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Super cena, super ponuda

*supernova

Od aprila meseca lansiran je novi brend na kablovskom nebu Srbije, *supernova. Najbolja preporuka da
postanete i vi deo ove porodice koja već broji više od
300.000 članova svakako je najkompletnija ponuda televizijskog sadržaja u Srbiji po vrlo povoljnim cenama. Više od
260 televizijskih i radio kanala, od čega 50 u vrhunskom,
HD formatu, internet brzine do 120 Mb/s te ﬁksna telefonija sa neograničenim pozivima ka svim mts ﬁksnim i mobilnim brojevima najbolji su argument koji će vas uveriti da
postanete deo rastuće porodice *supernova.
Sve nove korisnike koji se odluče za *supernova
pakete očekuje atraktivna promocija - šest meseci
u toku kojih će njihova pretplata iznositi jedan dinar
mesečno.
Ljubitelji sporta i najboljeg serijskog sadržaja prepoznaće u ponudi *supernove ono što su oduvek želeli od
svog operatora. Sveobuhvatna ponuda sportskih kanala
u *supernova domove će doneti najbolji fudbal, košarku i
trkačke sportove, dok će vas sadržaji kanala SuperStar TV
i Fox uveriti da je domaća produkcija u rangu holivudske.
Supernova je brend inspirisan svakodnevnim životom i u
njega želi da unese optimizam i što više dobrog sadržaja.

E-mail: office@sremgas.rs

www.sremgas.rs

SAJAM VO]ARSTVA
I VINOGRADARSTVA „VIVO IRIG“:

Irig – fru{kogorska
prestonica vina
Ministar
poqoprivrede
Branislav
Nedimovi}
obi{ao Rumu
i Pe}ince

Više od 60 gradova i opština u Srbiji deo su sazvežđa
supernove i pozivamo sve stanovnike Srema da se pridruže galaksiji sjajnih usluga.

Napravi super izbor!

Svim vernicima koji Uskrs slave
po gregorijanskom kalendaru ~estitamo praznik
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Смрт жене на Балкану

Уопште, српска
јавност је кроз
историју умела
несебично, доследно
и убитачно да мрзи
жене својих владара.
Мрзела је можда и
владаре, али њихове
жене неупоредиво
живописније и јаче

У

недељу, 14. априла, у 77. години умрла је Мирјана
Марковић, удовица покојног Слободана Милошевића.
Умрла је у политичком прогонству у Русији. Неколико
дана раније, Апелациони суд у Београду је укинуо првосте
пену пресуду, којом је прошле године била осуђена на годи
ну дана затвора због оптужбе да је пре 19 година утицала на
некакву владину комисију да дадиљи свом унуку додели
државни стан. Требало је да суђење у овом бизарном проце
су крене поново, али ето, нећемо дочекати да се Мири Мар
ковић коначно пресуди због тог фамозног стана. Надам се
да наречена дадиља и даље живи у предметном стану, али
то није више важно. То никад није било важно, ни дадиља,
ни стан, али у овој земљи је све наглавачке па и процес про
тив удовице Слободана Милошевића. То посебно.
Ако ништа друго нису могли да јој нађу, за тај стан стварно
нису морали да потежу судску машинерију и да нас све ком
плет праве будалама.
Међутим, смрт ове жене изазвала је на друштвеним мре
жама (што је друго име за септичку јаму најгорег вербалног
иживљавања) невероватне изливе мржње, беса и бестијал
них коментара које пристојан човек не може ни замислити.
Одијум јавности према њој може се поредити можда са
мржњом којом је Србија мрзела рецимо Драгу Обреновић,
или Ирену Кантакузину (Бранковић), а која је ушла у народну
песму. Уопште, српска јавност је кроз историју умела несе
бично, доследно и убитачно да мрзи жене својих владара.

Мрзела је можда и владаре, али њихове жене неупоредиво
живописније и јаче. Јер, шта је била жена у Србији? Живин
че, нешто мало боље третирано од краве. То је патријархал
на традиција и друштвени образац, неуништив и вечан. И ко
том женском живинчету уопште даје право да нешто мисли,
одлучује или не дај боже влада? Са њом је најбоље на бајо
нет, ко са Драгом Обреновић, коју упорно називају Драгом
Машин.
За Слободаном Милошевићем се плакало, за Миру Мар
ковић су се јунаци са твитера надали да је имала дугу и
болну смрт. Он је у срцима већине, тврдим, остао јунак
отпора мрском Западу, борац за српство који само није
имао мало геополитичке среће, а она је сво зло овог света.
За њега се гласало, па није ред да се сад пљуне на соп
ствени избор. Са њом је ситуација лакша, лакша за тран
сфер фрустрације због свих пораза у које нас је С. Мило
шевић и сви који су гласали за њега водио целу деценију и
дуже. Не, нисмо криви ми, није крив ни Милошевић, за све
је крива Мира Марковић. Она је убила Стамболића, она је
убила Ћурувију, покушала да убије Вука Драшковића, она
је опљачкала земљу, растурила Југославију, побила мусли
мане у Сребреници, опседала и гранатирала Сарајево
четири године, организовала Бљесак и Олују, и све тако
редом до краја, и на крају, она је бомбардовала Србију. Она
је црвена вештица, а ми, ми нисмо ништа криви. А ни Сло
ба.

* Osniva~ i izdava~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Sremska Mitrovica,
Kraqa Petra Prvog 5a. Odgovorni urednik Svetlana Cucani} * telefon /
faks 022/ 611-556 * e-mail: redakcija@m-novine.com * teku}i ra~un: 160-15283-11, Banka Inteza, filijala
Sremska Mitrovica * cena primerka 50 dinara. Godi{wa pretplata 2.600 dinara, polugodi{wa 1.300
dinara, tromese~na 650 * [tampa: [tamparija Forum, Vojvode Mi{i}a br. 1, Novi Sad * Nenaru~eni
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МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ У КЛЕНКУ

Држава ником
неће остати дужна

Владан Вулић, Бранислав Недимовић и Слађан Манчић

М
Старији мештани
су коментарисали
да је ово први
министар
пољопривреде
који је посетио
ово село. Свако
ко није био данас
на њиви био је
у домаћинству
Владана Вулића

инистар пољопривреде Бра
нислав Недимовић, у пратњи
председника Општине Слађана
Манчића, обишао је 10. априла дома
ћинство Владана Вулића у Кленку и са
пољопривредницима из овог села раз
говарао о проблемима који их муче,
актуелној ситуац
 ији у пољопривреди,
субвенцијама али и осталим мерама
аграрне политике.
По окончању разговора министар
Недимовић је истакао да је основни
разлог доласка у Кленак да од пољо
привредника чује да ли је било неких
грешака у погледу мера, а ако је било,
да се исправе. Он је најавио и да ће
се све субвенције из претходне године
исплатити до 25. априла и да држава
ником неће остати дужна, а они који
нису поднели захтеве могу још да то
учине.
– Ја бих покушао да охрабрим ове
људе, поготово млађе, који имају
жеље, да уђу у друге врсте пољопри
вредне производње, не само ратар
ство. Знам да је теже, али може и више
да се заради. Држава ће то помоћи са
подстицајима, опремом, механизаци
јом, системима за наводњавање, за
сваку од ових ствари дајемо пола нов
ца. Много је незнања и необавеште

ности где могу људи да конкуришу и
шта могу да добију. Моја мисија је да
идем од места до места и да пробам
да ширим причу о томе и упознам што
више људи са мерама у пољопривре
ди, указао је Бранислав Недимовић.
На питање новинара шта је домаћи
не из Кленка највише занимало, мини
стар пољопривреде је рекао да их је
интересовало како до ИПАРД-а, да ли
је процедура компликована и да ли
треба пуно документације.
– Покушао сам да им објасним кроз
практичне примере. Са друге стра
не то су питања да ли ће бити веће
субвенције по хектару. Морам да их
разуверим, неће бити. Биће већих
субвенција за подстицање пољопри
вредне производње у смислу набавке
опреме, машина, складишта, система
за наводњавање, тога ће бити више.
Ове године је држава одвојила за те
намене 53 милијарде динара, истакао
је Бранислав Недимовић.
Слађан Манчић је рекао да је Рума
у срцу пољопривредног земљишта и
већина становништва зависи од про
изводње под отвореним небом.
– Министар је показао и своју лич
ну, али и одговорност државе и жељу
да поприча са тим људима, чује про
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Обилазак домаћинства

Министар Недимовић је истакао да је основни разлог доласка у Кленак
да од пољопривредника чује да ли је било неких грешака у погледу мера,
а ако је било, да се исправе. Он је најавио и да ће се све субвенције из
претходне године исплатити до 25. априла и да држава ником неће оста
ти дужна, а они који нису поднели захтеве могу још да то учине
блеме, да им каже шта је могуће и
реално. Старији мештани су комента
рисали да је ово први министар пољо
привреде који је посетио ово село.
Свако ко није био данас на њиви био
је у домаћинству Владана Вулића.
Он и његова породице живе од пољо
привреде, водећи је на овом тере
ну по производњи бостана. Могли су
да чују о великом броју субвенција и
о начину како се држава определила
да свим тим људима помогне. И ми у
нашем буџету имамо низ мера који

Разговори са пољопривредницима

ма помажемо пољопривредницима:
субвенционишемо камате на кредите
за осигурање, краткорочне кредите за
куповину репро материјала, стимули
шемо противградне стрелце додатним
средствима за зараде, плаћамо узор
ковање земљишта, уређујемо атарске
путеве. Треба да мењамо своју свест
и да пратимо нове технологије и тржи
шта, јер само на тај начин, заједно са
државом и локалном самоуправом,
можемо доћи до квалитетнијег нивоа
живота, рекао је Слађан Манчић.

Домаћин Владан Вулић је, у име
свих пољопривредника из Кленка,
захвалио на посети и рекао да посао
пољопривредника није лак.
– Ја радим 20 хектара бостана, 30
хектара ратарских култура и имам
нешто више од хектара под крушком и
шљивом. Држава то прати субвенција
ма.
Свако ко вредно ради може се нада
ти да ће бити боље – истакао је на кра
ју посете министра Недимовића дома
ћин Владан Вулић.
С. Џакула
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МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЋ У ПЕЋИНЦИМА

Субвенције главна тема

мр Жељко Трбовић, Бранислав Недимовић, Милорад Пантић и Драган Плавшић

Значајно је то што у овом крају произвођачи показују све веће интересовање за
системе за наводњавање, јер без система за наводњавање нема ни квалитетне
пољопривреде. Обавестио сам их да ће од 15. априла ступити на снагу правилник
који ће сваком пољопривреднику омогућавати да добије до 50 одсто повраћаја сред
става од државе уколико купи било коју пољопривредну машину, рекао је Бранислав
Недимовић

М

инистар пољопривреде, водо
привреде и шумарства Бра
нислав Недимовић посетио је
данас општину Пећинци и том прили
ком се састао са општинским руковод
ством и разговарао пољопривредним
произвођачима из пећиначке општи
не. Како нам је рекао на крају посете,
доминантна тема у разговору са пољо
привредницима су биле субвенције.
– Занимало их је како ће се ове годи
не кретати систем субвенција у погледу
набавке пољопривредне механизације.
Обавестио сам их да ће од 15. априла
ступити на снагу правилник који ће сва
ком пољопривреднику омогућавати да
добије до 50 одсто повраћаја средста
ва од државе уколико купи било коју

пољопривредну машину. Значајно је
то што у овом крају произвођачи пока
зују све веће интересовање за систе
ме за наводњавање, јер без система
за наводњавање нема ни квалитетне
пољопривреде. Могу да најавим да ће
до 25. априла сви пољопривредници
из целог Сремског округа имати на сво
јим рачунима уплаћена сва средства
за која су конкурисали прошле године
везано за тов и за механизацију, док
су подстицајна средства за гориво и
по хектару већ исплаћена, изјавио је
Недимовић.
Председник пећиначке општине мр
Жељко Трбовић истакао је да је посета
министра пољопривреде изузетно зна
чајна за општину Пећинци, јер је пољо

Министар Недимовић у разговору са пећиначким пољопривредницима

привреда један од три стратешка прав
ца развоја те општине.
– Имамо 34.000 хектара обради
вог пољопривредног земљишта и
2.100 регистрованих пољопривредних
газдинстава, од тога 1.900 активних. У
последње време приметно је да наши
пољопривредници све више користе
подстицајна средства која дају Влада
Републике Србије и Покрајинска влада.
Пећиначка локална самоуправа и Удру
жење пољопривредних произвођача
информишу пољопривреднике, путем
СМС сервиса и едукација, о томе која су
им све подстицајна средства доступна,
а помажемо им и у прикупљању доку
ментације приликом аплицирања за
средства. Уколико постигнемо да нам
се и пољопривреда развија као инду
стрија успећемо да младе задржимо
овде и да зауставимо тренд опадања
броја становника, изјавио је Трбовић.
Пољопривредни произвођач из Пећи
наца Драган Плавшић каже да је мини
строва посета корисна за пећиначке
пољопривреднике, јер су имали при
лику да се из „прве руке‟ информишу о
субвенцијама.
– Добра вест је да ће све заостале
субвенције бити исплаћене до 25. апри
ла, а значајно нам је и то што смо чули
да ће и ове године бити подстицајних
средстава за набавку механизације. Ја
лично сам заинтересован за куповину
једног мањег трактора и свака подршка
државе би ми била од велике користи,
рекао нам је Плавшић.
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ПРЕДАВАЊЕ У ГРАДСКОЈ КУЋИ

Едукацијом против
трговине људима

Са предавања

У

среду 10. априла у Град
ској кући одржана је
трибина под називом
„Едукацијом против трговине
људима“. Организатор три
бине је Удружење Атина, а
домаћин Центар за социјални
рад „Сава“. Локални тим про
тив трговине људима у Срем
ској Митровици је препознао
озбиљност овог проблема и
потребу да се локална зајед
ница о тој теми што више
информише. На овој трибини,
посебна пажња је посвећена
управо препознавању, карак
теристикама, пријављивању и
документовању случајева род
нозаснованог насиља и трго
вине људима.
– Године 2017. донета је
нова стратегија у вези са трго
вином људима где је на нивоу
Републике Србије донета
одлука да се у свим градови
ма оформе радна тела која ће
се бавити овим проблемом. У
2018. години је оформљено и
једно радно тело у Сремској
Митровици. Делатности тог
радног тела јесте превенција
и адхок рад. Најпре су пред
виђене трибине, како би се
шира јавност упознала са про
блемом трговина људима, јер
сви везују ову проблематику
за подвођење, али је то шири
проблем. Ово је прва акција у
низу у току 2019. године, рекао
је кооординатор локалног
тима против трговине људима
и директор Центра за социјал
ни рад „Сава“ Бранислав Вук
мир.
У 2018. години је забележе

Бранислав Вукмир

но 190 сумњи, које су се одно
силе на трговину људима, а 78
особа су биле жртве.
– У Сремској Митровици је
било неколико забележених
случајева трговином људи
ма. Конкретно, радило се о
сексуалној експлоатацији. Те
жртве су биле смештене код
нас у Сигурној кући до тренут
ка збрињавања у сарадњи са
невладиним сектором, изјавио
је Вукмир.
На овој трибини је прису
ствовао проф. др Слободан
Савић са Медицинског факул
тета у Београду, који је поде
лио своја вишегодишња иску
ства у раду на препознавању
и прикупљању доказа у слу
чајевима трговине људима и
свих облика роднозаснованог
насиља.
– Сврха ове трибине је
упознавање са судскомеди
цинским приступом жртвама
трговине људима. Један од
основних циљева јесте да се
упознамо са тим да је трговина
људима врло озбиљан и соци
јални и медицински проблем.
Затим, циљ је да се укаже и

Слободан Савић

какви проблеми и здравствене
тешкоће настају код особа које
су жртве трговне људима, где
у најгорим ситуацијама долази
до смртног исхода. Као спе
цијалиста судске медицине,
сусрећем се са смртним исхо
дима и обдукција је неопходна
да би се доказало да је особа
преминула управо услед кри
вичног дела трговина људима.
Важно је указати да је тргови
на људима данас посебно кри
вично дело, што до сада није
био случај. Мој посебан зада
так је да укажем на проблеме
који се јављају у практичном
доказивању овог кривичног
дела у судском поступку. До
сада смо били сведоци да
многи извршиоци овог кривич
ног дела нису добили адекват
не законске казне, управо због
недостатка доказа, а добар
део тих доказа су управо
медицински, навео је проф. др
Слободан Савић.
Андреа Радојчић, пред
ставница Удружења грађана
Атина и координаторка Тима
директне подршке је овом
приликом истакла да су овква

Андреа Радојчић

предавања важна јер имају
за циљ да укажу како препо
знати потенцијалне жртаве,
али и како пружити подршку
жртвама.
– Ми у Удружењу грађана
Атина већ 16 година пружа
мо подршку жртвама трговине
људима, а једна од најзначај
них услуга које спроводимо
је и лиценцирана услуга ста
новања уз подршку. После
годину дана спровођења ове
услуге, могу да кажем да је
трећина жртава, која је иден
тификована 2018. године про
шло кроз програм становања.
Конкретно, радило се о 23
девојчице и жене. На жалост,
жртве трговине људима су и
даље девојчице узраста од
17 до 18 година, али и старије
жене. Овај феномен не погађа
само одређену популацију, већ
друштво у целини, тако да није
реч само о ромским девојчи
цама, већ свим оним женама
и девојчицама које се налазе
на маргини друштва, навела је
Андреа Радојчић.

З. Поповић
Фото: Б. Туцаковић
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ПОСЕТА МИНИСТРА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, СОЦИЈАЛНА И БОРАЧКА ПИТАЊА
ЗОРАНА ЂОРЂЕВИЋА СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ И ИРИГУ

Подршка цивилном сектору

Ускршња изложба у холу Градске куће

У

петак 12. априла министар
рада, запошљавања, борачких
и социјалних питања Зоран
Ђорђевић је посетио Сремску Митро
вицу. Министра Ђорђевића су у Град
ској кући дочекали председник Скуп
штине Града Томислав Јанковић,
заменица градоначелника Светлана

Миловановић, начелник Градске
управе за здравствену и социјалну
заштиту Војислав Мирнић и директор
Центра за социјални рад „Сава“ Бра
нислав Вукмир. Министар Зоран Ђор
ђевић је најпре присуствовао Ускр
шњој изложби у холу Градске куће, а
на којој су били изложени ручни радо

ви Дневног боравка ШОСО „Радивој
Поповић“, Каритаса, али и Удружења
грађана „Светлост“, Друштва за цере
бралну парализу Сремског округа.
Ђорђевић је посетио и Дневни бора
вак ШОСО „Радивој Поповић“. Пред
ставници локлане самоуправе су са
министром Ђорђевићем одржали и

Министарство подржава
персоналне асистенте

З

оран Ђорђевић посетио је 12.
априла и иришку општину, где је
прво разговарао са председником
Општине Стеваном Казимировићем,
а потом обишао Центар за социјални
рад, који се од недавно налази у новим
просторијама, на Рибарском тргу.
Дочекала га је Силвана Лаћарац,
директорка Центра, као и родитељи и
деца, која користе услуге персоналног
асистента. Она је истакла да је битно
што се нов простор налази у приземљу,
тако да су сада доступнији корисни
цима, поготово старијим, болесним и
инвалидним лицима, а битно је истаћи
и да се бројеви телефона нису мењали.
– Захвалност дугујемо локалној само
управи која нам је омогућила коришће
ње ових просторија, као и свима који
су нам помогли при пресељењу, али и
министру Ђорђевићу на подршци, коју
нам пружа у настојањима да побољ
шамо квалитет наших услуга социјал
не заштите. Министарство је одобрило

иришкој општини наменске трансфере
у висини 2,5 милиона динара, а тиме
финансирамо услугу лични пратилац
детета. Њихов задатак је да дете прати
до школе, борави са њим тамо и врати
га кући – каже Силвана Лаћарац.
Локална самоуправа је омогућила
да се одржи континуитет ове услуге
у периоду између две јавне набавке,
тако што је организовала превоз за
четворо деце која иду у школу „Милан
Петровић“ у Новом Саду, финансира
ла гориво и обезбедила пратњу, што
је било посебно важно родитељима те
деце.
– Самим тим, родитељи имају могућ
ност да се запосле, као и да брину о
другој деци, ако их имају. Тако се пома
же деци са сметњама у развоју и њихо
вим родитељима, и драго ми је што
сада могу да дођу у наше просторије
– истакла је директорка.
Борислава Блажетић из Ирига је мај
ка аутистичног дечака који иде у четвр

ти разред школе у Новом Саду, а лич
ног пратиоца има од другог разреда.
– Када је ишао у први разред, ја сам
морала да напустим посао како бих га
сваки дан водила и враћала из школе.
Он има аутизам и воли рутину, да сваки
дан буде исто. Сада је навикао да дођу
по њега кући и да га врате, и свима је
боље, и њему и нама. Пратиоци су се
мењали сваке године, мало је у почет
ку проблем, али се навикне на њих,
а возач је исти. Имам и млађег сина,
који иде у први разред и њега треба
одвести у школу, а повремено имам и
могућност да радим, да се посветим
другом детету и кући – каже Борислава
Блажетић.
Министар Зоран Ђорђевић је указао
да се у Иригу разговарало о реформи
Центара за социјални рад, проблеми
ма које имају и како да их превазиђу,
као и проблемима са недовољним бро
јем запослених.
– Држава зна да постоји проблем
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састанак на којем је било речи, изме
ђу осталог, о функционисању Центра
за социјални рад „Сава“, Националне
службе за запошљавање и недостат
ку кадра.
– Моја посета није имала везе са
Ускршњом изложбом у Градској кући,
али се испоставило да се она одржа
ва баш у дану кад сам планирао да
дођем у Сремску Митровицу. Нека од
тих удружења, која учествују у Ускр
шњој изложби, су подржана од Мини
старства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, а неки
од њих се махом ослањају на локалну
самоуправу. Оно о чему смо разговар
ли на састнаку су све наше додирне
тачке. Теме су биле, између осталог,
како и на који начин функцион
 ише
Центар за социјални рад, Национал
на служба за запошљавање, колика је
незапосленост у Сремској Митрови
ци, који су проблеми кад је у питању
недостатак кадра, и евентуално о
будућим инвестицијама. Такође, раз
говарали смо и о удружењима грађа
на, пошто их делом Министарство за
рад, запошљавање, борачка и соци
јална питања финансира, а делом
локална самоуп
 рава. Закључак је да
недостаје та једна карика, а то је
финансирање од Покрајинске Владе.
Стога, видећемо да у неком наредном
периоду, можда и на заједничкој сед
ници Владе Републике и Покрајинске
Владе пробамо да видимо како може
Покрајинска Влада да се укључи у
финансирање. Тако би свако удруже
ње било подстакнуто да може да
ради за добробит одређеног дела
наших грађана. Министарство ће,
свакако, да им помогне. Разговарали
личних пратилаца. Већина њих је анга
жована годинама, али за њихов рад,
осим накнаде, до сада није било пред
виђено плаћање пореза и доприноса.
Ми сматрамо да се њихов рад треба да
плаћа и иницијатива постоји. Следећа
измена закона је, да поред сезонских
радника, буду још неке категорије, као
што су домаћице које брину о старима,
али и лични пратиоци, буду укључени у
плаћање пореза и доприноса. Мислим
да ће до краја године то бити решено –
обећао је министар Ђорђевић.
– Центар је сада у новим простори
јама и мислим да ће корисницима бити
много лакше да дођу до њих, раније
су били на трећем спрату. Што се тиче
сарадње Министарства и наше локалне
самоуправе, она је добра и надам се да
ћемо убудуће још више сарађивати. Ми
смо од 2015. године кренули са личним
пратиоц
 има и док се не одради конкурс
на документација, локална самоуправа
финансира ту услугу, како се она не
би прекидала. Добили смо сада сред
ства, тако да имамо пратиоце, возача
и општинско возило и мислим да тако
много помажемо родитељима са инва
лидном децом – указао је председник
Општине Стеван Казимировић.
С. Џакула

смо о Центру за социјални рад и
његовом функцион
 исању. Ја као
министар могу да кажем да сам гене
рално задовољан како то функцион
 и
ше у Сремској Митровици и видим да
је у овом Дневном боравку функцио
нисање добро, да су услови за бора
вак овде одлични. Уколико било шта
буде потребно, Министарство је ту да
помогне да се услови побољшају и
радићемо на томе и у будуће, рекао је
министар Ђорђевић.
Такође, министар Ђорђевић се
осврнуо и на Сигурну кућу у Сремској
Митровици и рекао да је њено посто
јање потпуно оправдано и да на
жалост постоји и већа потреба за
таквим објектима.
– Ми као држава и из различитих
фондова можемо да се усмеримо ка
отварању што више сигурних кућа.
Било би добро да се локалне самоу
праве међусобно повезују, јер на тај
начин добијају веће могућности за
добијање новца из Европских фондо
ва. Уз Подршку Министарства је изве
сно да ће локалне самоуправе и доћи
до тог новца, навео је Ђорђевић.
Томислав Јанковић, председник
Скупштине Града Сремска Митрови
ца, је овом приликом истакао да је на
састанку са министром Ђорђевићем
било речи и о тренутној стопи незапо
слености у Сремској Митровици.
– Ми смо данас искористили прили
ку и посету министра Ђорђевића да
га упознамо са свим сегментима
функционисања локалне самоуправе,
које су ослоњене на Министарство за
рад, запошљавање, борачка и соци
јална питања и да укажемо на актив
ности које смо имали у претходном
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периоду, као што је смањење стопе
незапосленорсти. Стопа незпосле
нотсти у Сремској Митровици је око
осам процената, што је значајан иско
рак када гледамо период од претход
них 10 година. На територији Сремске
Митровице тренутно више од 20.000
људи има стално запослење са тен
денцијом раста. Разговарали смо о
свим социјалним услугама, које су
везане за Министарство, њиховом
квалитету, износу средстава, који је
неопходан да би се оне реализовале.
Такође, разговарали смо и о теми
финансирања удружења грађана. Као
локална самоуправа смо добили
позитивну оцену од министра Ђорђе
вића и ми ћемо се трудити да у буду
ће повећамо квалитет услуга, али и
износ средстава који издвајамо.
Данас у овом Дневном боравку имали
смо прилику да видимо како он функ
ционише, да су услови рада добри и
да је то оно што је локлана самоупра
ва ставила као приор
 итет да се свим
услугама корисиницаима обезбеди
квалитзетни услови, навео је Јанко
вић.
Директор ШОСО „Радивој Поповић“
Негован Николић је изјавио да му је
велико задовољство да у Дневном
боравку угости министра Зорана Ђор
ђевића.
–Министар је у овој посети могао да
види колико су наша деца креативна,
али и важност изложби на којима се
представљају њихови радови, али и
квалитет боравка 35 деце, која су тре
нутно у нашем Дневном боравку,
рекао је Николић.
З. Поповић
фото: Б. Туцаковић

Министар Ђорђевић у Центру за социјални рад
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ГРАДСКИ ОДБОР СНС СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Заштита изборне воље

Конференција у Градској кући

У

понедељак, 15. априла одборнич
ка група Српске напредне странке
је одржала конфернецију за меди
је у холу Градске куће. Повод за ову кон
фернецију су догађаји 13. и 14. априла у
Београду, када су одржани велики про
тести опозиције. Према речима пред
седник а Скупштине Града Сремска
Митров иц а Томис лава Јанк ов ић а,
одборници митровачког СНС- а су током
13. и 14. априла дежурали у градском
парламенту.
– Одборници са изборне листе Алек
сандар Вучић - Србија побеђује у Град
ском парламенту донели су одлуку да од
петка 12. априла од 17.00 часова дежу
рају у Скупштини Града Сремска Митро
вица, а све због догађаја у Београду,
када су представници опозиције имали у
плану да заузму Скупштину Града Бео
града и Скупштину Републике Србије.
Ми смо у недељу, 14. априла у 17.00
часова одлучили да прекинемо дежур
ство, рекао је Јанковић.
Томислав Јанковић је истакао да је
повод за ово дводневно окупљање у
Скупштини Града заштита изборне
воље грађана са избора из 2016. године.
– Сведоци сте да у нашем граду и у
читавој земљи већ месецима одређена
група људи шета и протестује и то је
сасвим легитимно. У реду је да у нашем
граду постоје људи који подржавају
Ђиласа, Обрадовића и Јеремића. Међу
тим, није добро и ни легитимно да се на
тим протестима понавља говор мржње и
људима прети. Претило се председнику
Републик е, премијерки, члановима
њихових породица, али и нама, локал
ним функционерима, наорочито на дру
штвеним мрежама. Због тога, постојала
је реална могућност да неко од пред

ставника опозиције у нашем граду уђе у
Скупштину Града и покуша да изборну
вољу грађана угрози, навео је Јанковић
Такође, председник Скупштине Града
се осврнуо и на митинг СНС-а, који је
одржан у Новом Саду.
– У последњих неколико дана, видели
смо две слике Србије. Прва слика је
била у четвртак, 13. априла када се у
Новом Саду окупило 40.000 људи у окви
ру кампање Александар Вучић - Србија
побеђује. Видели сте да су људи у вели
ком броју, међу којима су били и грађани
Срема, али и Сремске Митровице, који
су се одазвали позиву, имали прилику да
виде и чују шта је све урађено у Србији,
али планове за будућност. Друга слика
Србије је била у суботу 13. априла, када
је по наводима опозиције требало да
буде такозвани Дан Д. Број окупљених
људи на том митингу не желим да комен
таришем. Није добро што је на том скупу
поновљен говор мржње.
Овом приликом, Јанковић се осврнуо
на изјаву председника Покрета слобод
них грађана Сергеја Трифуновиућа упу
ћену Мађарима у Србији, и потпуно је
осудио. Трифуновић је на митингу 13.
априла рекао да председник Вучић насе
љава Мађаре у Србију заједно са Сириј
цима.
– Скупштина Града Сремска Митрови
ца, сви присутни одборници, осуђују нео
дговрну изјаву Сергеја Трифуновића упу
ћену Мађарима који живе у Србији. Ми
уједно позивамо све институције да тим
поводом и реагују. Свим Мађарима који
живе у Сремској Митровици овим путем
желимо да поручимо да смо уз њих, да
имају нашу подршку и да треба да се
осећају сигурно, истакао је Јанковић.
Председник Скупштине града је

подвукао да је добро што у суботу 13.
априла није било насиља, иако је оно
призивано, упада у институције, мотор
них тестера и разбијених глава.
– Желим у име Скупштине Града да
похвалим припаднике Министарства
унутрашњих послова, јер су низом акција
спечили батинаше који су били организо
вани и желели су да направе ексцес и
проблеме у Београду. Лоше је што се
говор мржње из дана у дан, из месеца у
месец понавља. Није добро што је поно
во послата лоша слика о нашем граду,
земљи, лош сигнал за будуће инвестиро
ре, а њих је све више у Србији, рекао је
Јанковић.
Томислав Јанковић је овом приликом
рекао да ће се рад Скупштине Града
наставити 24. или 25. априла. Такође,
позвао је представнике опозиције да се
врате у Скупштину, који су напустили 14.
фебруара 2019. године.
– Опозиција је приликом напуштања
тадашње седнице изјавила да је незадо
вољна. Ја претпостављам да су незадо
вољни чињеницом да је стопа незапо
слености у Сремској Митровици нешто
испод 8 процената, да су незадовољни
изградњом базена, подвожњака, рекон
струкцијом Железничке улице, Житног
трга, изградњом бициклистичке стазе
Мачванска Митровица - Засавица, завр
шеном првом фазом изградње основне
школе Мачванској Митровици, да смо
започели изградњу новог објекта школе
„Јован Поповић, да радимо и на другим
пројектима. Нису задовољни тиме што
ћемо брзо завршити проблем моста на
Богазу, да ће се ускоро изградити тржни
центар у 29. Новембру, да ће у потпуно
сти бити реконструисана железничк а
станица, изградити кружну раскрсницу
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код наплатне рампе, да ћемо у Сремској
Митровици, Лаћарк у и Мачванској
Митровици поставити нову јавну расве
ту. Не разумем део опозиције који каже
да није задовољан радом Скупштине,
јер радимо по пословнику из 2008. годи
не, који је опозиција и донела. Ми га од
почетка власти СНС-а нисмо мењали.
Ниједна опомена није изречена опозици
ји, без обзира што је више пута било и
повода за то. Мислим да смо били мак
симално толерантни, објаснио је Томи
слав Јанковић
На наредној седници Скупштине Гра
да Сремска Митровице у плану је усваја
ње новог Пословника.
– Део опозиције се није одазвао на тај
позив, а део опозиције је предлоге дао
писменим путем. Користим ову прилику
да се захвалим свима који су нас подр
жали. Пре свега, свим одборницима који
су дежурали претходна два дана у Скуп
штини Града, да се захвалим градона
челнику Владимиру Санадеру, министру
Недимовићу, свим начелницима град
ских управа, директорима јавних преду
зећа, људима који су нам давали пдр
шку, члановима наших породица, јер смо
и ми на локалу били под разним прити
сцима. Захваљујем се свим грађанима,
члановима и симпатизерима СНС-а, који
нису дозволили да буду испровоцирани.
Уколико буде потребно, ми смо опет
спремни да дежурамо у Скупштини Гра
да да бранимо изборну вољу грађана
Сремске Митровице. Такође, позивам
све грађане Сремске Митровице да 19.
априла дођу на скуп у Београд и дају
подршку председнику Александру Вучи
ћу и да на том скупу пошаљемо јасну и
лепу слику да је Србија нормална, при
стојна и уређена земља, навео је пред
седник Скупштине Града Сремска
Митровица.
На питање новинара да ли су постоја
ле неке конкретне претње одборницима
митровачког СНС-а, Томислав Јанковић
је рекао да није било одређених прет
њи, али је потребан опрез, јер у граду
постоје људи који подржавају и Драгана
Ђиласа, Вука Јеремића и Бошка Обра
довића.
– То су оно исти људи који су упадали
у просторије РТС-а, износили разне неи
стине о људима, претили, батинали
новинаре у Београду, постојала је реал
на опасност да ће неко то насиље да
пренесе у Сремску Митровицу. Због тога
смо били у приправности. Конкретно, на
локлалу није било неких претњи, то јест,
није их било у неком великом обиму.
Али, када погледамо друштвене мреже,
постоје људи који износе разне неистине
и глупости - мени, градоначелнику и
свим људима који су носиоци извршне и
законодавне власти. Твитер је у том сми
слу најдоминтнији. Постоје људи који
желе да у овом граду појединцима буду
нацртане мете на главама. Ми се бори
мо против тога, против говора мржње,
насиља, дискриминације, страха и све га
што неко жели да наметне као део поли
тичког програма у Сремској Митровици,
али и у Србији уопште. На власт се може
доћи једино путем избора, а ми позива
мо на разговор, истакао је Јанковић.
З. Поповић
фото: Б. Туцаковић
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КОНФЕРЕНЦИЈА ОПШТИНСКОГ ОДБОРА СНС ШИД

У одбрани
интереса грађана

Одборници СНС

О

пштински одбор Српске напред
не странке, организовао је у
петак, 12. априла ванредну кон
ференцију за медије у сали Скупштине
општине . Повод конференције је било
саопштење за јавност, које је прочитао
председник Скупштине општине Шид
Велимир Ранисављевић.
– Ми, одборници Српске напред
не странке Општинског одбора Шид,
одлучили смо да поучени догађајима
који се дешавају у Скупштини гра
да Београда, устанемо и заштитимо
институције Општине Шид и не дозво
лимо терор и насилно понашање
мањине. Шид је општина вредних и
добрих људи, место где се производи
најбољи сремски кулен и пију најбо

ља сремска вина, престоница култу
ре, станиште Шумановића и Босиља,
а не општина мржње и насиља. Сма
трамо да Шид треба да остане општи
на која иде напред и убрзано развија,
у којој се отварају нова радна места,
граде школе и путеви, у којој се ства
рају бољи услови за живот свих гра
ђана. Ми, одборници Српске напред
не странке, које су грађани бирали
огромном већином гласова, дужни
смо да интересе грађана штитимо
у овој важној институцији као што је
Скупштина општине Шид, а не на ули
ци. Остајемо овде док надлежни орга
ни не почну да раде свој посао и обра
чунају се са насилницима – истакао је
Ранисављевић.

Саопштење за јавност СНС Шид
Одборници
Српске
напредне
странке Шид су протеклог викенда
48 сати бранили институције Општи
не Шид од оних који покушавају да
их преузму и униште, и поручују да
ако буде било потребно, браниће их
поново.
Скуп опозиције окупљене око Саве
за за Србији, 13. априла, на којој је
присуствовало 7.500 људи је потпуни
дебакл. То је још један доказ да гра
ђани Србије не подржавају насиље, и
да они не могу да доведу импресиван
број, очигледно су имали проблем у
одзиву људи, али и у току самог про
теста број људи је опадао.

Позивамо све људе добре воље,
грађане Србије и општине Шид, да
у петак 19. априла присуствују мир
ном скупу председника Републике
Србије Александра Вучића у оквиру
кампање „Будућност Србије“, јер то
ће бити један од највећих скупова у
последњих 10 година у Београду. На
истом месту, али ће слика бити пот
пуно другачија, моћи ћете да видите
како ће улице изгледати када буде
било 100.000 људи. Поручујемо
Ђиласу, Обрадовићу и Јеремићу, да
ће у петак 19. априла моћи да напра
ве разлику и виде како изгледа када
је на улицама 7.000 и 100.000 људи.
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КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ ОДБОРНИКА СНС РУМА

Одборници ће чувати
све институције у граду

П

редседник СО Рума
Стеван Ковачевић и
одборници СНС у рум
ској Скупштини, одржали су
12. априла конференцију за
новинаре, на којој је саоп
штено да су одборници Срп
ске напредне странке доне
ли одлуку, да се непосредно
ставе у заштиту институција
система у румској општини и
да не дозволе терор мањине
над већином.
– Имајући у виду шта се
догађало током протеклих
недеља, покушајима упада у
јавне установе и институције
одборници СНС-а у румској
Скупштини, као најодговор
нији и непосредно изабрани
представници грађана одлу
чили су да стану у заштиту
институција. Ми смо послед
њих месеци сведоци да се
један легитимни политички
протест, који се одвијао из
недеље у недељу у многим
нашим градовима, од једног
прихватљивог политичк ог
протеста, који није имао
никаква обележја насиља,
претворио у политички про
цес. Из недеље у недељу,
како је бројност протестана
та на улицама градова опа
дала, све израженија је била
потреба њихових организа
тора да пажњу на себе скре
ну изазивањем инцидената
– указао је Ковачевић.
Подсетио је на упад у РТС,
на блокаду зграде Председ
ниш тва и Предс едн ик а
Србије, покушаја упада у

Конференција за медије

Скупштину града Београда,
до хулиганских напада на
раднике, који раде на изград
њи главног града.
– Нећемо дозволити да се
и у нашој општини тако
нешто покуша и стаћемо у
заштиту институција. Неће
мо дозволити да било која,
ма колико агресивна била та
мањина, покуша да своју
политичку вољу и амбиције
оствари рушилачким пона
шањем, агресијом и угрожа
вањем физичке безбедности
било ког нашег грађанина и

нећемо дозволити да се
угрози безбедност институ
ција – указао је Стеван Кова
чевић.
Он је додао, да је око
1.000 Румљана било међу
38.000 грађана Војводине у
Новом Саду, где су пружили
недвос мис лен у
подрш ку
председник у Александру
Вучићу. Поменуо је и успе
шан развој румске општине,
инвестиције, смањење неза
пос лен ос ти,
бесп лат ан
вртић за сву децу и беспла
тан превоз за пензионере и

социјално угрожене.
– Бићемо у свим институ
цијама локалне самоуправе,
чуваћемо их и нећемо дозво
лити да их нико угрози. Оста
ћемо овде, (пре свега је
мислио на Градску кућу где
је конференција и одржана)
све док надлежни државни
органи у које имамо повере
ња, не почну да раде свој
посао и стану на пут било
каквом
виду
агрес ије,
дивљаштва и варварског
понашања – поручио је Сте
ван Ковачевић.
С. Џ.

ИНЂИЈА

Почела реконструкција зграде суда

П

очели су радови на реконструк
цији зграде Основног суда у
Старој Пазови, судска јединица
у Инђији. У оквиру прве фазе грубих
грађевинских радова биће изведени
радови који претходе замени целокуп
не столарије на објекту, као и поста
вљању нове фасаде.
На последњој седници Скупштине
општине Инђија одржаној у среду, 10.
априла усвојена је и одлука о финан
сирању реконструкције зграде суда,

на основу које ће локална самоуправа
из свог буџета обезбедити средства за
уређење поменутог објекта.
– Како бисмо Основни суд вратили
у Инђију, један од предуслова јесте
да објекат доведемо у функционално
стање. Желимо да омогућимо нашим
суграђанима боље услове за обавља
ње свих послова у суду. Када радови
буду завршени, у плану је и рекон
струкција објекта полицијске станице
у Инђији. Брзо ћемо донети одлуку и

за наставак радова на уређењу уну
трашњости зграде суда. Опремићемо
суднице, канцеларије и ходнике, заме
нити дотрајалу столарију и све оно
што је неопходно да се уради – рекао
је Владимир Гак, први човек инђијске
Општине.
Гак је напоменуо да ће након свих
изведених радова, Инђија имати јед
ну од најлепших зграда суда у Србији,
уколико се изузму нови објекти.
М. Ђ.

17. APRIL 2019.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

M NOVINE

13

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ИНЂИЈА

Град у потпуности блиста

Р

адници Јавног комуналног пред
узећа „Комуналац“ у Инђији,
задужени су да воде рачуна о
чистоћи града, уређењу зелених и
парковских површина, једном речју,
да овај сремски град сваког дана бли
ста. И са првим пролећним данима ти
послови одвијају се појачаним интен
зитетом, те они који живе у овом граду
уживају у лепоти цвећа, које је недав
но посађено у центру града, али,
како је истакао директор „Комуналца“
Душан Лемаић, завршено је и орези
вање крошњи стабала, покошене су
јавне површине, а у току је и одноше
ње кабастог отпада.
– Завршили смо комплетно озеле
њавање Занатлијске и Дунавске ули
це, садњу туја у Бешки и у Сланкаме
ну на гробљима. Одлучили смо да не
постављамо више стандардне огра
де од жице и бетона. Убудуће ћемо
на гробљима постављати ограде од
зеленила, јер изгледа и лепше, и еко
лошки уређеније – истакао је Лемаић,
и додао да ће ускоро почети и посло
ви на уређењу парковских површина,
тачније, у парку код Вашаришта.
– Чекамо идејно решење, па ћемо
кренути и са радовима. Обавили смо
неколико састанака и добили смерни
це шта треба да се уради. У сарадњи
са општином смо обезбедили сред
ства за парковски и дечији мобилијар
– додао је Лемаић.
У овом периоду „Комуналац“ одно
си кабасти отпад из домаћинстава,
према речима директора, мештани су
савесни и износе отпад испред сво

Уређен центар Инђије

јих домаћинстава, али и даље има
оних који на непрописан начин одлажу
отпад на дивље депоније.
– Имали смо прошли викенд акцију
одношења кабастог отпада из Нових
Карловаца и Сланкамена. Сав отпад
који су мештани изнели смо однели,
али нажалост и даље имамо ситуаци
је несавесних појединаца који отпад
односе на дивље депоније.
Како је Лемаић додао, ЈКП „Кому
налац“ је потписало уговор са једном
фирмом за прикупљање електронског
отпада, те ће грађани убудуће моћи да

одлажу и ову врсту отпада на пропи
сан начин.
– У Инђији је некада постојао контеј
нер за одлагање електронског отпада,
али та идеја никада није заживела у
пракси. Ми смо сада потписали уго
вор и већ смо однели сав прикупље
ни електронски отпад – каже директор
и за крај додаје, да ће се контејнер за
електронски отпад налазити на сред
њем гробљу, те ће сви становници
имати прилику да на ту локацију доне
су електронски отпад, сваког дана до
20 часова.
М. Ђ.

СЕДНИЦА СО ИНЂИЈА

Братимљење Инђије и Павловска

О

дборници Скупштине општине
Инђија на 30. седници одржа
ној у среду, 10. априла, донели
су одлуку о успостављању сарадње
између те сремске локалне самоупра
ве и руског града Павловск. Подсети
мо, да су председник Општине Инђија
Владимир Гак и председник Општи
не Павловск Вјачеслав Алексејевич
Шчербаков 27. фебруара потписали
Меморандум о сарадњи између двеју
општина. Меморандумом је предви
ђено унапређење политичких односа,
размена искустава у области привре
де, културе, спорта и образовања.
– Павловск на Дону је град, који је
сличне величине као и Инђија. Налази
се у Вороњешкој области која је вео
ма развијена и привредно јака. Мно
го тога нас спаја и везује, те се надам
да ћемо након доношења ове одлуке,
успоставити ближу сарадњу, јер знате

Седница СО Инђија

да је Инђија у тим односима више него
срдачна и искрена. Као пример, имамо
сарадњу дугу скоро 60 година са Ђев
ђелијом, и не постоје генерације које
се не сећају и које раније нису дола
зиле овде, или наше да нису одлази

ле у Македонију. То су данас важни
људи, који обављају значајне функ
ције у Општини Ђевђелија и нико од
њих није заборавио Инђију – истакао
је Владимир Гак.
М. Ђ.
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ИЗГРАДЊА ТРЖНОГ ЦЕНТРА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Асфалтирање приступне
саобраћајнице

Асфалтирање приступне саобраћајнице

У

среду 10. априла почело је
асфалтирање приступне саобра
ћајнице на Булевару Константи
на Великог, која ће се користити за при
лаз објектима Лидл и Стоп шоп центру.
Поред асфалтирања ове саобраћајни
це, ради се и пешачка и бициклистичка
стаза. Такође, поставља се нова јавна
расвета и инфраструктура за сема
форну сигнализацију, која ће омогући

ти лево скретање из правца Сремске
Митровице према Лаћарку, како би се
дошло до приступне саобраћајнице,
и на крају Лидлу и Стоп шоп центру.
Вредност радова је 45 милиона дина
ра, које је обезбедио Град Сремска
Митровица. Радове на Булевару Кон
стантина Великог је посетио и начел
ник Градске управе за опште и зајед
ничке послове Мирослав Јокић.

– Ово асфалтирање приступне сао
браћајнице значи да радови теку пред
виђеном динамиком, да се поштују
предвиђени рокови, а завршетак радо
ва ће бити у складу са договорима
приватних извођача радова на објек
тима Лидл и Стоп шоп центар. Асфал
тирање ће се завршити истог дана, а
остаће да се ураде само прилази до
продајних објеката и наставак изград

ЈКП „ВОДОВОД“

Санација
канализационе
мреже

У

видом у стање канализационе
мреже и на основу пријава гра
ђана, менаџмент ЈКП „Водовод“
је одлучио да у наредном периоду ста
ви акценат на испитивање свих уоче
них недостатака и решавање пробле
ма на терену. Како је уочено, највећи
проблем у функционисању канализа
ције представља старост постојећих
цевовода и неадекватно коришћење
канализације.
На решавању проблема у канали
зационом систему радници „Водово
да“ раде свакодневно. Међутим, веће
акције на санацији инфраструктуре
почеле су прошле године. У плану за
ову годину је да се тај посао интен

зивира. Управо је завршена санација
дела канализационе мреже у насељу
КПД у Улици Змај Огњени Вук. Ста
нари ове улице већ дуже време има
ју проблем са честим загушењима
цевовода и непријатним мирисима.
Сталне и честе интервенције на одгу
шењу фекалне канализације само
су донекле решавале проблем. Тако
су надлежни у сремскомитровачком
„Водоводу“ на основу искустава, али и
све чешћих позива грађана, одлучили
да реконструишу део канализационе
мреже у дужини од 25 метара. Веома
стари и дотрајали бетонски цевовод
замењен је новим од ПВЦа, пречника
200 милиметара. На овај начин биће

Радови у насељу КПД

омогућено ефикасније и квалитетније
функционисање фекалне канализаци
је у овом делу града.
Загушења канализације, подиг
нут ниво отпадних вода и непријатни
мириси, нарочито у летњим месецима,
карактеристични су за стамбена насе
ља КПД, „Матије Хуђи“, „Камењар“,
„Стари мост“, због веће концентраци

M NOVINE
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ЈКП ТОПЛИФИКАЦИЈА

Продужетак
грејне сезоне

Г
Мирослав Јокић

ње приступне саобраћајнице према
стамбеним објектима и Средњој шко
ли „9. Мај“, а то ће бити завршено у
наредних 15-20 дана. Тренутно смо
акценат ставили на овом делу саобра
ћајнице због тога што се ускоро отвара
Лидл, рекао је Јокић.
Такође, начелник Јокић је најавио и
реконструкцију пута Мачванска Митро
вица - Засавица II.
– Што се тиче реконструкције сао
браћајне деонице Мачванска Митро
вица - Засавица II урађени су преме
ри и предрачуни. Инвеститори ће бити
ЈКП „Путеви Србије“ׅ. Тренутно се ради
на припремању налога и очекујемо да
се врло брзо започне реконструкција
деонице, навео је Мирослав Јокић.
З. П.

рејна сезона се званично завр
шава 15. априла. Према речима
директора ЈКП „Топлификација“
Славка Сладојевића, у току ове грејне
сезоне није било већих проблема.
– Изузев једне интервенције на глав
ном току, није било већих проблема.
Што се тиче техничке стране, грејна
сезона је прошла у најбољем реду.
Засад је донесена одлука да се проду
жи грејна сезона, услед тренутних вре
менских прилика. Продужетак може
трајати до 3. маја, јер се тада ради
ремонт, рекао је Сладојевић.
Према речима директора ЈКП
„Топлификација“ просечна темпратура
у становима је нешто виша, него прет
ходне године, и то за 0,5 степена Цел
зијуса.
– Просечна температура у станови
ма је била преко 22 степена Целзијуса,
на основу информација које ми имамо,
током целе грејне сезоне. Ове године
је било 3.400 корисника са пословним
просторима. Вероватно ће се тај број
повећати, јер је у плану и изградња
станова за безбедносне снаге. Радимо
пројекат за Диоклецијанову улицу, али
планирамо и замену топловода у Јупи
теровој улици, чија је дужина неких 350
метара. То је прва инвестиција. Дру
га велика инвестиција је замена дела
магистралног топловода, где се јавља
ло цурење. У плану је и модернизација

Славко Сладојевић

станица, навео је Сладојевић.
Томислав Петровић из Сремске
Митровице, корисник ЈКП „Топлифика
ција“ је навео да је задовољан грејном
сезоном.
– Није било никаквих проблема у
испоруци топлотне енргије, било је
топло током целе сезоне и веома сам
задовољан, рекао је Петровић.
З. П.

МУЗИЧКА ШКОЛА

Велики успех
ученика

је корисника, а самим тим и употребе
канализације у колективном станова
њу. Из „Водовода“ скрећу пажњу, да
станари стамбених зграда посебно
поведу рачуна о томе да у канали
зацију не убацују влажне марамице,
улошке, пелене и остали неразгради
ви материјал у води. То ствара вели
ке проблеме у систему, а само мало

пажње и дисциплине довољно је за
бољи квалитет у овом сегменту свако
дневног живота.
Из „Водовода“ најављују да ће и у
наредном периоду интензивно радити
на решавању ових и сличних питања,
те да су им пријаве и сугестије грађана
увек добродошле.
Љ. Јанковић

На Петом међународном такмиче
њу у Београду, ученици Музичке
школе „Петар Кранчевић“ постигли
су изузетан успех. У недељу 7. апри
ла Анастасија Скуратовић и Биљана
Беара, ученице 4. разреда средње
школе, из класе професорке Јованке
Иванић, освојиле су друге награде,
док је Зоран Маховац, ученик 3. раз
реда из класе професорке Весне
Радивојевић, освојио прву награду.
Сво троје су се такмичили у дисци
плини Солфеђо.
У недељу 14. априла још троје уче
ника из класе професорке Јованке
Иванић остварило је одличан успех
постигавши резултат, који им је донео
прве награде. Теодора Глигоровић,
Ивана Велбл и Лука Иванић су први
ученици који су сремскомитровачку
музичку школу представили у дисци
плини Вокалног контрапункта на так
мичењу овако високог ранга. Ј. И.
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У СТАРОЈ ПАЗОВИ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН РОМА

Станови за 30 ромских породица

У

Старој Пазови се при
води крају изградња
станова и кућа за Роме
и социјално угрожене коју
финансира ЕУ. Председ
ник Општине Стара Пазова,
Ђорђе Радиновић је уручио
решења корисницима, који
ће моћи у нове станове да
се уселе крајем лета. Реша
вање стамбеног питања је
основни услов за квалите
тан живот чему ће доприне
ти и станови који се граде у
тзв. Фрушкогорском насељу
у Старој Пазови.
За 30 будућих корисника
кров над главом ће много
значити, каже за М новине
Милана Раду, једна од буду
ћих корисница стана.
– Лакше ће ми бити да
завршим школу када имам
кров над главом, лак
ше ћемо пронаћи посао.
Мислим да је ово важно за
целу ромску заједницу и
корак ка бољој будућности,
каже Милана.
Решења у оквиру про
грама Спровођење трајних
стамбених решења и уна
пређење инфраструктуре у
ромским насељима у општи
ни Стара Пазова, уручио је
председник општине Ђорђе
Радиновић, поводом Свет
ског дана Рома. У име свих
добитника уговора захвалио
се Бранислав Савић који ће
након више деценија имати
решено стамбено питање.
– Захвални смо општи
ни Стара Пазова, Центру
за социјални рад, Црвеном
крсту и свима који су покре
нули акцију доделе ових ста

Ђорђе Радиновић и Бранислав Савић

нова. Желим им пуно среће
у раду а нарочито мом пред
седнику Ђорђу Радиновићу,
нагласио је Савић.
Председник
Општине
Стара Пазова Ђорђе Ради
новић је рекао да пројекат
спроводи Општина Стара
Пазова у партнерству са ЈП
Општинска стамбена аген
ција и НВО „Романо ило“ из
Белегиша.
– Укупна вредност овог
пројекта износи нешто више
од милион евра, од чега
Европска унија финанси
ра 85 одсто. Сви који смо
напорно радили на овом
пројекту осећамо задовољ
ство што ће ово насеље
ускоро да буде готово и што
ће корисници имати одлич
не услове за живот. Додатно
ћемо уредити околину насе

ља па ће и ови људи имати
прилику да живе као што
се живи свуда у нормалном
свету, каже Радиновић.
Циљ овог, али и низа
других пројеката у општи
ни јесте интеграција Рома,
истиче Радиновић и додаје:
–То ћемо постићи и кроз
овај вид решавања стам
беног питања сиромашних
Рома али кроз пројекат
њихове едукације, школо
вања деце и запошљавања
одраслих, да могу да живе
ос свог рада.
У питању је 20 стамбених
јединица од 55 квадратних
метара, и десет од 33 ква
драта, где се већ уређује
и унутрашњост. Заврше
так изградње кућа за Роме
предвиђа се крајем лета,
када ће са корисницима

Добитници решења са председником општине Ђорђем Радиновићем

Милена Раду

пред усељење бити потпи
сани и уговори о коришће
њу. Коришћење станова ће
бити детаљније дефини
сано путем уговора о кори
шћењу стамбених једини
ца који ће се потписати по
завршетку изградње.
Зденка Кожик
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Шта знаш
о саобраћају?
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додатне информације могу се наћи на
званичном сајту Предшколске устано
ве „Полетарац“.
М. Л.

СУРДУК

„Златни котлић 2019“

У основној школи „Бошко Палко
вљевић Пинки“ у Старој Пазови одр
жано је такмичење „Шта знаш о сао
браћају?“ у коме су се деца основно
школског узраста такмичила у позна
вању саобраћајних прописа. Основци
су радили тестове из познавања сао
браћаја, бициклом се такмичила на
полигону спретности и на полигону
познавања саобраћајних прописа.
Такмичари су били подељени у три
старосне групе. Најбољи су били
Петар Кнежевић из школе „Симеон
Араницки“, Данило Допуђа и Немања
Николић из школе „Бошко Палковље
вић Пинки“. Међу школама, прво
место је освојила школа „Бошко Пал
ковљевић Пинки“, друго место школа
„Свети Сава“ из Нове Пазове а треће
место је освојила школа „23. октобар“
из Голубинаца. Такмичење је органи
зовано у сарадњи са Саобраћајном
полицијом и саобраћајним смером
Техничке школе у Старој Пазови.

М. Л.

ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“

Упис до 19. априла

Упис деце у Предшколску установу
„Полетарац“ трајаће до 19. априла.
Пријаве на конкурс, са потребном
документацијом, подносе се у објек
тима „Сунце“ у Старој, и „Бубамара“ у
Новој Пазови, у периоду од 14 до 16
часова, а у Голубинцима, Војки и
Крњешевцима, код васпитача. Све

У Сурдуку је одржана традиционал
на манифестација „Златни котлић“. У
центру места се скупило двадесетак
екипа из целе Војводине, који су се
такмичили у кувању рибље чорбе, као
и велики број посетилаца ове мани
фестације. Присутни су могли да се
возе фијакером, а у забавном програ
му је учествовао глумац Александар
Дуњић. Награду за најбољу рибљу
чорбу узела је екипа из Шајкаша.
Организатор ове манифестације је
Месна заједница Сурдук, а покрови
тељ Општина Стара Пазова.

М. Л.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА

Завршетак до јуна

ног програма који су од ове године
увели у овој образовној установи. Реч
је о пројектном планирању, у оквиру
ког васпитачи бирају теме на основу
дечјег интересовања, а овом прили
ком су учили о свом месту. Поред тога
што су обишли многе улице, парк,
библиотеку, позвали су у госте и сли
кара из свог родном места. Орешча
нин, који ове године обележава 50
година свог сликарског рада, дружио
се са малишанима, причао са њима о
сликарству, о томе како настају слике
и показао им своје радове, управо о
Старој Пазови. Деца су госту пожеле
ла добродошлицу пригодним програ
мом, у ком су рецитовали, певали,
али и заједно заиграли уз песму „Сре
мачко је село мало“, јер је цео Срем
приказан на његовим сликама.

З. К.

ГАЛЕРИЈА „МИРА БРТКА“

Изложба
Милице Николчић
Након зимске паузе и послова око
измештања оптичких каблова, ових
дана настављени су радови на изград
њи кружног тока у Старој Пазови на
излазу према Инђији. У питању је рас
крсница Улица Краља Петра, Масари
кове и Виноградске, која је међу најо
паснијим раскрсницама на старом
путу Београд-Нови Сад. Тренутно се
поставља бехатон на тротоар, поста
вљају ивичњаци на кружни ток и при
према подлога за асфалтирање. Због
радова, саобраћај је успорен и одвија
се једном коловозном траком, а регу
лисан је светлосном сигнализацијом.
Комплетна реконструкција требало би
да буде завршена до 4. јуна, а радови
се одвијају према планираним рокови
ма. Инвеститор је Општина Стара
Пазова, а извођач радова „Срем пут“.
З. К.

ВАСПИТНИ ПРОГРАМ У ВРТИЋУ

Дружење
са уметником
Долазак сликара Бранка Орешча
нина у ПУ „Полетарац“ у Старој Пазо
ви и дружење са њим, део је васпит

Десет радова различитог формата и
техника, међу којима преовлађују уља
на платну и аутопортрети Милице
Николчић, налазе се на њеној другој
самосталној изложби, у Галерији Мира
Бртка у Старој Пазови. Милица се
бави сликарством од своје седме годи
не, прву самосталну је имала пре пет
година, као студент сликарства у сво
јој родној Новој Пазови. Почињала је у
Ликовној радионици КУД-а „Младост“
код професорке Милодарке Бралетић,
која је ову изложбу и отворила. Посе
тиоци могу погледати радове Милице
Николчић до 3. маја.

З. К.
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САЈАМ ВОЋАРСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА „ВИВО ИРИГ“

Ириг  фрушкогорска
престоница вина
П

реко стотину излагача механиза
ције, опреме, вина, воћа и про
извода од воћа, пчеларских про
извода, сухомеснатих прерађевина,
али и предмета домаће радиности,
нашло се 14. априла на другом делу
Сајма виноградарства и воћарства
„ВИВО Ириг“.
Подсетимо, овај наставак најављен
је на првом делу Сајма, који је у
децембру прошле године одржан у
Врднику, у организацији Агенције за
рурални развој Ирига и Удружења
„Агропрофит“, а под покровитељством
иришке општине.
Федор Пушић, директор Агенције за
рурални развој први је поздравио број
не учеснике Сајма и посетиоце, ука
завши да Ириг заслужује овакву мани
фестацију.
– Сама чињеница, што данас имамо
стотинак излагача, говори о томе да су
многи инвеститори и произвођачи
опреме препознали ову манифестаци
ју као место где могу да излажу своје
производе, остваре контакте, а наша
је обавеза да је одржавамо сваке годи
не и трудићемо се да буде дуговечна.
Програмски Савет Сајма чине еми
нентни професори, угледни произво
ђачи воћа, вина и ракије и захваљујем
свима који су данас дошли у Ириг –
рекао је Федор Пушић.
Др Зоран Кесеровић, професор
Пољопривредног факултета у Новом
Саду је председник Савета Сајма.
– Задовољство ми је што је иришка
општина препознала потребу за развој
воћарства и виноградарства у Фрушкој

Стеван Казимировић

гори, а Ириг је заслужио да се једна
оваква специјализована манифеста
ција одржи управо код њих. Фрушка
гора је постала препознатљива не
само у овом региону, него и Европи, по
увођењу савремених технологија, али
и по томе што смо интензивирали про
изводњу и обезбедили економски раз
вој појединих регија на Фрушкој гори.
Зато имамо поједине средине које нам
личе као да смо у Швајцарској. Имали
смо за то и подршку Покрајине и Репу
блике и то за увођење технологија које
су прилагођене климатским промена
ма, које су велике и то се одражава и
на развој воћарске производње – иста

Федор Пушић

као је у свом обраћању др Кесеровић.
Стеван Казимировић, председник
Општине, упутио је добродошлицу
свима који су пристигли у Ириг, престо
ницу вина.
– Доказ да се и уз вино може бити
трезвен, је наша одлука да Ириг увр
стимо у сајамске центре, а и то у оно
ме што најбоље знамо, у производњи
грожђа, вина и воћа. Ту се нећемо
зауставити, јер су нам потребни капа
цитети за прераду и чување. По повр
шинама винограда смо међу највећим
регионима у Србији, имамо највеће и
најсавременије воћњаке. Ту нећемо
стати, јер има простора за нове вино
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Награде за иновације

Проф. др. Зоран Кесеровић

граде и воћњаке. Реално је очекивати
да ускоро воћњаке проширимо са
1.250 на 1.500 хектара. Јабуке ће има
ти примат, али не оне врсте која нема
ју купца. Почели смо подизати и заса
де шљива, где ћемо применити иску
ства наших пријатеља из Осечине –
поручио је први човек иришке Општи
не.
Он је најавио и да је наредни корак
оснивање задруге или производних
група, са циљем да се за производњу,
где год је могуће, обезбеди познат
купац, а да је овај Сајам прилика за
учење и искораке у производњи.
Званично, Сајам „ВИВО Ириг“ је
отворио Саша Стевановић, помоћник
покрајинског секретара за пољопри
вреду, водопривреду и шумарство.
– Овај Сајам има велики значај, не
само за Ириг, него и за целу Војводину
и ми смо то препознали и подржали
финансијски. Ми смо пре пар дана
поделили 190 милиона динара за
воћарску производњу, за подизање
нових засада, за обрађивање воћњака
и потписали смо 195 нових уговора. За
опрему за винарство смо ове године
определили 50 милион
 а динара. Драго

По отварању Сајма је уследила
додела признања за новитете који
доприносе доброј пољопривредној
пракси.
Признања су добили „РТИ“ д.о.о.
Нови Сад за трактор са потпуно хер
метизованом кабином, фирма „Хем

Саша Стевановић

Стеван Казимировић и Светозар Гачић директор ТО Осечина

коф“ из Футога, за уништавање коро
ва врелом водом, изум „јастреб на
ветар“ која чува воћњаке од птица
штеточина Александра Черевицког,
и за иновације у поставци штанда
признање је добио „Милуровић
комерц“.
ми је да су овде и пчелари, јер је то
повезана производња, а за њих смо
обезбедили 25 милиона динара. Зна
чи, велика средства улажемо у воћар
ство, виноградарство и пчеларство, то
је битно јер имамо капацитете, спо
собне и вредне људе, квалитетну
земљу – рекао је Стевановић и поже
лео дуго трајање Сајма.
Сајму у Иригу су присуствовали и
представници Осечине. Светозар
Гачић, директор Туристичке организа
ције каже да је реч о сјајном сајму.
– Ми имамо Сајам шљива, а ове
године га организујемо 14. пут. Са
нашим пријатељима из Ирига се тру
димо да вратимо воћарству место
какво заслужује. На територији наше
општине има преко милион стабала
шљиве и имамо доста произвођача
који је прерађују у суву шљиву. Поло
вина целокупног извоза Србије суве
шљиве је управо из наше општине,
тако да смо ми престоница суве шљи
ве, не само у Србији него и на Балкану
– рекао је Светозар Гачић.
Илија Јовичић, начелник Општине
Брод из Републике Српске, истиче да
већ више година постоји добра сарад
ња ове две општине.
– Желимо да ту сарадњу унапреди
мо, па смо заједно аплицирали и за
средства из ИПА фондова. Импресио
ниран сам овим што видим да Ириг
ради и како се убрзано развија – иста
као је Илија Јовичић.
По окончању овог официјелног дела,
одржане су и панел дискусије на који
ма су говорили истакнути стручњаци у
тим областима: „Заштита воћа и ути
цај на пчелиња друштва“, „Вински
туризам, како даље“, „Утицај климат
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Јованини
залогаји

Јована Карахода

Поред старијих, ту су и млађи
излагачи који тек траже своје место
под сунцем. Међу њима је Јована
Карахода, која се бави производњом
џемова по традиционалним рецепти
ма, под брендом „Фрушкогорски
залогај“.
– Две године постојимо и регистро
вани смо као пољопривредно газдин
ство, а производња нам је у Круше
долском Прњавору. Производимо
џем од шљиве са циметом, од јагоде,
кајсије, дуње, дрењине…Рецептура
је наслеђена од мајке и баке. Ја сам
из Новог Сада, али имамо кућу у Кру
шедолу и доста времена са породи
цом проводим на селу, па сам одлу
чила да спојим лепо и корисно. За
све је потребно неко време, тако да
сада постајемо полако препознатљи
ви. Ја сам економиста, али се бавим
само овим послом – рекла је за наше
новине Јована Карахода.
ских промена на воћарску производ
њу“, „Проблеми у берби и чување пло
дова јабука на Фрушкој гори“, као и
„Тржиште јабука и квалитет“.
Истакли смо да је био велики број
штандова на којима су посетиоци заи
ста могли да нађу квалитетне произво
де и да их купе по приступачним цена
ма. Ту је био и неизбежни Алекс Бер
мет, који каже да се труди да буде на
свим манифестацијама и представи
своје производе.
Наравно, по окончању Сајма „ВИВО
Ириг“ било је и прилике да учесници и
посетиоци обиђу штандове, уживају у
вину, сухомеснатим производима, али
и месу са ражња и роштиља, а тако
нешто не може протећи и без тамбура
ша. А онда поздрав, и договор за сле
деће виђење на овом Сајму!
Смиља Џакула
Фото: Жељко Петрас
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ШИД: ГОДИШЊИЦА ПРОБОЈА СРЕМСКОГ ФРОНТА

Датум који се памти

Полагање венаца

Н

а Спомен обележју „Сремски
фронт“, у петак, 12. априла обе
лежена је 74. годишњица пробоја
Сремског фронта. Свечану церемонију
на комплексу Спомен обележја, предво
дио је државни секретар Министарства
за рад, запошљавање, борачка и соци
јална питања Ненад Нерић. Ову свеча
ност су увеличали својим присуством
бројни
дипломатски
представници,
представници Владе Републике Србије,
преживели учесници Сремског фрон
та, представници Војске Србије, војни
изасланици иностраних земаља, као и
многи грађани. Временски услови нису
дозволили да се програм свечаности
одржи на отвореном, те је после полага
ња венаца, настављен у музејском про
стору.
Испред Општине Шид, присутнима се
обратио председник Скупштине општи
не Шид Велимир Ранисављевић, подсе
ћајући на историјски значај овог догађаја
из Другог светског рата.
– Данас обележавамо 74. годишњи
цу пробоја Сремског фронта. Не смемо
заборавити да будућност Србије треба
увек да буде на страни антифашизма,
истине и човечанства. Одајемо почаст

онима који су извојевали једну од најзна
чајнијих битака у нашој историји и дали
свој живот као залог за нашу будућност
– истакао је Ранисављевић.
Ненад Нерић, државни секретар гово
рио је о данашњим „фронтовима.“
– Сремски фронт, давне 1945. године,
пробијали су слободари под командом
Пеке Дапчевића, а данашње битке води
мо и фронтове пробијамо вођени пред
седником Вучићем. Ни данашње борбе и
фронтови нису лаки и захтевају мудрост
вође и велико пожртвовање свих нас,
али ћемо и из њих изаћи као победници,
јер се боримо за часне циљеве за сло
боду и просперитет Србије. Са пијететом
и сећањем на учеснике Сремског фрон
та, гледамо у будућност, али и црпимо
снагу да истрајемо у нашим борбама
против свих оних, којима демократске
вредности нашег друштва и просперитет
Србије, представљају мању вредност од
личних интереса, јер је за нас Србија на
првом месту – казао је Ненад Нерић.
Посетиоц
 и који су дошли на Спомен
обележје Сремски фронт били су из
многих градова Србије - Београда, Новог
Сада, Суботице, Ужица, Чачка, Лознице.
Д. Попов

Сећање на Невенку из Лаћарка
Међу онима који су дошли да ода
ју почаст палим борцима на Сремском
фронту био је и Властимир Божиновић
из Лужница код Крагујевца. Властимир
има 92 године, и редовно долази на
ову свечаност, иако он није учествовао
у борбама на Сремском фронту. Био је
партизан у Шумадијској другој бригади
и дугогодишњи је секретар СУБНОРА-а
у свом селу. Није му напорно да путује.
На крају ме је питао да ли сам из Срем
ске Митровице, јер 1945. године је имао
девојку из Лаћарка, звала се Невенка
Тадић.

Властимир Божиновић
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ИРИГ: ПРОЈЕКАТ „МИХИЗОВИМ СТОПАМА“

Реновирање парка

Парк у Иригу који ће се реновирати

И

ришка општина је кон
курисала за средства
за пројекат који под
разумева сређивање парка
и трга који се налази у цен
тру Ирига, али и стазе, која
се протеже од тог парка до
Српске читаонице. Пред
виђено је, мада не у овом
плану, и стаза од Михизове
куће до парка.
За овај пројекат обезбе
ђено је 15 милиона дина
ра, а он подразумева да се
заокружи једна просторна
целина која ће, за туристе
који посете Михизову родну
кућу, бити такође атрактив
на.
– Био сам у Министарству
трговине, туризма и теле
комуникација где смо 27.
марта потписали уговор за
ова средства. Очекујем да
би после спровођења јав
не набавке, радови могли
да почну у јуну – истакао је
Стеван Казимировић.
Рок за завршетак радова,
по закључењу јавне набав
ке и избора извођача је 120
дана.
Подсетимо, о овом про
јекту је говорио и Игор

Мировић, председник Вла
де Војводине на отварању
обновљене куће Борислава
Михајловића Михиза.
– То је такође део Ирига
који ће подсећати на њега,
биће стаза, а на стази Михи
зове стопе и цитати из њего
вих дела, посебно из најпо
знатијег, „Аутобиографија
о другима“ који ће пратити
тај пут од Михизове куће до
Српске читаон
 ице – рекао
је тада Игор Мировић.
Још један пројекат ће
бити везан за Михиза, а то је
штампање његових сабра
них дела, за шта је ауторска
права од кћерке Миле Јан
ковић, добила Српска чита
оница у Иригу.
Иришка општина је доби
ла средства за још четири
мања пројекта, по конкурсу
Министарства без портфе
ља задуженог за демогра
фију и популациону полити
ку, за суфинансирање мера
популационе
политике.
Тим пројектима је предви
ђена реконструкција дечјег
игралишта у парку у центру
Ирига, електрична расвета
у вртићу „Чаролија“, рекон

струкција зграде Рајковац и
набавка ултразвучног апа
рата за Дом здравља у Ири
гу.
Укупна вредност је око 9,4

милиона динара, на конкур
су је добијено осам мили
она динара, а остатак ће
обезбедити локална самоу
права.
С. Џакула

ИРИГ

Редовно одржавање
путева

ЈП „Комуналац“ Ириг
има у својој надлежно
сти одржавање преко 110
километара локалних и
некатегорисаних путева у
иришкој општини.
После зимског периода,
у оквиру редовног одржа
вања путне мреже, завр
шено је крпљење ударних
рупа на путевима у Иригу,
Врднику, Ривици и Јаску.
– У наредном перио
ду такав посао предсто
ји нашим радницима и
у осталим насељеним
местима. Такође, ту су
и радови на одржавању
и постављању хоризон
талне и вертикалне сао

Александар Манојловић

браћајне сигнализације,
као и чишћење канала
поред путева – каже за
наше новине Александар
Манојловић, директор ЈП
„Комуналац“.

С. Џ.
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ПЕЋИНЦИ ЛИДЕР У ПРИВЛАЧЕЊУ ИНВЕСТИЦИЈА

Изградња дистрибутивног центра

П

редседник општине
Пећинци мр Жељко
Трбовић обишао је
прошле недеље градили
ште компаније Sport Vision
Group у Шимановцима, а са
токовима градње и плано
вима упознали су га дирек
тор Зоран Антић и директо
рица маркетинг групе Ања
Дмитровић.
Компанија
Sport Vision
Group основана је 1996.
године и од тада је поста
ла лидер у продаји спортске
одеће, обуће и опреме на
тржишту балканског регио
на. Послује у девет земаља
региона и запошљава преко
4.000 радника. Изградњом
логис тичк о-дистриб ут ив
ног центра у Шимановцима,
на око 50 хиљада квдрат
них метара, ова компанија
добија највећи логистички
центар, који ће им омогући
ти, према речима Ање Дми
тровић, складиштење робе
на једном месту.
– С обзиром на то да
послујемо у девет земаља
региона, да смо до данас
отворили 380 малопродај
них објеката, нама је био
неопх одан велики логистич
ко-дистрибутивни
центар
који ће објединити наша
раштркана складишта на
једном месту, а биће то и
прилика да понудимо логи
стичке
услуге
другима.
Морам да напоменем, да
без обзира на услове које су

Обилазак градилишта

нам нудили у другим земља
ма, ми смо се одлучили да
градимо управо у општини
Пећинци и Шимановцима,
пре свега због локације, и
нисмо се покајали. Плани
рамо да градимо у три фазе.
У првој фази биће изграђе
но око 30 хиљада квадрата,
планирамо у јулу ове године
да завршимо, док цео ком
плекс очекујемо да ће бити
завршен на пролеће 2020.
године – рекла је Дмитровић
и додала да ће логистич
ки центар бити изграђен у
складу са најсавременијим
и највишим стандардима,
ограђен, осветљен, опре
мљен интерним саобраћај
ницама, тротоарима, са 280

паркинг места за путнич
ка возила и паркинзима за
теретна возила.
Обилазећи градилиште,
председник
Трбовић
је
током разговора истакао да
му је изузетно драго што је
једна таква компанија, која
послује у читавом регио
ну, изабрала баш општину
Пећинци.
– Наша индустријска зона
ће тиме, поред реномира
них светских компанија,
бити богатија за још једну, и
то домаћу компанију каква
је Sport Vision. Познато је да
је Општина Пећинци лидер
у привлачењу инвестиција,
што је резултат дугогоди
шњег креирања повољног

ДОМ ЗДРАВЉА

пословног амбијента кроз
инфраструктурно опрема
ње радних зона. Наравно,
ми ћемо наставити да ради
мо на томе и трудићемо
се да задржимо лидерску
позицију – изјавио је Трбо
вић.
Sport Vision је заступник
реномираних
спортских
брендова као Champion,
Еllesse, Umbro, New Balan
ce, North Face, Lotto, Еlan и
многих других. Такође је и
партнер водећих светских
спортских брендова Nike,
Adidas, Reebok, Converse,
Puma, Under Armour, чији
производи се могу наћи у
свим малопродајним објек
тима компаније.

Обављено 122 превентивна прегледа
Д

ом здравља „Др Драган Фундук‟ Пећинци био је 7.
априла једна од 150 здравствених установа широм
Србије у којима су грађани, у оквиру акције Мини
старства здравља, могли бесплатно, без заказивања и
без здравствене књижице да обаве превентивне прегле
де.
Како нам је рекла директорка ове установе Дубравка
Цветковић Мићић, у пећиначком Дому здравља могућ
ност да провере здравствено стање је искористило 43
пацијената, а дежурна медицинска екипа обавила је
укупно 122 превентивна прегледа, 38 ЕКГ-а, 41 проверу
нивоа шећера у крви и 43 мерења крвног притиска.
– Задовољни смо одзивом грађана. Мислим да овако
добар одзив показује да грађани наше општине схвата
ју значај превентивних прегледа, као и да су се овакве
акције показале као изузетно корисне, посебно за гра
ђане који немају здравствено осигурање и којима су ове
акције јединствена прилика да бесплатно провере своје
здравствено стање – изјавила је Цветковић Мићић.

Превентивни прегледи
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ДОЊИ ТОВАРНИК: САЈАМ
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

Избор занимања

Са Сајма

У

Спортској хали у Доњем
Товарнику, 8. априла
је организован други
Сајам професионалне ори
јентације у сарадњи Општине
Пећинци, Едукативног цен
тра „Дисципулус“ и Удружења
„Социо-екологично“.
Свечаном отварању сајма
присуствовали су начелница
Општинске управе општи
не Пећинци Драгана Крстић,
представник општинског Оде
љења за друштвене делатно
сти Маја Дошеновић и заме
ник председника Општине
Зоран Војкић, који је том при
ликом нагласио да је значај
Сајма управо у правилном
избору будућег занимања.
– Свима нама је у интере
су да деца правилно изабе
ру будуће занимање. Многе
компаније из наше општине,
а посебно компанија БОШ,
прикључиле су се развоју
дуалног система образова

ња, који наша Средња тех
ничка школа „Миленко Вер
кић Неша“ спроводи већ низ
година, јер је опредељење
пећиначке локалне само
управе да децу школује за
посао, а не за евиденцију
Националне службе за запо
шљавање – рекао нам је Вој
кић.
Према речима Ружице
Мркаљ председнице Удру
жења
„Социо-екологично“,
Сајам професионалне ори
јентације је пример добре
праксе и сарадње јавног, при
ватног и невладиног сектора.
Ученици завршних разре
да све три основне школе са
територије пећиначке општи
не, били су у прилици да се
упознају са смеровима и про
грамима десет средњих шко
ла, међу којима и пећинач
ке Средње техничке школе
„Миленко Веркић Неша“, коју
су након сајма и посетили.
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СТШ „МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“

Основци у гостима

З

а ученике осмог разреда
Основне школе „Душан
Вукасовић Диоген“ из
Купинова, у понедељак, 8.
априла је организована посе
та Средњој техничкој школи
„Миленко Веркић Неша“ у
Пећинцима. Ученици су се
том приликом упознали са
образовним профилима пећи
начке школе, а дочекали су их
директор ове установе, Дани
ло Тепша са наставним
кадром, као и начелница
Општинске управе Општине
Пећинци Драгана Крстић, која
је том приликом рекла да
пећиначка локална самоупра
ва континуирано ради на
стварању што бољих услова
за школовање.
– Наша Техничка школа је
међу првима у земљи која је
увела дуални систем образо
вања, тако да већина наших
ученик а након завршеног
школовања одмах пронађе и
запослење у бројним компа
нијама у Шиман овцима.

Савремено опремљена Школ
ска радионица, коју су купин
ски осмаци данас посетили,
само је један пример добре
сарадње привреде, школе и
локалне самоуправе, а ми
ћемо наставити са радом на
стварању што бољих услова
за рад, како за ђаке тако и за
наставно особље – изјавила
је Крстић.
Ученике завршног разреда
из Купинова у новоизграђе
ном делу школе примио је
директор Данило Тепша, који
је заједно са професорима
показао ученицима простори
је где ће боравити током сле
деће школске године.
Пећиначка Средња технич
ка школа „Миленко Веркић
Неша“ за школску 2019/2020.
годину у први разред планира
да упише четири образовна
профила: финансијски адми
нистратор и техничар меха
тронике, као и трговац и инду
стријски механичар по дуал
ном систему образовања.

Упознавање у СТШ „Миленко Веркић Неша“

БРЕСТАЧ: ЧИШЋЕЊЕ СТОЧНОГ ГРОБЉА

Неодговорно понашање ствара проблем

О

вих дана Јавно комунално преду
зеће „Сава‟ завршило је чишћење
сточног гробља у Брестачу, а како
нам је рекао директор овог предузећа
Жељко Милићевић, поред чишћења нео
пходно је било и насипање дела терена
непосредно уз асфалтни пут, где је током
ових радова насуто и поравнато више од
двадесет кубних метара земље.
– Разлог улегању земљишта на сточ
ном гробљу је то што неодговорни
мештани Брестача, али и Суботишта, па
чак и Пећинаца, на сточном гробљу
директно са асфалтног пута, празне
цистерне којима црпе септичке јаме и
базене за осоку, што је забрањено, а
појединци на сточно гробље бацају и
комунални отпад. У последње две годи
не смо редовно чистили сточно гробље у
Брестачу, а насули смо и приступни пут,

али због бахатих појединаца све врло
брзо поново буде засуто смећем – изја
вио је Милићевић.
Да је највећи проблем са сточним гро
бљем у Брестачу управо понашање нео

Редовно уклањање комуналног отпада

дговорних појединаца, слаже се и пред
седник Савета Месне заједнице Брестач
Марко Сретковић.
– Услуга одношења комуналног отпада
добро функционише у селу и нема ника
квог разлога да се смеће баца на сточно
гробље. У више наврата смо тражили од
ЈКП „Сава‟ да санира сточно гробље и
сваки пут су се одазвали, али то није
дало очекиване резултате, јер сами себи
правимо проблем неодговорним пона
шањем, а после се жалимо што имамо
заиста ружну слику поред асфалтног
пута који води према Брестачу. У поку
шају да поправимо ту слику, Савет МЗ
Брестач ће се обратити ЈКП „Сава‟ са
предлогом да се засади зелени појас
између пута и сточног гробља, како
бисмо га и физички одвојили од пута –
рекао нам је Сретковић.
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Европска
школа дебате
Полазници Европске школе деба
те одржали су четврту јавну деба
ту овогодишњег циклуса у румском
Културном центру 8. априла. Тема
на коју се дебатовало односила се
на социјалну инклузију и оснивање
социјалних предузећа у свим већим
градовима и општинама у Србији.
Међу овогодишњим полазницима
је и Румљанин Ђорђе Јоцков, те је
зато и једна од дебата за Војводи
ну одржана управо у Руми. Јована
Здјеларевић из ЕУ инфо кутка Нови
Сад каже да су полазници током ове
школе у прилици да науче шта је то
дебатовање и како да аргументују
своје ставове.
– Одзив је добар. Школа траје два
месеца, млади се уче и да саслушају
неког другог који има другачије ста
вове, а то је оно што нам сада свима
фали у друштву, истиче Јована.
Ђорђе Јоцков, учесник деба
те каже да је за учешће потребно
широко опште образовање и сталан
рад на себи и да је вештина деба
товања битна да се млад човек нау
чи да аргументује своје мишљење и
ставове.

Теодора Решетар и Ђорђе Јоцков

Теодора Решетар, студенткиња
Филолошког факултета и координа
торка Европске школе дебате додаје
да се на курсу учи формат дебате по
британском парламентарном систе
му.
Европска школа дебате је пројекат
који организују Информациони цен
тар ЕУ, ЕУ инфо кутак Нови Сад и
дебатна академска мрежа Отворена
комуникација, а подржава га Делега
ција Европске уније у Србији.
Циљ пројекта је едукација сред
њошколаца и студената о Европској
унији, процесу европских интеграци
ја и вештини дебатовања, а за мину
лих пет година је ову школу похађа
ло преко 300 младих људи из више
од 30 градова, уз организовање пре
ко 20 јавних дебата. Завршна дебата
и додела диплома се одржава у мају,
на Дан Европе у Народној скупшти
ни Србије.
С. Џ.
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ПРОЈЕКАТ „ХОРИС“

Eдукација
о развоју туризма

У

оквирtу процеса реализације
пројекта прекограничне сарад
ње „ХOРИС – Коњичке руте Сре
ма“ делегација из општине Нијемци у
Хрватској боравила је 9. и 10. априла
у Руми. Чланови делегације и њихови
домаћини су у Пољопривредној шко
ли „Стеван Петровић Бриле“ имали
едукативне радионице на тему тури
зма, а сагледавајући и из угла пројек
та, тражене су могућности и размена
искустава за његов успешан развој.
Координаторка пројекта у Општини
Нијемци Марина Карачић мисли да
обе општине имају велики потенцијал
у коњарству и да је заједнички инте
рес локалних самоуправа да се очува
културна баштина и традиција.
– Код вас се развија коњички спорт,
а код нас је више акценат на туризму.
Пре месец дана смо имали едукаци
је у Хрватској, сада је домаћин Рума.
Желимо да разменимо искуства из
туризма, да заједно напредујемо. Бит
но је што на овим едукацијама гово
ре и људи који су конкретно развили
неке туристичке активности. Ми у
Нијемцима већ дуги низ година, кроз
ЕУ пројекте, унапређујемо туристич
ку понуду, а сада, захваљујући „Хори
су“ туристи у Нијемцима ће, након
посматрања птица и вожње бродом
реком Босут, моћи да се возе кочија
ма кроз шумовите крајолике. Потом
се електричним бицикловима поново
враћају до Босута и бродом заврша
вају туристички обилазак општине,
рекла је Марина Карачић о садашњој
туристичкој понуди, али и како ће она
овим прекограничним пројектом бити
употпуњена новим садржајима.
Код другог партнера, румске општи
не, кроз пројекат је изграђен комплекс
за коњички спорт који ће служити као

основа за развој коњичког туризма,
школе јахања, али и за промоцију
социјалне услуге хипотерапије.
– Развој терапеутског центра за
децу, младе и одрасле који имају
потребу за хипотерапијом је једна од
примарних ствари за нас, али свака
ко је важан и развој коњичког спорта
и коњарства уопште. Захваљујући
изградњи комплекса за коњички спо
рт у Руми су највидљивији ефекти
овог пројекта, али ништа мање није
било ни улагање у људе. Кроз обуке
и едукације стварамо тимове људи
који ће се у нашем граду старати о
школи јахања и терапеутском јахању
као новој социјалној услузи, рекао је
координатор пројекта у Руми Драган
Косановић.
Комплекс за коњички спорт ће ком
плетно са радом почети ове године, а
у мају су планиране и прве активно
сти. У оквиру „Хориса“ ће, у наредном
периоду, бити одржане и завршне кон
ференције у Нијемцима и у Руми. На
тим догађајима биће представљени
резултати пројекта и приказан филм
о заједничком пројекту који се, после
две године, окончава 30. августа.
Подсетимо, реч је о пројекту који
реализују и суфинансирају румска
општина, хрватска Општина Нијем
ци, Коњогојско удружење „Вранац“,
румска Средња пољопривреднопре
храмбена школа „Стеван Петровић
 Бриле“ и Удружење Коњички клуб
„Срем“ из Сремске Митровице.
Укупно одобрена средства за овај
прекогранични
програм
достижу
цифру од 1.417.632 евра. Румској
општини у овим средствима је припа
ло 395.888 евра, док је учешће локал
не самоуправе од 59.383 евра.
С. Џакула
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ПОТПИСАНА ТРИ УГОВОРА

24 милиона динара
румској општини
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ЦРВЕНИ КРСТ

Такмичење
из прве помоћи
Општинско такмичење у пружању
прве помоћи и реалистичном приказу
стања и повреда, одржано је 13. априла
у ОШ „Змај Јова Јовановић“, у органи
зацији Црвеног крста Рума. Учествова
ло је 14 екипа из градских основних и
средњих школа, као и једна екипа Црве
ног крста. За овогодишње такмичење је
пријављено укупно 23 екипе са 138
основаца и средњошколаца, који су
похађали двомесечну основну обуку, а
по правилима, свака школа може имати
највише по две такмичарске екипе.

Са потписивања уговора у Покрајинској влади

Р

умска општина је потписала три
уговора, којима ће добити зна
чајна средства, укупно око 24
милиона динара, за уређење каналске
мреже, комасацију пољопривредног
земљишта и унапређења у области
социјалне заштите.
АП Војводина, Покрајински секрета
ријат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, ЈВП „Воде Војводине“ и
Општина Рума потписали су 12. апри
ла уговор о уређењу каналске мреже
ради одводњавања пољопривред
ног земљишта. За уређење каналске
мреже у Стејановцима, Вогњу, Руми,
Путинцима, Никинцима и Платичеву,
биће издвојено око 12,4 милиона дина
ра без ПДВа. Од тог износа Покраји
на ће обезбедити 4.879.431 динара,
док ће Општина издвојити 7,5 милиона
динара и сносити трошкове ПДВа.

АП Војводина, Покрајински секре
таријат за пољопривреду, водопри
вреду и шумарство и румска општина
су потписали и уговор о додели бес
повратних средстава за суфинанси
рање радова на наставку процеса
комасације. Средства су намењена
за наставак комасације у катастарској
општини Вогањ, а вредност пројекта је
14.694.722 динара без ПДВа. Покраји
на ће обезбедити половину ових сред
става.
Трећи је уговор о наменским тран
сферима у социјалној заштити, изме
ђу Републике Србије, Министарства за
рад, запошљавање, борачка и соци
јална питања и Општине Рума и по
том уговору румској општини су одо
брена наменска средства у износу
12.230.283 динара.
С. Џ.

ИЗЛОЖБА У РУМСКОМ ЗАВИЧАЈНОМ МУЗЕЈУ

Математика није баук
„Математика није баук“ је
назив занимљиве гостујуће
изложбе Педагошког музеја
из Београда која је 9. априла
отворена у Завичајном музеју
Рума у присуству бројних рум
ских основаца. Ауторка изло
жбе је Маја Николов, кусто
скиња Педагошког музеја која
је говорила о изложби, а ђаци
нижих разреда су потом има
ли прилику да решавају и неке
задатке из математике, оне
које су радили ученици у 19.
веку.
– Учило се тада оно основно
из математике, а основна шко
ла је трајала четири године.
Циљ рачуна је тада, а и данас,
био да развија математичко

мишљење и интелигенцију.
Средином 19. века штампана
је прва рачуница, која је имала
мање димензије него данашње
свеске. То је било пре Вукове
реформе, а после 1870. годи
не штампани су први буквари
и рачуница на Вуковој азбуци,
рекла је Маја Николов.
Ауторка изложбе је рум
ским основцима рекла и да је
у 19. веку дисциплина у школа
ма била јака, да су ученици и
физички кажњавани, да су кле
чали на кукурузу у ћошку, а да
је постојао и „ученички затвор“
у којем су били ученици који
нису урадили домаћи задатак
и да су тамо били док га не
ураде.
С. Џ.

Др Мирослав Милошевић, интерни
ста, пратио је и такмичење у делу пру
жања прве помоћи, а истовремено је и
председник Црвеног крста Рума.
– Мислим да радимо озбиљну ствар,
ми помажемо људима и обучавамо их
да могу да пруже помоћ другима када
то затреба. Ми потенцирамо тај хумани
однос према другим људима – каже др
Милошевић.
По завршетку такмичења постигнути
су следећи резултати: у категорији под
млатка, најбоља је била екипа ученика
осмог разреда ОШ „Душан Јерковић“, а
омладине, екипа Црвеног крста Рума.
Ове две првопласиране екипе су избо
риле право да се такмиче на Покрајин
ском такмичењу, које ће се 1. јуна одр
жати у Сремској Митровици.
С. Џ.
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ИНФОРМИСАЊЕ НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ

Важан део
медијског сектора
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ПОСЕТА ЗАМЕНИКА
АМБАСАДОРА СЛОВАЧКЕ

Словачкој заједници
сва подршка

Ј

авно информисање на језицима
националних заједница су важан део
медијског сектора сваке земље, а
посебно мултиетничких. Војводина је по
том питању заиста специфична. И поред
тога што је српски језик званични језик у
Србији, у употреби су и други. Блаженка
Ђиерчан је аутор и уредник емисије „Сло
вачки магазин”, која се емитује на програ
му Коперникус РТВ Шид.

MМNOVINE
НОВИНЕ:: По вашем мишљењу,
какво је информисање словачке наци
оналне заједнице у шидској општини?
Блаженка Ђиерчан: Мислим да је
сасвим задовољавајуће. Могло би можда
бити мало боља покривеност села, Љуба,
Бингула, Стара Бингула. То је мало даље
од Шида, па због неких административ
них ствари, тамо одлазим једном или два
пута на терен, и тада гледам да покријем
терен са више прича, догађаја, тако да
би могло бити боље. На основу поврат
них информација од слушалаца „Словач
ког магазина”, видим да су задовољни.
Садржај магазина обогаћујемо прилози
ма колега из осталих радио станица.
Са каквим проблемима се суочава
те?
– Најчешћи проблем је одлазак на
терен. Има доста лепих прича и у Шиду,
што се тиче пољопривреде, културе, и
уопште. Наравно, људима није интере
сантно да причам само о Шиду, већ желе
да то буду приче и о селима у којима
живе Словаци. Они живе у Љуби, Бингу
ли, Ердевику. Према статистици, у Шиду
живи 980 Словака. Све нас је мање, тен
денција је одласка због посла. Људи из
села углавном одлазе у Словачку, али
остају млађи, који иду у школу, и старији
људи.
Поред ове емисије, како се Словаци
још информишу?
– Излазе новине „Hlas ludu“, недељ
ни и месечни часописи за децу, као што
је „Vzlet“. „Hlas ludu“ су новине у којима
има текстова од политике, културе, дога
ђаја из различитих средина, спорта. Има

Блаженка Ђиерчан

и кутак за децу. Од недавно сам и допи
сник ових новина. Пишем о догађајима из
шидске општине.
Да ли имате помоћ Национ
 алног
савета или Матице словачке?
– Да. Ја сам тако и почела. Овај посао
је изабрао мене, јер је Национални савет
организовао курсеве за новинаре, који су
у многоме помогли почетницима као што
сам ја тад била. И Национални савет и
Матица словачка, у својим могућностима
помажу део којим се и они баве, а то је
информисање. И ове прилоге које раз
мењујемо, уствари је иницијатива Наци
оналног савета од пре пар година, да се
организује дописничка мрежа словачких
новинара у Војводини. Тада радио-ста
нице још нису биле приватизоване, па је
било и више дописника. Приватизацијом
су неки људи отишли, негде су се и угаси
ле емисије на словачком језику. Активно
размењујемо прилоге са Ковачицом, Ста
ром Пазовом, Бачким Петровцем. Драго
ми је и част ми је, што из ове средине где
има далеко мање Словака него, рецимо,
у Бачком Петровцу, има више догађа
ја. Дописник сам и словачке редакције у
Радио-телевизији Војводине.

Д. Попов

Заменик амбасадорке Словачке у
Београду, Игор Венцел, посетио је у
петак, 12. априла шидску општину.
Након свечаности на Спомен обе
лежју „Сремски фронт”, у Словачком
дому у Шиду организован је сусрет са
представницима словачке заједнице.
У разговору са челницима Месног
одбора Матице словачке, Културноуметничког друштва „Једнота” и Сло
вачке евангеличке цркве, упознат је
са животом и радом овдашњих Сло
вака, који се боре са све већим про
блемима миграције, асимилације и
малим наталитетом. Самим тим, како
се могло чути током разговора, угро
жен је и опстанак Словака на овим
просторима, очување словачког јези
ка, традиције и обичаја.
Ипак, и поред наведених проблема,
којима треба додати и оне финансиј
ске природе, све три организације су
врло активне и успешне. Венцел је
истакао пре свега, неопходност дово
ђења словачких инвеститора у шид
ску општину и оживљавање привре
де, те обећао помоћ, колико је то у
могућности словачке амбасаде.
Д. П.

ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Помоћ избеглицама

К

омисија за избор корисника за доде
лу помоћи за решавање стамбених
потреба избеглица кроз куповину
сеоских кућа и доделу пакета помоћи у
оквиру Регион
 алног стамбеног програма
донела је одлуку на основу ранг листе.
– Општина Шид је у сарадњи са Коме
саријатом за избеглице и миграције Репу
блике Србије, а у оквиру Регионалног
стамбеног програма који се спроводи
на територији Србије донела одлуку о
додели 28 пакета грађевинског матери

јала породицама избеглица у вредности
до 9.000 евра, по пакету. У оквиру Реги
оналног стамбеног програма донета је и
одлука о откупу седам сеоских кућа са
малим грантом чија је вредност до 11.000
евра. Реализација овог пројекта се очеку
је ускоро. Следи коначна ранг листа, јав
не набавке, тако да би требало до јесе
ни да реализујемо овај пројекат, изјавио
је Митар Ђурикин из Повереништва за
избеглице Општине Шид.

Д. П.

Митар Ђурикин
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ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА У МУЗЕЈУ СРЕМА

Мила моја - дечје играчке
од праис
 торије до данас

И

зложба „Мила моја дечје играчке од праи
сторије до данас“ све
чано је отворена у среду 10.
априла у Музеју Срема, а
трајаће до 7. маја. Ова изло
жба је настала као резултат
сарадње Народног музеја у
Зајечару са музејима у Кња
жевцу, Јагодини, Пожаревцу,
Неготину и Сремској Митро
вици. Група аутора своју при
чу о детињству и дечјим
играчк ам а
предс тав ља
путем избора различитих
експоната. У поставци се
могу наћи традиционалне
играчке, као што су оне изра
ђене грнчарским вештинама
и обрадом дрвета, затим и
ручно рађене лутке од крпи
ца. Такође, на изложби су и
зооморфне и антропоморф
не фигурине праисторијског
доба, звечке, лутке, мале
фигуре животиња и коцкица
за игру античког доба. Међу
експонатима излож бе у
Сремској Митровици је изло
жен одабир лутака из колек
ције Бојане Бугарски, учети
љице у пензији из града на
Сави.
Етнолог Сузана Антић, која
је једна од ауторки ове изло
жбе, је навела да су сред
ства за ову изложбу добијена
од Министарства културе, а
да овај пројекат потврђује
добру сарадњу међу музеји
ма у Србији
– Народни музеј у Зајечару
је аплицирао 2018. године за
средства која обезбеђује
Министарство културе и то
са овом идејом изложбе
Мила моја - од праисторије
до данас. Све моје колегини
це са којима сам имала кон
султацију су подржале ову

Експонати на изложби

идеју. По пројекту, отварање
изложбе је започето у Зајеча
ру, затим у Јагодини, Пожа
ревцу и тренутно је у Срем
ској Митровици, а на крају ће
бити у Књажевцу и Неготину,
рекла је Сузана Антић.
Тамара Огњевић, истори
чарка уметности и потпред
седница Националног коми
тета међународног савета
музеја ИКОМ у Србији је
овом приликом истакла да је
ова излођж ба доказ да
постоје пројекти у нашој
земљи који подразумевају
велику интерсекторску музеј
ску сарадњу.
– На темељу концепта
Сузане Антић, која је један
од аутора ове поставке, оку
пљена је једна занимљива
екипа. Нису у питању само

Сузана Антић

различити музеји, већ је у
питању једна интердисци
плинарна екипа коју чине
историчари уметности, архе
олози и етнолози. Један део
играчак а су археол ошки
налази са различитих терена
на ширем подручју наше

Тамара Огњевић

земље, укључујући и терито
рију Сремске Митровице.
Предмета има из античког и
праисторијског периода, али
велики број предмета из
етнолошких и етнографских
колекција. У поставци су и
играчке које су поклон, у том
смислу је посебно занимљив
Звичајни музеј из Књажевца.
Завичајни музеј из Јагодине
је у ову поставку уврстио две
лутке, које носе једну потре
сну причу, а то је последњи
контакт мајк е са својом
децом. Један број експоната
је поклоњен музеју, а један
део је позајмљен за ову
изложбу, навела је Тамара
Огњевић.
З. Поповић
фото: Б. Туцаковић
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Илија Недић уручује поклон

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Промоција одбојке
за предшколце

У

четвртак 11. апри
ла у Основној школи
„Јован Поповић“ одр
жан је школски час одбој
ке у организацији Град
ског одбојкашког савеза,
Спортског савеза Сремске
Митровице и Градске упра
ве за образовање, културу и
спорт. Пројекат је намењен
деци предшколског узраста
како би се у најранијем добу
развила љубав према спор
ту и здрав начин живота.
На данашњем часу одбојке
били су присутни малишани
из вртића „Лептирић“. Или
ја Недић, начелник градске
управе за образовање, кул
туру и спорт је овом прили
ком уручио поклон, а то су
средства која развијају деч
ју координацију,
– Ово је заједничка акција
Градског спортског савеза,
Градске управе за обра
зовање, културу и спорт
и
Предшколске устнове
„Пчелица“, а циљ је да се
малишанима који бора
ве у вртићима покаже које
могућности бављење спор
том пружа. Имамо лепу
сарадњу и са атлетским
стадионом и већ наредне
недеље ће бити одржано
и атлетско спортско такми
чење, а финале је одређе
но за почетак маја, а уче

Биљана Цвијетић

сници ће бити деца из пет
градских објеката, рекла је
директорица ПУ „Пчелица“
Биљана Цвијетић.
Срђан
Радовановић,
спортски директор Женског
одбојкашког клуба „Срем“,
је навео да је ово пројекат
који се дуго планирао, а
сада је напокон дошло до
његове реализације.
– На захтев директо
рице ПУ „Пчелица“ и на
моје велико задовољство
и подршку Градског одбој
кашког савеза, Градског
спортског савеза и Школ
ске управе креће пројекат
у вртићима - школски час
одбојке. Морам да кажем
да је одбојка је најпопу
ларнији спорт у Сремској

Срђан Радовановић

Митровици и ми се труди
мо да кроз промоцију овог
спорта активирамо што
више деце. Сваки вртић,
који буде учествовао у овом
пројекту добиће на покл
он средства која развијају
дечју координацију, навео је
Радовановић
Немања Црнић, генерал
ни секретар Спортског саве
за Сремска Митровица, је
истакао да су овакви пројек
ти важни.
– Градска управа за кул
туру, образовање и спорт,
Спортски савез Града Срем
ска Митровица и Одбојка
шки савез Града Сремска
Митровица кренули су у
заједничку реализацију јед
ног програма који је битан

Немања Црнић

за наш град, а то је про
моција спорта међу децом
предшколског узраста са
територије Сремске Митро
вице. Наш циљ је да се ова
деца баве спортом, да им
он буде начин живота и да
од малих ногу стекну здра
ве навике и љубав према
спорту. Програм је озбиљан
и темељан. Спортски савез
Града Сремска Митровица
је од недавно и члан Савеза
за предшколски спорт Срби
је, чиме смо постали прва
институција у Срему, која у
свом свакодневном раду и
годишњем програму води
рачуна и о нашим најмађим
суграђанима.
З. Поповић
фото: Б. Туцаковић

34

ДРУШТВО

M NOVINE

17. APRIL 2019.

РУМА: ТРИБИНА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Две деценије од НАТО агресије

П

оводом две деценије од почетка
бомбардовања СР Југославије
од стране НАТО алијансе, у рум
ском Културном центру је 9. априла
одржана трибина, у организацији ОО
СПС Рума, на којој су говорили исто
ричар Александар Растовић и Нико
ла Шаиновић, који је био члан српског
преговарачког тима у Рамбујеу.
Aлександар Растовић је указао да је
двадесетогодишњица добар повод да
се да коначна оцена ових дешавања,
по њему, то је била варварска, неле
гална и нелегитимна злочиначка агре
сија, какве није било на тлу Европе.
Он је истакао да је ово био и период
великог народног јединства, а потом
је говорио и о политичкој ситуацији и
односима сила у свету, као и узроцима
који су довели до НАТО агресије.
– Наш је задатак да негујемо култу
ру сећања – поручио је, на крају свог
обраћања бројним Румљанима, исто
ричар Растовић.
Никола Шаиновић је прво подсетио
да смо, као заједничка држава, били
једна лепа земља, и у оба рата саве
зници управо онима који су нас 1999.
године тако жестоко бомбардовали.
Шаиновић је говорио о нашем положа
ју од Другог светског рата, па до руше
ња Берлинског зида и распада СССР,

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Обука
за оригами
У Геронтолошком центру
„Срем“ се труде, да кроз раз
не радно окупационе радио
нице креативно осмисле
слободно време својих кори
сника. Од недавно, заинте
ресовани могу да се посвете
и савлађивању оригамија,
надалеко познате јапанске
вештине прављења предме
та од папира. Кориснике ГЦ
„Срем“ овој вештини подуча
ва Никола Пјевац, председ
ник Удружења српско-јапан
ског пријатељства, који је и
запослен у Геронтолошком
центру.
С. Џ.

Никола Шаиновић и Александар Растовић

када је и нарушена равнотежа у свету,
када је на сцени био рат против Русије,
и како ми у томе нисмо били савезни
ци Западу.
Он је истакао да су разговори у Рам
бујеу, после чијег неуспеха је и усле
дило бомбардовање, били фарса и
ултиматум, јер су Американци обећа
ли Албанцима на Косову, стварање
државе.
По окончању бомбардовања, усвоје
на је и Резолуција 1244 у којој се нала
зило оно што су српски преговарачи
тражили у Рамбујеу, као неки минимум

за потписивање. Остаје питање зашто
то одмах није понуђено у Рамбујеу.
На крају, Никола Шаиновић је ука
зао да су и неки наши људи чинили
злочине и да су тако бацили љагу на
цео народ, да се ми морамо дистанци
рати од тих злочина, да су они који су
желели показати родољубље то могли
показати у борби против ОВК, а не на
цивилима.
– Али ми смо наше казне издржа
ли, и зато тражимо осуду и за злочине
према нама – рекао је Никола Шаино
вић.
С. Џ.

РЕПУБЛИЧКА СМОТРА МУШКИХ И ЖЕНСКИХ ФРИЗЕРА

Румљани први

Фризери у Новом Пазару

Н

а 23. Републичкој смотри мушких и
женских фризера, која је 6. и 7. априла
одржана у Новом Пазару, својим креа
цијама су се представили и ученици смера за
женске фризере ССШ „Бранко Радичевић“ из
Руме.
Међу такмичарима из целе републике, уче
ници Ранко Крњулац и Милица Малешић са
својим наставницама и менторима Татјаном
Матијевић и Тамаром Николић, су освојили

прво место у појединачној конкуренцији за
први рад, друго место за први, други и трећи
рад, треће место за израду свечане фиризу
ре, као и прво место екипно.
– Свакако је ово велики успех за нашу
школу, као и доказ креативности и резултат
уложеног труда ученика и наставница сме
ра женски фризер – рекао је директор школе
Мирко Зрнић.
С. Џ.

M NOVINE

17. APRIL 2019.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА
У ПРОЈЕКТУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Митровчани
у Вараждину

35

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сремска Митровица
ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
На основу члана 81. Закона о заштити животне средине
( „Сл.гласник РС“ бр.135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 , 95/18 и 95/18-др.
закон) и члана 20. Закона о процени утицаја на животну
средину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 36/2009)

ОГЛАШAВА СЕ
јавни увид Студије о процени утицаја на животну средину
пројекта: Изградња пречистача отпадних вода пољо
привредног комплекса, фарме за свиње, спратности
П+0 и економског објекта (товилиште за свиње) у
оквиру пољопривредног комплекса, фарме за свиње,
максималне спратности П+1 на катастарским парцела
ма број 2770/1 и 2779 к.о. Засавица

У

Вараждину је од 10.
до 12. априла одр
жана
конференција
о Пројекту Европске уни
је - „Повезивање грађана и
градова путем културе за
инклузивни раст“ као део
програма Европа за грађа
не, мера „Братимљење гра
дова.“
Лидер Пројекта је ПОУ
Вараждин, док су партнери,
Људска универза Ормож
(ЛУО) из Орможа, Слове
нија, Људска универза Птуј
(ЛУП) из Птуја, Словени
ја, Muramenti Nemzetiségi
Területfejlesztési Társulás из
Tótszerdahely,
Мађарска
и Туристичка организација
Града Сремска Митровица,
Србија.
Сремска Митровица је
представљена као тури
стичка дестинација кроз
културне и природне потен
цијале, традицију, мани
фестације... Пример добре
праксе удруживања широ
ког креативног потенцијала,
приватног и јавног сектора у
развоју културе нашег града
је Фестивал „Царски Сир
мијум град легенди“ који је
кроз причу и кратак филм
изазвао велико интересова
ње и одличне реакције.
Кроз панел дискусије и
радионице, стотинак уче
сника је разменило иску
ство, предности и поте
шкоће у раду, на разним
примерима су предложена
нова решења за подстица

ње развоја културе и еко
номски раст различитих
градова. Забавни део је
осмишљен као Културни
квиз, о познавању градова
из којих смо дошли. Награ
де су биле корпе сувенира
које је свако од нас припре
мио и доннео.
Учесници су упознати са
различитим успешним при
мерима у свету и предста
вљен је програм Креативна
Европа, који отвара конкурс
на јесен. Дефинисане су
теме којима ће се бавити
будући заједнички пројекти.
Круна догађаја у Вара
ждину је потписање Мемо
рандума о разумевању
носиоца и сва четири парт
нера Пројекта.
Туристичка организација
окупила је тим људи који су
активно учествовали у раду
конференције, представили
своје сувенире, старе зана
те, говорили о уметничким
активностима и манифе
стацијама у граду, описали
сарадњу на бројним зајед
ничким наступима.
У тиму Сремске Митро
вице учествовали су: Све
тлана Сабо, Милан Кар
даш, Лазар Констатиновић,
Душанка Станковић, Јелена
Тупенарац, Олгица Савић,
Јелена
Аларгић,
Ната
ша Драгојловић, Даније
ла Ратић, Драгана Ћакић,
Душка Савић и Чедомир
Недељковић.
С. Сабо

Студија о процени утицаја, пројекта: Изградња пречи
стача отпадних вода пољопривредног комплекса,
фарме за свиње, спратности П+0 и економског објекта
(товилиште за свиње) у оквиру пољопривредног ком
плекса, фарме за свиње, максималне спратности П+1,
чија реализација се планира на катастарским парцелама
бр.2770/1 и 2779 к.о. Засавица, на територији града Срем
ска Митровица.
Носилац пројекта је Милован Иванковић из Засавице,
улица Војвођанска бр.113.
Обрађивач Студије од априла 2019. године је «Euro
Green“ д.о.о Нови Сад, Мирослава Антића 14, Нови Сад.
Студија о процени утицаја на животну средину пројекта
изградње пречистача отпадних вода пољопривредног
комплекса, фарме за свиње, спратности П+0 и економ
ског објекта (товилиште за свиње) у оквиру пољопривред
ног комплекса, фарме за свиње, максималне спратности
П+1, чија реализација се планира на катастарским пар
целама бр.2770/1 и 2779 к.о. Засавица, на територији
Града Сремска Митровица, на животну средину, садржи
податке: опис локације на којој се планира извођење
пројекта, опис пројекта, приказ главних алтернатива које
је носилац пројекта разматрао, приказ стања животне
средине на локацији и ближој околини (микро и макро
локација), опис могућих значајних утицаја пројекта на
животну средину, процену утицаја на животну средину у
случају удеса, опис мера предвиђених у циљу спречавања,
смањења и, где је то могуће, отклањање сваког значајнијег
штетног утицаја на животну средину, програм праћења
утицаја на животну средину, нетехнички краћи приказ
података наведених у тач. 2) до 9), подаци о техничким
недостацима или непостојању одговарајућих стручних
знања и вештина или немогућности да се прибаве
одговарајући подаци.
На основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну
средину (“Службени гласник РС”, 135/2004 и 36/2009)
oдржаће се:
1. ЈАВНИ УВИД студије у трајању од 20 дана од 18.4.2019.
године до 8.5.2019. године.
Студија ће бити изложена на јавни увид сваког радног
дана од 10-14 часова у згради Градске куће Сремска
Митровица, соба број 53.
Све ближе информације о месту излагања и потребна
објашњења пројекта могу се добити у Градској управи за
пољопривреду и заштиту животне средине.
Физичка и правна лица могу доставити примедбе на сту
дију у писаном облику Градској управи за пољопривреду
и заштиту животне средине.
2. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о сту
дији о процени утицајa одржаће се 13.5.2019. године у
Сремској Митровици у просторијама Градске управе за
пољопривреду и заштиту животне средине, улица Све
тог Димитрија број 13 у 11,00 часова.
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Вече поезије

Foto: NBC Sports

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

У уторак, 9. априла, у просторијама
Месне заједнице „Блок Б”, одржано је
Вече поезије, у организацији Центра за
културу „Сирмиумарт” и Месне зајед
нице. Песме су говорили чланови Реци
таторског студија „Калиоп
 а”, а вече су
својим музичким умећем употпунили
гости, Хајрудин Дурмановић, гитара и
Љубица Јовановић, виолина.
Овај догађај је привукао велики број
љубитеља и поштовалаца поезије.
На опште изненађење, поред стари
јих житеља Сремске Митровице, међу
публиком се могло видети и много мла
дих лица, што је и био циљ организо
вања оваквог догађаја, да се привуку и
заинтересују поштоваоци свих старо
сних група, а нарочито млади.

РУМА: „ЧАЈ У 8“

Квартет „Маестре“

У оквиру музичког програма „Чај у 8“,
свој концерт су 11. априла у румском
Културном центру, одржале „Маестре“.
Овај квартет чине четири професор
ке Музичке школе „Петар Кранчевић“
из Сремске Митровице, пијанисткиње
Милда Кузминац и Душанка Гаврило
вић, флаутисткиња Јелена Влаовић и
Зорица Опачић, тамбура.
Репертоар овог занимљивог квартета
чине дела класичне и популарне лите
ратуре, која прилагођавају свом саста
ву, пишући самостално аранжмане.
Румској публици „Маестре“ су изве
ле и познату „Хабанеру“, Брамсове
„Мађарске игре“, Шостаковичев „Вал
цер бр 2“, као и музику из филмова
„Чудесна судбина Амелије Пулен“ и
„Пирати са Кариба“. Концерт, у којем је
публика уживала, завршен је песмама
из Срема у аранжману Зорице Опачић.
С. Џ.

Н

аш прослављени ас Владе Дивац,
ових дана главна је вест у медији
ма који прате кошаркашка дешава
ња. Прошле недеље је добио велико
признање и примљен је у кошаркашку
Кућу славних у Спрингфилду. Постао је
други српски кошаркаш са оваквим при
знањем. Пре њега, 2004. године, Дражен
Далипагић је ушао у друштво легенди.
Такође, ту су и Александар Николић и
Бора Станковић због доприноса у разво
ју кошарке.
Упоредо са овом вешћу, појавила се и
вест да је Дивац продужио уговор са
Сакраменто Кингсима и да ће функцију
генералног менаџера обављати барем
до 2023. године. Недуго затим, започео
је својеврсну чистку у редовима клуба из
Калифорније. Фасовало је неколико бит
них људи из стручног штаба и управе
клуба, укључујући и тренера Дејва Јерге
ра.
Дивац је иначе у Кингсима од 2015.
године. Вратио се у клуб у којем је сте
као највећу славу са задатком да му
помогне да стане на ноге и поново поста
не фактор у НБА лиги. Његов успон у
клупској хијерархији је био брз. Био је
постављен на место потпредседника за
кошаркашке операције. Већ на самом
почетку је било јасно да ужива велико
поверење власника клуба. Исте године,
тадашњи генерални менаџер Пит Д’Але
сандро напушта клуб и у року од неколи
ко месеци Дивац долази на његову пози
цију.
Његови потези везани за вођење клу
ба и трансфере играча су привукли доста
пажње у Америци. Неки су мислили да је
будала и да ће упропастити клуб. Врло
брзо се одрекао свог најбољег играча
Демаркуса Казинса и направио место у
тиму за неке младе и талентоване игра
че. Показало се то као одличан потез, с
обзиром на то да су неки од њих израсли
у лидере. Придодао им је и два играча
преко „српске везе“. Богдановић и Бјели

ца су добили шансу да покажу шта умеју
и утисак је да су се сјајно уклопили у тим.
Сакраменто је имао запажену улогу у
последњој НБА сезони, али им је плеј оф
ипак измакао. Општи је утисак да се
ради о екипи која само може временом
да расте и буде све боља.
Елем, Владе је сада потписао нови
уговор и добио одрешене руке да напра
ви резове који су потребни. У духу Бал
канаца којима није страно вођење чвр
стом руком, латио се посла и педалирао
неке људе које је видео као сметњу у
остваривању својих планова.
Отпустио је свог асистента Брендона
Вилијамса који је био у центру пажње у
новембру и децембру због једне „шпијун
ске афере“. Наиме, недељама је један
интернет портал објављивао детаље из
клупске свлачионице, а установило се
да је Вилијамс био тај који је откривао
информације. Ушао је у сукоб са тада
шњим тренером који га је удаљио из
хале и забранио му да присуствује тре
нинзима. Дивац је решио да направи рез
и испурдао је из клуба и Вилијамса и
тренера Јергера са све помоћницима.
а новог тренера изабрао је Лука
Волтона. Бивши тренер Лејкерса
звучи као добар избор с обзиром на
то да воли брзу игу која одговара Кингси
ма. Треба напоменути и то да су Дивац и
Волтон једно време играли заједно у Леј
керсима. Свакaко да је довео човека
којем може да верује и са којим може да
сарађује на дуже стазе.
Очигледно је да се Владе Дивац при
лично добро сналази у новој улози коју је
добио након завршетка каријере профе
сионалног кошаркаша. Чињеница је да
никада до сад нисмо видели једног
нашег човека на тако одговорној позици
ји у једном НБА клубу. Владе је својом
харизмом, али и играчким заслугама
заслужио то место. Нама у Србији је дао
још један разлог више да пратимо кошар
ку преко баре.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

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

Раднички 1923 – Бежанија
0:0; ТСЦ – Инђија 1:0; Металац
– Синђелић 3:0; Јавор Матис –
Златибор 4:1; Будућност – Нови
Пазар 1:0; ОФК Бечеј 1918 –
Борац 1:1; ОФК Жарково – Сло
бода 2:0; Траyал – Телеоптик су
играли у понедељак.

Беочин: Цемент – Раднички
(З) 0:0; Панчево: Железничар
– ОФК Вршац 0:2; Нови Банов
ци: Омладинац – Младост 1:2;
Панчево: Борац – ЧСК Пивара
1:2; Стари Бановци: Дунав –
Динамо 1945 2:1; Нови Сад:
Црвена Звезда – Раднички (НП)
4:1; Суботица: Бачка 1901 –
Раднички (СМ) 1:0; Кула: Хајдук
1912 – Братство 1946 0:0; Кабел
је био слободан.

Стара Пазова: Јединство –
Слога (Е) 2:1; Војка: Сремац –
Татра 1:1; Шид: Раднички – Хај
дук (Ч) 9:0; Бешка: Хајдук (Б) –
Југовић 2:2; Темерин: Слога (Т)
– Борац (Ш) 2:1; Дивош: Хајдук
(Д) – Подриње 0:2; Лаћарак:
ЛСК – Подунавац 0:1; Први Мај
је био слободан.

Тaбела плеј оф:
01. Ц. Звезда
02. Раднички
03. Партизан
04. Чукарички
05. Младост
06. Пролетер
07. Напредак
08. Војводина

31
31
31
31
31
31
31
31

28
23
16
15
14
10
10
10

3
6
9
9
7
11
11
9

0
2
6
7
10
10
10
12

83:16
58:20
48:20
48:28
41:30
32:29
33:37
24:27

45
38
30
27
26
22
21
20

Табела плеј аут:
09. Спартак ЖК
10. Вождовац
11. Радник
12. Мачва
13. ОФК Бачка
14. Рад
15. Земун
16. Динамо

31 11 8 12 34:40 22
31 11 5 15 30:39 20
31 11 6 14 26:36 20
31 9 8 14 18:26 19
31 6 8 17 27:55 14
31 4 9 18 16:41 11
31 3 10 18 21:49 10
31 5 5 21 18:64 10

Тaбела плеј оф:
01. ТСЦ
02. Јавор
03. Инђија
04. Металац
05. Раднички
06. Златибор
07. Бежанија
08. Синђелић

33
33
33
33
33
33
33
33

23
21
18
15
15
16
14
11

8
6
6
10
9
2
5
12

2
6
9
8
9
15
14
10

72:22
70:33
52:25
50:32
38:33
43:40
42:40
31:31

43
38
32
31
30
25
25
23

40:39
30:35
30:33
36:41
28:46
26:46
17:61
15:59

27
26
25
20
18
14
12
12

Табела плеј аут:
09. ОФК Жарк.
10. Будућност
11. Трајал
12. Бечеј 1918
13. Борац
14. Телеоптик
15. Слобода
16. Нови Пазар

33
33
32
33
33
32
33
33

13
11
13
10
7
6
5
4

8
9
6
8
9
9
7
8

12
13
13
15
17
17
21
21

СРЕМСКА ЛИГА

МОЛ СРЕМ

Нови Карловци: Полет –
Борац (М) 1:1; Купиново: Купи
ново – Јадран 0:4; Врдник:
Рудар – Будућност 4:7; Инђија:
Железничар – Борац (К) 1:0;
Витојевци: Партизан – Напре
дак 4:2; Доњи Петровци: Доњи
Петровци – Љуково 4:2; Ада
шевци: Граничар – Словен 2:2;
Путинци: ПСК – Слобода 2:4.

Буђановци: Младост – Сло
га (В) 2:1; Обреж: Граничар –
Доњи Срем 2015 0:4; Равње:
Зека Буљубаша – Слога (Ч) 5:0;
Манђелос: Фрушкогорац – БСК
0:1; Сремска Митровиц а:
Митрос – Напредак 2:2; Куку
јевци: Обилић 1993 – Хајдук је
одложено; Огар: Шумар – Кру
шедол 1:0; Рума: Фрушка Гора
– ОФК Бикић 1:0.

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

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

15
16
15
14
11
11
9
8
7
7
8
7
6
3
4
1

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

1
3
4
3
7
8
9
8
7
9
13
12
12
13
15
18

46:7
43:15
47:22
59:17
61:31
33:34
36:43
35:35
30:26
32:29
34:43
37:44
25:34
19:46
26:80
8:65

50
50
47
46
36
35
30
29
28
26
24
23
21
14
14
4

ОФЛ ШИД
Вашица: Напредак – Сремац
1:2; Јамена: Граничар – Једин
ство (Љ) 0:1; Бингула: ОФК
Бингула – Јединство (М) 0:1;
Гибарац: Синђелић – Једнота
0:2; Бачинци: ОФК Бачинци –
Ердевик 2017 0:1; Илинци:
Борац – Омладинац (Б) 4:3.
01. Сремац
02. Једнота
03. Ердевик
04. Једин. (Љ)
05. Једин. (М)
06. Напредак
07. Синђелић
08. Граничар
09. ОФК Бачин.
010. Омлад. (Б)
011. ОФК Бинг.
012. Борац

14 12 1 1 55:16 37
14 11 1 2 48:11 34
14 9 3 2 34:12 30
14 8 3 3 31:20 27
14 6 4 4 33:24 22
14 6 2 6 30:23 20
14 4 3 7 27:31 15
14 3 4 7 19:23 13
14 4 1 9 21:33 13
14 4 1 9 27:41 13
14 3 2 9 14:34 11
14 1 1 12 12:83 4

01. Доњи Срем
02. Хајдук
03. Обилић
04. ОФК Бикић
05. Крушедол
06. Митрос
07. БСК
08. Шумар
09. Напредак
10. Слога (В)
11. Ф. Гора
12. Граничар
13. Зека Буљ.
14. Слога (Ч)
15. Фрушког.
16. Младост

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

15
12
12
11
11
11
9
9
8
6
7
7
7
3
2
2

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

1
2
4
5
8
8
7
7
7
7
9
10
12
15
14
16

58:14
43:13
32:14
35:13
42:23
40:33
32:19
32:24
31:27
27:25
23:31
35:36
27:38
20:59
10:63
12:67

48
41
39
37
34
34
31
31
29
25
25
24
22
11
10
8

ОФЛ РУМА – ИРИГ 1
Хртковци: Хртковци – Једин
ство (К) 1:1; Мали Радинци:
Фрушкогорац – Војводина 4:3;
Рума: Јединство (Ру) – Полет
2:1; Платичево: Јединство (Пл)
– Борац 1:1; Грабовци: Грани
чар – 27.Октобар 4:1; Сремац је
био слободан.
01. Сремац
02. Хртковци
03. Фрушког.
04. Једин. (Ру)
05. Борац
06. Једин. (Пл)
07. Војводина
08. Полет
09. Граничар
10. Једин. (К)
11. 27.Октобар

13
14
14
14
14
13
14
14
13
14
13

9
9
8
7
7
5
5
4
3
2
2

3
2
4
6
2
5
2
2
1
1
0

1
3
2
1
5
3
7
8
9
11
11

40:13
28:18
35:18
29:14
36:22
29:20
33:31
22:40
19:28
13:54
19:45

30
29
28
27
23
20
17
14
10
7
6

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

22
22
23
22
23
23
23
22
23
23
23
22
22
23
22
23
23

17
15
12
13
9
7
9
9
7
8
7
7
6
6
6
5
4

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

3
2
5
6
7
5
9
11
9
11
9
12
10
11
11
11
15

46:15
31:7
36:23
27:16
25:18
25:23
20:20
25:29
28:28
20:24
24:29
28:32
28:35
18:34
20:26
21:37
16:42

53
50
42
42
34
32
32
29
28
28
28
24
24
24
23
22
16

OФЛ ПЕЋИНЦИ
Прхово: Младост 1935 – Хај
дук 1932 1:3; Суботиште: Витез
– Сремац 1:2; Ашања: Камени
– ОФК Брестач 1:1; Сремски
Михаљевци: Срем – Словен
4:0; Ловац је био слободан.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

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

11
11
11
11
11
10
10
11
10

9
8
8
5
4
3
3
2
1

1
2
1
1
0
2
1
0
2

1
1
2
5
7
5
6
9
7

29:10
43:14
29:16
22:27
16:28
23:21
21:19
12:46
15:29

28
26
25
16
12
11
10
6
5

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

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

13
13
10
9
8
10
8
9
8
8
8
6
6
4
0

4
3
5
4
7
1
6
1
4
2
2
6
6
3
0

3
3
5
7
5
9
5
9
7
9
9
8
8
13
20

26:14
37:15
30:13
33:23
28:19
30:23
19:15
32:18
32:29
35:28
20:27
19:20
22:26
15:41
2:69

43
42
35
31
31
31
30
28
28
26
26
24
24
15
0

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Шашинци: Слобода – Ноћај
4:1; Засавица: Слога – Плани
нац 4:2; Сремска Митровица:
Срем (СМ) – Трговачки 1:2;
Раденковић: Борац (Ра) – Змај
0:1; Лаћарак: Полетарац – Гра
ничар 2:6; Велики Радинци:
Борац (ВР) – Срем (СР) 2:3.
01. Слога
02. Трговачки
03. Срем (СР)
04. Слобода
05. Граничар
06. Планинац
07. Змај
08. Борац (Ра)
09. Срем (СМ)
10. Борац (ВР)
11. Полетарац
12. Ноћај

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
10
9
9
8
7
5
5
3
4
2
2

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

1
2
4
6
6
5
6
8
7
10
9
12

52:16
36:16
38:29
28:20
25:19
38:26
36:34
27:38
34:43
29:47
25:40
23:63

38
33
29
27
25
24
19
17
14
13
10
7

ОФЛ ИНЂИЈА – ИРИГ – СТАРА ПАЗОВА
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Раднички
Дунав
ЧСК
Цар Урош
Слога (М)
Фрушког.
Борац
Слога (К)
Планинац

10
10
10
10
10
9
9
10
10

7
7
5
5
4
4
1
2
1

3
2
3
1
3
1
3
0
0

0
1
2
4
3
4
5
8
9

26:6
19:6
24:11
22:15
21:15
15:14
10:27
8:31
10:30

24
23
18
16
15
13
6
6
3

Ривица: Планинац – Дунав
0:4; Марадик: Слога (М) – Цар
Урош 1:0; Крњешевци: Слога
(К) – Раднички 0:5; Чортанов
ци: ЧСК – Борац 6:0; Фрушкого
рац је био слободан.

САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Фалсификовања исправе
Прип адн иц и Минис тарс тва
унутрашњих послова у Срем
ској Митровици ухапсили су Б.
В. (41) из Руме, А. С. (45) из
Младеновца и Д. Т. (36) из
Инђије, због постојања основа
сумње да су извршили кривич
но дело фалсифик овање
исправе.
Сумња се да је Б. В. фалсифи
ковао 107 регистрационих
листова у које је унео лажне

податке. Фалсификоване реги
страционе листове је, како се
сумња, лично или уз помоћ А.
С. и Д. Т, уз новчану накнаду,
продавао особама на подручју
Београда и Младеновца, које
су их употребиле приликом
регистрације или продужења
регистрације својих возила.
Осумњичени су приведени на
саслушање у Основно јавно
тужилаштво у Руми.
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VREMEPLOV
17. април
1941. Влада старе Југославије
је потписала безусловну капи
тулацију, под Немачком опса
дом.
1961. Уз подршку САД, кубан
ски десничари у егзилу искрца
ли су се у „Заливу свиња“ у
намери да оборе режим Фиде
ла Кастра. У тродневним бор
бама убијено је око 100, а
заробљено више од хиљаду
нападача.
18. априла
1946. Званично је распуштена
Лига народа, а њена имовина
пренета је на новоосноване
Уједињене нације.
1980. Јужна Родезија је под
називом Зимбабве постала 50.
независна земља Африке. На
двогодишњицу стицања неза
висности, главни град Солзбе
ри преименован је у Хараре.
19. април
1867. Турски изасланик, на
Калемегдану кнезу Михаил
у
Обреновићу предао кључеве
Беог рада и других српских гра
дова из којих се повукла турска
посада. Као симбол османске
суверености над Србијом оста
ла турска застава, уз српску, на
зидинама Београдске тврђаве.
1951. У Лондону одржано прво
такмичење за Мис света. Побе
дила Мис Шведске.
20. април
1653. Вођа енглеске револуци
је Оливер Кромвел распустио
Парламент, Војно веће донело
нов Устав, а Кромвел имено
ван зa доживотног лорда-про
тектора.
1889. У Аустрији рођен Адолф
Хитлер.
21. април
1856. Аустралија прва у свету
увела осмочасовни радни дан.
1918. Погинуо немачки пилот
Манфред фон Рихтхофен,
познат као Црвени Барон, који
је у Првом светском рату обо
рио 80 авиона.
1960. Престоница Бразила
премештена из Рио де Жанеи
ра у Бразилију.
22. април
1870. Рођен Владимир Иљич
Уљанов Лењин, вођа Октобар
ске револуције у Русији 1917.
1994. Умро Ричард Никсон,
председник САД од 1969.
Повукао се 1974, пре истека
другог мандата, због умешано
сти у „аферу Вотергејт“.
23. април
1564. Рођен енглески драмски
писац Вилијам Шекспир. Умро
истог датума 1616.
1913. Турци у Првом балкан
ском рату предали Скадар
Црногорцима. Одлуком вели
ких сила 14. маја Црногорци се
повукли, Скадар припао Алба
нији.
1975. Председник САД Џералд
Форд признао је пораз у Вијет
намском рату.

17. APRIL 2019.

HOROSKOP
ОВАН: Делујете сна
лажљиво и умете да
прид об ијете нечије
поверење. Тимски рад
представља сјајну прилику да про
ширите своје сазнање из одређе
них области и да напредујете на
различитим странама. У љубав
ном животу имате осећај да
неправедно трпите због нечијег
нерасположења или неразумева
ња. Ваш однос са вољеном осо
бом све више подсећа на зајед
ничку игру надмудривања.

ВАГА: Неке старе везе
и пријатељства, могла
би се испоставити
важна кроз решавање
битних пословних циљева. Ако
вам је већ потребна сагласност
шефа, не би било мудро да га пре
скочите. Не прихватате туђе
коментаре здраво за готово.
Финансијска ситуација је добра.
Познанство до кога дође, током
ове недеље, преко пријатеља или
рођак а, могло би вас убрзано
водити у заједнички живот.

БИК: Делујете активно
и умете да употребите
успешну формулу у
пословању, без обзира
на ситуацију у којој се налазите.
Ако успоставите правилну меру
вредности између својих практич
них циљева емотивног задовољ
ства очекује вас добитна комбина
ција успеха, љубави и среће.
Потрудите се да делујете довољ
но подстицајно на свог партнера.

ШКОРПИЈА:
Ове
недеље ћете бити рас
положени романтично.
Ако тражите љубав,
окрените се дружењима с људима
на неким креативним радионица
ма или расправама, тамо ћете
највероватније оно што вам треба.
Наклоњено вам је дружење, а
можда и симпатије с особом стра
ног порекла. Могли бисте отићи на
мање путовање у којем ћете ужи
вати. Кад је у питању посао припа
зите на свој темперамент.

БЛИЗАНЦИ: Постоје
различита гледишта
међу сарадницима у
решав ањ у
неких
пословних интереса, нови неспо
разуми стварају напету атмосфе
ру у вашем окружењу. Избегавајте
јавне расправе, пословна надму
дривања или доказивање истине
пред сарадницима који располажу
са већим ауторитетом. Будите
мудри, нема потребе да отворено
причате о својим интимним плано
вима.

СТРЕЛАЦ: Ако падате
с ногу, ове недеље ће
вам и планете бити
наклоњене за одмор и
опуштање уз друштво и вољену
особу. Посветите се себи и својим
потребама, а остале пустите мало
по страни. Тренутно вам је то нај
важније. Права особа ће разумети
да је ово само привремено.
Финансијски ова недеља није иде
ална.

РАК: Имате утисак да
се прилике на послов
ној сцени мењају у
позитивном правцу и у
складу са вашим интересима.
Због сукоба различитих интереса ,
често наилазите на изненадне
проблеме у сусрету са сарадници
ма. Вољена особа неће дозволити
да породица трпи због ваше кари
јере или великих амбиција које вас
међусобно удаљавају. Усмерите
своје страсти и емоције у правцу
заједничке визије.

ЈАРАЦ: Стало вам је
да остварите високо
професионалне стан
дард е,
али
ваши
сарадници имају другачија мерила
вредности и често мењају своју
стратегију деловања. У љубавном
односу сачувајте трезвеност духа
и мудрости , партнер може да вас
изненади на неугодан начин сво
јим понашањем или новом одлу
ком. Не желите да прихватите спо
редну емотивну улогу коју вам
неко намењује.

ЛАВ: Потребно је да
прецизније разграни
чите своје пословне
обавезе. Претерана
ангажованост на различитим стра
нама може да проузрокује низ неу
годних ситуација. Немојте дозво
лити да вам неко намеће напорне
обавезеза које немате довољно
интересовања. Имате осећај да
вам недостаје нечије присуство и
емотивна пажња. На срећу,
љубавна криза се ускоро решава
на ваше задовољство.

ВОДОЛ ИЈ А:
Јасно
вам је да претерано
експ он ир ањ е
или
додатн и
ризик
у
пословним сусретима предста
вљају лош избор, боље је да сле
дите зацртана правила и утврђене
критеријуме. Понек ад је тешко
предвидети ток догађаја у ситуа
цијама када се сукобљавају раз
личити пословни интереси. Не
можете да останете равнодушни ,
пред особом која вас провоцира
на бурну емотивну реакцију.

ДЕВИЦА: Успех који
сте остварили даје
вам за право да при
метите нове критери
јуме или услове у пословно–
финансијској сарадњи. Делујете
нескромно и умете да претерујете
у својим захтевима. У љубавном
животу очекују вас неки нови али и
интригантни догађаји. Ако сте сло
бодни прате вас интересантни
сусрети. Инспирисани сте за нову
љубавну везу.

РИБЕ: Налазите се у
доброј форми у пози
тивн ом
окруж ењ у.
Добра пословна про
цена представља основни услов за
успешну сарадњу. Пријало би вм
неко краће путовање, промена или
излет у пријатном друштву. Осећа
те унутрашњи немир и потребу да
са емотивне дистанце анализирате
нечије понашање. Будите мирни,
након љубавног затишја очекује
вас изненадна срећа.

Crkveni
kalendar
Среда, 17. (4) април
Преподобни Јосиф Химнограф
Четвртак, 18. (5) април
Свети мученици Агатопод и
Теодул
Петак, 19. (6) април
Свети Евтихије Цариградски
Субота, 20. (7) април
Преп. Георгије Митиленски –
Лазареева субота Врбица
Недеља, 21. (8) април
Улазак Господа Исуса Христа у
Јерусалим – Цвети
Понедељак, 22. (9) април
Свети мученик Евпсихије
Уторак, 23. (10) април
Свети мученик Терентије

Макароне
са спанаћем
и сусамом
Потребно: 450 грама спанаћа
(може у брикетима), 450 грама
тестенине, 3 кашике маслиновог
уља; 1 чен белог лука, со и бибер.

Припрема: Скувајте тестенину
па је процедите и оставите са
стране. У тигању на уљу пропржи
те спанаћ и када лишће свене
(када се растопи и упржи спанаћ,
ако је у брикетима) додајте му со
и бибер и ситно исецкан бели лук.
Све пржите највише 5 минута па
склоните са рингле. Спанаћ пре
лијте преко макарона. Сусам пре
пржите тако да добије златну боју
па га помешајте са макаронама.

• Боље шест сати у шко
ли него не спавати уоп
ште.
• Није све у новцу, има
нечег и у некретнинама.
• Није важно стићи први.
Важно је стићи пре дру
гог.

