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Da li nam
prete poplave?

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица
Телефони: 022/610-069, 624-657, 621-065
Факс: 022/610-070
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na portalu M novine

Дежурна служба: 064/8894-580
Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)
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www.sremgas.rs

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА

ЛУМЕНИС

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

Успорен раст воћа

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

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

В

ећина воћних врста
се налазе у фено
фази плода величине лешника до фено фазе
плода величина ораха.
Велика количина падавина у последње три недеље, од 70 до 80 литара по
квадратном метру, двојако утиче на вишегодишње
засаде.
– Добар утицај великих падавина је што оне
повољно утичу на раст и
развој плодова и самих
биљака и што се пове-

ћавају резерве воде за
наредни период. Лош утицај се манифестује кроз
веће испирање макро и
микро елемената у дубље
земљишне слојеве, као и
немогућности
правовремене заштите вишегодишњих засада од болести и
штеточина – истиче Лазар
Кљештановић,
стручни
сарадник у Пољопривредној стручној служби Рума.
Недостатак лако приступачних макро и микро
елемената као и могућа

појаве хлорозе лишћа,
неповољно утиче на раст
и развој биљака и њихову
отпорност на стрес и појаву болести и штеточина.
– Чим временске прилике то дозволе, потребно
је у вишегодишње засаде
унети, фолијарно или кроз
системе за наводњавање,
ђубрива са микро елементима, а пре свега гвожђе,
манган и цинк. Третирање
вишегодишњих засада са
пестицидима треба интензивирати, а сваки третман

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

после кога је пало више
од 30 литара по квадратном метру кише, треба
поновити – саветује Лазар
Кљештановић и додаје, да
ниже температуре утичу на
успорен раст и развој воћа
и винове лозе.
С. Џ.

Киша спас ратарским културама

З

бог сушног марта и
прве декаде априла,
претила је опасност
од значајног смањивања
приноса пшенице и осталих
стрнина.
– Управо зато, киша која
је пала у наставку априла и
у првим данима маја, донела је спас ратарима. Значајно се поправило стање
ових усева. Киша је створила и идеалне услове за
ницање пролећних култура,
као што су кукуруз, сунцокрет и соја. Дакле, на овај
начин су остварени задовољавајући склопови биљака
што је предуслов успешне
производње – констатује Горан Дробњак, стручни
сарадник у румској Пољо-

Горан Дробњак

привредној стручној служби.
Он саветује, да након престанка падавина треба оби-

Горан Вуковић

ћи парцеле, и приступити
мерама заштите биљака од
болести и штеточина, када
су у питању стрнине, као и

заштити од корова, када су
у питању пролећне културе.
Горан Вуковић, пољопривредни произвођач из
Ирига, посејао је пшеницу, кукуруз, соју и сунцокрет. Он истиче да је киша
добродошла, јер су залихе
влаге у земљи после зиме
биле мале.
– Да није било киша, не
би имали усева, али сада
би могла и да стане, као
и ове ниске температуре.
Требало би већ да применимо хербициде и пестициде, ми то можемо и да урадимо, али ништа нам не
значи, ако ће после пасти
киша – рекао је за наше
новине Горан Вуковић.
С. Џ.
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Игра глувих телефона
Тај цинизам нема
границу. Јер људе
који раде на тим
пословима
заправо уопште
не занимате ни ви,
ни ваш проблем.
Они су ту да вас
замајавају и
исцрпљују не
бисте ли до краја
одустали и тако их
спасли беде
и потребе да
решавају проблем,
који је заправо
само ваш. Па ви
сад, решавајте то
како знате, само
њих ништа
конкретно
не питајте, а они
ће вам се и даље
захваљивати на
томе што имате
проблем

В

ећина нас се у детињству играла глу
вих телефона. За оне који не знају, то
је оно кад сви поседају једно до другог,
па реч коју смисли први у реду шапатом пре
носи оном до себе, он следећем и тако све
до краја реда. Последњи је изговори наглас.
И то обично не буде ни слично првобитној
речи. На пример, ако први шапне „музика“
то до краја може да буде „трактор“. Све
зависи шта ко чује.
На ову игру ме неодољиво подсећа кому
никација између нас и пи-ар служби великих
компанија. Пи-ар, или односи с јавношћу
нису наша стварност од јуче. Има неколико
деценија од кад су нас усрећили својим
постојањем. Е, сад, пи-арова има разних, то
је струка магле и прашине, а у последње
време душу дало и за партијско запошља
вање. По једној од дефиниција односи с
јавношћу су промишљено, планирано и кон
тинуирано деловање неке компаније на
успостављању и одржавању разумевања
између те компаније и њеног окружења. То
је у теорији, а како може то да изгледа у
пракси на релацији банка – клијент можете
читати у овом броју.
Суштина домаћег пи-ара је изгледа да се
никад тачно и прецизно не одговори на
постављено питање. Као да их на курсеви
ма и обукама уче и тренирају како да се

играју глувих телефона. Па кад ви кажете
„музика“ они одговоре „трактор“. И неће оду
стати од свог „трактора“ ма колико ви били
упорни, а то може ићи тако далеко да потпу
но изгубите живце доказујући да „музика“
није „трактор“. И док вама расте притисак,
јер схватате да ма шта радили, ма колико
покушали да објасните свој проблем, ма
колико обртали речи и тражили најјаснији
начин да поставите питање, нећете сазнати
ништа од оног што вас занима. А, они вам се
захваљују на постављеном питању на који
немају намеру да вам дају одговор. Тај
цинизам нема границу. Што кажу, небо им је
граница, јер људи који раде на тим послови
ма заправо уопште не занимате ни ви, ни
ваш проблем. Они су ту да вас замајавају и
исцрпљују не бисте ли до краја одустали и
тако их спасли беде и потребе да решавају
проблем, који је заправо само ваш. Па ви
сад, решавајте како знате, само њих ништа
конкретно не питајте, а они ће вам се и
даље захваљивати на томе што имате про
блем. Тако некако ја разумем пи-ар великих,
нарочито страних компанија, међу којима су
банке, мобилни и кабловски оператери шам
пиони. Али, и сви остали интензивно трени
рају како би већ у блиској будућности стали
раме уз раме са поменутим, и тако нас сви
заједно правили мајмунима.

* 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
tekstovi i fotografije se ne vra}aju.

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana Cucani}.
- God. 1, br. 1 (2001) - . – Sremska Mitrovica :
СРЕМ МЕДИА МЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno.
ISSN
1451-8597
COBISS.SR-ID
165382407

4

M NOVINE

МИНИСТАР ВАЊА УДОВИЧИЋ У СРЕМУ

15. MAJ 2019.

Вања Удовичић са малим спортистима

МИНИСТАР УДОВИЧИЋ СА МЛАДИМ СПОРТИСТИМА И УЧЕНИЦИМА РУМЕ

Усмерити децу на спорт
В
ања Удовичић, мини
стар омладине и спорта
посетио је 11. маја рум
ску општину, тачније стадион
„Слоге“ у Вогњу, као и пути
начку ОШ „Доситеј Обрадо
вић“, која је од Министарства
за омладину и спорт добила
спортску опрему.
Њему је домаћин био Сла
ђан Манчић, председник рум
ске општине, а Вања Удови
чић је прво обишао стадион
који је, захваљујући локалној
самоуправи, реновиран, тач
није постављени су рефлек
тори, комплетно су сређене

У посети путиначкој школи

свлачионице и мокри чворо
ви, а изграђена је већа сала у
поткровљу зграде.
То је била и прилика да
се министар упозна са мла
ђим категоријама фудбале
ра вогањске „Слоге“. После
тог обиласка домаћини су му
били ученици и професори
путиначке основне школе.
Ова школа је добила на
поклон већи број лопти за
кошарку, одбојку, рукомет и
фудбал, мрежу за одбојку, као
и кошеве.
Снежана Стојић, директор
ка ОШ „ Доситеј Обрадовић“

из Путинаца је рекла мини
стру Удовичићу да је донаци
ја добијена од Министарства
изузетно драгоцена, јер је
ово време када деца највише
времена проводе користећи
мобилне телефоне и компју
тере, док су спорт и рекреаци
ју замениле видео игрице.
– Бављење спортом је у
сваком периоду живота бит
но, али посебно код малиша
на када крећу да се развија
ју и зато је веома важно их
усмерити на прави пут и на
бављење спортом. Зато нам
је посебно драго што је школу

посетио министар Удовичић,
да деца уживо виде нашег
трофејног ватерполисту и да
их он у разговору посавету
је, охрабри, да сањају своје
снове и да се, уз уложен труд
и предан рад, може постати
и одличан спортиста, али и
историчар, правник, матема
тичар – истакла је Снежана
Стојић.
Своје задовољство посетом
изразио је и први човек рум
ске општине Слађан Манчић.
– Видимо да је министар,
као изузетан спортиста, попу
ларан међу децом и верујем
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МИНИСТАР УДОВИЧИЋ У ПОСЕТИ ОПШТИНИ ПЕЋИНЦИ

Донирана опрема школи
и фудбалским клубовима

да ће ова посета мотивиса
ти многе дечаке и девојчице
из наше општине да се баве
спортом. Заједнички циљ нам
је да деца правилно и здраво
одрастају, да се играју, дру
же и имају услове за бавље
ње спортом. Договорили смо
се са министром Удовичићем
да преко Канцеларије за мла
де успоставимо још чвршћу и
бољу сарадњу са Министар
ством за омладину и спорт –
истакао је Слађан Манчић.
Министар Вања Удовичић
је похвалио континуиран раст
улагања у развој спорта у
румској општини.
– Наша је жеља да у
директној комуникацији на
одговоран начин разговарамо
са представницима локалне
самоуправе, како би сагледа
ли шта је то урађено и види
мо шта је потребно урадити
у наредном периоду. Разго
варамо о будућој сарадњи,
великим инфраструктурним
пројектима, али и о малим
локалним, сеоским клубови
ма и како побољшати њихове
услове за бављење спортом
и квалитет рада – рекао је
министар Удовичић.
Он је додао и да се наста
вља акција помоћи клубови
ма и школама, а циљ је да
се у овој години опреми 250
фискултурних сала.
– Управо зато, да деца има
ју нову опрему и спортске
реквизите, да буду мотиви
сана да се баве спортом, да
наставници физичке културе
имају услове за квалитетнији
час, школа је база за српски
спорт, а наставници су тако
рећи први селектори – иста
као је значај школског спорта
Вања Удовичић.
С. Џ.

Министар Удовичић у Пећинцима

М

инистар омладине и
спорта Вања Удови
чић посетио је 11. маја
општину Пећинци, где су га
дочекали председник пећи
начке општине мр Жељко
Трбовић са сарадницима и
председник Спортског саве
за „Развој спортова‟ Синиша
Ђокић. Министар Удовичић
је у пратњи домаћина најпре
обишао Основну школу „Сло
бодан Бајић Паја‟ у Пећинци
ма, а потом и Фудбалски клуб
„Слобода‟ у Доњем Товарни
ку.
Током посете школи, мини
стар је разговарао са дирек
торком ове установе Милија
ном Срдић, наставницима и
ученицима, као и са председ
ником ФК „Доњи Срем 2015‟
Милошем Гмизићем, а школи
је на поклон донео опрему за
фискултурну салу - голове за
рукомет, кошеве, одбојкашке
мреже и 40 лопти за различи
те спортове. „Доњем Срему
2015‟ министар је поклонио
комплет опреме која садржи
16 играчких и два голманска
дреса, као и пет фудбалских
лопти.
У Доњем Товарнику мини
стра Удовичића и општинско
руководство дочекао је пред
седник ФК „Слобода‟ Милан
Алексић заједно са децом из
школе фудбала овог клуба.
Председник Трбовић се

захвалио министру што је
нашао времена да посети
општину Пећинци и да се упо
зна са стањем спорта у нашој
општини.
– У општини Пећинци реги
стровано је 40 спортских
клубова који окупљају око
2.000 спортиста и спортских
радника. Општина Пећинци
доста улаже у спорт, пре све
га у аматерски, омладински
и школски спорт, и успела је
да створи повољне услове
за младе да се баве спортом.
Зато и имамо све више мла
дих људи окренутих спорту и
здравом начину живота. Вео
ма нам је значајна ова дона
ција коју смо добили од мини
стра и надамо се да ћемо и
убудуће имати подршку Мини
старства омладине и спорта –
рекао нам је први човек пећи
начке општине.
Министру се на донацији
захвалио и Синиша Ђокић,
који је нагласио да свака
подршка, уз средства која у
спорт већ улаже пећиначка
локална самоуправа, допри
носи омасовљењу спорта и
помаже да се деца склоне са
улице и доведу на спортска
борилишта.
Министар
Удовичић
је
нагласио да му је циљ да у
директној комуникацији са
локалним
самоуправама
на одговоран начин присту

пи решавању проблема на
локалу који су, како је рекао,
можда мали за републички
ниво, али понекад нерешиви
за локални ниво.
– Нама је жеља да кроз
директну комуникацију сазна
мо какво је стање спорта на
локалу и да помогнемо раз
воју локалног спорта, али и
да подстакнемо младе да
уђу у систем спорта и да сво
јим деловањем дају додатну
вредност локалној заједни
ци. Драго ми је да сам посе
тио школу у Пећинцима и да
смо донирали опрему. Циљ
нам је да до краја године 250
основних школа добије нову
опрему, а самим тим да доби
је и боље услове за бавље
ње спортом. Кроз донације
помажемо и развој локалних
спортских клубова и на овај
начин показујемо да не пра
вимо разлику између, севера
и југа, истока и запада земље,
да не водимо политику из
Београда, већ да желимо да
будемо са свима на терену,
да се суочимо са проблемима
и да их решавамо – изјавио је
Удовичић.
Удовичић је и доњотовар
ничким фудбалерима дони
рао комплет опреме, а Милан
Алексић је замолио министра
да помогне да се на стадион
у
ФК „Слобода‟ изгради помоћ
ни терен.
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САОПШТЕЊЕ СЛУЖБЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

На петогодишњицу
одбране од поплава,
спремају ли нам се
нове поплаве?

Министар пољопривреде, шумарства и пољопривреде Бранислав Недимовић изјавио је да се очекује чак 250 литара кише по квадратном метру, да су упозорене све
локалне самоуправе, вододпривредна предузећа су стављена у функцију и сви прате стање и дочекују спремни понедељак. Такође је рекао да се нада да неће бити
већих проблема осим уколико се појаве бујичне поплаве

П

рема најави Хидромете
оролошког завода оче
кују се обилне падави
не, услед циклона који ће нас
погодити, од недеље 12. маја
па све до петка 17.маја. Због
најављених падавина, сва
водопривредна и комунална
предузећа стављена су у ста
ње приправности.
С обзиром на то да постоји
могућност пораста водостаја
на рекама и каналима, градо
начелник Сремске Митровице
и шеф Штаба за ванредне
ситуације Владимир Санадер
одржао је данас, у Градској
кући, седицу Штаба у ужем
саставу.
– Данас (10. маја) смо у
Градској кући одржали Штаб
за ванредне ситуације у ужем
саставу, с обзиром на то да је
за наредну недељу најављен
црвени метеоаларм што зна
чи да се очекују велике коли
чине падавина како у Србији
тако и у Републици Српској
али и у Хрватској. Из тог раз
лога смо ангажовали сва
водопривредна и комунална
предузећа која су задужена да
воде бригу о овим стварима
јер очекујемо да ће у Срему
пасти око 130 литара кише по
метру квадратном што је тек

Са седнице Штаба за ванредне ситуације у Сремској Митровици

нешто мање него што је то
било 2014. године када смо
17. маја у Сремској Митрови
ци имали највиши ниво реке
Саве забележен у историји.
На данашњем састанку пред
узели смо све неопходне мере
како бисмо испратили наја
вљене хидрометеоролошке
услове почевши од недеље
увече када се очекује појачан
ниво падавина и раст водо
стаја како на реци Сави тако и
на каналској мрежи која посто

ји и избегли евентуално изли
вање. За то су задужени ДВП
„Хидросрем“, ВП „Сава“, кому
нална полиција и комунална
предузећа која ће бити у при
правности 24 часа почевши
од недеље тако да смо преве
тивно предузели све неопход
не мере и проверили стање
залиха у случају потребе
одране од изливања воде.
Надам се да овај талас који ће
условити пораст реке Саве
неће утицати на безбедност

људи и имовине. Осим тога, у
понедељак ће бити сазвана и
цивилна заштита, која је фор
мирана на територији Града
Сремска Митровица. Локална
самоуправа је ту да обезбеди
сва неопходна средства и
рас поло жи ве
капа ци тете
људи и механизације – рекао
је градоначелник Санадер.
Министар пољопривреде,
шумарства и пољопривреде
Бранислав Недимовић изја
вио је да се очекује чак 250
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Сава у мају 2014. године: Рекордни водостај од 863 центимара

Сава код Сремске Митровице:
За 16. мај РХМЗ прогнозира 508 центиметара

литара кише по квадратном
метру, да су упозорене све
локалне самоуправе, водод
привредна предузећа су ста
вљена у функцију и сви прате
стање и дочекују спремни
понедељак. Такође је рекао
да се нада да неће бити већих
проблема осим уколико се
појаве бујичне поплаве.
Да подсетимо, у мају месе

цу, 2014. године велике кише
су погодиле Србију. 17. маја
на реци Сави у Сремској
Митровици забележен је
рекордни водостај од 863 цен
тимара. До тада је највећи
измерени водостај био онај
забележен 1974. године и
износио је 801 центиметар.
Служба за информисање
Града Сремска Митровица

АНКЕТА: Да ли се плашите нових поплава?

Сава Ристановић, Милорад Малетић, Драгољуб Мартиновић, Гордана Томац, Ружица Туцаковић и Слободан Николић

Сава Ристановић, Мачванска Митровица: Ја се не плашим могућих поплава.
Сећам се да је пре пет година овде било
страшно, али смо се ипак одбранили
некако. Народ се скупио, пунио џакове са
песком. Мислим да смо, поучени иску
ством, спремни да се опет некако одбра
нимо од поплава.
Мило рад
Малетић,
Мачван ска
Митровица: Страх постоји, али се надам
да се неће поновити 2014. година. По
мени, треба да се превентивно делује, а
не да се чека. Када су овде биле поплаве
пре пет година, људи су се скупили и
некако се одбранили. После поплава,
однет је песак и даље се ништа није
предузимало поводом питања одбране

од поплава, а то није добро. Додуше, у
Мачванској Митровици имамо мало
виши терен, тако да смо у мало бољој
позицији у односу на сремску страну.
Драгољуб Мартиновић, Мчванска
Митровица: Поплаве смо већ који пут
преживели да бисмо се сада плашили.
Можда и неће бити тако опасно. Власт
није ништа предузела поводом одбране
од поплава, оно што је пре урађено да
нас заштити, то тако стоји годинама, али
какво је време, то није довољно. Мора се
наћи новац за те ствари.
Гордана Томац, Сремска Митровица: Нисам заборавила 2014. годину, то
стање панике, али и ентузијазма станов
ника нашег града да се заједничким сна

гама заустави продор воде у насеља.
Ружица Туцаковић, Сремска Митровиц: Добро се сећам страха од поплава
од пре пет година, то се не заборавља.
Надам се да киша коју предвиђају мете
реолози неће бити тако страшна као она
од пре пет година.
Слободан Николић, Равање: Искре
но да кажем најежио сам се. Пре пет
година сам супругу и ћерку евакуисао.
На насипу сам био сво време, вода је већ
преливала. Има и сада страха, још су
сећања свежа. Није згодно. Ако се не дај
боже то понови, не знам шта ће бити.
Сви су у приправности са механизаци
јом, а ми ћемо се опет одазвати. Надамо
се да се неће поновити.
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ПРЕДАВАЊЕ О ТРГОВИНИ ЉУДИМА У ГРАДСКОЈ КУЋИ

Жена у кутији
У

Градској кући је у
уторак 7. маја орга
низовано
слушање
радиоемисије „Жена у кути
ји“ ауторки Милице Кравић
Аксамит и Тамаре Срије
мац. На позив Локалног
тима за борбу против трго
вине људима, средњошкол
цима Сремске Митровице је
представљена получасовна
емисија „Жена у кутији“, која
се бави проблемима тргови
не људима, положају жена,
насиљу над женама, наси
љу у породици и стереоти
пима везаним за ове фено
мене. Циљ овог предавања
јесте да се кроз интерактив
но предавање млади људи
упознају са феноменом
трговина људима.
– У току 2018. године
у оквиру пројекта, који је
подржало
Министарство
информисања смо покуша
ли да своју радиоемисију
„Жена у кутији“, такорећи,
избацимо из кутије, како би

се што више људи упозна
ло са проблемом трговине
људима, положају жена,
али и мушкараца. Урађен је
специјал о трговини људи
ма, али смо као ауторке
изашле и у школе. Посети
ли смо шест средњих шко
ла у Војводини, а одржали
смо и обуку за новинаре и
новинарке на тему тргвови
на људима. Идеја је да мла

Бранислав Вукмир

ди људи одслушају емисију
од 30 минута, а онда сле
ди дискусија. Када се чују
исповести жртава и струч
но мишљење, углавном се
постављају
стереотипна
питања, а наш задатак је да
разбијемо управо стереоти
пе из којих та пиртања поти
чу. Јер је лако мислити да је
жртва имала избора, али је
то у ствари много сложени

Милица Кравић Аксaмит

АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРА ДА

ји проблем, рекла је Милица
Кравић Аксамит.
Координатор
Локалног
тима за борбу против трго
вине људима Бранислав
Вукмир је навео да је ово
предавање још једна од
активности тима.
– Једна од првих активно
сти Локалног тима за бор
бу против трговине људима
је била посета професора
Савића, који је одржао пре
давање стручној јавности о
проблему трговине људима.
Сада су на овом предавању
циљна група средњошкол
ци, који ће слушати испо
вести жртве трговне људи
ма. Ми ћемо видети на који
начин они размишљају о
том проблему, како би реа
говали у сличној ситуацији
у којој се налазила жртва.
Циљ је да се шира јавност
упозна са комплексношћу
овог проблема, рекао је
Бранислав Вукмир.
З. П.

Донација митровачким пчеларима

П

окрајинска влада одобри
ла је донације јединицама
локалних самоуправа за
регистрована пчеларска друштва
у виду лекова и препарата. Вред
ност донације за митровачке пче
ларе је око 200.000 динара, а њен
садржај чине лек Варотом и пре
парат Аминотом. Варотом је шта
пић импрегниран леком за тера
пију варое пчела, а Аминотом је
витаминскоминерални препарат,
који садржи витамин Ц, комлекс Б
витамина и есенцијалне аминоки
селине, који у комбинацији јачају
отпорност пчелињег друштва,

што је значајно за правилан раст
и развој пчелиње заједнице.
На територији Града Срем
ска Митровица активно је преко
100 пчелара, који поседују преко
4.000 кошница, а груписани су у
три пчеларска друштва.
Лекове и препарате је пчела
рима дистрибуирала Агенција
за рурални развој Града Срем
ска Митровица, одакле подсе
ћају да се захтеви за субвенци
је по кошници (720 дин) предају
Министарству пољопривреде до
31.маја.
П. С.
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Свечаност поводом Дана болнице

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Обележен дан Опште болнице

8. маја је у Центру за едукације Опште
болнице Сремска Митровица приређена
свечаност поводом обележавања Дана
болнице. Пре 193 године 7. маја започета
је градња болнице, која је најпре служи
ла потребама Петроварадинског пука за
време аустро-угарске владавине, а затим
је кроз готово два века, стално дограђи
вана. Директор болнице доктор Живко
Врцељ је поздравио колеге, сарадни
ке, представнике Покрајинске владе и
локалне самоуп
 раве, истичући важност
различитих донација које је болница
добила у протеклом периоду. Такође, др
Врцељ је истакао и сарадњу са Покрајин
ским секретаријатом за здравство који је
издвојио 100 милиона динара за Општу
болницу у Сремској Митровици. Свеча
ност овом приликом су употпунили учени
ци Музичке школе „Петар Крањчевић“, а
Казнено-поправном дому, Сирмиум бусу и
медијским кућама су уручене захвалнице.
– Очекујем да ћемо прво да реализу

др Снежана Бојанић

јемо, што се тиче медицинске опреме,
набавку ендоскопског стуба за Одељење
гастроентерологије. Затим, очекујемо и
набавку монитора за собе за интензивну
негу. Поред тога, током ове године, ради
ћемо и побољшање услова на Одељењу
неурологије, како би се отворила неоуро
лошка интензивна нега. Такође, наста
вља се и рад палијативне неге, иако је
пројекат завршен 14. фебруара и надам
се да ћемо успети да проширимо и капа
цитет смештаја за терминалне и тешко
оболеле пацијенте, рекао је Врцељ.
Доктор Живко Врцељ је истакао да је
у плану да се на Одељењу психијатрије
направе одвојене собе за мушке и женске
пацијенте.
Докторка Снежана Бојанић, помоћни
ца покрајинског секретара за здравство
је истакла да Покрајински секретар за
здравство од априла ове године брине о
свим здравственим установама у Војво
дини.

др Живко Врцељ

– Сарадња са Општом болницом је
далеко дужа и далеко плодоноснија.
Покрајински секретаријат за здравство је
у протеклом периоду издвојио 100 милио
на динара за ову установу, то врло важно
за рад лекара, и за заштиту наших паци
јената. У наредном периоду се спрема
реконструкција болнице, дакле, биће још
много посла како бисмо обезбедили гра
ђанима што бољу здравствену заштиту,
рекла је др Бојанић.
Томислав Јанковић, председник Скуп
штине Града Сремска Митровица је навео
да је Општа болница ретка институција у
граду која може да се похвали јубилејом
од 193 године.
– Локална самоуп
 рава ће наставити да
подржава рад ове установе. Предстоји
нам општа реконструкција болнице, коју
ћемо реализовати заједно са Фондом за
капитална улагања, рекао је Јанковић.

З. Поповић
фото: Б. Туцаковић

Томислав Јанковић
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ПРИПРЕМА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНОВА ЗА ПРИПАДНИКЕ БЕЗБЕДНОСНИХ СНАГА

Рушење нелегалних објеката

У

среду 8. маја, пору
шени су нелегални
објекти у стамбеном
насељу „Марко Перичин
Камењар“, како би се при
премила парцела за изград
њу станова за припаднике
снага безбедности. На том
земљишту су се налазила
два бесправно изграђена
објекта. Према речима гра
ђевинског инспектора Дра
гана Баошића, власници су
НН лица.
– Градска управа за
опште и заједничке посло
ве и имовину је недавно
поднела захтеве за уклања
ње два нелегална објекта у
Камењару, због тога што ће
се на овом простору изгра
дити три стамбене зграде
за припаднике снага без
бедности. И поред нашег
интензивног истраживања,
ко су власници ових обје
ката, нисмо дошли до тог
податка, тако да је руше

Рушење нелегалних објеката

ње ових зграда убрзано. У
току је поступак озакоње
ња објеката на територији
Сремске Митровице. Сваки
нелегалан објекат је добио
решење за рушење, а сви
власници таквих објеката

могу да покушају да их оза
коне. Тек кад прође озако
њење, видећемо какав ће
бити став Владе Републике
Србије у вези са тим, рекао
је Баошић.

З. П.

Драган Баошић

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Обележен Дан физичке активности

У

петак 10. маја обеле
жен је Међународни
дан физичке активно
сти под слоганом „Кретањем
до здравља“. Тим поводом
Завод за јавно здравље у
Сремској Митровици је у
сарадњи са Основном шко
лом „Јован Јовановић Змај“
из Јарка организовао крос за
ученике ове школе. Специја
листа социјалне медицине
докторка Бранка Малбашић
је том приликом изјавила да
је физичка активност изузет
но важна, а посебно у време
савременог човека, који је

Др Бранка Малбашић

Крос ученика

постао доста статичан.
Она је додала да је свака
физичка активност добра,
али је важно да се она
прилагоди с обзиром на
пол, старост и здравстве
но стање особе. Препоруке
за децу и омладину су да
редовна и умерена физичка
активност треба да буде сат
времена дневно, а за стари
је особе сат и по до два сата
недељно. Такође, важно је
проверити своје здравстве
но стање уколико неко жели

да се бави физичком актив
ношћу.
Наставник физичког вас
питања у Основној шко
ли „Јован Јовановић Змај“
у Јарку, Дејан Козељац је
рекао да ученици имају два
часа физичког васпитања и
један час недељно изабра
ног спорта, али је по њего
вом мишљењу то мало, јер
би требало да ученици сва
ки дан имају неку физичку
активност.
Ученица осмог разреда

Хелена Бојић је рекла да
је физичка актиност веома
важна, најпре због здравља,
и да би сви млади требало
да се баве неком врстом
физичке активности.
– Здравији смо када смо
физички активни. Не тре
нирам ништа, моја једина
физичка активност је на
часу физичког васпитања,
али би требало због здра
вља да и ја и моји другари
будемо активнији, рекла је
Хелена. 
З. П.
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АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Митровчани на Сајму
М
ајски сајам пољопривреде у
Новом Саду, 86. по реду, окупља
најзначајније актере агробизни
са и представнике привредних грана
које се наслањају на пољопривреду, у
овом делу Европе, али и из 60 земаља,
са свих континената. На највећој и нај
значајнијој смотри аграра у централној
и југоисточној Европи, истовремено се
презентују најновија техничка и техноло
шка достигнућа у аграру, примена науке
у пољопривреди, изложбе органске хра
не, као и оне са ознакама географског
порекла, богатство домаћег генофонда,
најсавременија пољопривредна меха
низација, производи и услуге из најуда
љенијих крајева света. Стога је и Аген
ција за рурални развој Града Сремска
Митровица, као и претходних година, и
ове године организовала посету Сајму за
локалне пољопривреднике.
– Определили смо се за недељу 12.
мај, нерадни дан и „црвено слово“, када
пољопривредници имају највише сло
бодног времена. Агенција је обезбеди

Петар Самарџић

Посетиоци на новосадском Пољопривредном сајму

ла аутобуски превоз и улазнице за 100
митровачких пољопривредника, што
представља неку врсту локалне мере
подршке нашим пољопривредницима. И
ове, као и претходних година, пажњу су
привлачиле најскупље, најатрактивни
је пољопривредне машине, али оне су
више за гледање, и пољопривредници се
углавном одлучују за набавку нешто јеф
тиније, махом прикључне механизације,
коју купују по сајамским ценама. Тако је
било и ове године, неколико пољопри
вредника је посету Сајму искористило
за набавку приколица, сетвоспремача и
мулчера, а ми ћемо им бити на распола
гању по питању административно тех
ничке помоћи око добијања поврата дела
средстава које су инвестирали у набав
ку нових машина и опреме, с обзиром
на то да се конкурси које Министарство
пољопривреде расписује за те намене,

тек очекују у наредним месецима. Посе
та је значила и нама из Агенције, јер и
нас очекује „АгроСирм” пољопривредни
сајам на градском хиподрому 8. и 9. јуна,
тако да је од великог значаја била кому
никација са потенцијалним излагачима.
Овакви догађаји су берза информација
и омогућавају сусрете субјеката из раз
личитих области пољопривреде и рурал
ног развоја – каже Петар Самарџић,
директор Агенције за рурални развој.
– Значе нам овакве посете, када групно
идемо на Сајам пољопривреде, јер нам
је омогућена међусобна размена инфор
мација и искустава, и наравно дружење.
Бавим се повртарством, највише узгојем
парадајза, па сам искористио прилику да
поразговарам и са италијанским произ
вођачима машина и опреме која се кори
сти у овој грани пољопривреде – рекао
је Тихомир Бојанић, повртар из Чалме.

САСТАНАК У ГРАДСКОЈ КУЋИ

Посета Хрватског националног вијећа

У

петак 10. маја у Градској кући је
одржан састанак Хрватског наци
оналног вијећа и представника
локалне самоуп
 раве у Сремској Митро
вици. Пракса новог сазива Хрватског
националног вијећа у Републици Срби
ји, који је конституисан у децембру 2018.
године, јесте да обилази локалне самоу
праве и председнике локалних скупшти
на. Прва посета у Срему јесте пријем код
градоначелника Сремске Митровице.
– Локална хрватска заједница је изу
зетно задовољна сарадњом са градском
управом и волео бих да се она и настави
на свим нивоима. Нама је веома важна

реализација преговора и договора у вези
са откупом Хрватског дома у Сремској
Митровици. То је и био договор са пред
седником Србије Александром Вучићем,
изјавио је члан Хрватског националног
вијећа Дарко Вуковић.
Такође, Дарко Вуковић је и додао да ће
се 18. маја у Сремској Митровици одржа
ти и манифестација „Сремци Срему“ која
је показује повезаност сремских заједни
ца на културном нивоу.
Градоначелник Владимир Санадер је
изјавио да ће Град Сремска Митрови
ца као и до сада помагати развој свих
мањинских заједница, као и да се путем

буџета Града помажу одређена удруже
ња националних мањина, али и култур
но-уметничка друштва.
– Ми се овом приликом упознајемо
са новим члановима Хрватског вијећа
у Републици Србији. Све проблеме који
се јаве покушаћемо да решимо у разго
ворима са представницима Вијећа, а све
што се договори на републичком нивоу,
локална самоуправа ће то и подржати.
Сремска Митровица је позната по томе
да негује културу свих мањинских зајед
ница које живе на овом простору, рекао
је Санадер.
З. П.

Пројекат: У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица јуче, данас, сутра, финансира се из буџета Града Сремска Митровица – Градска управа за образовање, културу и спорт.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ГРАДСКО ГРОБЉЕ

Почаст антифашизму
Д

ан победе, 9. мај, обе
лежен је у румској
општини на Градском
гробљу, полагањем венаца
на спомен обележја жртва
ма фашизма и погинулим
борцима у Другом светском
рату. Венце су положили
представници локалне само
управе и борачких организа
ција.
Томислав Милић, председ
ник СУБНОР-а Рума је иста
као да је Други светски рат,
по обиму страдања, био нај
трагичнији сукоб у историји
човечанства. Ондашња Југо
славија је током овог рата
изгубила 1,8 милиона ста
новника и по том страдању је
била трећа земља у Европи.
– Антифашизам није иде
олошко или политичко уве
рење, већ дубоко људско
опредељење за мир и сло
боду, против национализма,
мржње и расизма. У осно
ви, антифашизам је хумани
стичка идеја која заговора
бескомпромисан отпор злу и
неправди. Дан победе у Дру
гом светском рату је и Дан
Европе, а то је прилика да се
одавањем почасти страда
лима, истакне опредељење
за очување тековина оства
рених том величанственом

Полагање венаца на Градском гробљу

победом – поручио је Томи
слав Милић.
Стеван Ковачевић, пред
седник СО Рума је рекао да
је Дан победе прилика да се
ода почаст свим цивилним
и војним жртвама у Другом
светском рату.
– Допринос нашег наро
да победи над фашизмом је
немерљив. Српски народ је
један од народа, који је под
нео највећи број жртава у

том рату. Зато је наша обаве
за да се тих жртава сећамо,
то је наш дуг према жртвама,
али и наша обавеза према
будућности. Фашизам, као
највеће зло у 20. веку, пока
зује амбицију да оживи и у
времену у којем ми живи
мо. У борби против фаши
зма су постојале две стране,
жртве и џелати, и ми не сме
мо дозволити да се жртве
и џелати изједначе. То нам

преци никако не би опрости
ли, а будућност то не би раз
умела – поручио је Стеван
Ковачевић.
Представници
борачке
организације из Руме су у
поподневним сатима органи
зовано отишли у Нови Сад,
како би учествовали у шет
њи Бесмртног пука, која је
одржана у 11 градова Срби
је, поводом Дана победе над
фашизмом.
С. Џ.

ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОН
 ЕРА

Бесплатна бањска
рехабилитација

Р

епублички фонд за пен
зијско и инвалидско
осигурање и ове годи
не ће омогућити бесплатну
рехабилатацију у здравстве
но-стационарним установама
и бањама за кориснике ста
росних, инвалидских и поро
дичних пензија, тачније за
оне који испуњавају одређене
услове.
Основни услов је да пензи
ја није већа од 26.324 динара,
да немају других примања, а
ако имају и део страних пен
зија, опет да укупна примања
не премашују поменути износ,
као и да бесплатно лечење
нису користили у последњих
пет година.
Пријављивање за коришће
ње овог права је започело 6.
маја и трајаће до 21. маја.

У румској општини за бес
платно лечење влада велико
интересовање, а документа
ција се подноси Општинском
удружењу пензионера Рума.
Петар Бабић, председник
Општинског удружења дода
је да се мора донети уверење
да пензија не прелази лимит,
чек од пензије, фотокопи
ја личне карте и потврда од
лекара.
– Потврда може и од лека
ра опште праксе, нека потвр
да коју имају од раније, само
да се види о којој болести је
реч, због терапије и како би
приликом одлуке Комисије
се знало у коју бању треба
послати корисника. Реч је о
укупно 24 бање, у том броју
је и пет војвођанских бања.
Приликом пријаве, пензионер

се опредељује за две војво
ђанске и једну из уже Србије,
а Комисија у Сремској Митро
вици одлучује ко ће и где ићи
– каже Бабић.
По
процедури,
одлука
Комисије се потом ставља
на огласну таблу у Општин
ском удружењу пензионера
и постоји могућност жалбе на
прелиминарну листу, а после
решавања жалби, иде конач
на листа.
– Морам да кажем да је
прошле године 78 пензи
онера из румске општине
користило право на бесплат
но лечење. Иначе, у нашој
општини има око 11.500 пен
зионера и сви имају право,
ако испуњавају услове, да
поднесу захтев за бесплатно
лечење и рехабилитацију –

Петар Бабић

рекао је Петар Бабић.
У бесплатну рехабилита
цију су укључени и трошкови
превоза, плаћају се и трошко
ви боравка и превоза пра
тиоца, за дете које користи
породичну пензију по основу
неспособности за самосталан
живот и рад. Исто важи и за
пратиоца слепог лица.
Чланство у пензионерским
организацијама није услов за
коришћење овог права.

С. Џ.
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МАЛИ РАДИНЦИ

Замена столарије
на школској згради

У

подручном одељењу
румске ОШ „Змај Јова
Јовановић“ у Малим
Радинцима, приводе се кра
ју радови на замени стола
рије. На овој згради, у којој
је и школа и вртић, већих
захвата на измени стола
рије није било у последњих
четрдесетак година.
– Захваљујући Покра
јинском секретаријату за
образовање, добили смо
средства у вредности 1,2
милиона динара за заме
ну столарије, тако да ће
ова школа коначно личити
на установу у којој су деца.

Нова столарија на школској згради

Живко Стојковић

Школа је украс овог села,
као и наша црква, коју, тако
ђе, се трудимо да средимо.
У плану нам је, у договору
са локалном самоуправом,
да се ове године уради на
школи и фасада са изола
цијом, тако бисмо завршили
комплетну реконструкцију
зграде. Ове године је локал
на самоуправа поставила

у школском дворишту нове
мобилијаре за децу, све у
циљу унапређења услова
образовања у малим среди
нама – казао је Живко Стој
ковић, председник Савета
МЗ Мали Радинци.
Он додаје да су мештани
захвални на помоћи, како
Покрајини, тако и локалној
самоуправи.

– У овој згради имамо
око четрдесеторо деце, што
ученика, што предшколаца.
Бележимо и пораст броја
деце која треба да се упи
шу у вртић, што нас веома
радује и надамо се да ће у
школи, из године у годину,
бити све више деце – рекао
је за наше новине Живко
Стојковић.
С. Џ.

ГРАДСКА БИБЛИОТ
 ЕКА „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“

Дани словенске писмености и културе
Д

евети „Дани словенске писмено
сти и културе“ ове године ће бити
одржани од 14. до 25. маја, а
током тих дана публика ће имати при
лику да се упозна са српском и руском
књижевношћу, музиком и филмовима.
Ово је манифестација коју организу
је Градска библиотека „Атанасије Стој
ковић“, под покровитељством румске
општине, са идејом да представи нај
значајније сегменте традиционалног и
савременог стваралаштва словенских
народа.
„Ударници и отпадници у делу
Андреја Платонова“ је назив првог
предавања које ће одржати проф. др
Корнелија Ичин, 14. маја у Градској
библиотеци. То ће бити и својеврсна
најава манифестације, која званично
почиње свечаним отварањем 17. маја
у великој дворани Културног центра,

поздравном речју домаћина. Потом ће
говорити протопрезвитер Сретен Лаза
ревић, архијерејски намесник рум
ски, док ће беседу ове године држати
проф. др Мило Ломпар.
У уметничком програму ће наступи
ти Хор Епархије сремске, ГТО „Бранко
Радичевић“ Рума као и АНИП „Бранко
Радичевић“ Рума.
Следећег дана, љубитељи седме
уметности могу погледати филм „Мај
стор и Маргарита“, док ће 20. маја о
последњој деценији српског романа,
говорити др Милета Аћимовић Ивков.
О чудесном свету Гогољеве про
зе, говориће 21. маја проф. др Тања
Поповић, а следећег дана др Јасмина
Ахметовић говори о религиозној драми
Владике Данила „Нека буде што бити
не може“.
Бранислав Матић, уредник Нацио

налне ревије „Србија“ ће 23. маја про
мишљати о словенском недовољном
саморазумевању и путевима за њего
во превазилажење, док ће 24. маја о
свакодневици и вечности у роману
„Мајстор и Маргарита“ говорити др
Оливера Жижовић.
Девети „Дани словенске писмености
и културе“ се затварају 25. маја кон
цертом ученика Музичке школе „Тео
дор Тоша Андрејевић“ из Руме.
Техничку помоћ у организацији ове
манифестације пружају Гимназија
„Стеван Пузић“, ОШ „Душан Јерковић“,
Туристичка организација Рума, Зави
чајни музеј Рума и Удружење „Ворки
тим“.
Сви програми ће бити реализовани у
читаон
 ици Градске библиотеке и Кул
турном центру „Брана Црнчевић“.
С. Џ.
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СЕДНИЦА ОПТШИНСКОГ ВЕЋА

Извештаји о раду јавних
предузећа и установа

Др Јелана Стојанац Мрачевић и Слободан Красић

Ч

ланови Општинског већа су, на
седници одржаној 10. маја, усво
јили извештаје о раду више рум
ских јавних предуз ећа и установа.
ЈП „Комуналац“ је, по речима дирек
тора Драгана Панића, у минулој годи
ни квалитетно и континуир
 ано оба
вљао обавезе предвиђене њиховим
статутом.
– Планирани приход смо реализова
ли са 96 процената, а расходи су око
89 одсто од планираних, док је позити
ван нето добитак нешто преко 900.000
динара. Што се тиче свих наших оба
веза, оне су остварене у већем про
центу него 2017. године, а у овој ћемо
се трудити да радимо још боље – кон
статовао је директор Панић.
Он је подсетио и да је урађен део
стаза у бехатону на Градском гробљу,
сређен је кров на капели на гробљу
Баруновац, замењене су дотрајале
клупе, као и да је поправљен санитар
ни чвор на Градском гробљу који годи
нама није био у функцији.
– Приходи од вашара су повећани,
као и од вага, али нам, у односу на
повећан обим посла, недостаје радни
ка – каже Драган Панић.
Дом здравља Рума, како је истакла
директорка др Јелена Стојанац Мра
чевић, обавља примарну здравствену
заштиту, а према мишљењу Завода за
јавно здравље у Сремској Митровици,
план рада је реализован успешно, уз
одређена одступања било у смањењу
или повећању услуга у појединим слу
жбама.
– Извршена је и трећа редовна

посета тима спољашњих оцењива
ча за акредитацију како би се проце
нило да ли се сви процеси обављају
по утврђеним правилима и да ли се
спроводе све процедуре. Инсисти
рали смо и на превентивном раду, а
морам да истакнем и добру сарадњу
са локалном самоуправом, када је реч
о финансијској подршци, где су прихо
ди повећани за 78 процената – указа
ла је др Стојанац Мрачевић.
– Спортски центар послује као сер
вис и наших спортских клубова, али и
грађана који се спортом баве рекре
ативно, а све чешће смо домаћини
наших, али и страних репрезентација
које овде долазе на припреме. Базен
у Борковцу је лане имао зараду од
4,3 милион
 а динара, а за његов рад
је задужено Радно тело које је и ове
године формирано за управљање и
контролу рада базена који је отворен
4. јула 2015. године – рекао је дирек
тор Добрица Макуљевић.
Слободан Красић је поднео изве
штај о раду Центра за социјални рад
Рума и указао да имају проблема
када је простор за рад у питању, што
се посебно огледа код виђања деце и
родитеља у контролисаним условима,
а исто важи и за медијацију код разво
да бракова.
– Преко нас појединци и породице
остварују право на социјалну помоћ,
потом туђу негу и помоћ, као и поро
дични смештај. Имамо 18 хранитељ
ских породица са 34 корисника, док у
Србији имамо 2.800 таквих породица.
Ми се бавимо и домским смештајем и

Драган Панић

из румске општине је у домове сме
штено око 170 корисника, што инва
лидне деце, што старих лица, као и
старатељством. Такође, сведоци смо
бројних случајева насиља у породици.
Од почетка ове године је забележено
74 случајева насиља, а Полицијска
станица Рума је по хитном поступку
изрекла 57 хитних мера. То су послови
који су нам поверени, радимо и посло
ве из проширеног права, а имамо и
услуге лични пратиоци, персонално
педагошки асистенти као и дневни
боравак за лица са сметњама у разво
ју – рекао је Слободан Красић.
На овој седници су усвојени и изве
штаји о раду ЈУП „План“, ЈПК „Паркинг
и инфраструктура“, као и УПВО „Поле
тарац“.
Такође, именовани су и чланови
Радног тела за управљање и контро
лу рада румског базена за ову годину,
на чијем је челу Александар Бунда
ло, члан Општинског већа задужен за
спорт. Он је указао да је Радно тело
први пут формирано прошле године
и да се показало да је то био добар
потез, тако да ће бити у истом саставу
и ове године.
– Очекује нас да утврдимо стање
на базену, предстоје улагања у обно
ву самог постројења, али и сређивање
платоа око базена и замена оштеће
них плочица. Надам се да ће нам и
временске прилике ићи на руку и да
ће бити доста посетилаца током купа
лишне сезоне – рекао је Александар
Бундало.
С. Џакула

ОПШТИНА ИРИГ
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ЈАВНИ РАДОВИ

Ангажовање незапослених лица

У

мају су започели јав
ни радови у иришкој
општини, у које је
укључено десет незапо
слених лица са евиденци
је Националне службе за
запошљавање, испоставе у
Иригу. Реч је о лицима која
су дуго на евиденцији неза
послених, као и из категори
ја теже запошљивих и соци
јално угрожених лица.
Срђан Будимчић, коор
динатор Удружења „Ириг
мој град“ каже, да од 2015.
године аплицирају својим
пројектима код Национ
 алне
службе за запошљавање,
Филијале у Сремској Митро
вици и да је током тог пери
ода, у оквиру јавних радова,
било ангажовано педесетак
назапослених лица.
– Током четири месеца
упослени ће радити на уре
ђивању паркова, кошењу
зелених површина, сређи
вању и фарбању мобилија
ра, а планирамо да урадимо

Паркић за децу у Фрушкогорској улици

и десетак мурала у Иригу.
Они ће месечно примати по
22.000 динара за ово сво
је ангажовање – рекао је
Будимчић.
Он додаје да је у периоду
од организовања првих јав
них радова до данас, окре

чено пет школа у иришкој
општини, фарбани су дечји
мобилијари,
направљено
је стотинак дрвених корпи
за отпатке, као и паркић за
децу у Фрушкогорској улици
у Иригу.
С. Џ.

Срђан Будимчић

ВРТИЋ „ВИЛА“ ВРДНИК

Еко – маскенбал

Ц

елодневним
друже
њем, и на крају екомаскенбалом,
мали
шани из вртића „Вила“ у
Врднику са својим гостима,
обележили су Дан планете
Земље.
Гости су били малишани
са својим васпитачима из
предшколске установе „Сун
цокрети“ из Владимираца,
„Игралиште“ из Земуна, као

и деца из подручних одеље
ња Крушедол, Јазак и Риви
ца.
– Заједно смо овде како
бисмо скренули пажњу јав
ности на значај очувања
планете и животне средине.
Децу учимо емпатији, толе
ранцији и неким вредно
стима које одмалена треба
да развијају и негују. Дечје
маске су израђене од реци

Маја Мирковић и Јелена Видановић са малишанима

клажног материјала у складу
са темом маскенбала, а то
су еколошке поруке. Родите
љи су показали заиста вели
ку креативност, а неке маске
смо радили заједно на ради
оницама – рекла је дирек
торка ДУ „Дечија радост“ из
Ирига Јелена Видановић.
Око 150 деце је 8. маја
учествовало у дефилеу, од
вртића „Вила“ до играли

шта. У преподневним сати
ма малишани и њихови
гости су посетили манастир
Малу Ремету и етно-село
„Лугарница“, где је организо
вана и акција „Лов на биљ
ку“ у оквиру међународног
програма Еко-школа.
Еко-координатор вртића
„Сунцокрети“ Маја Мирко
вић, каже да им је ово дру
ги пут да су гости врдничког
вртића, а ту су и узвратне
посете.
– Ми смо еко-вртић, као
и иришки. Постоје одређе
ни услови, који морају да
се испуне да би се тај назив
добио. Ми већ четири годи
не имамо статус еко-школе,
и морамо у складу са тим
да спроводимо одређене
еколошке активности и да
радимо на подизању екосвести код деце. У „Лову
на биљку“ ми, кроз шетњу,
упознајемо децу са околним
биодиверзитетом, говори
мо о биљкама и упознајемо
децу са значајем тих биља
ка – рекла је за наше новине
Маја Мирковић.
С. Џ.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На лицитацији 4.057 хектара

Са седнице

Н

а седници Скупштине општине
Пећинци, 9. маја, усвојен је Годи
шњи програм заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљи
шта у државној својини на територији
општине Пећинци за 2019. годину, а
по речима председника комисије за
израду програма Милана Алексића,
претходно је сагласност на Годишњи
програм дало и Министарство пољо
привреде, водопривреде и шумарства.
– Од укупно 6.436 хектара обрадивог
пољопривредног земљишта у општи
ни Пећинци ове године ће у закуп
путем јавне лицитације бити понуђено

4.057 хектара, док ће 1.800 хектара на
основу права пречег закупа добити 36
регистрованих сточара из пећиначке
општине. Од остварених средстава од
закупа земљишта по 30 посто одлази у
републички и покрајински буџет, док ће
у општинском буџету остати 40 посто
средстава и та средства ће поново
бити уложена у развој пољопривреде,
кроз уређење каналске мреже у ата
рима, уређење атарских путева, опре
мање противградне службе и финан
сирање бесплатне анализе земљишта
за
регистрована
пољопривредна
газдинства са наше територије – рекао

ДОЊИ ТОВАРНИК

Концерт фолклора

Ч

ланови Фолклорног друштва „Извор Доњи
Товарник“ 11. маја су у хали Спортског центра
одржали свој четврти годишњи концерт и том
приликом се представили публици играма и песмама
из целе Србије. Фолклорно богатство српског народа
кроз ношње, музику и игру товарнички фолклораши,
веома успешно негују, чувају и развијају већ четири
године под будним оком кореографа Владимира и
Данијеле Барнак.
До сада су наступали на бројним такмичењима, али
овогодишњи концерт, према речима Данијеле Барнак,
је за младе фолклораше од изузетног значаја, јер
први пут наступају сами на годишњем концерту, без
гостију.
„Извор“ у свом програму до сада има 10 кореогра
фија, побрали су бројне овације публике играма из
Шумадије, играма из Лесковачке Мораве, играма из
Врањског поља, играма из Баната, Влашким играма,
играма из Баната и Сплетом игара из Србије, док су
најмлађи фолклораши приказали своје сценско уме
ће кроз кореографије „Десна нога преко леве“, „Хопа
цупа скочи“ и „Игре из Баната“.

је Алексић и најавио да се први круг
лицитације за пољопривредно земљи
ште у државној својини очекује почет
ком септембра, како би закупци благо
времено ушли у посед и започели агро
годину.
Одборници су усвојили и извештај
о стању безбедности саобраћаја у
општини Пећинци за период 1. август
2018. – 31. децембар 2018. године.
Како нам је рекао председник Савета
Милан Степановић, у том периоду је
на територији општине Пећинци у сао
браћају погинуло само једно лице, што
је двоструко мање у односу на исти
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период претходне године.
– У периоду од 1. септембра до 31
децембра 2018. године догодило се 20
саобраћајних незгода, што је 20 посто
мање у односу на исти период 2017.
године, када је регистровано 25 незго
да. То је добар показатељ, да мере и
акције које Савет предузима на пове
ћању безбедности саобраћаја дају
резултате. Оно што није добро то је
да је повећан број пешака и бицикли
ста који не поштују саобраћајне про
писе и зато ћемо у наредном периоду
едукацију усмерити на ове категорије
учесника у саобраћају – рекао нам је
Степановић.
Он је нагласио да су и даље нај
чешћи узроци саобраћајних незгода
кршење дозвољене брзине кретања,
вожња под дејством алкохола и неу
ступање првенства пролаза. Степано
вић је најавио да ће ускоро бити одр
жана акција усмерена на повећање
безбедности деце у возилима, током
које ће чланови Савета, заједно са
полицијом, заустављати аутомобиле у
којима се превозе деца и родитељима
делити приручнике о заштити деце у
возилима.
На седници су донете нове одлуке о
накнадама за коришћење јавних повр
шина и о локалним комуналним так
сама, чиме су ове општинске одлуке
усклађене са новим Законом о накна
дама за коришћење јавних добара.
Одборници пећиначког парламен
та усвојили су и извештаје о раду ЈКП
„Водовод и канализација‟, ЈКП „Путе
ви општине Пећинци‟, ЈП „Пројектова
ње‟, Општинског правобранилаштва,
Културног центра Пећинци, Народ
не библиотеке и пећиначког Црвеног
крста, као и Одлуку о радном времену
Предшколске установе „Влада Обра
довић Камени‟.
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БРАНИОЦИ ДОМОВИНЕ УВЕК ДОБРОДОШЛИ
У ОПШТИНИ ПЕЋИНЦИ

Дружење у Карловчићу

Са дружења у Карловчићу

С

авет Месне заједнице Карловчић,
угостио је 2. маја борбену посаду
3. ракетног дивизиона 250. ракетне
бригаде ПВО Југославије из 1999. годи
не, која је током НАТО агресије на нашу
земљу са ватрених положаја у Шиманов
цима и Карловчићу оборила два америч
ка борбена авиона, од којих је један био
легендарни Ф117А авион дизајниран да
буде невидљив за радарске системе,
који никада до тада није оборен у борби.
Један, од 15 гостију из јединице, која
је 27. марта 1999. године извела једино
икада потврђено обарање Ф117А, био је
и пуковник Золтан Дани, официр који је
те вечери командовао борбеном поса
дом.
Међу гостима су били и пуковници
Славиша Голубовић и Бошко Дотлић,
који је 1999. године био командант ове

јединице. Иста јединица је 2. маја 1999.
године, овога пута са ватреног положаја
у Карловчићу, оборила амерички борбе
ни авион Ф16.
Сваке године припадници ове једи
нице 2. маја долазе у Карловчић да се
заједно са мештанима присете ратних
дана и лепог дружења, упркос НАТО
бомбама, које је израсло у две деценије
дуго пријатељство.
Заједно са домаћинима, госте је доче
као и заменик председника општине
Пећинци Зоран Војкић, који им се у име
пећиначке локалне самоуправе захва
лио на пожртвованости коју су показа
ли у одбрани земље. Војкић је уједно
нагласио да се овакви сусрети морају
организовати и убудуће, и да ће брани
оци домовине увек бити добродошли у
општини Пећинци.

ПЕЋИНЦИ И ДЕЧ ДОБИЛИ НОВЕ ЛЕЖЕЋЕ ПОЛИЦАЈЦЕ

Већа безбедност саобраћаја

З

авршени су радови на поставља
њу препрека за успоравање сао
браћаја (лежећи полицајац) са
пратећом сигнализацијом, у Пећинци
ма и Дечу. Како нам је рекао Милан
Степановић заменик директора ЈКП
„Путеви општине Пећинци“, два леже

ћа полицајца постављена су у Улици
Јове Негушевића на раскрсници са
обилазницом, један из правца Сибача,
а други из правца Пећинаца у непо
средној близини раскрснице, док је
један лежећи постављен у Дечу, у Ули
ци Браће Нешковић код школе.

Постављене препреке за успоравање саобраћаја

– Нећемо стати док не обезбедимо
све зоне школа у нашој општини, тако
да је у плану, управо због велике фре
квенције деце и саобраћаја да се
поставе лежећи полицајци и у Доњем
Товарнику на центру код школе и
испред Спортске хале где се одржава
ју бројне спортске манифестација, као
и у Прхову испред вртића и школе –
рекао је Степановић.
Општина Пећинци је за извођење
ових радова добила подстицајна сред
ства по конкурсу Покрајинског секре
таријата за енергетику, грађевинар
ство и саобраћај на основу уговора о
додели средстава за постављање тех
ничких средстава за успоравање сао
браћаја у два насеља. Укупна вред
ност радова износи 342.540 хиљада
динара, од чега је 274.032 динара
обезбедио Покрајински секретаријат, а
Општина Пећинци 68.500 динара.
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СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Обележена крсна слава

Дом ученика средњих школа

У

среду 8. маја у Позо
ришту
„Добрица
Милутиновић“
одр
жана је свечана академија
поводом Дана Дома сред
њих школа и крсне сла
ве Светог Марка. Након
поздравне речи директора
Миленка Тодића, бројни
гости су могли да уживају у
програму који су припреми
ли наставници и ученици.
Академију је облежило кази
вање стихова песме „Пијан
ство“ Владислава Петко

Ручак у Дому ученика

Ломљење славског колача

M NOVINE
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Миленко Тодић

вића Диса, представа која
се бави тематиком одра
стања и тинејџерских про
блема, фолклор и музички
део програма. Након свеча
не академије, уследило је
ломљење славског колача
и дружење у Дому ученика.
– Већ 11 година 8. маја
славимо Дан Дома, али и
крсну славу Марков дан,
када је владика освештао
наш Дом, који постоји још
од 1945. године. Капацитет
нашег Дома је 184 места
за ученике средњих школа.
Сваке године су наши капа
цитети попуњени, а посто
ји и листа чекања. Такође,
трудимо се да сваке године
улажемо у нашу установу
како бисмо деци омогућили
што бољи смештај и услове
за учење, рекао је Тодић.
Према речима директора
Миленка Тодића, основни
циљ у будућности ове уста
нове је подизање образов
ног, али и васпитног рада,

Свечана академија

Жељка Стајчић

како би ученици из Дома
одлазили са више знања.
– Један од главних циље
ва јесте да деца из Дома
добију што боље образова
ње, али и да са својим зна
њем остану у нашој земљи,
истакао је Тодић.
Такође, директор ове
установе је навео да је
велики проблем што се из
године у годину смањује
број деце, а да се запосле
ни у Дому ученика труде да
тај број повећају.
– Ми сваке године посе
ћујемо школе које су потен
цијални наши корисници, то
су школе у Бачкој Паланци,
Руми, Војки, Инђији, Апати
ну. То омогућује да се наше
средње школе у Сремској
Митровици попуне, односно
да имају више ђака, навео
је директор.
Миленко Тодић је додао
и да корисник Дома учени
ка може постати сваки ђак
који треба да упише средњу

Бојана Гак

школу, а главни критеријум
на конкурсу је постигнути
успех у току школовања,
али и социјални статус уче
ника.
Жељка Стајчић, васпитач
Дома ученика, навела је да
је свечана академија пово
дом крсне славе и Дана
дома ученика припремљен
кроз рад секција које посто
је у Дому, а тај свечани про
грам је представљен и на
„Домијадама“.
– Идеја за овакав програм
је потекла од самих учени
ка, коју смо ми заједничким
радом спровели у дело.
Додала бих и да је заиста
лепо бити васпитач у овом
Дому. Одлична је сарад
ња са децом, која су веома
инспиративна за рад, рекла
је Жељка Стајчић.
Ученица друге године
Медицинске школе „Драги
ња Никшић“ Бојана Гак из
Инђије је корисница Дома
већ годину дана.
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Ана Крзман

– Овде ми се свиђа, сте
кла сам много пријатеља.
Лепа је сарадња са васпи
тачима, лепо се понаша
ју према нама. Задовољ
на сам смештајем, заиста
имам све похвале и препо
руке. Овде постоје и култур
не и спортске секције, стал
но се нешто дешава. Свако
ко дође да живи у Дому ће
се осамосталити за даљи
живот и то је важно. Пла
нирам да до краја средње
школе будем овде, рекла је
Бојана Гак.
Ана Крзман из Бачке
Паланке је такође ученица
друге године Медицинске
школе „Драгиња Никшић“ и
у Дому је већ две године.
– Овде је смештај сасвим
добар, добро је дружење.
Васпитачи су заиста одлич
ни, имам само речи хвале
за овај Дом, рекла је Ана
Крзман.
З. Поповић
фото: Ж. Петрас

Музички део програма
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ДАН ПОБЕДЕ

Свечани пријем

У

четвртак, 9. маја обе
лежен је Дан победе
над фашизмом и у
општини Инђија. За учесни
ке и поштоваоце ове тради
ције организован је свечани
пријем у згради Општине
Инђија, којем су присуство
вали представници локалне
самоуправе, Руске феде
рације, представници ОО
СУБНОР, као и најстарији
живи борац у Инђији, Крста
Загорац.
Драгица Ковачевић, пред
седница инђијског СУБ
НОР-а истакла је да у Срби
ји не постоји данас човек,
који се не сећа својих преда
ка који су својом храброшћу
и животом допринели да ми
данас славимо Дан победе.
– Наша мала земља је
дала огроман допринос
победи, а дана 9. маја 1945.
године, Србија је узела
тапију на право да буде део
Европе и цивилизованог
слободног света, јер Србија
никада није била на погре
шној страни. Дан победе
над фашизмом је вероват
но најзначајнији заједнички
празник човечанства и дан
победе слободног света,
који су чинили Совјетски
Савез, САД, Велика Брита

Свечаности присуствовао најстарији живи борац у Инђији, Крста Загорац

нија, Француска и Југосла
вија, а Србија је и тада била
на бољој страни света. Овај
дан је био и остаће, наш
главни празник! То је дан
националног тријумфа за
српски и руски народ, дан
народне гордости, дан туге
и вечног сећања, али и дан
слободе – истакла је Драги
ца Ковачевић.
Присутнима се обратио
председник Општине Инђи
ја Владимир Гак, најпре
честитајући Дан победе,
речима да никада не тре
ба заборавити шта су наши

НОВИ СЛАНКАМЕН

Припрема
за асфалтирање
Након Инђије, Јарковаца,
Љукова и Нових Карловаца,
на ред за асфалтирање дошле
су и неасфалтиране улице у
Новом Сланкамену. Механи
зација која врши припреме за
асфалтирање, налази се у ули
цама Иве Андрића, Млинска и
Карађорђева. Како је истакао
председник Месне заједнице
Нови Сланкамен Драган Кри
вошија, пројекат у склопу којег
ће бити асфалтиране све ули
це без асфалта на територији
општине Инђија, од великог је
значаја и за мештане тог инђиј
ског села, поготово за оне, који
су на улице без блата чекали и
по неколико деценија.
– Мештани поменутих ули
ца и оних у којима ће се тек
изводити радови, на асфалт
су чекали веома дуго и сада
су веома задовољни што се и

у нашем селу ради нешто што
је за њих битно. Поред поме
нутих, још неколико улица
биће асфалтирано у наредном
периоду, а део њих и током
јесени. Асфалтирање улица
Иве Андрића, Млинске и Кара
ђорђеве кренуће одмах након
изведених припремних радо
ва и у складу са временским
приликама – објаснио је Кри
вошија.
Подсетимо, радови у Новом
Сланкамену изводе се у окви
ру великог инфраструктурног
пројекта асфалтирања више
од 70 неасфалтираних улица
на територији општине Инђија.
Реализација пројекта почела је
8. марта ове године и за сада,
како истичу челници локалне
самоуправе, одвија се предви
ђеном динамиком.
М. Ђ.

преци тада учинили за чита
во човечанство.
– Заиста смо поносни
на антифашистичку сло
бодарску традицију нашег
народа. Сваке године обе
лежавамо 9. мај, пријемом
наших суграђана који су
организовани кроз СУБНОР,
али и сви оних, који ода
ју почаст жртвама и славе
дан победе над фашизмом.
У свим општинама у Срби
ји, последњих година се све
више спомињу жртве Првог
и Другог светског рата, рато
ва деведесетих, као и НАТО

агресије. Први пут у новијој
историји Србије, биће орга
низована шетња „Бесмртног
пука“ у Новом Саду, а општи
на Инђија ће се прикључити
осталим градовима. На тај
начин ћемо дати наш допри
нос и одати почаст свим
жртвама – казао је Гак.
После пригодног програ
ма, у којем су учествовали
ђаци Основне школе „Петар
Кочић“ и певачка група КУД
„Соко“, положени су и венци
на споменик Подунавскопартизанском одреду у цен
тру Инђије.
М. Ђ.

СТОМАЛОТОШКА СЛУЖБА

Нова опрема

Некад и сад

Служба
стоматолошке
здравствене заштите Дома
здравља „Др Милорад Мика
Павловић“ у Инђији, након
деценијског неулагања и про
падања опреме, у овој уста
нови обновила је стоматоло
шке, терапеутске и столице
у просторијама зубне техни
ке. Сопственим средствима
ове здравствене установе, и
уз подршку локалне самоу

праве, обезбеђени су најса
временији и најквалитетнији
материјали, како би се паци
јентима пружила врхунска
услуга.
Такође су окречене просто
рије, санирани плафони, али
су обезбеђени и рачунари
и столице за стоматолошку
ординацију, која се налази у
ОШ „Петар Кочић“.

М. Ђ.
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ВОЋАРИ ИЗ СЛАНКАМЕНА НА САЈМУ У РИМИНИЈУ

Контакти за будућу сарадњу

В

ише од 180 воћара из
Новог
Сланкамена,
заједно са представни
цима локалне самоуправе и
студентима Пољопривред
ног факултета, боравили су
од 8. до 10. маја на Међуна
родном сајму пољопривреде
„Макрфут“ у италијанском
граду Риминиjу. Другу годи
ну заредом сланкаменачки
воћари добили су прилику да
представе своје производе,
али и да успоставе контакте
како са италијанским, тако и
са колегама из других делова
Европе.
Током три дана Сајма,
забележена је велика посета
штанду, а воћари и представ
ници општине Инђија прису
ствовали су великом броју
састанака са представници
ма Сајма.
Луиђи Бјанки, директор
Међународног сајма воћар
ства „Макфрут“ Римини,
посетио је штанд воћара из
Новог Сланкамена, и том
приликом истакао да су вео
ма задовољни сарадњом са
једном од највећих воћар
ских задруга у нашој земљи.
– Веома сам задовољан
што воћари из Сланкаме
на и ове године учествују на
нашем сајму, јер контакти

Воћари из Сланкамена на Сајму у Риминију

који се остваре овде, треба
да послуже свима и за убуду
ће – рекао је Бјанки.
Како су истакли представ
ници Земљорадничке задру
ге „Воћар“ надају се сарадњи
са италијанским колегама,
као и да ће се наставити
традиција учешћа њихове
задруге на овом сајму у
Риминију.
– Наши воћњаци су бољи
од италијанских. Захваљу
јући професору Кесеровићу
и Задружном савезу Војво

дине, успели смо да напра
вимо савремене воћњаке –
истакао је Никола Котарац,
директор ЗЗ „Воћар“ из Новог
Сланкамена, и додао је да су
захваљујући Покрајинском
секретаријату за пољопри
вреду добили значајна сред
ства за субвенције, међутим,
када је прерада у питању да,
ипак, доста заостајемо.
Председник
Општине
Инђија Владимир Гак, задо
вољан је учешћем воћара
из Новог Сланкамена на Сај

му, истичући да су за једну
општину такви сајмови зна
чајни, исто колико и долазак
нових инвеститора.
– Подсетићу да је ово дру
го учешће наших воћара на
Сајму, а директор Бјанки,
недавно је боравио у нашој
општини. Најважније у све
му је да, Инђија где год да се
представља, заиста има шта
да понуди и да се никада не
задовољавамо
просечним
резултатима – рекао је Гак.
М. Ђ.

СВЕТСКИ ДАН ЦРВЕНОГ КРСТА

Деца у хуманитарној акцији

У

среду 8. маја, обеле
жен је Светски дан
Црвеног крста пред
стављањем Црвеног крста
Инђија у центру града,
на тргу код Поште где је,
поред промоције прве помо
ћи, борбе против трговине
људима, дифузије, безбед
ности деце у саобраћају,
превенције ХИВ-а/АИДС-а и
других активности, централ
ни догађај ове године био
је прављење мозаика од
чепова величине пет са пет
метара, у сарадњи са Удру
жењем „Чепом до осмеха“.
Црвени крст Инђија и Удру
жење „Чепом до осмеха“ већ
годинама сарађују на прику
пљању чепова, у сврху еко
лошко-хуманитарне акције
помоћи деци са инвалиди
тетом.
- Овог пута смо желели

Деца направила мозаик од пластичних чепова

да нагласимо ту компоненту
активиста и на тај начин под
стакнемо све наше суграђа
не да се прикључе акцији,
како би што већи број деце

могао да добије потребна
помагала - рекла је Мирела
Седлан, секретар ОО Црве
ног крста у Инђији.
Из Удружења „Чепом до

осмеха“ поручују да су током
шест година трајања акције,
прикупили преко 230 тона
пластичних чепова и на тај
начин помогли 23 малишана
из целе наше земље.
- Одлучили смо да деца
из инђијских школа скло
пе мозаик од пластичних
чепова, како бисмо послали
заједничку поруку и упутили
апел да се што више људи
укључи у нашу акцију, како
би се помогло што већем
броју малишана. Такође,
циљ нам је и да едукује
мо децу о значају очувања
животне средине и битно
сти рециклаже, како би на
време научили како да сачу
вају планету - рекла је Ања
Петровић,
председница
Удружења „Чепом до осме
ха“.
М. Ђ.
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СА САСТАНКА СИСТЕМА 48

Изградња трга код Гимназије

Н

а последњем састанку
Система 48 у Инђији,
одржаном у петак 10.
маја, било је речи о пројекту
који се односи на изградњу
трга код Гимназије, у самом
центру града. Према речима
председника Oпштине Влади
мира Гака, начињен је про
пуст, који се односи на геоме
ханичка истраживања, а која
су била неопходна да се спро
веду, како би локална самоу
права добила званичну доку
ментацију неопходну за изда
вање грађевинске дозволе.
– Пројекат је завршен, али

за расписивање јавне набавке
неопходно је да имамо, пре
свега, геомеханичка истражи

вања. Ради се о специфичним
истраживањима, поготово што
се трг налази у самом центру

Стиже десети инвеститор
Пред сед ник
Oпш тине
Инђија Владимир Гак, наја
вио је нову инвестицију на
последњем састанку Систе
ма 48.
– Процедура је завршена и
већ за који дан ћемо потписа
ти уговор за јубиларну, десе
ту инвестицију за непуне три

године у нашој општини.
Инве сти тор
је
отку пио
земљиште површине око 3,5
хектара у индустријској зони.
Према најавама, нови инве
ститор запослиће између 80
и 100 радника, али више о
свему томе говорићемо за
који дан – изјавио је Гак.

града – каже Гак и додаје, да
додатни проблем представља
цистерна за мазут, која лежи у
непосредној близини, а која се
користила за потребе грејања
стамбене и зграде у којима су
смештене средње школе.
– Сада су потребни додатни
услови за њено вађење и
измештање у складу са без
бедносним процедурама, али
очекујемо сваког дана да ће то
бити решено, и да ћемо моћи
да распишемо јавну набавку, а
затим и да кренемо у изград
њу трга – рекао је Гак.
М. Ђ.

У ЦЕНТРУ ИНЂИЈЕ БАХАТОСТ БЕЗ ПРЕМЦA

Посечена стабла липе
Д
оказ да појединим,
бахатим појединцима
„ништа није свето“ је
недавна сеча два стабла
липе у самом центру Инђи
је, у Улици Војводе Степе.
Ово дрвеће старо више од
30 година, засметало је
новом власнику објекта који
се налази у близини и он је,
самоиницијативно, одлучио
да треба да их посече. Све
се одиграло 1. маја, а пред
став ни ци
„Кому нал ца“
одмах су позвали комунал
ну инспекцију и полицију,
док су надлежне инспекциј
ске службе општине такође,
изашле на терен и предузе
ле све мере.
Према записнику Полици
је, налогодавац овог дела је
Д. В. из Инђије, док је саму
сечу извршило више лица из
Инђије и Крчедина. Виновни
ци овог кривичног дела
одмах су приведени, а према

Посечена стабла липе у центру Инђије

информацијама са послед
њег састанка Система 48 у
Инђији, инспекција је донела
решење да се стабла врате
у првобитно стање.
– То неће бити могуће на
тај начин. Зато смо донели

одлуку да се поставе две
липе сличног изгледа, висо
ке око 10 метара, које ће на
неки начин вратити тај визу
елни моменат. Починилац
овог прекршаја има закон
ски рок да постави нова ста

бла, ако то не уради, поста
виће „Комуналац“ о трошку
починиоца. Не може се неко
правити луд и уништавати
јавну имовину. Исто тако је
могао да склони споменик,
однесе клупе или сат из
центра. Што се нас тиче,
овај случај неће проћи нека
жњено – подвукао је пред
седник Општине Владимир
Гак.
Председник је напоменуо
да ће искористити сва
законска средства, од пре
кршајних и кривичних прија
ва, накнаде штете и друго.
– Надамо се да је ово
први и последњи овакав
случај, и да се нико више
неће усудити на уништава
ње јавне својине. Када се
саберу сви трошкови почи
ниоца, они неће бити мањи
од 2,5 милиона динара –
казао је Гак.
М. Ђ.
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ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Пројекат Матура 2019

Милисав Даничић

У

петак 10. маја у Средњој
техничкој школи „Нико
ла Тесла“ припадници
Полицијске управе у Сремској
Митровици су започели проје
кат „Матура 2019“ и то у свим
средњим школама на подруч
ју Срема. Циљ ове акције је
повећење безбедности уче
ника завршних разреда сред
њих школа, али и очувања
безбедности током матурских
прослава и других школских
манифестација.Током
овог
пројекта полицијски службе
ници ће матурантима одржа
ти низ предавања о штетно
сти конзумирања алкохола и
дрога и апеловати на њих да
током прослава не ремете јав
ни ред и мир и да се дослед
но придржавају саобраћајних
прописа, јер тако чувају и сво
ју безбедност и безбедност
других учесника у саобраћају.
Директор Средње техничке
школе „Никола Тесла“ Мили
сав Даничић је поздравио ову
акцију, сматрајући да се пона
вљањем ових предавања и
акција полиције може напра
вити системско решење када
су у питању матурске просла
ве.
– Мислим да је пре десе

Георгије Ступар

так година било више про
блема, јер није било оваквих
пројеката. Такође, и ми као
школа превентивно делује
мо, много посла смо обавили
у вези са овом тематиком и
то на састанцима са одељен
ским старешинама, указујући
на проблем опијања и небе
збедности до које оно дово
ди. Затим, у договору са орга
низатором матурске вечери
смо решили превоз ученика
од школе до сале. Додао бих
и да ће на матурској вечери
бити већи број наставника,
који ће моћи да контролишу
ученике, у сали се неће, као и
досад, служити жестока пића,
већ само пиво и сок, рекао је
Даничић.
Школски полицајац Геор
гије Ступар је овом прили
ком навео да је циљ пројек
та „Матура 2019“ да ученици
безбедно прославе матуру и
завршетак школе.
– У оквиру предавања биће
речи о превенцији недоличног
и насилног понашања, одржа
вања јавног реда и мира, пре
венцији злоупотребе алкохола
и дрога и безбедност у сао
браћају. Полицијски службе
ници ће појачано контролиса

Мирослав Јелача

ти јавни ред и мир у близини
школа, школских дворишта и
близини објеката у којим се
одржавају прославе матуре.
Матурантима желимо да без
бедно и лепо прославе завр
шетак школе, рекао је Георги
је Ступар.
Саобраћајни
полицајац
Мирослав Јелача је изјавио
да ће се поводом прославе
матуре спроводити појачана
контрола саобраћаја у бли
зини школа, улица, тргова и
места где се одржавају матур
ске вечери.
– Апелујемо на младе воза
че да се доследно придржа
вају саобраћајних прописа,
не конзумирају алкохол када
управљају моторним вози
лима. То је веома важно, јер
тиме могу да угрозе себе и
остале учеснике у саобраћа
ју. Уколико се и деси да попи
ју понеко пиће, увек могу да
кући оду таксијем или неким
другим алтернативним пре
возом. Скренуо бих пажњу на
обавезно везивање појаса на
предњем и задњем седишту,
забрану употребе мобили
них телефона у току вожње и
поштовање ограничења брзи
не, рекао је Јелача.
З. П.

СТАРА ПАЗОВА

Фестивал аматерских
друштава Војводине
56. Фестивал аматерских
друштава Војводине биће
одржан од 17. до 25. маја у
Старој Пазови, у организацији
Савеза уметничког стварала
штва Војводине и Савеза ама
тера општине Стара Пазова
под покровитељством општи
не Стара Пазова и подршку
старопазовачког Центра за
културу. У оквиру смотре биће
приказано осам представа из
Нове Пазове, Црвенке, Куле,

Сивца, Шида, Уздина, Ковина
и Старе Пазове. Све предста
ве се изводе у 20 часова у
Позоришној сали у Старој
Пазови, а најбоље аматере
Војводине оцењиваће стручни
жири. Улаз за све представе је
слободан. Војвођански амате
ри ове године одлучили су се
за поставку драмских комада
Мира Гаврана, Дарија Фоа,
Аугуста Стриндберга, Брани
слава Нушића, Ене Рајс, Јова

на Стерије Поповића, Бори
слава Пекића и Хане Зелино
ве, а с њима су радили реди
тељи: Александер Бако, Игор
Павловић, Фуад Табучић,
Миливоје Млађеновић, Цве
тин Аничић, Мирослав Жужић,
Јован Грујић и Ањичка Балаж.
Најбоље очекује пласман на
Републички фестивал аматер
ских друштава Србије који се
одржава у јуну у Кули.
С. С.
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IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Урош
Андрић и Мартина Матић,
Милорад Мајкић и Ивана
Филиповић.
ДОБИЛИ СИНА: Адам и
Јулијана Љубишић  Лежи
мир, Бранко и Александра
Сто ја ко вић  Срем ска
Митровица, Стеван и Миле
на Рибић Путинци, Сини
ша и Мирослава Радино
вић  Рума, Данијел и Вања
Наку Мачванска Митрови
ца, Драган и Марија Сојако
вић  Вишњићево, Влади
мир и Катица Благојевић 
Сремска Митровица, Мар
ко и Јована Гмизић  Пећин
ци, Ранко и Милица Јовано
вић  Кузмин.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Марко
и Јелена Радојчић  Кукујев
ци, Дараган и Марина
Игњатовић  Инђија, Дејан и
Сања Совиљ  Рума, Злат
ко и Једранка Хрецешин 
Лаћарак, Мирослав и Ивана
Ромић  Љуково, Стеван и
Сања Савчић  Кузмин.
УМРЛИ: Петровић Мило
сава рођ. 1946, Стојановић
Милан рођ. 1937, Вукелић
Божо рођ. 1952, Грбатинић
Душан рођ. 1949, Весић
Љубица рођ. 1928, Давогић
Љубица рођ. 1935, Котур
Зорка рођ. 1934, Мартино
вић Ана рођ. 1956, Коруга
Анкица рођ. 1952, Шандор
Невенка рођ. 1955, Божић
Раденко рођ. 1939, Бујић
Милош рођ. 1966, Секулић
Лазар рођ. 1950, Дитигер
Драгослав рођ. 1932, Мили
ћевић Љубица рођ. 1939,
Јовановић Марко рођ.
2000, Јенеи Стеван рођ.
1942, Милошевић Сава
рођ. 1951, Ђаковић Сретен
рођ. 1942, Копчок Ђура
рођ.
1952,
Јови ће вић
Љиљана рођ. 1949, Богиче
вић Јела рођ. 1954, Краји
новић Душан рођ. 1949,
Радуновић Јован рођ. 1934,
Арсић Горан рођ. 1974,
Тубић Пера рођ. 1953, Сте
пановић Нада рођ. 1943,
Миљевић Драгица рођ.
1932, Маријановић Мата
рођ. 1936, Неговановић
Софија рођ. 1926.

RUMA
УМРЛИ: Саво Тесла, рођ.
1952. год, Недељко Лакетић,
рођ. 1955. год, Вера Драгути
новић, рођ. 1933. год, Небој
ша Петровић, рођ. 1960.
год, Драгица Радовац, рођ.
1931.год, Љубица Шевић,
рођ. 1946. год, Манда Мујић,
рођ.1934. год, Даница Радић,
рођ. 1936. год, Даница Јови
чић, рођ. 1928. год.
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Индустријска зона

НАЈМОДЕРНИЈА АВИО-ИДУСТРИЈА СТИЖЕ У СТАРУ ПАЗОВУ

Посао за 450 радника

О

пштина Стара Пазова послед
њих дана у жижи је интересо
вања не само домаћих, него
и светских медија. Вест, да немачки
произвођач авио-мотора „МТУ аероенџинс“ улаже у овај део Срема, обра
довала је општинско руководство, али
и грађане овог краја. Према наводима
медија, потписивање уговора немачке
компаније, уколико се одлуче за ову
локацију, очекује се наредног месеца.
Око 450 радника у почетку биће
запослено у немачкој компанији „МТУ
аеро-енџинс“ која би требала да инве
стира у старопазовачкој општини, тач
није у индустријској зони дуж аутопута
Београд - Нови Сад. Према писању
медија, фабрика би се налазила на 15
километара од аеродрома.
Председник Србије Александар
Вучић истакао је приликом потписива
ња Меморандума о разумевању изме
ђу Министарства привреде и поме
нуте компаније, да је у Србију стигла
најмодернија авио-индустрија, те да је
у питању инвестиција која значи висо
котехнолошки живот и развој наше
земље.
– 200 милион
 а евра у последњих
девет година уложиле су домаће и
стране компаније које послују у југои
сточном делу Срема, што је утицало
на смањење броја незапослености –
истакао је председник Општине Стара
Пазова Ђорђе Радиновић.
Објаснио је зашто је Стара Пазова
повољно окружење.
– Код нас у наше индустријске зоне

Ђорђе Радиновић

долазе велики светски и европски
брендови, компаније које пажљиво
и дугорочно планирају сваку инве
стицију, узимајући у обзир и локално
окружење, могућност стварања потен
цијалних коопераната, постојање
сродних бранши из области производ
ње, обучене кадрове и расположиву
радну снагу. Наш рецепт даје резулта
те, а о томе сведоче и актуелне најаве
доласка нових инвеститора, који су у
самом врху европске и светске при
вреде. Пошто је то увек процес, ова
ква најава нас охрабрује да наставимо
да радимо најбоље што можемо, јер
на тај начин пратимо економски раз
вој који је уцртала републичка Влада

заједно са председником Алексан
дром Вучићем – истакао је Радиновић.
Једна од значајних инвестиција реа
лизована у последњих годину дана
јесте отварање логистичког центра
немачког прехрамбеног трговинског
ланца „Лидл“ у Новој Пазови, а на
територији старопазовачке општи
не у четири индустријске, потпуно
опремљене зоне на 1.500 хектара
површине, налазе се постројења и
представништва најуспешнијих свет
ских компанија као што су „Мерцедес
Бенц“, „Алумил“, „Нестле“, „Хусварна“,
ДХЛ, „Горење“, „Сканија“, „Волво“ и
друге.
С. Станковић
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САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА

Пројекат регулисања
саобраћаја

11. маја, радници поменутог комунал
ног предузећа ову врсту отпада одно
сили су из Нове Пазове, Војке и
Крњешеваца, а 18. маја акција ће
бити спроведена у Старој Пазови и
Голубинцима, док ће кабасти отпад у
Старим и Новим Бановцима и насе
љу Бановци Дунав, бити одношен 25.
маја. Из надлежног предузећа подсе
ћају да се под кабастим отпадом под
разумева: стари намештај, мали и
велики уређаји, мадраци, пећи, бици
кли, ковчези и слично и моле грађане
да не износе шут и грађевински
отпад.
С. С.
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АНАЛИЗА ЗЕМЉИШТА

Милион динара
из буџета

ЛОКАЛНА СМОУП
 РАВА
Савет са безбедност саобраћаја
општине Стара Пазова реализовао је
пројекат техничког регулисања сао
браћаја у свим насељеним местима у
овом крају у сарадњи са Министар
ством грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре и Јавним предузећем
„Путеви Србије“. Активности у оквиру
пројекта трајале су око годину дана, а
вредност израде истог је пет милион
а
динара које је обезбедила локална
самоуправа. Где који саобраћајни знак
треба да стоји и чија је надлежност
када се говори у путевима у старопа
зовачкој општини, само су нека од
питања чији одговори су се нашли у
недавно завршном пројекту који се
тиче поменутог пројекта. Применом
истог старопазовачко ЈКП „Чистоћа“ ће
штедети и до четири милион
 а динара
на годишњем нивоу, с обзиром на то
да ће за штете настале на путевима у
овом крају, бити надлежно ЈП „Путеви
Србије“. Значај пројекта огледа се и у
чињеници да све важне саобраћајни
це пресецају територију ове општине
попут ауто-пута Београд-Загреб и Бео
град-Нови Сад, затим магистрални пут
М22 и регионални путеви Р-106 и
Р-121, а кроз овај део Срема пролазе
и значајни железнички правци. С. С.

Сузбијање крпеља
и комараца
Општина Стара Пазова издвојила је
средства за сузбијање крпеља и одра
слих форми комараца са земље и из
ваздуха, а ова активност ће се обави
ти на 200 хектара површине када се
говори о крпељима, односно на 1.400
хектара површине када су у питању
одрасле форме комараца са земље, у
више третмана и 2.000 хектара повр
шине у два третмана када је у питању
препарат којим ће се извршити сузби
јање одраслих форми комараца из
ваздуха. Површине обухваћене трет
маном су вртићи, основне и средње
школе, игралишта, пич терени и цркве
не порте на територији општине у
свим насељима, а акценат ће бити и
на приобаљу Дунава.
С. С.

КУД „БРАНКО РАДИЋЕВИЋ“

Нова фолклорна
ношња

ЈКП „ЧИСТОЋА“

Одвоз кабастог
отпада

Старопазовачк о ЈКП „Чистоћа”
током маја, спровешће акцију одно
шења кабастог отпада на територији
старопазовачке општине. У суботу

За набавку нове и поправку и заме
ну нове ношње КУД-а „Бранко Радиче
вић” у Старој Пазови, локална самоу
права издвојила је 410 хиљада дина
ра. У питању је друштво старо 47
година, које броји око 400 чланова у
неколико секција, а организатори су и
Међународног фестивала дечијег
фолклора „Видовдански сусрети” у
Старој Пазови. Поред тога, добитници
су највиших друштвених признања ове
општине и Срема, као и великог броја
златних, сребрних и бронзаних плаке
та са Фестивала музичких друштава
Војводине.
С. С.

За анализу земљишта са узоркова
њем Општина Стара Пазова предви
дела је у буџету милион динара. Ана
лиза земљишта подразумева узимање
узорака за ратарске и повртарске кул
туре до дубине од 30 центиметара,
одређивање садржаја минералних
материја у земљишту и препорук а
ђубрења парцеле по планираним
биљним врстама у наредне четири
године. Узорковање и анализа вршиће
се у свих девет катастарских општина
на територији општине Стара Пазова.
Услуга испитивања узорака земљишта
вршиће се сукцесивно и обухватаће,
поред узимања, припреме и анализе
узорака, одређивање реакције земље
и земље у води, одређивање карбона
та, хумуса, лако приступачног фосфо
ра и калијума, класификацију добије
них резултата и достављање извешта
ја са препорукама по катастарским
општинама.
С. С.

ВОЈКА

Грејање у храму
Више од девет милиона динара
општина Стара Пазова издвојила је за
уградњу подног грејања у Храму Пре
носа моштију Светог оца Николаја у
Војки, старог више од 160 година. Под
сетимо, током прошле године обно
вљена је фасада на овом сакралном
објект у, спољашње иконе Светог
Архангела Михајла и Светог Николе и
кров, а сређена је и ограда и црквена
сала. Поред локалне самоуправе, у
обнови ове светиње учествује и Срп
ска православна црквена општина Вој
ка.
С. С.
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ПОПИС ИМОВИНЕ

Јавни конкурс за пописиваче

Н

а званичном сајту
Општине Шид обја
вљен је јавни конкурс
за избор пописивача на
пројекту „Имовина локалне
самоуправе - важна карика
локалног економског разво
ја - фаза II”. Овај пројекат
финансира Европска унија
у оквиру Програма Еxchange
5 из алокације за ИПА 2014,
а спроводи Министарство
државне управе и локал
не самоуправе (МДУЛС) у
сарадњи са Сталном конфе
ренцијом градова и општина
(СКГО) као имплементацио
ним партнером.
Тело за уговарање свих
пројеката грант шеме је
Министарство
финансија,
односно Сектор за угова
рање и финансирање про
грама из средстава Европ
ске уније (CFCU). Пројекат
спроводе општине Беочин
и Шид, и удружење Центар
за равномерни регионални
развој из Београда.
– По агенди коју имамо,
везано за потписани мемо
рандум са општином Беочин
и агенду, која је везана за
пројекат „Имовина локалне
самоуправе -важна кари
ка локалног развоја - фаза
II”, а који је почео званично
у децембру прошле годи
не, сада смо у ситуацији да
опредељујемо три пописи
вача, која ће уз подршку рад
ног тима радити оно што је

Ромко Папуга

главни део целог поступка,
а то је попуњавање одређе
не базе са подацима, који се
односе на имовину Општине
Шид у јавној својини. Значи,
користиће се неки подаци
које већ имамо у одређеним
базама, јер не треба забора
вити да је ово наставак про
јекта који смо имали 2014.
године. Један део података
смо већ унели у одговара
јућу апликацију, сада ћемо
кроз пројекат добити над
градњу апликације и биће
омогућен унос неких некрет
нина као што је грађевин
ско земљиште – каже Ромко
Папуга, координатор радног
тима овог пројекта и дода
је нека објашњења у вези
пописа.
– Радиће се контрола

одређених објеката на тере
ну, везано за само стање
објеката. Неки објекти због
дотрајалости нису можда
више у функцији, неки објек
ти ће можда бити и срушени.
Углавном, ми смо у фази да
изаберемо пописиваче, и
да после тродневне обуке,
првог јуна кренемо у сав тај
поступак – рекао је Папуга.
Сам попис и додатне рад
ње би трајале шест месеци.
У том периоду се очекује да
ће бити пописана комплетна
имовина Општине Шид и да
основни задатак, везан за
пројекат буде испуњен.
– Сва лица која буду иза
брана за пописиваче, треба
да испуњавају дневне нор
ме. Општинска имовина није
занемарљива, па они који

буду изабрани за пописива
че, имаће дневне и месеч
не норме које ће морати да
испуне. Везано за овај про
јекат, биће организована
обука и за лица из књиговод
ства, која ће након завршет
ка пописа, утврђивати вред
ност те имовине на основу
процене тржишне вредности
и уводити те податке у одре
ђене књиговодствене базе.
Имаћемо и додатне еду
кације са свим корисници
ма јавне својине, пре свега
мислим на јавна предуз ећа
и установе. Имајући у виду,
да смо на прошлој седници
Скупштине општине усвоји
ли две одлуке, једна се тиче
самог управљања, распо
лагања и коришћења сред
ствима у својини Општине
Шид, а друга се односи на
станове у својини Општине
Шид, практично их упознаје
мо са правилима понашања
везана за имовину коју кори
сте, а чији је носилац прав
не својине Општина Шид.
Надам се да ћемо у неким
фазама и роковима, како
је то зацртано самим про
јектом и његовом агендом,
испоштовати и тај пројекат
довести до краја, како је и
предвиђено – нада се Ромко
Папуга.
Конкурс за пописиваче је
отворен до 14. маја, а попи
сивачи ће бити ангажовани
на шест месеци. Д. Попов

Штаб за ванредне ситуације ОПШТИНЕ

Усвојен план рада

У

сали Скупштине општине Шид, 8.
маја одржана је седница Штаба за
ванредне ситуације.
Седницом је председавао командант
Штаба, председник Општине Шид, Пре
драг Вуковић. Чланови Штаба за ванред
не ситуације усвојили су извештај о раду
општинског Штаба за ванредне ситуације
за 2018. годину, годишњи план рада за
2019. годину, предлог оперативног плана
одбране од поплава и леда на подручју
општине Шид и оперативни план спро
вођења превентивних мера заштите од
пожара на отвореном простору и шумских
пожара, на подручју општине Шид.
Седници је присуствовао и Предраг
Владисављевић шеф Одсека за упра
вљање ризицима и цивилну заштиту
Сремска Митровица.
Д. П.

Предраг Владисављевић, Предраг Вуковић и Снежана Момировски
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СЛОВАЧКИ ДОМ: Фестивал дечјих народних песама

ловачко културно уметничко дру
штво „Једнота” организатор је
четвртог по реду фестивал дечјих
словачких народних песама. Фестивал је
одржан у недељу, 12. маја у просторијама
Друштва, а под називом „Кад ја запевам”.
- Фестивал се организује са циљем да
се на млађа покољења пренесу словачке
народне песме, а самим тим и припреме
млади солисти за даље фестивале који
се организују у Војводини. Ове године смо
припремили мале поклоне за све, у чему
нам је помогла Матица словачка у Србији
и Национ
 ални савет Словака у Војводини
- каже Блаженка Ђиерчан, председница
Организационог одбора Фестивал. Број
учесника на фестивалу је солидан. То и
госпођа Ђиерчан потврђује.
- На фестивал се пријавило 16 уче
сника из Бољеваца, Старе Пазове, Ило
ка, Ердевика, Бингуле, Шида и Луга.
Учествују деца од пет до 15 година. Све
извођаче ће пратити дечји оркестар из
Селенче, под руководством професора
др Јурија Суђија. Фестивал организујемо
у потпуности сами. Ове године ће то бити
нешто скромније. Сва културно-уметнич
ка друштва у Срему, прихватила су овај
фестивал, као добар начин да се ради са
децом. Из Шида ће ове године учествова
ти три представника, а то су Лука Валент,
Стефан Тркуља и Хана Ћосић. Са њима
ради Наташа Колар и види се по квали
тету да се са њима добро ради. Фестивал
је и прилика да се окупе руководиоц
 и кул

Фото: Ивана Радојковић

Кад ја запевам
С

турно-уметничких друштава и разменимо
искуства –додала је Ђиерчан.
Сала Словачког дома била је испуње
на до последњег места, а посетиоци су на
почетку могли да уживају у мини концерту
„Оркестрића”, како се зове дечји оркестар
из Селенче, а који је пратио све младе
певаче. Идејни творац овог оркестра Јуриј
Суђи је врло поносан на младе музичаре,
који већ четврту годину сарађује са Сло
вачким културно-уметничким друштвом
„Једнота” и задовољство му је што се та

сарадња и наставља.
Наташа Колар је спремала младе пева
че из Шида, много се вежбало. Међу њима
је била и најмлађи учесник Фестивала,
петогодишња Хана Ћосић, која је на пита
ње да ли воли да пева, одлучно одговори
ла да хоће да буде певачица.
Овај Фестивал је само један од датума
у календару активности СКУД-а „Једнота”.
У јуну их очекује путовање у Словачку, где
ће се чланови овог Друштва представити
на фестивалу у Ђетви.
Д. П.

ПРИЈЕМ ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ

Хуманост без граница

П

оводом
Националног
дана
добровољних
давалаца крви, а
у
организацији Општине Шид
и Црвеног крста Шид, у сали
Скупштине општине у петак,
10. маја одржан је пријем
за вишеструке добровољне
даваоце течности која живот
значи. Међу онима који су се
нашли на пријему је и Јован
Пајчин, који је крв дао 35 пута.

- Мој мотив да постанем
добровољни давалац крви је
пре свега хуманост, а онда и
сама чињеница да се после
тога добро осећам, некако
лагодније, каже Пајчин.
Велимир
Ранисавље
вић, председник Скупшти
не општине Шид, је изразио
захвалност свима који се ода
зивају и учествују у акцијама
добровољног давања крви.

Велимир Ранисављевић са добровољним даваоцима крви

- У овој недељи Црвеног
крста, када обележавамо и
Национални дан добровољ
них давалаца крви желим и
да се свима захвалим. Рећи
хвала, је мало. Од срца им
желим дуг живот и да остану
племенити до краја и да дају
крв док то буду могли, изјавио
је Ранисављевић.
Душица Полетан је секре
тар Црвеног крста Шид и

поводом овог догађаја је ука
зала на значај добровољног
давања крви.
- Традицион
 ално у недељи
Црвеног крста, обележава
се Национални дан добро
вољних давалаца крви, који
се иначе обележава 11. маја.
Сваке године локална само
управа општине Шид, при
ми делегацију добровољних
давалаца крви међу којима
су вишеструки даваоци, како
би заједно указали на значај
добровољног давања крви и
да промовишемо давалаштво
у сврху прикупљања што
већег броја јединица крви,
како би болнице задовољиле
своје потребе – каже Полетан.
Црвени крст Шид у сарад
њи са Заводом за трансфу
зију крви, организује једном
месечно акције добровољног
давалаштва у Шиду, као и у
селима Моровић и Вишњи
ћево. На територији шидске
општине има око хиљаду
активних добровољних дава
лаца крви.
Д. П.
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АДВОКАТ МР ЗОРАН ЛЕВАЈАЦ И ЊЕГОВО ПРАВО: ДА ЛИ КЛИЈЕНТИ ТРПЕ ШТЕТУ
ЗБОГ ПРОМЕНЕ БРОЈА РАЧУНА У ВОЈВОЂАНСКОЈ БАНЦИ?

За сада без доброг одговора

Н

Адвокат Левајац
банци шаље мејл у
ком између осталог
констатује да „у овом
тренутку у правном
систему функционише
читав низ
правоснажних
извршних решења у
којима је наведен мој
стари број пословног
рачуна, с тим да ће та
решења на наплату
доћи после
26. априла.“
и поставља поново
питање: „Како ће
уплатилац извршити
уплату на нови број
пословног рачуна,
када је у решењу било
које врсте, уписан
стари број?“

акон што је припојена ОТП бан
ци, Војвођанска банка је прак
тично престала да постоји. Фор
мално правно, то се одиграло тачно
26. априла 2019. године. Наиме, од
26. априла измењени су бројеви рач
на свим клијентима ове банке. То је
код ималаца рачуна изазвало мање –
више очекиване неугодности, гужве и
негодовања. Банке је све клијенте на
време обавестила о овој промени,
међутим, нашој редакцији обратио се
митровачки адвокат мр Зоран Лева
јац, који је предочио да ће промена
броја рачуна имати мало компликова
није последице за адвокате.
– Многе моје колеге нису у старту
уочиле потенцијални проблем кад је
реч о промени броја уплатног рачуна.
Међутим, то је трајало кратко, и сви
смо схватили у каквом смо заправо
проблему. Одмах по добијању обаве
сти од банке, ја сам путем и-мејла
контактирао банку и предочио им про
блем. Питао сам их шта ће бити са
уплатама на наш рачун од стране
лица којима је рецимо достављено
правоснажно, односно извршно реше
ње у којем је наведен стари број
нашег платног рачуна. Замолио сам
за објашњење на који начин ће се
превазићи проблеми везани за проме
ну броја рачуна и како ћу ја као кори
сник услуга бенке избећи потенцијал
не штетне последице, на које ни на
који начин нисам утицао. На то моје
питање убрзо ми је стигао мејл у ком
ми се банка „најпре захваљује на упу
ћеном допису и исказаном интересо
вању“. Након тога следи пасус у ком
се каже да ће банка од 26. априла све

Мр Зоран Левајац

уплате на стари број текућег рачуна
вратити уплатиоцу, прича Зоран Лева
јац.
Он даље наводи да је банци послао
нови мејл у ком је изразио „апсолутно
незадовољство“ тим решењем и поно
вио да ће трпети штету а да је није
проуз роковао. Од стране банке следи
нов мејл у ком он кажу да ће „изврши
ти проверу навода и одговорити у року
од 15 дана“.
12. априла адвокат Левајац добија
писано обавештење у ком се понавља
добар део преписке, банка се поново
„захваљује на упућеном допису, обра

Пи–ар пинг–понг
У вези случаја који је изложио адво
кат Зоран Левајац наша редакција се
обратила пи-ар служби Војвођанској
банци са истим питањем. Такође смо
питали да ли је могуће да се уплате
на стари број рачуна некако аутомат
ски „трансферишу“ на нове бројеве,
бар у неком прелазном периоду, како
клијенти не би били у штети.
Међутим, занимљива је та пи-ар
струка. Ви питате шта ви хоћете, а
они одговарају шта они хоће. Тек
после треће мејла госпођа из пи-ар
службе је дала конкретнији одговор и
рекла да „Овакве ситуације са проме
ном рачуна се дешавају у свим случа
јевима када се једна банка припаја
дугој. Дакле, ово није ни први ни
последњи случај да се мењају броје
ви рачуна клијената банке која се
припаја другој банци. Банка једно

ставно нема утицај на промену броја
рачуна клијента у оваквој ситуацији.
Поред наведеног, банка обавештава
само клијента о промени броја рачу
на, а на клијенту је да достави овај
податак коме је потребно. Тако и код
извршних судских решења странка у
поступку треба да обавести суд о про
мени броја рачуна, то свакако не
може чинити банка ако није странка у
поступку нити банка има сазнања у
ком поступку или решењу је наведен
који рачун.“ Додала је да није могуће
некакво аутоматско „трансферисање“
са старог на нови рачун јер „банке
отварају и воде рачуне клијената у
складу са прописима Народне банке
Србије који не остављају могућност
да банка задржи префикс (водећи
троцифрени број рачуна) банке која
јој се припаја“.

M NOVINE
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ћању, односно исказаном интересова
њу“. У том документу садржан је дели
мичан одговор на конкретно питање,
односно чињеница да после 26. апри
ла неће бити могућа уплата на стари
рачун. Банка адвоката Левајца упућу
је на Народну банку Србије, цитира
чланове Закона о заштити корисника
финансијских услуга и Одлуке о
поступку по приговору и притужби
правног лица, изражава „жаљење уко
лико“ адвокат Левајац „не подржава
пословну политику банке“ и на крају
се „захваљује на сарадњи и исказа
ном разумевању“.
Адвокат Левајац банци опет шаље
мејл у ком између осталог констатује
да „у овом тренутку у правном систе
му функционише читав низ правосна
жних извршних решења у којима је
наведен мој стари број пословног
рачуна, с тим да ће та решења на
наплату доћи после 26. априла. Пре
ма вашем објашњењу такве уплате ће
се враћати уплатиоц
 у. У овом момен
ту ја, као и многи други власници
пословних рачуна код ваше банке,
нисмо у могућности да мењамо било
шта у садржини тих решења која ће
доћи на наплату после 26. априла“ и
поставља поново питање: „како ће
уплатилац извршити уплату на нови
број пословног рачуна, када је у реше
њу било које врсте, уписан стари
број“.

Банка опет одговара да ће „изврши
ти проверу навода и одговорити у
року од 15 дана“. И одговорила је
пославши поново писано обавеште
ње које носи датум 25. април, а које је
идентично обавештењу од 12. апри
ла. односно, препуно захваљивања,
извињавања, опет захваљивања и
упућивања на Народно банку Србије.
Адвокат Левајац поново тражи кон
кретан одговор, а не уопштен. Он бан
ци потанко објашњава у каквом про
блему се налази и он и његови клијен
ти. Даје пластичан пример, опис
потенцијалне ситуације у вези извр
шне пресуде у којој је стари број рачу
на. Објашњава да се уплата може
извршити само на тај број рачуна, с
обзиром на то да је тај број уписан у
специјалну пуномоћ која је оверена
код јавног бележника, и на крају моли
банку да га поштеди уопштених одго
вора, већ да пруже конкретно реше
ње и напомиње да измена броја рачу
на није ствар која би клијента суштин
ски требало да интересуј, а још мање
да му прави штету коју није изазвао.
– Међутим, са банком се није могло
изаћи на крај, каже Зоран Левајац и
додаје да ово свакако није крај њего
вог покушаја да од банке добије задо
вољавајући одговор и решење про
блема у који је упао без своје криви
це.

Светлана Цуцанић

Банка одговара да ће „извршити проверу наво
да и одговорити у року од 15 дана“. И одговори
ла је пославши поново писано обавештење које
носи датум 25. април, а које је идентично обаве
штењу од 12. априла. Односно, препуно захва
љивања, извињавања, опет захваљивања и
упућивања на Народно банку Србије
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ЈП „СРЕМ-ГАС“

Обавештење
о плаћању рачуна

За Јавно предузеће „Срем-гас“
Сремска Митровица, услугу штампе
и дистрибуције рачуна потрошачи
ма врши Јавно предуизеће „Пошта
Србије“.
Приликом штампе последњег,
априлског рачуна за потрошњу при
родног гаса, поменуто предузеће
грешком је одштампало и поделило
по два истоветна рачуна за сваког
потрошача.
Овом приликом се извињавамо
због пропуста ЈП „Пошта Србије“ и
обавештавамо цењене потрошаче,
да приликом плаћања априлског
рачуна плаћају само један рачун.

ВОЈСКА СРБИЈЕ

Отворени дан
Војска Србије, у циљу промовисања
војног позива, 18. маја у касарни
„Бошко Палковљевић Пинки“ у Срем
ској Митровици, реализоваће акцију
„Отворени дан“, у времену од 08,30 до
14 часова.
Сви заинтересовани грађани могу
да дођу у касарну, где ће бити прика
зан део наоружања и војне опреме
којим располажу јединице Прве брига
де Копнене војске, као и приказ дела
оперативних способности.

СТАРИ СЛАНКАМЕН

„Златни котлић“
У организацији Месне заједнице
Стари Сланк амен, а уз подршку
Туристичке организације општине
Инђија у суботу, 18. маја у порти
цркве Светог Николе у Старом Слан
камену биће одржано традиционал
но такмичење у кувању рибље чор
бе, „Златни котлић“.
Програм, уједно и такмичење,
почиње у 13 часова, док је прогла
шење победник а предвиђено за
15:30 часова. Улаз и дегустација
рибље чорбе је бесплатна, а такми
чари плаћају котизацију од 1.000
динара.
Војвођанска банка у Сремској Митровици

М. Ђ.
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МАРИЦА ЈОВАНОВИЋ, ПРЕДУЗЕТНИЦА ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Нелојална конкуренција и
шверц су велики проблеми
Кинеске
продавнице су
нам велики
проблем.
Можемо да
занемаримо
њихове улазне
цене и остало,
али обратите
пажњу на
куцање рачуна.
Сигурно бисмо
ми, и слична
предузећа
другачије
пословали, када
би се ту довео
ред. Ми нисмо
хтели да узмемо
новац на брзину,
већ смо
изабрали дужи и
тежи пут, а то је
да се издвојимо
квалитетом и
понудимо нешто
чега нема на
нашем тржишту,
а то су
најпре величине
гардеробе, каже
Марица
Јовановић

Марица Јовановић

Б

авити се домаћом про
изводњ ом
у
нашој
земљи није нимало лак
задатак. Велики намети, кон
куренција, слобода тржишта
у ком исти третман има про
извод из иностранства и
домаћи призвод, шверц су
само неки од проблема са
којима се сусрећу домаћи
произвођачи. У Србији је
било спорадичних акција и
покушаја да се фаворизује
домаћа роба, али су углав
ном биле кратког даха. На
пример, када дамо 100 дина
ра за домаћи производ, често
и до 95 динара остаје у
земљи и иде на трошкове
производње, плате радника,
инвестиције и издвајања за
просвету, здравство, пензије,
а само пет динара одлази као
профит власник а фирме.
Како је бавити се домаћом
производњом разговарали
смо са Марицом Јовановић,
власницом Кројачке радње
„Лела“ из Сремске Митрови
це. Сигурно је сваки Митров
чанин упознат са брендом
„Лела“, који постоји од 1996.
године. Ова кројачка радња
се бави продајом женске и
мушке гардеробе.
– Као грађевински инжи
њер сам радила у „Хидрогра
ђевинару“, нисам добила
отказ, него сам решила да
узмем судбину у своје руке.
Знање стечено на факултету

нашло је примену и у мом
новом послу. Деведесетих
година, када смо почињали,
било је врло тешко набавити
материјал, јер понуде није
било код нас. Када смо почи
њали, нису постојали креди
ти, сада је то мало другачије.
Ми се трудимо да искористи
мо све подстицаје које нам
наше пословање дозвољава.
Увек гледамо да искористимо
субвенције које даје Нацио
нална служба за запошљава
ње и с њима заиста имамо

Широк асортиман

одличну сарадњу, говори
Марица Јовановић.
Ово породично предузеће
има десет запослених. А свој
опстанак на тржишту Марица
објашњава улагањем додат
ног рада у синдикалну прода
ју, као и сталном посвећива
њу одржавању квалитета про
извода и услуге. продајом на
терену. Према њеном мишље
њу највећи проблем су кине
ске продавнице, шверц и
пијаца, које су нелојлна конку
ренција.
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Недеља Црвеног крста

Љубазно особље

– Кинеске продавнице су
нам велики проблем. Можемо
да занемаримо њихове ула
зне цене и остало, али обра
тите пажњу на куцање рачу
на. Сигурно бисмо ми, и слич
на
преду зећ а
другач ије
пословали, када би се ту
довео ред. Ми нисмо хтели да
узмемо новац на брзину, већ
смо изабрали дужи и тежи
пут, а то је да се издвојимо
квалитетом и понудимо нешто
чега нема на нашем тржишту,
а то су најпре величине гарде
робе. Тражили смо простор
где је мања понуда. Циљна
група нам су нам били људи
који су у ствари занемарени
на тржишту, односно особе
које нису стандардне грађе.
Нама због великих бројева
долазе људи из Шида, Руме,
Богатића, Инђије, Новог Сада.
Шав мора да буде како треба,
материјале узимамо од ква
литетног добављача већ дуги
низ година, цене су нам при

хватљиве, како бисмо и ми
опстали, али и муштерије,
наводи Марица Јовановић.
Ова дугогодишња предузет
ница отварања тржног центра
у Сремској Митровици дожи
вљава као још један изазов,
али се нада да ће купци и
даље препознавати квалитет
њеног бренда. Такође, Мари
ца је свесна ере дигитализа
ције па и у том правцу усме
рава своје активности у сми
слу маркетинга и продаје.
– Добили смо грант од
250.000 динара, који нам је
доделио Б92 за женско пред
узетништво. Направили смо
један бизнис план којим смо
проширили женску конфекци
ју, добили смо средства и
сада у понуди имамо кардига
не и панталоне. То је обогати
ло нашу понуду и одговорило
на потребе наших купаца,
објашњава Марица.
Марица се нада да ће њена
фирма опстати и у будућно
сти, иако њена деца не желе
да се баве овим послом.
– Наша деца нису заинте
ресована да се баве овим
послом. На крају крајева, ми
смо и кренули у ову причу
како бисмо направили деци
могућност избора, како би
могла да се нормално школу
ју. Надам се да ћемо успети
да нађемо неко решење који
ће функционисати када ја и
муж одемо у пензију. Код нас
радници раде по 20 година,
јер је мој мото увек био да
посао мора бити обострани
интерес, наводи Марица.
Такође, Марица из свог
дугогодишњег искуства сма
тра да би држава требало да
подстиче домаће произвођа
че укидањем нелојалне конку
ренције и смањењем обаве
за.
З. Поповић
Б. Туцаковић

Међународни дан Црве
ног крста обележава се 8.
маја, када је почела и Неде
ља Црвеног крста која траје
до 15. маја. Мото овогоди
шњег обележавања ова два
датума је „Љубав! Ја волим
Црвени крст”. За кориснике
Народне кухиње у Старој
Пазови на Светски дан ове
организације појачани су
оброци уз поделу парадајза,
9. маја у просторијама ПУ
„Радост” у Новим Бановци
ма одржано је предавања за
родитеље о здравој исхрани
деце, док је у петак 10. маја
одржан састанак у оквиру
Клуба младих волонтера
Црвеног крста у просторија
ма Клуба за дневни боравак
старих и одраслих лица у
Старој Пазови, где су се
приказали радови приспели
на конкурс „Крв живот зна
чи”, а наградили су се и
сарадници који су у прет

ходној години допринели
промовисању рада ове
организације. Истог дана,
10. маја у Новим Бановцима
реал изован а
је
акција
добровољног давања крви у
Дому културу, а 11. маја
волонтери старопазовачког
Црвеног крста учествовали
су на Раид кросу у активно
сти у којој се, кроз практич
не примере учи о улози
Црвеног крста у ратним
сукобима и стичу знања о
међународном хуманитар
ном праву. 13. маја за волон
тере из Војводине организо
ван је пријем у Покрајинској
влади, а уочи завршетк а
обележавања овог датума,
Црвени крст угостио је уче
нике ШОСО „Антон Скала”
који су приказали радове на
тему „Љубав”, док је у ПУ
„Полетарац” у Старој Пазо
ви одржано предавање о
здравој исхрани деце. С. С.

АРТ ЦЕНТАР „ХЛЕБА И ИГАРА“

Успех дечје представе
Дечја представа „Со вред
нија од злата” старопазо
вачког Арт центра „Хлеба и
игара” пласирала се на 62.
Покрајинску смотру дечијег
сценс ког
ствар ал аш тва
„Мајски сусрети“, која ће се
одржати од 14. до 16. маја у
Културном центру „Лукијан
Мушицки“ у Темерину, у
организацији Савеза умет
ничког стваралаштва амате
ра Војводине и општине
Темерин. У оквиру троднев
ног програма биће приказа
но 13 представа из Бачке
Тополе, Старе Пазове,
Сремске Митровице, Новог
Итебеја, Инђије, Панчева,
Клек а, Пећинаца, Бача,
Ковина, Бачке Топле, Црвен

ке и Куле, које су се у конку
ренцији од 38 представа у
свим деловима Војводине,
одлуком професора и само
сталног стручног сарадника
на катедри за глуму Акаде
мије уметности у Новом
Саду Миљана Војновића,
избориле за пласман на
виши ранг такмичења. Све
чано отварање фестивала
је у уторак 14. маја, док је
додела награда заказана за
четвртак 16. мај у 17 часова,
уочи које ће се приказати
кратки филмови о радиони
ци Драмске групе „Цеком“
из Зрењанина и радионици
Дечије драме Градског позо
ришта из Руме.

С. С.
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Фудбал се враћа кући

Јирген Клоп са својим играчима после утакмице са Барселоном

крет Јунајтеда против Париза. После 0:2
код куће, Манчестер добија 3:1 у гости
ма и пролази даље. Ајакс после антоло
гијске утакмице у Мадриду и размонти
равања Реала 4:1 прави још једно чудо
и преокрет. Јувентус против Атлетика
губи први меч 2:0. Нестварни
Роналдо води Јуве до победе од 3:0
у реваншу и пролаза даље.
У четвртфиналу опет Ајакс прави
чудо и добија Јувентус у гостима.
Тотенхем пролази Сити после
нестварног реванша и седам голова
на Етихаду. 4:3 за грађане, пони
штен гол у задњем минуту и певци
иду даље због минималне победе у
првом мечу и гола у гостима.
А полуфинале – спектакл. Морам
признати да сам већ отписао Ливер
пул после пораза од 3:0 у Барсело
ни. Био сам убеђен да ће им Ката
лонци спаковати неки гол у реваншу
и срушити све наде. Није ми се чак
ни гледала утакмица. Ипак сам је
одгледао из поштовања према тра
дицији бесомучног праћења фудба
ла од кад знам за себе. И нисам се
покајао. Све оно што смо видели у
том мечу и победи Ливерпула од 4:0
може да стане у једну реч – карак
тер. То је оно што екипи Барселоне
фали у одлучујућим мечевима већ
Marca

У

последње време, често смо могли настао овакав формат такмичења. И
чути фразу „фудбал се враћа стварно, када се осврнемо уназад и при
кући“. Слоган који потиче из песме сетимо се неких окршаја у нокаут фази
која је снимљена непосредно пред поче овог пролећа, јасно је да смо присуство
так Европског првенства у Енглеској вали историји.
1996. године, а алудирао је на чињеницу
У осмини финала смо гледали прео
да је Енглеска колевка фудбала и
да је време да се велики трофеји
врате на Острво. Репрезентација се
није прославила у задњих неколико
деценија, а песма је поново постала
хит међу енглеским тифозима про
шле године током Светског првен
ства. Како је турнир одмицао, расле
су наде да би њихова селекција
могла далеко да добаци, можда
неким чудом и да освоји трофеј.
Стигли су до полуфинала са Хрва
тима, даље нису могли.
Ових дана, слоган је поново
постао актуелан, овога пута због
клупског фудбала. Имамо незапам
ћену ситуацију, где четири енглеска
клуба учествују у оба финала
европских такмичења. Апсолутна
доминација. Три од та четири клуба
су из Лондона, што значи да један
трофеј сигурно иде у тај град. А
можда и оба. Али доста о Енглези
ма.
Општи је утисак да је ова сезона
Лео Меси
Лиге шампиона најбоља од када је

M NOVINE
FiveThirtyEight

Лукас Моура, јунак утакмице у Амстердаму

Маурисио Покетино

Вероватно је читав свет
био уз симпатичне
копљанике који су били
хит ове сезоне Лиге
шампиона. Оно што им се
десило у реванш мечу
пред својом публиком,
после победе у Енглеској,
тешко је речима описати.
Ретки су моменти у
фудбалу, и спорту уопште,
када видите да после
утакмице плачу и
победници и побеђени.
Утакмица за инфаркт

Daily Mail

неколико година уназад. Једна је ствар
играти у првенству и крцкати бодове од
нејаких противника. Друга је ствар оди
грати добро када је најпотребније. И ако
мене питате, Меси није никакав лидер.
Свака част на игри и таленту, али пока
жи брате мало емоције. Покажи да ти је
стало, да си тужан или да си попиздео.
Немој као миш неки да сагнеш главу и
бежиш у рупу после утакмице. Изађи
пред новинаре, буди самокритичан,
пљуни саиграче, тренера, било шта...
Ништа.
Екипа Јиргена Клопа, харизматичног
Немца са исполираним вештацима који
је сјајан мотиватор, показала је карак
тер. Не знам шта им је тренер рекао у
свлачионици пре меча, али играчи
Ливерпула су изашли на терен напаље
ни као звери и демолирали моћну Бар
су. Млади Трент Александер Арнолд је
код последњег гола направио мајмуне
од комплетне одбране Барселоне. Испа
ли су смешни. Ливерпул ће играти друго
финале заредом. Заслужено.
У другом полуфиналу гледали смо

Тоби Алдервејлед теши Душана Тадића
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грчку трагедију у режији Тотенхема и
Ајакса. Вероватно је читав свет био уз
симпатичне копљанике, који су били хит
ове сезоне Лиге шампиона. Оно што им
се десило у реванш мечу пред својом
публиком, после победе у Енглеској,
тешко је речима описати. После 2:0 на
полувремену, Ајакс прима три гола у
наставку и испада из такмичења. Карне
валска атмосфера на крцатој „Јохан
Кројф Арени“ се у последњем минуту
надокнаде времена претворила у спро
вод. Ретки су моменти у фудбалу, и
спорту уопште, када видите да после
утакмице плачу играчи и једне и друге
екипе. Утакмица за инфаркт.
Може се рећи да је Ајакс платио данак
неискуству. Наставили су у другом полу
времену да се отворено надигравају са
противником што их је коштало. Нарав
но, треба одати признање Тотенхему и
невероватном Маурисију Покетину, који
је без уложеног динара ове сезоне сти
гао до финала Лиге шампиона. Свака
част.
Што се тиче Лиге Европе, нереално је
поредити ово такмичење са историјском
сезоном у Лиги шампиона. Ипак, и ту је
било доброг фудбала и узбуђења. На
крају, финале између Арсенала и Челзи
ја. Остаје жал за сјајном екипом Ајнтрах
та у којој наступа српска колонија на
челу са нашим Луком Јовићем. Испали
су од Челзија у полуфиналу после пена
ла. Слична прича као и Ајакс – таленто
вана генерација која ће се највероватни
је распродати током лета.
Енглески клубови имају сезону за
памћење у европским такмичењима.
Може се рећи да су заслужили с обзи
ром на то да је енглеска Премијер лига
вероватно и најјача на свету. Фудбал се,
изгледа, стварно вратио кући. Али не
само у Енглеску. Вратио се и у домове и
срца свих оних који су престали да веру
ју у њега, мислећи да се све врти око
новца и да нема места изненађењима.
Без обзира на то шта се деси у финали
ма, овога пута, фудбал је победио.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

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

Нови Сад: Црвена Звезда –
Цемент 2:0; Суботица: Бачка
1901 – Дунав 3:1; Кула: Хајдук
1912 – Борац 1:2; Пригревица:
Братство 1946 – Омладинац
2:1; Сремска Митровица: Рад
нички (СМ) – Кабел 2:4; Нова
Пазова: Раднички (НП) – Желе
зничар 3:2; Панчево: Динамо
1945 – Раднички (З) 0:0; Чела
рево: ЧСК Пивара – ОФК Вршац
3:2; Младост је била слободна.

Сремска Митровица: Трго
вачки – Ноћај 10:0; Лежимир:
Планинац – Змај 3:0; Шашин
ци: Слобода – Граничар 3:1;
Засавица: Слога – Срем (СР)
1:1; Сремска Митровиц а:
Срем (СМ) – Борац (ВР) 6:3;
Рача: Борац (Ра) – Полетарац
4:1.

Кисач: Татра – Слога (Е) 1:1;
Стара Пазова: Јединство –
Југовић 1:1; Рума: Први Мај –
Борац (Ш) 5:2; Војка: Сремац –
Подриње 0:0; Шид: Раднички –
Подунавац 3:1; Бешка: Хајдук
(Б) – ЛСК 4:1; Темерин: Слога
(Т) – Хајдук (Д) 2:1; Хајдук (Ч) је
био слободан.

01. Слога
02. Трговачки
03. Срем (СР)
04. Слобода
05. Планинац
06. Граничар
07. Змај
08. Борац (Ра)
09. Срем (СМ)
10. Борац (ВР)
11. Полетарац
12. Ноћај

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

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

36
36
36
36
36
36
36
36

32
25
19
18
16
12
10
10

3
9
9
11
8
12
11
10

1
2
8
7
12
12
15
16

94:20
69:28
56:28
62:35
47:35
46:47
34:39
26:42

57
47
39
38
33
28
22
21

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

36
36
36
36
36
36
36
36

12
12
10
11
7
6
8
7

8
7
11
10
11
11
6
9

16
17
15
15
18
19
22
20

35:45
35:46
24:35
39:48
21:43
35:52
23:67
31:67

25
25
25
24
22
20
20
18

СРЕМСКА ЛИГА
Салаш Ноћајски: Будућност
– Борац (М) 1:2; Голубинци:
Јадран – Борац (К) 4:2; Нови
Карловци: Полет – Напредак
0:2; Купиново: Купиново –
Љуково 0:10 (прекид 77); Врд
ник: Рудар – Словен 3:1; Инђи
ја: Железничар – Слобода 0:1;
Витојевци: Партизан – ПСК 5:0
(прекид 75′); Доњи Петровци:
Доњи Петровци – Граничар 2:1.
01. Слобода
02. Железн.
03. Јадран
04. Партизан
05. Будућност
06. ПСК
07. Љуково
08. Рудар
09. Напредак
10. Д. Петровци
11. Борац (М)
12. Борац (К)
13. Полет
14. Словен
15. Граничар
16. Купиново

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

20
17
18
16
13
12
11
10
11
10
9
9
7
4
4
1

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

3
3
5
5
8
10
9
8
14
12
13
14
12
16
18
22

51:15
52:14
64:27
67:21
70:37
39:46
52:39
39:34
48:45
39:49
37:44
50:52
34:45
22:54
28:89
10:91

62
56
56
52
43
39
38
37
33
33
30
29
27
17
14
4

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Вашица: Напредак – Једин
ство (М) 4:1; Љуба: Јединство
(Љ) – Једнота 3:2; Беркасово:
Сремац – Ердевик 2017 1:0;
Јамена: Граничар – Омлади
нац (Б) 5:1; Бингула: ОФК Бин
гула – Борац 2:0; Гибарац:
Синђелић – ОФК Бачинци 3:5.
01. Сремац
02. Једнота
03. Ердевик
04. Напредак
05. Једин. (Љ)
06. Једин. (М)
07. Синђелић
08. ОФК Бачин.
09. Омлад.(Б)
10. Граничар
11. ОФК Бинг.
12. Борац

18 16 1 1 63:16 49
18 13 1 4 61:17 40
18 11 4 3 42:16 37
18 9 3 6 49:26 30
18 9 3 6 34:32 30
18 8 4 6 43:30 28
18 5 5 8 36:39 20
18 6 2 10 36:42 20
18 6 1 11 39:54 19
18 4 4 10 27:36 16
18 4 2 12 19:53 14
18 1 2 15 14:102 5

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

27
27
28
27
27
28
27
27
28
27
27
27
28
27
27
27
28

22
17
13
14
13
11
8
10
9
9
10
8
8
8
8
7
7

2
6
6
3
3
8
13
5
7
6
3
7
7
6
5
8
5

3
4
9
10
11
9
6
12
12
12
14
12
13
13
14
12
16

66:20
42:15
40:31
31:25
38:32
29:25
33:28
26:29
36:37
27:30
34:38
36:44
30:50
26:41
25:34
26:40
26:52

68
57
45
45
42
41
37
35
34
33
33
31
31
30
29
29
26

МОЛ СРЕМ
Буђановци: Младост – Сло
га (Ч) 2:1; Пећинци: Доњи Срем
2015 – БСК 1:2; Вогањ: Слога
(В) – Напредак 0:1; Обреж: Гра
ничар – Хајдук 0:0; Равње: Зека
Буљубаша – Крушедол 0:2;
Манђелос: Фрушкогорац – ОФК
Бикић 3:3; Сремска Митрови
ца: Митрос – Фрушка Гора 3:0;
Кукујевци: Обилић 1993 –
Шумар 1:1.
01. Доњи Срем
02. Хајдук
03. Митрос
04. Обилић
05. Крушедол
06. ОФК Бикић
07. БСК
08. Напредак
09. Шумар
10. Ф. Гора
11. Граничар
12. Слога (В)
13. Зека Буљу.
14. Фрушког.
15. Слога (Ч)
16. Младост

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

18
13
15
13
14
12
11
11
10
10
8
7
7
2
3
3

4
8
1
5
1
5
6
6
5
4
5
7
2
7
2
2

2
3
8
6
9
7
7
7
9
10
11
10
15
15
19
19

75:17
48:16
48:35
37:21
51:26
42:22
38:23
37:28
37:30
33:36
38:40
33:30
29:47
16:71
22:75
15:82

57
47
46
44
43
41
39
39
35
34
29
28
23
13
11
11

ОФЛ РУМА – ИРИГ 1
Никинци: Полет – Јединство
(К) 3:0; Хртковци: Хртковци –
Борац 3:0; Мали Радинци: Фру
шкогорац – 27.Октобар 2:0;
Рума: Јединство (Ру) – Грани
чар 3:0; Добринци: Сремац –
Јединство (Пл) 2:2; Војводина је
била слободна.
01. Сремац
02. Хртковци
03. Фрушког.
04. Једин. (Ру)
05. Једин.(Пл)
06. Војводина
07. Борац
08. Полет
09. Граничар
10. 27.Октобар
11. Једин. (К)

17
17
17
17
17
17
18
18
17
17
18

12
12
11
10
7
7
7
5
4
2
2

4
2
4
6
7
2
2
2
1
1
1

1
3
2
1
3
8
9
11
12
14
15

56:16
37:20
41:20
40:16
43:24
43:36
37:33
28:49
24:37
23:63
15:73

40
38
37
36
28
23
23
17
13
7
7

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

14
13
11
11
9
10
7
7
4
4
3
4

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

2
3
5
7
6
8
8
9
10
13
12
14

58:19
52:20
53:39
35:29
46:29
34:28
44:39
38:47
44:57
34:61
34:54
29:79

45
42
36
34
31
31
25
24
17
14
13
13

ОФЛ ИНЂИЈА – ИРИГ
– СТАРА ПАЗОВА

23
24
24
23
24
24
23
23
23
23
23
23
23
24
23

16
14
13
11
12
9
9
11
9
10
8
9
6
4
0

4
7
6
5
1
9
8
2
5
1
7
3
7
3
0

3
3
5
7
11
6
6
10
9
12
8
11
10
17
23

49:18
29:16
40:16
41:26
37:32
36:27
25:19
30:35
40:38
40:25
26:27
42:35
20:23
22:61
3:82

52
49
45
38
37
36
35
35
32
31
31
30
25
15
0

OФЛ ПЕЋИНЦИ

Чортановци: ЧСК – Слога
(М) 3:3; Јарковци: Борац –
Планинац 3:4; Ириг: Раднички
– Фрушкогорац 8:1; Јазак: Цар
Урош – Дунав 0:2; Слога (К) је
била слободна.

Шимановци: Хајдук 1932 –
ОФК Брестач 3:8; Карловчић:
Ловац – Словен 0:3; Прхово:
Младост 1935 – Срем 0:4;
Суботиште: Витез – Камени
2:2; Сремац је био слободан.

1. Раднички
2. Дунав
3. ЧСК
4. Слога (М)
5. Цар Урош
6. Фрушкогорац
7. Борац
8. Планинац
9. Слога (К)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

13 10 3 0 42:9 33
12 9 2 1 24:6 29
12 6 4 2 30:15 22
13 5 4 4 31:22 19
13 6 1 6 25:18 19
12 5 1 6 17:25 16
12 2 3 7 17:36 9
13 2 0 11 14:41 6
12 2 0 10 9:37 6

ОФК Брестач
Сремац
Срем
Словен
Камени
Хајдук 1932
Младост
Ловац
Витез

15 12 2 1 72:19 38
14 12 1 1 42:13 37
14 11 1 2 42:17 34
14 5 2 7 29:34 17
14 5 2 7 26:35 17
13 4 0 9 20:43 12
14 3 2 9 26:40 11
13 3 1 9 21:28 10
15 2 1 12 19:68 7

КАРАТЕ КЛУБ „СРЕМ“

Велики успех
Митровчана

У

суботу 11. маја је одр
жан Куп Србије за кадете,
јуниоре, млађе сениоре и
сениоре, а у недељу 12. маја
„Међународни Дунав Куп - Нови
Сад Опен“. Домаћин оба дана је
био Беочи, а организатор Кара
те Федерација Србије и Карате
Савез Војводине.
Првог дана такмичења за
Карате клуб „Срем“ наступили
су Владимир Пашић у катама
и борбама у категорији мла
ђи сениори, затим у катама
за кадеткиње Миа Тесевкић и
Николина Грубиша, која је осво
јила сребрну медаљу у катама
на овом Купу Србије.
На Дунав Купу на ком је уче
шће узело 100 клубова и преко
600 такмичара из земље и ино
странства каратисти Иве Вин
ковић у пуном саставу су осво
јили су пехар за најмасовнији
клуб, а такође и по броју меда
ља заузели сам врх. Освојили
су укупно 17 медаља, од тога
седам злата, шест сребра и

четири бронзе. Златне медаље
су освојили Анђела Перовић
(2 пута), Миона Мурић, Матеја
Видовић, Јована Радовановић,
Хелена Малбашић, Уна Бре
бан. Сребро је припало Биљани
Драгојловић у борбама, Јова
ну Матаруги, Јовани Жегарац,
Андреи Аничић, Миони Мурић
и Сари Старчевић. Бронзану
медаљу су освојили Јана Бје
лић, Нина Драгојловић, Сара
Старчевић и Елена Милоше
вић.
Позив за учешће на Балкан
ском првенству које ће се одр
жати крајем маја у Бања Луци
добило је пет такмичарки из
Срема и то Миона Мурић, Анђе
ла Перовић, Биљана Драгојло
вић, Сара Старчевић и Елена
Милошевић. Према речима
њиховог тренера Иве Винковић
очекују их завршне клупске при
преме, како би оствариле што
бољи пласман на Балканском
шампионату и одбарниле про
шлогодишње злато. 
З. П.

ДРУШТВО

15. MAJ 2019.

M NOVINE

ШИДСКА ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА

САОПШТЕЊА
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Цена црног лука
„оцрнила” новчанике

Арпад

К

упци на Зеленој пијаци
у Шиду, били су зате
чени претходних дана,
када су пожелели да купе
црни лук. До пре две неде
ље, цена за килограм ове
намирнице, без које нема
јела у Срему, износила је
90 динара. Ускоро су потро
шачи били непријатно изне
нађени скоком цене, са већ
великих 90 динара на 120,
односно 150 динара за кило
грам. Зашто је то тако, поку
шали смо одговор да добије
мо од продаваца на пијаци.

Мица Мрвица

– Наш домаћи црни лук је
доста иструлио, а црни лук
који се продаје на пијаци
је из увоза. Док наш млади
лук не дође, нема ништа.
Набавна цена је висока, па
се лук продаје од 120 до 150
динара по килограму, каже
Арпад, дугогодишњи прода
вац на пијаци.
– Током прошлог лета
биле су високе температу
ре и лук је почео да труне. У
продаји нема домаћег лука,
већ само из увоза. Ја про
дајем лук из Русије, по 130

35

Седморо
у ауту

Миладин Ковачевић

динара – објаснила је Мица
Мрвица, која је инсистирала
да је тако представимо.
– Код мене је цена лука
120 динара, други продају
и по 150 динара. Прошле
године је иструлио, сад
домаћег лука нема – каже
Миладин Ковачевић из Бер
касова.
И тако... до новог домаћег
црног лука спремите се да
плаћате цену, коју тржиште,
а и неке друге околности
диктирају.

Д. П.

Припадници Министар
ства унутрашњих послова у
Руми, открили су 10. маја,
око пет ујутро, приликом
контроле саобраћаја, два
десетдеветогодишњег воза
ча са пробном возачком
дозволом, који је под деј
ством алкохола, у путнич
ком аутомобилу превозио
седам особа.
Против возача, саобра
ћајна полиција поднела је
прекршајне пријаве за
вожњу под утицајем алкохо
ла, за превоз већег броја
особа него што је наведено
у саобраћајној дозволи и за
вожњу са пробном возачком
дозволом која не важи од 23
до 6 часова ујутро. Возач је
искључен из саобраћаја, а
свих осам особа је настави
ло пут такси-возилима.
Апелујемо на све учесни
ке у саобраћају, да дослед
но поштују сва саобраћајна
правила, због своје и без
бедности других учесника у
саобраћају.
Нарочит апел упућујемо
возачима моторних возила
да не конзумирају алкохол и
да не управљају возилима
под утицајем алкохола!

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
Број: 350 – 172/ 2019– VI
Дана: 15. 05. 2019. год.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката Града Сремска Митровица у складу са
чланом 45а Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, број:72/2009 и 81/2009 – исправка, 64/2010 – УС,
24/2011, 121/2012,42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018и 31/2019), и чланом 40 Правил
ника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник
РС”, број 32/2019), излаже на

РАНИ ЈАВНИ УВИД

МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА „ХРАНА ПРОДУКТ“
ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ САЛАШ НОЋАЈСКИ 2 У К.О. САЛАШ НОЋАЈСКИ
1. РАНИ ЈАВНИ УВИД ће се обављати у холу зграде
Градске куће Града Сремска Митровица, у Сремској
Митровици, улица Светог Димитрија број 13 и трајаће 15
дана и то: од 15. маја 2019. до 29. маја2019. године.
У току трајања раног јавног увида заинтересована
правна и физичка лица имају право упознавања са
општим циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине, могућим реше
њима за урбану обнову и ефектима планирања.
Обавештавају се и позивају органи, организације и јав
на предузећа који су овлашћени да утврђују услове за

заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају
мишљење у погледу услова и неопходног обима и степе
на утицаја на животну средину.
Заинтересована правна и физичка лица могу достави
ти примедбе и сугестије у писаном облику на Градску
управу за урбанизам, просторно планирање и изградњу
објеката Града Сремска Митровица, улица Светог Дими
трија, број 13. у Сремској Митровици.
НАЧЕЛНИК,
Весна Вујановић, дипл. правник,
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ПРИЧА ИЗ РАВЊА

Јагоде из Мирославине баште

Мирослава Николић: Јагоде ове године имају одличну цену и квалитет

Цена јагода је ове године одлична, каже Мирослава.
По 200 динара за килограм добија на кућном прагу. Јаго
де су одличног квалитета, крупне и слатке, али да би
биле такве, каже Мирослава, треба их ђубрити, залива
ти, неговати. Она додаје да би догодине волела да про
шири површине под јагодама. Једини проблем је радна
снага, које је све мање и која је све скупља

К

ако живе млади пољопривредници
у Србији почетком 21 века? Да ли
има шансе за оне који обрађују
20-30 хектара земље, или је будућност
светла само за оне са неколико стотина
хектара земље? Мирослава (34) и Сло
бодан (39) Николић из Равња обрађују
преко 20 јутара земље. Живе у зајед
ничком домаћинству са Слободановим
родитељима, имају шестогодишњу ћер
кицу Ивону. Њих двоје су, рекло би се,
просечан брачни пар који на својој
земљи, очевини и дедовини, покушава
да обезбеди егзистенцију за себе и
породицу.
Мирослава, медицинска сестра по
струци, ради у једној митровачкој орди
нацији, а Слободан, иначе варилац,
није успео да посао на имању усклади
са послом у бродоградилишту, па га је и

напустио. Није због тога зажалио.
Мирославу смо затекли у берби јаго
да. У том послу јој помаже свекрва
Миља. На десет ари јагода, каже Миро
слава, може да се заради пет пута више
него на десет ари кукуруза. Она је у
породици Николић поборник повртар
ства, док њен супруг ипак преферира
ратарство и сточарство. Тренутно имају
око стотинак браваца, десетак оваца, а
говеда више не држе. Ова млада жена
се не боји посла. Вредна је и ради, што
се каже од јутра до сутра. И не само
што ради, него и добро рачуна. Јер,
данас је у пољопривреди најважнија
тачна рачуница. Ако ту човек погреши,
џабе што осване и омркне на њиви.
– Ове године имамо 10 ари јагода,
седам ари корнишона, 28 ари црвене
паприке и 15 ари паприке патлиџанке,

Свекрва Миља помаже у берби јагода
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20 ари кукуруза шећерца и четири ара
парадајза, то је више од хектара под
поврћем. Поред тога имамо пет хектара
кукуруза, по два хектара пшенице и соје
и 1,5 хектара јечма и нешто детелине.
Од самог ратарства се баш и не може
живети, каже Мирослава.
У повртњаку највише раде Миросла
ва и Миља. Ивона, помаже. Бере јагоде,
али како сама каже, више воли да их
једе.
Цена јагода је ове године одлична,
каже Мирослава. По 200 динара за
килограм добија на кућном прагу. Јаго
де су одличног квалитета, крупне и
слатке, али да би биле такве, каже
Мирослава, треба их ђубрити, залива
ти, неговати. Она додаје да би догодине
волела да прошири површине под јаго
дама. Једини проблем је радна снага,
које је све мање и која је све скупља.
Њена свекрва Миља се присећа и
каже да се некад више радило.
– Све је било ручно. Пре нисмо ово
радили, паприку и поврће. Нисам има
ла с ким. Радило се на њиви, а ја оста
јала код стоке. Цена стоке је некад била
стабилна. Данас натовариш свиње по
170, сутра већ падну на 150, 120. дина
ра. И моја деца су имала свега, али
нисам ја била газда. Била ми свекрва.
На питање ко је данас газда, Миља
спремно одговара: снаја.
Мирослава додаје, да се она са све
крвом све договара и објашњава каква
је рачуница за јагоде:
– Прве године се доста улаже, друге
године већ мање. Сад је цена 200 дина
ра и то је одлично. Да зарадимо мало и
ми што гајимо јагоде, а не само они што
је препродају. На 10 ари кукуруза не
може добити више од једне приколице,
а она кошта 30 хиљада динара. А на 10

ари јагода можеш узети и 150 хиљада
динара. Али, више се ради, више се
улаже. И у паприку доста улажемо, али
паре се увек извуку. Не дај боже само
лед да не потуче, али ми паприку осигу
равамо и користимо субвенције за пре
мије осигурања, каже Мирослава.
Њен супруг ипак „брани“ ратарство и
сточарство.
– Велики је атар села Равња, али
доста је земље у небрањеном делу. Ако
стварно буде оних 250 литара, који се
најављују, то ће све пропасти. Повртар
ство је исплативо, ја не поричем то.
Али, све је мање радне снаге, а оно не
може без живог рада. Што се тиче
ратарства, све је скупо, ђубриво, семе,
скупо гориво. Ризици су велики, а не
може се баш ни све планирати. Међу
тим ако се човек добро организује и ако
је финансијски поткован, све иде боље.
Али, ако се задужујете, онда није згод
но. Ја планирам да затворим циклус у
сточарској производњи. Да направим
објекат за крмаче, да имам своје праси
це, своју храну већ имам. То ми је циљ.
Проблем је и статус газдинства, пошто
је сва земља на мом оцу. Са закупом не
може да се дође до кредита. Отац је
лошији са здрављем. Радио сам и шест
месеци у „Вахалију“, пробао сам, али је
немогуће ускладити посао код куће са
радним местом. Определио сам се за
пољопривреду, али све је теже и теже.
Себе видим на селу, у пољопривреди,
ту сам ко риба у води. Радим је и на
проврћу, заједнички све радимо, зали
вамо, прскамо, беремо… каже Слобо
дан.
Али, Мирослава ипак закључује Више смо зарадили од поврћа, него од
ратарства и свиња.
С. Цуцанић
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Иригу милион
динара
Уговори за суфинансирање пројека
та локалних самоуправа у Војводини,
који су од стратешког значаја у обла
сти регионалног развоја, потписани су
10. маја од стране подсекретара
Секретаријата за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу, Небојше Војновића и
представник а четири града и 15
општина.
Вредност потписаних уговора је 17,7
милиона динара. Реч је о бесповрат
ним средствима битним за локални и
регионални развој, изради пројектнoтехничке документације за индустриј
ске зоне и изради студија изводљиво
сти за стратешке пројекте.

Миодраг Бебић потписује уговор

– Континуирано улажемо напоре да
субвенцијама за стратешке пројекте
поспешимо и убрзамо развој локалних
самоуправа, водећи се принципом
равномерног регионалног развоја.
Томе у прилог говори и чињеница да
од 19 локалних самоуправа које су
испуниле конкурсне услове, дeвет
општина припада трећој категорији
развијености, односно слабо развије
ним општинама – рекао је Војновић.
Он је апеловао на представнике
осталих општина, да редовно прате
конкурсе које расписује секретаријат и
аплицирају за средства која ће допри
нети свеукупном квалитетнијем живо
ту грађана.
Међу локалним самоуправама које
су добиле средства је и иришка општи
на, а уговор је потписао Миодраг
Бебић, заменик председника Општи
не.
Иришка општина је добила милион
динара за израду пројектно-техничке
документације за наставак изградње
канализационе мреже у Иригу.
С. Џ.
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VREMEPLOV
15. мај
1940. У САД су почеле да се
продају прве најлон чарапе.
1943. Распуштена је Комуни
стичк а
инт ерн ац ио н ал а
(Коминтерна).
1957. Велик а Британија је
извршила прву пробу хидро
генске бомбе у централном
Пацифику.
16. мај
1881. У околини Берлина у
саоб
 раћај пуштен први елек
трични трамвај.
1917. У Јонском мору код
Крфа утопио се српски писац
Владислав Петковић Дис.
1972. Председници СФРЈ и
Румуније Јосип Броз Тито и
Ник олае Чаушеску у рад
пус тил и
хид рое н ергетс ки
систем „Ђердап“ на Дунаву
17. мај
1749. Рођен енглески лекар
Едвард Џенер, проналазач
вакцине против великих боги
ња.
1917. У Ници умро српски вој
вода Радомир Путник, просла
вљени војсковођа у балкан
ским ратовима и у Првом свет
ском рату. Руководио је повла
чењем српске војске 1915. и
успео да осујети намере
немачке Врховне команде да
је опколи и уништи
18. мај
1872. Рођен британски фило
зоф и математичар Бертранд
Расел, оснивач и председник
Међународног суда за утврђи
вање ратних злочина у Вијет
наму.
1998. Влада САД поднела
велику тужбу против корпора
ције Мајкрософт због монопо
ла.
19. мај
1906. Италијански краљ и
швајцарски председник зва
нично отворили „Симплон“,
тунел кроз Алпе којим су пове
зане Италија и Швајцарска.
1928. Рођен камбоџански дик
татор Салот Сар, познат као
Пол Пот. Током његове влада
вине побијено више од мили
он људи.
20. мај
1498. Португалски морепло
вац Васко да Гама стигао у
луку Калик ат, на југозападу
Индије, откривши нови морски
пут око Рта добре наде.
1985. Филм „Отац на службе
ном пут у“ југословенског
режисера Емира Кустурице
освојио је Златну палму на
фестивалу у Кану.
21. мај
1904. У Паризу основана Свет
ска фудбалска федерација
1982. Британске трупе се
искрцале на Фокландска остр
ва, која је окупирала Аргенти
на, у највећој војној акцији
Лондона, од Суецке кризе
1956.
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HOROSKOP
ОВАН: Пошто имате
тенденцију да многе
ствари започнете, али
не и завршите пожељно је направити селекцију,
концентрисати се на једну од њих.
Мудро улећете у нове пословне
подухвате. Схватате да немате
шта да изгубите. Ко рескира, тај
добија. Супер. Нервна напетост
реакција је на пољуљано самопо
уздање.
БИК: За дивно чудо,
није вам лоше. Сви
око вас се нервирају,
а ви - мртви хладни.
Питате се шта им је? Успели сте
да схватите дубљи смисао живо
та. Чувајте се промаје. Због опа
сности од прехладе и проблема
са грлом, будите опрезни са хлад
ним напицима и сладоледом.
Налазите се у дилеми. Због нече
га страхујете. Морате бити опре
зни и избегавати вербалне дуеле
који ничему не воде.

ВАГА: После дугих
заврзлама, ушли сте у
мирнији период. Осе
ћате да сте духовно и
интелект уално стабилни. Све
акције су уравнотежене. Добијате
унапређење које, међутим, касни
већ дуже време. Ако се узме у
обзир да лепе ствари стижу у пра
во време, слављенички сте рас
положени. Тренутна ситуација
захтева пуно толеранције; тешите
се - ипак знате шта хоћете.
ШКОРП ИЈ А:
Ушли
сте у срећан период.
Добро сте расположе
ни, мада немате кон
кретних разлога за то. Од извесне
ситуације много очекујете, па се
можете разочарати. Или много
радите, или сте без посла. Са
сарадницима ствари не стоје нај
боље, али некако ипак исплива
вате. Будите разумнији и реални
ји, бар кад су емоције у питању.
Остале области живота засад су
под контролом.

БЛИЗАНЦИ: Роман
тично сте расположе
ни. Пошто слободно
време проводите у
друштву, лепо се осећате. Схва
тили сте да је оно чега се ужаса
вате - самоћа. Нисте задовољни
послом којим се бавите, посебно
ако се он своди на рутину. Разми
шљате о томе да га промените
или да у њега унесете иновације.
Морате савладати хипохондричну
црту карактера. Много времена
проводите у страху од болести.

СТРЕЛАЦ: Осећате се
болесно. Све што се
око вас дешава дожи
вљавате емотивно.
Могућ је сусрет са институцијама
затвореног типа. Потребно је пуно
стрпљења и здравог разума да
бисте савладали критичне дога
ђаје који су пред вама ове седми
це. Будите опрезни! Уколико се
јаве стомачни проблеми, обрати
те се лекару. Исхрану сведите на
разумну меру.

РАК: Нова љубав је
на видику. Уживате у
загрљају вољене осо
бе. Не можете да
поверујете да је то стварност сувише је лепо да би било исти
нито. Препустите се позитивним
вибрацијама и уживајте. Уколико
се појави сивило, сетите се особе
која је на мала врата ушла у ваш
живот. Здравствене проблеме
ћете савладати уколико се на вре
ме посветите њиховом санирању.

ЈАРАЦ: Ушли сте у
мирнији период. Биће
те у ситуацији да
помажете мање успе
шним сарадницима - све зарад
остварења заједничких интереса.
Чувајте се бурних реакција и вре
ђања, јер на тај начин одбијате
партнера. Потрудите се да не
доспете у стање афекта. Будите
опрезни кад су емоције у питању,
јер ваша тврдоглавост квари оно
у шта сте много инвестирали.

ЛАВ: Ситуација од
вас захтева стрпље
ње. То је за Овнове
тешко, али морате
тренирати. Ушли сте у период
финансијских издатак а. Новац
вам клизи из руку, али га и зарађу
јете, па не брините. Иако је у наго
вештају нова веза, предност даје
те личној слободи. Избирљиви
сте кад је љубав у питању. Лукаво
приступате овом проблему. Ваша
нервоза одражава се на здравље.
ДЕВИЦА: Ништа леп
ше него кад се рацио
нална Девица заљу
би. Препустите се
партнеру и уживајте. Пред вама
су дуги топли дани. Настојте да на
адекватан начин решите једну
дилему. Пошто разум тренутно не
помаже, реагујте срцем. Дозволи
те себи и такав луксуз. Могући су
проблеми са јетром и панкреасом
услед лошег рада органа за варе
ње.

Crkveni
kalendar
Среда, 15. (2) мај
Свети Атанасије Велики; Свети
Михаил
Четвртак, 16. (3) мај
Свети мученици
Тимотеј и
Мавра
Петак, 17. (4) мај
Света мученица Пелагија Тар
сијска
Субота, 18. (5) мај
Света великомученица Ирина
Недеља, 19. (6) мај
Преп од обн и
Јов;
Прен ос
моштију Светог Саве
Понедељак, 20. (7) мај
Појава часног Крста у Јерусали
му
Уторак, 21. (8) мај
Свети апостол и Јеванђелист
Јован Богослов

Чоколадна
бомба
Састојци: 2 јаја, 50 грама
какао праха, 150 грама брашна,
мало соли кашичица прашка за
пециво, 70 грама шећера, 6 малих
кашик а кокосовог или биљног
уља, 50 милилитара млека, пола
кашике екстракта ваниле

ВОДОЛИЈА: Јавља се
жеља да се наметнете
у ономе чему нисте
вични. Морате бити
објективнији према себи уколико
желите да из тренутне ситуац
 ије
извучете максимум. У све што
радите уносите целог себе. Емо
тивнији сте него што то околности
на послу захтевају. Неко од сарад
ника кочи вас у акцијама. Пробле
ми су везани за неконтролисано
уношење хране.

Припрема: Помешајте суве
састојке. Потом додајте течне и и
све добро промешајте. Смесу
ставите у мањи калуп за торте те
пеците 20 минута у рерни на 180
Целзијуса. Ако желите мало да је
декоришете, чоколадна глазура
или шећер у праху биће брзо и
одлично решење.

РИБЕ: Уколико будете
били напети, мораће
те да се контролише
те. Пошто нисте спо
собни да управљате собом, скло
ни сте свађама и ексцесима. Са
партнером сте склопили примир
је, па очекујте мирнији период.
Уколик о сте слободни, нова
љубав чека вас у августу. Честа
промена расположења праћена
депресијом. Иако немате кон
кретнх разлога за такво стање,
тешко ћете га избећи.

• Не одлажи за сутра оно
што можеш одложити за
прекосутра.
• Не постоји могућност
отвореног прелома, наша
организација гарант ује
дискрецију у раду.
• Не остављај ништа
недовр…

