачке, Итали
је, да би се посао урадио квалитетно.
Данас, нажалост на тржишту има мно
го неквалитетне обуће. Људи купују
такву обућу, немају новца за квалитет
ну. За ципеле од 500 динара се зна да
нису вредне за ношење. Немамо баш
културу када се обућа носи на поправ
ку, да је оперемо и уредимо. Некад
муштерији скренем пажњу, некада
вратим, јер стварно буду превише
прљаве и због поштовања свог зана
та их опоменем. Када сам ја почео да

радим, у Шиду је било осам обућар
ских радион
 ица. Својим радом, квали
тетом и тачношћу стекао сам и бројне
муштерије. Неки људи потцењују овај
занат. Деси се да забораве да дођу
по обућу! Ту има обуће која стоји пар
година. Да ли забораве, да ли су негде
отишли, не знам. Некад дам у Црвени
крст, некад људима којима треба обу
ћа – каже Јане.
Јане Даиловски има иза себе и бога
ту спортску каријеру.
– Прво сам тренирао бокс, па онда
прешао на карате. И данас се бавим
каратеом, имао сам и клуб, где су се
стицале ове вештине, у Шиду, Моро
вићу и Мирковцима (Република Хрват
ска), моји такмичари су били доста
успешни. Због болести сам мало огра
ничио бављењем спортом, али се и
даље бавим, да бих остао у витал
ном стању. Имам црни појас шести
дан, достигао сам један ниво, али се
може још напредовати. За самоодбра
ну сасвим довољно – испричао нам је
Јане Даиловски.
Увек је битан квалитет, а не цена професион
 ална филозофија „Ципели
ћа”.
Планира да ради још дуго, што
активно, што као консултант својој
кћерки и зету, који ће наставити са обу
ћарским послом.

Д. Попов

