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Реконструкција Дечије установе

У

централном објекту Дечије установе „Дечија радост“ у објекту „Чаролија“ у Иригу, у току су радови на
санацији крова. Средства за
ову намену у износу од од око
четири милиона динара обезбеђена су од стране Управе за
капитална улагања Аутономне
Покрајине Војводине.
- Реконструкцијом крова,
уштедећемо енергију, просторије ће бити топлије, решиће
се и проблем повременог про-

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

Радови на реконструкцији крова

Директорка Дечије установе
Јелена Видановић

Јубиларни
пударски дани
Јубиларни, 25. по реду
Пударски дани у Иригу почињу 20. септембра и трајаће све до 24. септембра.
У дворишту Туристичке
организације у Иригу 20.
септембра биће организовано музичко поетско вече.
У четвртак, 21. септембра
почеће Сајам вина „Пударев избор“ на Рибарском тргу у Винској улици, а увече
ће концерт одржати Амадеус бенд. У петак ће деца из
Предшколске установе и нижих разреда основне школе
имати дефиле, потом ће се
одржати ревија „Дете и пас“,
а представа ће се одржати на бини у центру Ирига.
Увече ће бити организован
наступ фолклорних анасамбала и концерт Милана
Топаловића Топалка. У суботу, 23. септембра програм
ће трајати цео дан, почевши
од кувања пударског паприкаша, такмичења винара за
најбољи подрум, за најбољи виноград, такмичења за
најтежи грозд, најбоље вино
и ракију... Увече сви посетиоци могу да слушају концерт Џенана Лончаревића
– поручују испред Организационог одбора Пударских
дана.

кишњавања просторија. Деца
ће добити боље услове за боравак и боље услове у којима
се обавља васпитно - образовни рад, како у целодневном,
тако и у полудневном боравку.
Рок за завршетак радова је до
30. септембра. Такође, извесно је да ће радови на уградњи топлотних пумпи за грејање, односно хлађење објеката
јавних намена кренути око 15.

септембра и средства су обезбеђена од стране покрајинског
секретаријата за енергетику.
Вредност инвестиције је око
пет милиона динара, тако да
у наредним данима очекујемо
и почетак тих радова – рекла
је Јелена Видановић, директорка Дечије установе „Дечија
радост“.
Општина Ириг конкурисала
је и за реконструкција објек-

та „Вила“ у Врднику. Вредност
тих радова је око 12,5 милиона динара, а они ће подразумевати замену столарије, реконструкцију и санацију крова
и хидрофасадна изолазцију.
Радови се планирају за новембар или децембар. Директорка
истиче да ће се овом санацијом добити јако леп објекат за
рад.
С. С.

КРУШЕДОЛ СЕЛО

Санација амбуланте
Р
адови на санацији амбуланте у Крушедол Селу
почели су 10. августа, а
рок за завршетак истих је 10.
октобар. Радове је 7. септембра обишла директорка Дома
здравља Ириг Биљана Милошевић и Тамара Петричевић,
координаторка пројекта.
- У Крушедол Селу врши се
комплетна реконструкција и
адаптација амбуланте, јер је
амбуланта била у јако лошем
стању. Радиће се водовод,
канализација, струја, кров,
изолација. Амбуланта ће одго-

варати свим стандардима прописаним акредитацијом здравствених установа, с обзиром
на то да је Дом здравља Ириг

Директорка Дома здравља
Биљана Милошевић

Координаторка пројекта
Тамара Петричевић

Амбуланта ускоро добија нови изглед
акредитован од децембра
2016. године. То значи да ће
амбуланта имати ординацију,
собу за интервенције, картотеку, чекаоницу, санитарни чвор
за пацијенте и особље. Имаће
изолацију и просторију за инфективни отпад. Надам се да
ће то становништву Крушедол
Села значити пуно с обзиром
на услове до сада – истакла
је директорка Милошевић и
додала да још увек на реконструкцију чекају амбуланте у
Ривици и Шатринцима.
Према речима Тамаре Петричевић, координаторке овог
пројекта, средства за реконструкцију обезбеђена су преко Канцеларије за управљање
јавним улагањима. У питању
су средства од око шест милиона динара.
Сања Станетић

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Равноправност
без заштите

Неколико деценија
социјализма је
за еманципацију
жене на овим
просторима учинило
хиљаду пута више
него сви закони
о равноправности
донети у последњих
двадесет година

О

давно се зна, није никаква тајна, да су мушкарци и
жене у Србији равноправни. То је, такорећи, ноторна
истина, коју и врапци на грани знају. Жене у Србији су
дубоко свесне своје равноправности и ако њих питате, оне ће
о њој (равноправности, то јест) рећи све најлепше.
Равноправност мушкараца и жена, то је вековна традиција, а
ко жели мало боље да се упозна са том традицијом нека чита
„Корене“ Добрице Ћосића, или Борину „Нечисту крв“, или Лазу
Лазаревића. Примери равноправности просто врцају, а ако је
било тада, тако је и данас. Скоро. Само што онда жене нису
ишле у војску, а сада ће изгледа и то морати.
Ових дана се нешто поново диже прашина око закона о
родној равноправности. Ако сам добро схватила министарка
Зорана Михајловић је предложила неке одредбе закона за
које министар Зоран Ђорђевић и председница Народне
скупштине Маја Гојковић сматрају да су непримењиве. И сад
се као ломе копља између предлагача, а наша Маја је на
страни контра наше Зоране. Наравно, и наша Маја и наша
Зорана изгарају од жеље да жене у Србији буду још
равноправније. Кажем још зато што је тренутно на снази
Закон о равноправности полова, који је донет 2009. године.
Нашла сам на интернету текст тог закона и уопште не знам
шта му фали, сем што је непримењив, као што ће бити и овај
који тек треба да се донесе. У тренутно важећем закону стоји
да у структури руководећег кадра у јавној управи бар 30
процената треба да припадне мање заступљеном полу, то јест
женама. Новим законом се тај проценат диже на 40 посто, и
ако сам добро укапирала то и јесте квака око које се ломе
копља. Баш у том проценту се види будућа непримењивост
будућег закона.
Ризикујем да ме оптуже да појма немам о чему говорим.
Међутим, заиста мислим да уопште није важно колико ће
међу шефовима бити жена. Ваљда се напредује по
стручности и способности? Не? Па није ваљда да смо дно
дна и да ће неки дебил бити руководилац само зато што је

мушко? Ако је тако, онда се крши и постојећи закон који
детаљно регулише шта се сме, а шта не сме. А не сме се
опструисати напредовање жена због трудноће, не сме се
отпуштати трудница, не сме се дискриминисати нико због
пола. Послодавци који имају више од 50 запослених морају
сачинити план мера за отклањање или ублажавање
неравноправне заступљености полова. Све то лепо пише у
садашњем закону, али и пише да су казне за непоштовање
овог закона огромне, чак до сто хиљада динара. Тај казнени
део је нарочито импресиван и просто мами на кршење
закона.
Али, није то уопште важно. Закони се овде доносе као на
покретној траци. Нико жив и не зна какве је све законе
Скупштина изгласала. Неки су потпуно непримењиви без
подзаконских аката, без неких акционих планова и других
бирократских заврзлама. Овај о родној равноправности је
један од тих које слободно могу ставити у излог чим га донесу.
земљи која грца у сиромаштву равноправност полова је
свакако приоритет. Без ње не бисмо знали ни ко смо ни
шта смо. Како изгледа равноправност у Србији сведочи
хроника породичног насиља у којој је број убијених жена
застрашујући. Убити жену је овде ко попити чашу воде.
Пребијена жена не сме ни да сведочи против мужа насилника,
јер зна да ће бити избачена на улицу, без посла, без новца,
без деце, а могућност да је насилник негде стигне и избоде
ножем уопште није занемарљива. А ми се мајемо око тога
колико процената жена треба да буде на руководећем
положају, и да ли је дозвољено тражити фотографију
приликом пријаве на конкурс. Мож’ мислити.
Зато, џабе кречите и џабе доносите законе о нечему што се
не може исправити ниједним параграфом. Ствар је много,
много дубља и пре свега је економске и образовне природе.
Неколико деценија социјализма је за еманципацију жене на
овим просторима учинило хиљаду пута више него сви закони
о равноправности донети у последњих двадесет година.

У
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ОБЕЛЕЖЕНО 75 ГОДИНА ОД СТРАДАЊА СРЕМАЦА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Санадер: Не смемо дозволити
да злочинци постану хероји

Градоначелник
Владимир Санадер

П

рограмом „Да се не
забор ав и“
прош ле
суботе, 9. септембра
обележена је 75. годишњица
страд ањ а
стан овн иш тва
Срема у Другом светском
рату. Низом догађаја чији су
организатори Центар за кул
туру „Сирмијуарт“, Историј
ски архив Срем, Друштво за
истину о народноослободи
лачкој борби и Југославији,
а покровитељи Град Срем
ска Митровица и Покрајин
ски секретаријат за културу,
јавно информисање и одно
се с верским заједницама,
одата је почаст жртвама
рата.

Покрајински премијер
Игор Мировић

Свечана академија одр
жана је у Позоришту „Добри
ца Милутиновић“, а прису
ствовали су јој представни
ци Града Сремска Митрови
ца, преживели борци, покра
јински премијер Игор Миро
вић и покрајински секретар
за културу Мирослав Штат
кић.
Председник Покрајинске
владе Игор Мировић обра
ћајући се присутнима подсе
тио је да је истих оваквих
септембарских дана 1942,
Срем био завијен у црно,
када је злогласна усташка
казнена експедиција коју је
предводио Виктор Томић, за

једва месец и по дана убила
више од 6.000 невиних. Он
је нагласио да је овај скуп
прилика да се са најдубљим
пијететом, још једном накло
нимо њиховој жртви.
- Вечно сећање и најду
бље поштовање је најмање
што смо сви ми заједно
дужни жртвама једног обез
љуђеног и страшног време
на. То је дуг који према њима
има свако поколење нашег
народа - казао је Мировић
додајући да је фашизам,
чије невине жртве били и
становници Срема, био нај
гора пошаст не само мину
лог 20. века, него целокупне

Обраћајући се
онима који су
пре седам
деценија
поразили
фашизам, чији
су највиши
идеали били
слобода и
равноправност
свих народа и
њихово право
да буду своји
на своме,
председник
Покрајинске
владе Игор
Мировић је
нагласио да
су то идеали за
које се Србија
и српски народ
боре и данас
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историје људског рода.
Он је навео да то важи за
сваку његову монструозну
варијацију, укључујући и
усташтво, те да је зато је
веома важно да се свима
онима који би данас да пре
крајају историју поручи да џелате не могу да претворе
у жртве, нити злочинце у
праведнике.
Обраћајући се онима који
су пре седам деценија пора
зили фашизам, чији су нај
виши идеал
 и били слобода
и равноправност свих наро
да и њихово право да буду
своји на своме, председник
Покрајинске владе је нагла
сио да су то идеали за које
се Србија и српски народ
боре и данас.
- Победа у тој борби - за
коју су нам можда више него
икада раније потребни хра
брост, одлучност и унутра
шње јединство - наша је
заједничка обавеза. И према
жртвама утканим у слободу
коју данас имамо, и према
херојству свих наших преда
ка, и према генерацијама
које ће доћи иза нас и којима
морамо да оставимо сло
бодну, стабилну и проспери
тетну Србију - поручио је
Мировић.
Градоначелник Сремске
Митровице Владимир Сана
дер подсетио је да је 1942.

Срем дао највише бораца
Отварање изложбе плаката

Независна Држава Хрватска
са усташким јединицама и уз
подршку Немачк е војске
извршила масовно етничко
чишћење становник а Сре
ма.
- На простору поред пра
вославног гробља, у најве
ћој заједничкој гробници на
овим просторима нађено је
око 2.800 посмртних остата
ка стрељаних жртава, а зло
чин је тим већи што су сви

Венци на спомен обележје

Полагање венаца
На Спомен гробљу свеште
ници Српске православне
цркве су служили су литургију
и парастос за жртве рата, да
би потом делегације Града,
Војске, СУБНОР-а и политич
ких партија положиле венце на
спомен обележје, на којем се
налази исписан текст Добрице
Ћосића:
„Овде су Немци и усташе од
1941. до 1944. године убили
7.950 људи и жена. Овде су
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измучене људе и жене по киши
и снегу голе и босе бајонетима
терали да сами себи ископају
раку. Овде су рањене кречом
поливали и живе закопавали.
Овде су мученици у смрти
чекали спас. Овде су над рака
ма пред бајонетима и митра
љезима певајући гинули људи.
Били су патриоти Комунисти
Борци. Били су људи. Били су
и јесу слобода, братство наро
да и наше достојанство“.

Историчар Предраг Марковић
обратио се присутнима на све
чаној академији и подсетио да
су Срби дали највећи допринос
у борби против антифашизма.
- Триста хиљада партизан
ских бораца, углавном Срба,
погинуло је у борби против
антифашизма. Ниједан други
народ није дао толико жртава
као Срби, а међу Србима, Срем
је дао највећи број бораца.
Жртве Срема су огромне, у
касно лето и јесен 1942. године
у Срему је стрељано више
људи него у Крагујевцу и Кра
љеву. Тога нисмо свесни, јер се
то недовољно истиче – сматра
Марковић.

убијени били цивилно ста
новништво. На том истом
месту проливена је крв мно
гих угледних грађана, један
од њих био је и сликар Сава
Шумановић. У Срему је
страдало преко 6.000 неви
них жртава, у овим акцијама
Срем је остао без јеврејског
становништва. 1960. године
ово губилиште је претворе
но у меморијални комплекс
Спомен гробље. Данас је то
место којим сви радо проше
тамо, на којем се деца играју
и срећу заљубљени парови.
Али то не значи да треба да
заборавимо на жртве и стра
хоте из 1942. Оно подсећа
да злочинци имају своја
имена и презимена, да се
зна којој су држави и ком
режиму припадали. Онима
који покушавају у неким
суседним државама да реха
билитују оне који су убијали
на нашим просторима мора
мо да станемо на пут, да
јасно осудимо то, да не
дозволимо да злочинци
постану хероји, јер само
тако можемо да градимо
нашу нову будућност –
нагласио је Санадер.
Сећање на 1942. годину

Историчар
Предраг Марковић

евоцирао је учесник НОБ-а
Богдан Танкосић, носилац
партизанске споменице и
председник Друштва за
истину о НОБ-у и Југослави
ји, одбор за Војводину.
Пре свечане академије
градоначелник Санадер је у
Градској кући организовао
пријем за преживеле борце,
а затим је у холу митровач
ког позоришта отворена
изложба плаката аутора др
Драге Његована, директора
Музеја Војводине. Његован
је том приликом рекао да
двадесет година проучава
плакате и да је за то време
обишао 11 установа културе
и пронашао стотинак плака
та који се односе на Други
светски рат и Срем. На овој
изложби доминирају плака
ти који се односе на најтра
гичнију годину у Срем у,
1942. и на акцију Виктора
Томића.
У Срему је за време Дру
гог светског рата страдало
32.000 становника, од тога
28.000 Срба и две хиљаде
Јевреја и остали су оне две
хиљаде.
Биљана Селаковић
Фото: Жељко Петрас
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ДА ЛИ ЈЕ ЗАБОРАВЉЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА?

Покренута иницијатива да се
Дан града обележава 1. новембра

Млађи углавном не
памте када се овај
датум обележавао
као Дан града, јер је
после 2000. године,
8. новембар, заузео
централно место у
обележавању Дана
града и градске
славе, Повељом
коју је Граду
Сремска Митровица
уручио патријарх
Павле

Н

а седници Скупштине Града
Сремска Митровица која је одр
жана 1. септембра, Драган
Циврић, представник одборничке гру
пе ЛСВ – ЛДП – Зелени је обавестио
одборнике да ће његова одборничка
група Скупштини поднети иницијати
ву да се 1. новембар, Дан ослобође
ња града поново обележава као Дан
града.
Град је ослобођен 1. новембра
1944. године и тај датум се узима као
почетак развоја града у савременом
добу. Млађи углавном не памте када
се овај датум обележавао као Дан
града, јер је после 2000. године, 8.
новембар, заузео централно место у

Илија Милиновић

обележавању Дана града и градске
славе, Повељом коју је Граду Срем
ска Митровица уручио патријарх
Павле.
- Патријарх је по први пут донео
такву повељу и мислим да је то био и
историјски тренутак. Тада се слава
града почела обележавати 8. новем
бра. То је било 1998. или 1999. годи
не. Што се тиче 1. новембра и онда су
постојали новембарски дани и запо
чињали су пред 1. новембар, а 1.
новембра смо одржавали свечану
седницу на којој се говорило шта се
радило и какви су планови за наред
ну годину. Полагали су се и венци на
споменик ослободиоцима. Сматрали

Драган Циврић

смо да то сећање треба да се гаји без
обзира на партијска и политичка раз
мимоилажења. Увек смо тога дана
имали високе госте из Републике и
Покрајине. У госте су нам долазили и
Неготинци, са којима смо били побра
тими – каже Илија Милиновић, тада
шњи председник Општине и Скуп
штине Општине Сремска Митровица.
Он додаје да се раније, 1. новем
бар обележавао као Дан општине, а
8. новембар као слава града и да су
се на примерен начин обележавала
оба догађаја. Милиновић сматра да
се Дан ослобођења града не сме
заборавити.
- Сад је Митровдан заменио обеле
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Да ли бисте подржали идеју да се Дан
града поново обележава 1. новембра?

Славка Пајић, Рада Јеркић, Здравко Марјановић, Јарослава Басишчук, Марија Пајић и Петар Ћировић
Поводом ове иницијативе, питали
смо грађане да ли се сећају када се
Дан града обележавао 1. новембра и
да ли би подржали идеју да се овај
дан на исти начин обележава као
некада.
Славка Пајић: Не знам зашто се
сада слави 8. новембра. Ако се сла
вило 1, ако је тада ослобођен град,
треба да се настави традиција.
жавање новембарских дана, сада се
црквена слава обележава као град
ска, а Дан општине се изгубио. Не
знам зашто бисмо се стидели дана
када је овај град ослобођен, када смо
га толико славили. Мислим да је то
историјски тренутак који не би смео
да се заборави. Ако се занемарило у
неком претходном периоду, могло би
да се обнови и подржи. Верујем да би
Митровчани подржали такву идеју.
Сведоци смо да и улица носи назив
1. новембар. То је историја забележи
ла. На овим просторима били су пра
ви истински борци, људи који су
положили своје животе за слободу. То
је неки светли тренутак. Ја лично
подржавам иницијативу да се поново
обележава 1. новембар, не видим
сметњу никакву – сматра Милиновић.
Драган Циврић, покретач иниција
тиве истиче да ће се његова одбор
ничка група залагати да 1. новембар
поново постане центар новембарских
догађаја.
- Наша одборничка група која је у
свом основу идеолошки антифаши
стичка, која негује традицију антифа
шизма и НОР-а сматрала је да је 1.
новембар најзначајнији дан у истори
ји Сремске Митровице и да он заслу
жује да поново стекне статус који је
имао. То се сада свело само на пола
гање венаца и то је нешто што је
уобичајено, али сматрамо да тај дан
заслужује много већу пажњу која ће
подсетити грађане на жртве које је
Срем и Сремска Митровица дала у
ослободилачкој борби. Не може се
свести на пуку формалност. По
нашем мишљењу то мора бити обе
лежено достојанственије. Преузела
је примат православна црква у обе

Рада Јеркић: Баш сам за то да се 1.
новембар слави као Дан града. Раније
је било много лепо. Подржала бих ту
идеју. То би требало да се обнови.
Здравко Марјановић: Сећамо се
како се то некада обележавало и на
који начин и свакако бих подржао иде
ју да се 1. новембар обележава као
некада.
Јарослава Басишчук: Можда бих и

подржала идеју да се тај дан не забо
рави, има ту доста невино страдалих.
Марија Пајић: 1. новембар је Дан
ослобођења. Ја бих од срца желела
да тај дан поново буде дан града. То
је био леп обичај и било је лепо.
Петар Ћировић: Знам када се 1.
новембар обележавао и подржао бих
инцијативу да се поново обележава
на тај начин.

Покренули смо
иницијативу са том
намером да се Дан
ослобођења Сремске
Митровице врати и
заузме место које му
припада у смислу
историјског догађаја
и значаја за будући
живот грађана
Сремске Митровице.
Ништа ми не
оспоравамо, али
Дан града је Дан
града свих грађана
Сремске Митровице,
а Митровдан, градску
славу ипак ужи
сегмент грађана
обележава, каже
Драган Циврић

лежавању новембарских догађаја, ми
се не бунимо, али сматрамо да је ово
битан догађај и да мора имати прио
ритет – каже Драган Циврић, пред
ставник одборничке групе ЛСВ – ЛДП
– Зелени.
Према његовим речима, иницијати
ва је покренута како би се и млађе
генерације сећале борбе за ослобо
ђење града и позвали су грађане да
их у томе и подрже.
- Покренули смо иницијативу са том
намером да се Дан ослобођења
Сремске Митровице врати и заузме
место које му припада у смислу исто
ријског догађаја и значаја за будући
живот грађана Сремске Митровице.
Ништа ми не оспоравамо, али Дан
града је Дан града свих грађана
Сремске Митровице, а Митровдан,
градску славу ипак ужи сегмент гра
ђана обележава. Циљ је превасходно
то да се млади нарашатаји упознају и
схвате суштину ослобођења града од
фашиста. Ми ћемо на првој наредног
градској Скупштини поднети званич
ну иницијативу да се то уврсти у
дневни ред и да се о њој одлучује.
Очекујемо да се прихвати – додаје
Циврић.
Град су 1. новембра 1944. године,
после тешких петодневних борби,
ослободиле јединице 16. Војвођанске
ударне дивизије, у садејству са Црве
ном армијом. Након ослобођења гра
да, заустављено је напредовање
јединица Народноослободилачке вој
ске читавих месец дана, јер су се
окупаторски војници укопали у рово
ве код Генералног канала, па су обли
жња села Мартинци и Кузмин осло
бођени тек првих дана децембра.
С. Станетић

8

M NOVINE

ИНТЕРВЈУ

13. SEPTEMBAR 2017.

СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ: Дмитар Станишић, покрајински посланик и нова звезда
на широком напредњачком небу изнад Сремске Митровице

Не размишљам о томе да
постанем градоначелник
Мислим да
сваки млад
човек који улази
у политику мора
да има осећај за
општи интерес.
Без тога је
очигледно да су
у питању неки
скривени
мотиви, неки
лични разлози.
Мене је
политика
интересовала
као делатност
кроз коју човек
може и себе да
оствари али и
да помогне
широј заједници,
својим
суграђанима,
средини
у којој живи
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Н

а великом напредњачком небу
изнад Сремске Митровице,
већ неко време пажњу при
влачи нова звезда, која светли над
градом. У питању је покрајински
посланик Дмитар Станишић. Овај
момак појавио се у политичком
животу пре отприлике десетак годи
на. Његов тих карактер није га увек
осветљавао у првим редовима, где
се већ дуже времена налази, али
догађаји увек све ствари наместе
онако како треба. Управо актуелни
догађаји све више га истичу, ста
вљајући га у први план и скрећући
пажњу на њега. На почетку нашег
разговора каже:
- Ја сам у претходном мандату
био секретар Градског већа, и у
неком неформалном смислу био
шеф кабинета градоначелника. Од
2016. године сам покрајински посла
ник и председник одбора за европ
ске интеграције и међурегионалну
сарадњу. Што се тиче рада у покра
јинској Скупштини то се углавном
односи на рад у само Скупштини,
рад кроз одборе, а самим тим што
сам председник одбора за европске
интеграције и међурегионалну
сарадњу фокус мога рада је из те
области. Контакти, сарадња са
одр еђ ен им орган из ац ијам а из
цивилног сектора, контакти у обла
сти едукације, то је основни дело
круг.

Н

а питање шта као покрајин
ски посланик може да учини
за Сремску Митровици,
одговара:
- На првом месту ја сам посланик
из Сремске Митровице, ја сам своју
улогу као посланика доживео на тај
начин. Сваки посланик на првом
месту треба да размишља о граду
из ког долази, да на сваки начин
презентује митровачке пројекте, да
прича о проблемима грађана Срем
ске Митровице, да покуша кроз
институцију у којој се налази да
решава те проблеме, наравно у
складу са формом која му то омогу
ћава. Сматрам да је моја дужност
да митровачке пројекте на најбољи
начин представим пред покрајин
ским институцијама, са циљем да се
оствари помоћ покрајине, која не
мора увек да буде финансијске при
роде. Некад је потребна и нека дру
га врста подршке. Мени је драго да
је покрајина ове године издвојила 80
милиона динара за подвожњак, што
нису мала средства поготово у овој,
завршној фази радова. Издвојила је
десет милиона динара за канализа
цију у Месној заједници Слободан
Бајић Паја, за школу у Мачванској
Митровици. Потписан је уговор за
адаптацију вртића у Мачванској
Митровици. Мимо формалног рада
у пленуму, покушавам да презенту
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Колико је Бранислав Недимовић
значајан за Сремску Митровицу
Дмитар Станишић је заједно са
Браниславом Недимовићем један од
оснивача Вредне Митровице, која је
уласком у Вучићеву странку профи
лисала митровачки СНС. Шта он
мисли колико је Бранислав Недимо
вић значајан за овај град?
- У тој блиској сарадњи са њим био
сам сведок да су његове идеје око
развоја града биле врло често оспо
раване унутар саме Градске куће.
Нису људи на време успевали да
схвате шта он то говори и зашто је то
битно. Међутим, он има једну врсту
енергије којом анимира сараднике и
успева да успостави неку врсту
синергије како би се те идеје оства
риле. Његови најзначајнији резулта
ти, као градоначелника у два манда
та су свакако довођење инвеститора
и запошљавање људи у Сремској
Митровици. Добро се сви сећамо
неуспеле приватизације и како је
неколико хиљада људи за час оста
ло без посла. Да није било нових
инвестиција, не само страних, него и
домаћих, људи би били без посла. У
том моменту Недимовић је препо
знао то као решење проблема. Вре
меном се показало да је то решење
једино могуће, и дало је резултате.
Што се тиче инфраструктуре, и ту је
било слично. То је тако, увек поједи

Са поносом истиче
да је најближи
сарадник Бранислава
Недимовића
актуелног министра
пољопривреде и
повереника СНС за
Сремску Митровицу.
Са њим је, каже, имао
најближу сарадњу
и од њега је
највише научио

нац или један мањи број људи покре
не нешто, па се онда други прикљу
че. То је у сваком систему. Какви су
људи, такав је и систем. Ја сам био
сведок тих разговора са инвестито
рима и енергије коју је Недимовић
улагао у то да тај инвеститор остане
баш у Митровици. Јер, зна се да још
двадесет градова у околини нуде
исто што и Митровица. Један од
инвеститора је својевремено говорио
да би му Митровица као избор била
на неком петом-шестом месту. Међу
тим, када је дошао овде и када је
упознао тадашњег градоначелника и
његове сараднике, кроз два три
састанка човек је преломио да оста
не у Митровици и то само због одно
са који смо ми имали према њему. А
то се огледа у приступу, помагању,
отклањању бирократских проблема у
складу са законом. Ако нека дозвола
може да се изда за седам дана или
за 30 дана, ми ћемо да се потрудимо
да се изда за седам дана. Није било
дозвољено да се посао кочи зато
што је неко на годишњем одмору.
Искрен однос је такође био пресу
дан. Мислим да су инвеститори
долазили један за другим баш због
тог искреног односа. А наш крајњи
циљ је био да се запосли што више
људи.

јем свој град. Посебно у контактима
са странцима Митровицу истичем
као једну успешну локалну самоу
праву која је успела да привуче мно
ге инвеститоре и реализује крупне
инфраструктурне пројекте. Све то
са крајњим циљем да грађани Срем
ске Митровице од свега тога имају
неке користи.

О

во о чему говори, обећао је и
у време покрајинских избора.
Питамо га да ли су у том
смислу начињени неки позитивни
помаци, што потврђује:
- Мислим да јесу начињени
значајни помаци. Поготово што се
тиче директне сарадње са покраји
ном. Сада имамо много бољу кому
никацију, нема застоја око баналних
ствари. Ту себе видим као спону
између лок алне самоуправе и
пок рајинс ке
адм ин ис трац ије.
Мислим да је сарадња много боља
и очекујем да ће та сарадња у будућ
ности бити још боља. Моје је да
покушавам и радим и да гурам коли
ко могу.
За оне који желе да знају нешто
лично о њему, Дмитар Станишић
је рођен 1982. у Сремској Митрови
ци, завршио средњу економску шко
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лу у Митровици и Правни факул
тет у Новом Саду. Живи у Насељу
Камењар. Има млађу сестру која
живи у иностранству. Љубитељи
фудбала знају да је играо фудбал у
ФК Срем, почео од петлића и играо
у свим категоријама...
- Али сам пред упис на факултет
оставио фудбал – каже без жаљења
за фудбалским данима.
А на моју опаску да су највиђенији
људи који данас владају Митрови
цом, углавном правници и углавном
спортисти, он кроз смех одговара:
- Можда је то случајност. Спортом
се више не бавим, чак ни рекреатив
но не играм фудбал. Зашто, немам
појма, није ни важно.

П

итање које често поста
вљам младим и паметним
људима је шта је то што их
вуче ка политици:
- Ја се политиком бавим неких
десет година, али бавио сам се
политиком кроз невладин сектор и
раније. Могу само о себи да причам.
Мене је политика од ране младости
привлачила, могу рећи одувек. Као
једна друштвена делатност, увек
сам имао интересовања, чак сам у
једном моменту планирао да упи
шем политичке науке, али стицајем
околности отишао сам на права.
Мислим да сваки млад човек који
улази у политику мора да има осе
ћај за општи интерес. Без тога је
очигледно да су у питању неки скри
вени мотиви, неки лични разлози.
Мене је политика интересовала као
делатност кроз коју човек може и
себе да оствари али и да помогне
широј заједници, својим суграђани
ма, средини у којој живи. Тако сам
политику доживљавао и пре 10-15
година, тако је и данас доживља
вам. Немам неке друге идеје о поли
тици – каже Дмитар Станишић.
А на питање да ли је имао узора
у политици има своје објашњење:
- Ја ни у фудбалу нисам имао
неког идола, тако ни у политици
немам узор. Има много успешних и
паметних људи на локалу. Од сваког
сам се трудио да научим највише
што могу. И дан данас волим да
учим. У протеклих десетак година
најближу сарадњу сам имао са
министром Браниславом Недимови
ћем. Од њега сам доста научио.
Та сарадња је за неке толико очи
гледна да га многи виде као буду
ћег
град он ач елн ик а
Сремс ке
Митровице. Међутим, Дмитар
Станишић не жели да коментари
ше такве спекулације:
- Не бих одговарао на то питање.
Најискреније, тренутно сам задово
љан послом покрајинског посланика
и ту не бих ништа мењао. Људи сва

Многи су се смејали
када су се отварале
индустријске зоне,
а ми данас ту
имамо велики број
инвеститора
који запошљавају
неколико хиљада
људи. Мислим да је
то оно што покреће
и нас овде и људе
када нас оцењују
на изборима

шта причају. Та прича нема везе са
реалношћу. Људи пројектују моју и
Банетову блиску сарадњу у нешто
што нема везе са реалношћу. Про
сто, данас не размишљам у том
правцу.
Људи можда не разлику партиј
ске ствари од градских. Многи су
се питали зашто градоначелник
Санадер није био у Дивошу? Оно
кад је вођена расправа о сеоском
лекару?
- То питање је оперативне приро
де. Ми смо се поделили. Бане и ја
смо ишли у Дивош, а Санадер на
другу страну. У сваком случају, по
хијерархији први је председник
Градског одбора, кад причамо о
странци. Има он своје заменике,
али оперативно одмах иза њега иде
секретар. Нас двојица најближе
сарађујемо и врло често нас двојица
заједно идемо по тим партијским
састанцима.

С

тари радикали, односно
данашњи напредњаци кажу
за вас из бивше Вредне
Митровице - види ови су нас пре
клопили и преуз ели готово сву
власт. С друге стране, Митрови
ца никад и није била радикалска.
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Како он гледа на ове ствари:
- Мени је драго, са страначких
позиција, што смо на неколико прет
ходних избора направили одличан
резултат. Највише гласова смо осво
јили, колико ја знам. То нам даје за
право да мислимо да радимо добро.
Ми озбиљно радимо и радићемо и
убудуће за наш град. Када би једна
група људи која управља градом
само седела ради функције или
фотеље, то је за мене апсурд. Ова
група људи, којој припадам, тежи да
уради што више инфраструктурних
пројеката. Базен и подвожњак се
приводе крају, а многи су се смејали
томе. Многи су се смејали када су
се отварале индустријске зоне, а ми
данас ту имамо велики број инве
ститора који запошљавају неколико
хиљада људи. Мислим да је то оно
што покреће и нас овде и људе када
нас оцењују на изборима. Наравно,
увек има незадовољних, са разло
гом, увек има проблема који још
нису решени. Али, чињеница је да
се у Митровици доста тога урадило
и да се доста проблема решило. У
крајњем случају, мој утисак је, ако
ништа друго, да се сви проблеми
града озбиљно схватају и покушава
ју да се реше на озбиљан начин. И
мислим да нас то разликује од дру
гих.
Да ли је задовољан оним што је
урадио? Како види Митровицу у
наредних десет година?
- Почећу са другим питањем.
Митровицу видим као развијен,
европски град који ће имати садржа
је који су потребни грађанима за
један нормалан живот. На првом
месту је запослење, затим инфра
структура, затим ту су спортски и
културни садржаји. Надам се да ће
што мање младих људи одлазити из
Митровице, да ће они остајати у
свом граду. Планирамо и неке нове
мере за младе и образоване људе
да се врате у свој град. Што се тиче
мог рада, задовољан сам овим што
сам постигао. Драго ми је што сам
део екипе која је направила ствари
о којима смо причали. Тиме се заи
ста поносим. Ја волим да побеђу
јем, волим да овај град буде најбо
љи и да ствари које радимо имају
резултат. Да је другачије, осећао бих
се лоше. И надам се да нећу бити
градоначелник.
Да се не бави политиком, чиме би
се бавио?
- Не знам, нисам размишљао,
можда неким приватним бизнисом.
Једно време сам био активан у
невладином сектору, урадили смо
неколико пројек ата, аплицирали
према фондовима у Бриселу и то је
било прилично успешно. Али, поли
тика је моја давнашња љубав.
Разговарао: Владимир Ћосић
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За већу безбедност
ученика у саобраћају

Контрола саобраћаја у зони школа

Припадници Полицијске управе у Сремској Митро
вици реализоваће низ превентивних активности
које имају за циљ повећану безбедност деце. Једна
од мера је и појачана контрола саобраћаја

И

ове школске године, припадни
ци Полицијске управе у Срем
ској Митровици реализоваће низ
превентивних активности које имају за
циљ повећану безбедност деце. Једна
од мера је и појачана контрола сао
браћаја, која ће се, по речима Срђа
на Јефтића, командира Саобраћајне
полицијске испоставе за Град Сремска
Митровица, обављати у току септем
бра а према потреби и даље.
У циљу појачане безбедности уче
ника у саобраћају, појачане контроле
саобраћаја обављаће се на путевима,
улицама и раскрсницама које гравити
рају према школама и којима се најче
шће крећу ученици при доласку у шко
лу и по повратку кући.
- Појачане контроле саобраћаја биће
посебно усмерене на санкционисање
прекршаја вожње недозвољеном брзи
ном и непропуштање пешака, посебно
ђака, на обележеним пешачким прела
зима. Акцијом су обухваћене све основ
не школе не само на подручју Сремске
Митровице, већ и на подручјима Руме,
Шида, Старе Пазове, Инђије, Ирига и
Пећинаца. Посебно апелујемо на да се
у саобраћају понашају одговорно, да
смање брзину на путевима и ђацима
омогуће безбедно прелажење улице и
несметан пут до школе и куће. Највећа
пажња, као и до сада, биће посвећена

ученицима који први пут полазе у шко
лу и којима ће бити пружана адекватна
помоћ на прилазима школама. Тако
ђе, у склопу предвиђених активности у
наредном периоду, ђацима - првацима
биће одржана серија предавања о без
бедном учешћу у саобраћају – изјавио
је прошле недеље Срђан Јефтић.
Наташа Зец, директорка Основне
школе „Трива Витасовић Лебарник“ у
Лаћарку је истакла да школа која бро
ји 750 ученика заузима специфичан
положај у насељу где је саобраћај вео
ма фреквентан и да је помоћ саобра
ћајне полиције у циљу што веће без
бедности деце на путу до школе и куће
немерљива.
- Традиционално добра сарадња
са Полицијском управом у Сремској
Митровици огледа се низу успешно
реализованих превентивних акција и
пројеката, не само у области безбед
ности саобраћаја, него и осталих без
бедносних тема. Од половине месеца,
са нашим партнерима из Полицијске
управе у Сремској Митровици, реа
лизоваћемо низ радионица у оквиру
пројекта „Основи безбедности деце“, о
превенцији свих облика насиља, злоу
потреби алкохола и дрога, безбедном
коришћењу интернета, заштити од
пожара, и слично – рекла је директор
ка Наташа Зец.
Ж. Аврић
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ЈП „ВОДОВОД“

Отворена пумпна
станица у Стејановцима

Ј

едни од оних, додуше
малобројнијих, који су
током протеклих врелих
летњих дана, имали про
блема са водоснабдевањем
у румској општини су Стеја
новчани. Проблема је било
у вршним оптерећењима,
због слабијег притиска.
Управо зато локална
самоуправа је помогла, уз
новчану помоћ Покрајинског
секретаријата за пољопри
вред у, водопривреду и
шумарство, али и делом
средствима самог ЈП Водо
вода изградњу пумпне ста
нице, тзв. бустера, на самом
уласку у Стејановце.
С обзиром на то да су
радови окончани - почели су
половином августа - пумпну
станицу је 4. септембра, у
пратњи директора „Водово
да“ обишао председник
Општине Слађан Манчић.
- Захваљујући овој пумп

Слободан Станић и Слађан Манчић

ној станици мислим да ћемо
решити проблеме у водо
снабдевању Стејановаца.
Добио сам увер евањ а
стручних људи да ће и у
летњим месецима следеће
године, када је потрошња
воде доста велика, мештани
Стејановаца имати воду у
довољним количинама и са
одговарајућим притиском.
Такође, и најудаљеније куће
у селу и оне на највишим
локацијама, ће имати прити
сак воде од 2,2 до 2,5 бара.
Нама је драго да смо ове
радове, на добробит мешта
на Стејановаца, партнерски
финансирали са Покраји
ном и јавним предузећем
„Водовод“ - рекао је Слађан
Манчић.
Укупна вредност ове ста
нице је нешто преко 3,5
милион
 а динара.
Директор ЈП „Водовода“
Слободан Станић је истакао

ЦРВЕНИ КРСТ РУМА

Ранчеве и школски
прибор добио 121 ђак
У
Црвеном крсту Рума су
и на почетку ове школ
ске године подељени
ранчеви и школски прибор
које је обезбедио Црвени
крст Војводине и Србије и то
за 121 ученика од првог до
осмог разреда који су кори
сници програма Народне
кухиње и програма Подршка
ромској деци у образовању.
Радованка Поповић Јанко
вић, стручна сарадница у
Црвеном крсту каже:
- То су ранчеви и школски
прибор које ми традиционал
но делимо, као помоћ, на
почетку сваке школске годи
не. Имамо 48 деце до четвр
тог разреда који су добили
ранчеве са школским прибо
ром, а осталима смо обезбе
дили торбице са свим
потребним прибором, што је
довољно за читаву школску
годину - каже Радованк а
Поповић Јанковић.
Она додаје да су током

Део ученика који су добили школски прибор

пролећа радили и на програ
му мапирања деце узраста
од 5,5 до 15 година која су
ваншколског система, а живе
у седам румских села.
- Реч је о 189 деце која
нису редовно укључена у
школски систем или ће тек
бити у прилици да крене у
школу. Њих ћемо овог месе

ца обухватити тзв. „мотива
ционим пакетима“. То су
породични пакети хране и
хигијене - објашњава Радо
ванка Поповић Јанковић.
Приликом уручивања при
бора и ранчева за школу
Радованк а је окупљеним
ученицима, али и њиховим
родитељима рекла да је

Црвени крст Рума кроз про
грам подршка ромској деци у
образовању, која су укључе
на и у програм Народне
кухиње, обезбедио за 11
деце из тог програма одла
зак на море. Реч је о летова
њу у дечијем одмаралишту
Црвеног крста Србије у Бао
шићима.
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да сличних проблема има,
па ће бити и сличних реше
ња, и у Малим Радинцима,
али и селима на Фрушкој
гори.
- Овог лета смо заиста
доста урадили на унапређе
њу водоснабдевања. Пусти
ли смо у рад бунаре у Јарку,
на Фишеровом Салашу и
један испред Ирига, поред
некад аш њег
преду з ећ а
Фруктал. Ка Иригу смо тако
испоруку воде повећали са
55 на 75 литара у секунди каже директор Слободан
Станић.
Он је искористио прилику
и да сумира каква је ситуа
ција са водоснабдевањем у
румској и иришкој општини
била током жарких летњих
дана који су за нама.
- За разлику од румске,
имали смо доста проблема
са снабдевањем водом у
иришкој општини. Доста
воде се трошило ненамен
ски, а виши делови у Врдни
ку нису имали довољно
воде због тога. Са већ поме
нутим повећањем допрема
ња воде са 55 на 75 литара
у секунди, то ћемо решити указао је Слободан Станић.
Смиља Џакула
- Тако су деца летовањем
награђена како због редов
ности похађања школе, тако
и доброг успеха. Верујем да
ћемо и идуће године имати
прилике да један број деце
пошаљемо на море - рекла
је Радованка.
Међу оним а који су 4. сеп
тембра у просторијама Црве
ног крста добили ове пакете
је и Вукосава Киш. Није
желела да се слика, али за
наше новине каже:
- Имам две кћерке и два
сина и од њих осморо унуча
ди. Ово сам сада узела за
унуку Мирјану и унука Алек
сандра Јовановића који иду
у први и осми разред. Доста
нам значи ова помоћ јер не
морамо ми да купујемо. Ина
че, унук ми је одличан ђак, а
Мирјана сад тек полази у
школу. Унук даље планира
да учи за вариоца.
Милица Љубисављевић је
ученица другог разреда ОШ
„Душан Јерковић“ и с обзи
ром на узраст, добила је
ранац и прибор за школу.
- Била сам добар ђак про
шле године. Потрудићу се да
будем и боља ове године.
Имам још две млађе сестре
које још не иду у школу каже Милица.

С. Џакула
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Унапређење
управљања земљиштем

Радионица о управљању земљиштем

У

оквиру пилот пројекта Унапређење
управљања земљиштем на локалном
нивоу у Србији, у оквиру немачко-срп
ске сарадње, који спроводи немачка органи
зација ГИЗ и Министарство пољопривреде,
одржана је 6. септембра радионица о припре
ми локалног стратешког документа за упра
вљање земљиштем у Руми, која је укључена
у овај пројекат.
Пројекат траје до 2018. године, а Европска
унија га финансира са око три милиона евра.
Учесници радионице - из јавних предуз ећа,
Општинске управе и Пољопривредне стручне
службе су презентовали постојећа општинска
документа од важности за ову област, али су
и њима приказани примери добре праксе у
ЕУ у области урбаних и руралних повезано
сти и партнерства. То је била и прилика за
дефинисање визије локалног стратешког
документа, али и указивање на проблеме и
теме које ће се у њему обрађивати.
Драган Косановић, шеф Одељења за
локални економски развој каже да су дефи
нисани неки основни проблеми и начини на

који се они могу решити, јер свака локална
самоуправа има своје специфичности.
Аница Миленковић из ГИЗ-а каже да се,
у оквиру овог пројекта, баве земљиштем у
урбаним срединама, али и пољопривредним
земљиштем.
- Овај стратешки документ треба да се
бави управљањем земљиштем и он треба да
допринесе балансираном урбаном и рурал
ном развоју, то нам је најважније. Рума нам
је интересантна јер је пољопривреда овде
доста развијена, али има и доста индустриј
ских пројеката и инвестиција. То је наш пилот
пројекат и Рума ће бити један од првих гра
дова који ће почети са израдом једног таквог
документа, притом се служимо европским
праксама и стандардима. Истовремено,
радимо и са општином Соко Бања - дакле
једном из Војводине, једном из уже Србије,
баш због различитих карактеристика и про
блема - каже Аница Миленковић.
Она додаје да се касније планира и сусрет
представника ове две општине, како би се
разменила искуства у овој области.
С. Џ.

БОРКОВАЧКО ЈЕЗЕРО

Крај купалишне сезоне

Л

ето се неумитно бли
жи крају, на шта ука
зује и чињеница да је
званична купалишна сезона
на Борковачком језеру, која
је почела 15. јуна, затворена
1. септембра. И поред бли
зине базена, велики је број
љубитеља купања на језеру
који су свакодневно спас од
несвакидашње високих тем
пература налазили управо у
Борковачком језеру, ближе
природи.
- Имамо своје спасиоце,
али могу рећи да неких већих
проблема када је безбедност
купача у питању, није било.

Имали смо неких мањих про
блема са ромском децом која
су долазила без родитеља било их је десетак, нису зна
ли да пливају, а деца не сме
ју да долазе сама на купање.
Било је и понеки проблем са
лицима која су у воду улази
ла у алкохолисаном стању,
што може бити опасно - каже
Славко Хаџић, који држи
ресторан и води рачуна о
језерској плажи.
Када је реч о броју купача,
он је на сличном нивоу као и
лане.
- Углавном су то људи који
су заљубљеници у наше језе

ро, како Румљани, тако и
они из других општина, који
већ годинама овде долазе.
Рецимо, у данима са најви
шим температурама и током
викенда, овде се купало и до
2.000 људи. То је добра посе
ћеност, али имамо и капаци
тета када је плажа у питању,
тако да није ту било превели
ке гужве. Када је реч о базе
ну, ми имамо добру сарадњу
са људима који њим упра
вљају - они нам нису конку
ренција - ко воли базен он је
тамо, ко воли језеро долази
код нас - истиче Славко.
С. Џ.

14

M NOVINE

КУЛТУРА

13. SEPTEMBAR 2017.

ГАЛЕРИЈА „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Враћен сјај храму уметности
Без обзира да ли ће
осам месеци затвора
условно, на колико је
осуђен Милан
Маринковић, имати
утицаја на његову
даљу каријеру, њему се
не могу оспорити
ствари које је урадио
као директор
митровачке Галерије,
али и као партијски
активиста СНС у својим
Великим Радинцима
Директор Милан Маринковић

З

ахваљујући ангажовању дирек
тора митровачке Галерије Мила
на Маринковића, враћен је стари
сјај овој установи културе у Сремској
Митровици.
Од 2012. па до данас извршена је
реконструкција зграде Галерије, завр
шена је рестаурација слика Лазара
Возаревића из фонда Галерије, а сли
ке овог митровачког уметника су про
путовале Србију и биле изложене у
преко 20 галерија широм земље.
Како истиче за М новине Маринко
вић, када је 2012. постављен за врши
оца дужности директора Галерије, био
је дубоко разочаран оним што је зате
као.
- Памтим ову Галерију још из време
на када је отворена 1973. и када сам
као средњошколац долазио. Када сам
2012. у њу ушао поново, објекат само
што се није урушио, била је то једна
руина. Као сам човек који је упоран и
истрајан, себи сам дао задатак, да ако
сам већ постављен на ово место, да
не утекнем већ да покушам да урадим
нешто. Прво сам позвао грађевинску
инспекцију да се утврди стање објек
та, па је децембра 2012. године гале
рија и затворена. Ми смо се преселила
на Стари мост, у једној просторији је
била администрација, а у другој слике
из нашег депоа. Тада сам поднео зах
тев локалној самоуправи да се крене
у потпуну реконструкцију зграде и на
задовољство свих грађана, Град нам
је изашао у сусрет и одобрена су нам

Искуство
Милан Маринковић је 2012. године
дошао на место вршиоца дужности
директора Галерије на период од
годину дана, да би следеће године
био расписан конкурс и Маринковић
је по конкурсу именован за директо
ра ове установе културе на период
од четири године. Завршио је Педа
гошку академију у Сремској Митро
вици, а касније и Факултет за послов
но индустријски менаџмент. Извесно
време је радио у Хрватској где је
отишао као размена кадрова. Тамо је
радио као учитељ три године, а након
тога је био именован и за директора
школе. Био је и председник Општине
Велика Писаница.
средства за потпуну реконструкцију.
Уложено је преко 33 милиона динара
из градског буџета у санацију објекта –
прича Маринковић.
Рађена је потпуна реконструкција
крова, нови ламинантни кров и тако
је добијено у поткровљу 480 квадра
тиаса висином просторије од 11 мета
ра. План руководства је да уреди и
тај простор и да покушају средства да
обезбеде из ИПА фондова Европске
уније. Урађена је потпуна реконструк
ција електроинсталација која је под
разумевала противпров
 ални систем,
видео надзор, електроинсталације,
инсталације дојаве пожара, рачунар

ску мрежу и телефонизацију, уградни
разглас, те су сада све собе озвучене.
Урађен је нови мокри чвор, молерско
фарбарски радови, столарски и парке
тарс ки радови, као и спољна расвета
објекта.
- Тренутно смо најопремљенија гале
рија у држави, а по квалитету рада и
садржаја смо у самом врху. Митрови
ца је добила храм ликовне уметности
за који се отимају сви познати уметни
ци да излажу. У првој половини године
смо на првих пет изложби имали преко
15.000 посетилаца захваљујући квали
тетном програму. Имали смо изложбу

Сређена унутрашњост Галерије
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Узоран председник села
Након недавно спроведених избо
ра за савете месних заједница
Милан Маринковић је поново иза
бран за председник а Савета МЗ
Велики Радинци. Каже да су мешта
ни препознали оно што је урадио у
претходне четири године, те су му
поново изгласали поверење.
- У претходном периоду смо у селу
доста удрадили, од капеле, електри
фикације села, рефлектора у школ
ском дворишту и цркви, до рекон
струкције поште и уређења сеоске
депоније. Постављене су бехатон
плоче на тротоар
 у, уређен паркинг,

изграђен је и опремљен спортски
објек ат. Сада ћемо реновирати
амбуланту и остаје да се реши про
блем Дома културе. Урађен је проје
кат за рушење и изградњу новог
дома, па очекујем да зграду до краја
године срушимо и да заједно са Гра
дом и Покрајином кренемо у његову
изградњу. Добро сарађујемо са шко
лом, видео надзор у школи смо
поставили и окречили учионице.
Урађен је и летњиковац. Имам подр
шку људи у Савету и великих дома
ћина из села – наглашава Маринко
вић.

слика Милене Павловић Барили, Наде
жде Петровић, Миће Поповића, Горана
Митровића, Михајла Ђоковића Тикала
– задовољно истиче директор.
Галерија има одличну сарадњу са
митровачком музичком школом која им
је поклонила клавир, да би се заузврат
у оквиру галерије опремила концертна
сала. Недавно је одржан и хуманитар
ни концерт у галерији, на којем је при
купљено 100.000 динара и та средства
ће бити искоришћена за куповину сто
лица. У галерији је одржано и међуна
родно такмичење хорова, као и изло
жба лего коцкица за најмлађе која је
била веома посећена.
- Радимо доста на афирмацији Гале
рије, јер ако слика не живи, не путује,
то је као мртво слово на папиру. Сни
мамо све догађаје, имамо фејсбук
страницу, сајт, видљиви смо и све што
се ради оставља траг. Организовали
смо путујућу изложбу по целој Србији
и посетили смо преко 20 градова где
смо излагали слике и цртеже Лазара
Возаревића. На путовањима смо ради
ли и промоцију филма Игора Чолака
„Живети и после смрти“ о Лазару Воза
ревића, а за Новембарске дане је пла
нирана изложба дела из фонда Лазара
Возаревићу и премијера три филма о
Возаревићу и његовом стваралашту –

најављује Милан Маринковић.
План је да се фасада на објекту
ради наредне године, средства од 12
милиона динара су планирана за сле
дећу годину. За депо треба да се наба
ве висећи регали, који коштају око 2,5
милиона динара.
- Ми укупно имамо преко 500 сли
ка, а од тога је 80 дела Лазара Воза
ревића и то 59 слика и 21 цртеж. Сви
су били у веома лошем стању, па смо
у последњих пет година по фаза ура
дили рестаурацију слика и сада се
завршава последњих пет слика које
смо послали Централном институту за
конзервацију. Средства смо обезбеди
ли из Покрајине и Министарства кул
туре, тако да ће рестаурација коштати
око пет милион
 а динара. Желимо и
друге слике да средимо и да им вра
тимо стари сјај – каже за крај вршилац
дужности директора Галерије „Лазар
Возаревић“ Милан Маринковић.
Без обзира да ли ће осам месеци
затвора условно, на колико је осуђен
Милан Маринковић, имати утицаја на
његову даљу каријеру, њему се не
могу оспорити ствари које је урадио
као директор митровачке Галерије,
али и као партијски активиста СНС у
својим Великим Радинцима
Б. Селаковић
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Илустрације
Душана Павлића
пред публиком
У Библиотеци „Глигорије Возаревић“ у
Сремској Митровици прошлог петка 8.
септембра, отворена је изложба илустра
ција Душана Павлића. Посетиоци ће бити
у прилици да до 20. септембра виде више
од 40 одабраних илустрација великог
формата из награђених књига „Стилске
игре“ и „Стилске игре 2“, које је написао
Симеон Маринковић, а илустровао Душан
Павлић.
Према речима Душана Павлића идеја је
била да путујућа изложба промовише илу
страцију.

- Однос текста и илустрације треба да је
однос непрестаног допуњавања, илустра
ција има ту моћ да појача сваки текст. Оно
што покреће илустратора је добар текст,
добра прича, енергија самог писца – рекао
је Павлић.
Душан Павлић рођен је у Сремској
Митровици, дипломирао је на Факултету
примењених уметности и дизајна у Бео
граду. Илустратор је, ликовни уредник и
дизајнер књига у издаваштву. Павлићеве
илустрације су награђиване Златним
пером, Грифоном и Невеном (награда
Невен за најбоље дело из области илу
страција у 2014.години). Награде нису
изостале ни када је у питању иностран
ство, добитник је награда у Италији, Бел
гији и Бразилу, а његове илустрације су
представљене на Међународном сајму
дечијих књига у Болоњи 1999.године.

ПОЗОРИШТЕ „ДОБРИЦА
МИЛУТИНОВИЋ“

Премијера представе
„Низ пругу“
У Позоришту „Добрица Милутиновић“ у
Сремској Митровици у петак, 15. септем
бра одржаће се премијера представе „Низ
пругу“, по роману Јелене Недић. Режију
потписује Стефан Тајбл, а играју Наташа
Мрђа, Даница Црнобрња, Александра
Михајловић, Горан Вучановић, Марко
Вукићевић и Давид Кулић.
Према речима редитеља идеја је поте
кла од перформанси рађених за промоци
ју књиге. Главну улогу у представи игра
девојка Невена, која се стицањем живот
них околности нашла у свету криминала и
проституције. Тражећи начин да побегне
из тешке материјалне ситуације, главна
јунакиња постаје жртва трговине људима.
С. Котаранин
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ИАКО СУ ИМ ОДОБРЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ, ЛЕКАРИ ДОМА ЗДРАВЉА ИПАК НЕЋЕ
ИЋИ НА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Беспарица „укида“
специјализацију лекара
Ствар је у
принципу врло
једноставна:
ако шест
лекара оде на
специјализацију,
нема ко да их
замени, јер
нема пара за
ангажовање
других лекара
Директор др Владимир Лукић

Д

иректор Дома здравља Сремска
Митровица др Владимир Лукић
19. јула расписао је конкурс за
доделу пет специјализација и једне
субспецијализације. Према правилни
ку, које је директор правио, највише
бодова имали су др Миодраг Чутурић,
којем је одобрена субспецијализација
из области медицина бола, др Ната
ша Папрић, која је добила специјали
зацију из ургентне медицине, Ирини
Бережни је одобрена специјализација

Оштећени лекари

из опште медицине, Гордани Пармако
вић из гинекологије и акушерства, док
су два стоматолога, др Ивана Глумац и
др Дубравка Мрваљевић добиле спе
цијализацију из области дечја и пре
вентивна стоматологија.
Тако је након три године митровачки
Дом здравља требао да пошаље лека
ре на стручно усавршавање. Но, међу
тим... У тренутку док су планирали
како и шта даље, директор др Лукић је,
неке лично а неке телефонским путем,

обавестио да ипак неће ићи на специ
јализацију тј. субспецијализацију, уз
образложење ако му шест лекара оде,
неће имати ко да ради.
Због целе ове ситуац
 ије, на послед
њем скупштинском заседању митро
вачког парламента 1. септембра шеф
опозицион
 е одборничке групе „За
бољу Митровици“ Александар Прода
новић поставио је одборничко питање
др Владимиру Лукићу.
Ове прозивке изненадиле су др
Лукића.
- Јако је незгодно одредити ко ће
ићи на специјализацију без правилни
ка. Због тога сам написао правилник
и одредио јасна правила. Притом сам
унапред рекао својим помоћницима
да се кандидатима за специјализаци
ју и субспецијализацију каже да можда
неће бити упућени на специјализаци
ју, али да правимо конкурс уколико се
створе услови. Међутим, ове године
дошао сам у ситуацију да сам према
новом кадровском плану морао да
отпустим 11 лекара. У време када је
расписан конкурс још увек се није зна
ло шта ће бити са њиховим уговорима,
да ли ће Град стати иза нас и на себе
преузети финансирање тих лекара.
Остао бих без лекара, не би имао ко
да лечи људе, и на себе нисам могао
да преузмем тако велику одговор
ност. Поготово што лекари који одла
зе на стручно усавршавање више део
специјалистичког стажа не одрађују у
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Колико кошта
специјализација
Министарство здравља плаћа струч
но усавршавање лекара и даје коначну
одлуку ко ће бити послат на специјали
зацију.
Од лекара сазнајемо и да семестар
на специјализацији кошта од 65.000 до
80.000 динара. Дужина трајања специја
лизације се разликује, те специјализа
ција из дечје и превентивне стоматоло
гије траје три године, опште праксе и
гинекологије четири године, ургентне
медицине пет године, а субспецијализа
ција из медицине бола једну годину.

установи у којој раде, већ одмах одла
зе са стране, а на Дому здравља је да
њихово упражњено место попуни из
сопствених средстава, којих митровач
ки Дом здравља више нема – каже др
Лукић.
Он додаје и да је послао примед
бу Министарству здравља на кадров
ски план, али да одговор од њих није
добио.
- По том кадровском плану били смо
оштећени за једног лекара у хитној, јед
ног лекара у кућној нези и три лекара
у општој пракси. Да је мени Министар
ство пре тога одобрило да се задржи
тих пет лекара, пустио бих ове колеге
на стручно усавршавање на сопствену
одговорност. Али ми нису доставили
одговор. Уздао сам се и у нови Закон о
здравственој заштити, јер сам био при
сутан када се расправљало о нацрту
закона и тада је било речи да ће њего
во усвајање бити у септембру. По том
новом нацрту дозвољава се замена за
специјализацију, односно Републички
фонд за здравствено осигурање плаћа
и овог другог који је на замени. У међу
времену сам добио информацију да је
питање када ће тај закон бити изгла
сан – објашњава др Лукић разлоге сво
је одлуке.
- Нико од нас ни сањао није да ће
нам неко помрсити планове. Ми смо
желели да се састанемо са директо
ром и да се договоримо да на следе
ћем упису, ако већ сада не може, за
отприлике шест месеци, ми будемо ти
који ће се послати на стручно усавр
шавање. Међутим речено нам је да је
овај конкурс поништен, а да ће се иду
ће године расписати нови – кажу оште
ћени лекари.
На крају директор Дома здравља др
Владимир Лукић истиче да је желео
колегама да учини и да му је криво што
га оптужују да није хтео да их пошаље
на специјализацију.
Према нашим сазнањима, лекари
којима су поништене одлуке о струч
ном усавршавању најавили су да ће
правду потражити на суду.
Ствар је у принципу врло једноставна: ако шест лекара оде на специјализацију, нема ко да их замени, јер нема
пара за ангажовање других лекара.
Б. Селаковић
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САСТАНАК У ЕПАРХИЈИ СРЕМСКОЈ

Обнова цркава

Састанак у Сремским Карловцима

П

редседник Покрајинске владе Игор
Мировић разговарао је 5. септем
бра, у Епархији сремској Српске
православне цркве у Сремским Карлов
цима, с епископом Василијем и пред
седницима више сремских општина о
заједничким активностима на обнови
фрушкогорских цркава и манастира и
заштити српског културног наслеђа у
Срему.
На састанку је истакнута потреба да се
тимски и координисано са покрајинског и
локалног нивоа, у сарадњи са Епархијом
сремском, заједнички ради на припреми и
реализацији пројеката који ће допринети
очувању светиња на Фрушкој гори, као и
на развоју и промоцији религиозног тури

зма на подручју сремских општина.
Договорено је да локалне самоуп
 раве,
према утврђеним приоритетима, припре
ме пројектно - техничку документацију,
како за обнову путне мреже до манасти
ра, тако и за санацију и изградњу верских
објеката који имају огроман значај за очу
вање историје и културе српског народа.
Састанку су присуствовали и директор
Управе за капитална улагања Недељко
Ковачевић, покрајински секретар за реги
онални развој, међурегионалну сарад
њу и локалну самоуп
 раву Огњен Бјелић,
председници Града Новог Сада, општина
Сремски Карловци, Ириг, Беочин, Срем
ска Митровица, Стара Пазова, Инђија,
Рума, Шид, Пећинци и Сурчин.

СЕРТИФИКАТИ ПОЛАЗНИЦИМА ШКОЛИЦЕ „МОЗАИК“

Ментално разгибавање

Н

ачелница Градске управе за обра
зовање Мирјана Пјевац је у среду, 6
септембра, посетила школицу „Моза
ик“ у Сремској Митровици и доделила сер
тификате првој генерацији.
Сарадња Града и школице је почела у
новембру прошле године, када је школи
ца доделила девет ваучера за ученике из
девет основних школа.

У школици централно место заузима раз
војни програм СаунПан Ментална аритме
тика, који је усмерен на појачавање пажње,
концентрације и меморије.
Како сазнајемо полазници школице су
задовољни стеченим знањем и усвојеним
вештинама, која су им омогућила да изводе
математичке операције без употребе елек
тронских помагала. 
С. К.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

Одређен максималан број
запослених у општинској управи

Заседање локалног парламента у Шиду

Н

а седници Скупштине
Општине Шид која је
одржана 8. септембра,
одборници су усвојили и изве
штај о реализацији општинског
буџета за период од 1. јануара
до 30. јуна 2017. године. Тако
ђе, усвојен је и предлог одлуке
о изменама и допунама одлуке
о буџету Општине Шид за
2017. годину. Како је за говор
ницом истакла руководилац
Одељ ењ а
за
финанс ије
Општин е
Шид
Јадранк а
Недић, у првих шест месеци
текуће године остварени су
укупни приходи и примања у
износу од 393 милион
 а 631
хиљаде динара, што предста
вља 38,25 одсто од укупно
планираних прихода и прима
ња у одлуци о буџету за 2017.
годину.
- У истом периоду прошле
године, проценат извршења
био је на приближно истом
нивоу и износио је 32,8 одсто у
односу на тада планирану
одлуку - изјавила је Јадранка
Недић.
Као разлози за доношење
предлога одлуке о ребалансу
буџета наведено је увећање
висине планираних расхода за
плате, с обзиром на то да је
дошло до увећања основице
за установе културе и пред
школске установе који су инди
ректни корисници буџетских
средстава.
Као други разлог наведено
је увећање постојећих апро
пријација за висину средстава
потписаних из уговора између
корисника средстава Општина

и других индиректних корисни
ка јавних средстава и другог
нивоа власти (Републике и
Покрајине), а која ће се извр
шити до краја 2017. године.
- Укупни приходи и примања
из буџета по свим изворима
финансирања планирани су у
укупном износу од 1,2 милијар
ди динара. У текућу буџетску
резерву издваја се 12 милиона
динара, а у сталну два милио
на динара. Саставни део одлу
ке о ребалансу је и измена
спискова капиталних пројеката
за период од 2017. до 2019.
године као и табела са бројем
запослених у локалној адми
нистрацији на дан 30. јун 2017.
године који се финансирају из

општинског буџета - изјавила
је Јадранка Недић.
Усвојен је и предлог одлуке о
максималном броју запосле
них на неодређено време у
орган из ац ио н им
облиц им а
Општине Шид за 2017. годину.
Разлог за доношење ове одлу
ке је према речима начелника
Општинске управе Ромк а
Папуге у ствари обавеза Скуп
штине јединица локалне само
управе утврђена законом, а
која је везана за претходно
доношење акта Владе којим
овај орган за сваку календар
ску годину утврђује максима
лан број запослених на неод
ређено време у систему држав
них органа. Како је истак ао

Папуга, према овој одлуци, у
свим организационим једини
цима има 29 вишка запослених
лица. Пре усвајања предлога
ове одлуке за говорницу је иза
шла одборница Социјалдемо
кратске странке Наташа Цвјет
ковић постављајући питање
начелнику Општинске управе.
- У Општинској управи вишак
је 11 лица, Месној заједници
Шид једно лице, у Галерији
слика „Сава Шумановић“ један
запослен, Културно образов
ном центру три запослена,
Библиотеци један запослен,
ЈКП „Стандард“ четири, „Водо
воду“ седам, Заводу за урба
низам једно запослено лице.
Оно што је мени чудно то је да

Одборничка питања о мигрантима
и возачким испитима
У оквиру тачке дневног реда питања и пред
лози, за говорницу је изашла одборница СДС-а
Наташа Цвјетковић, тражећи од председника
СО Шид, писмене одговоре на њена поставље
на питања.
- Једно од мојих питања је, када се планира
чишћење потока Шидина, с обзиром на да то
није рађено веома дуго. Друго питање односи се
на полагање практичне наставе возачког испита.
Моје питање у вези тога гласи, када ће локална
самоуправа обезбедити услове да полазници
ауто-школе у Шиду полажу возачки испит у свом
граду?
Такође једно од мојих питањa се односи и на
накнаду штете коју наши суграђани трпе од
стране миграната. Ко ће ту штету да им надок
нади? Моје најважније питање постављам као
родитељ детета које иде у основну школу. Пита

ње гласи који орган локалне самоуправе је
подржао пројекат Владе Републике Србије у
вези интеграције деце миграната у образовни
систем Србије, а који ће се спроводити на тери
торији шидске општине? Зашто родитељи о
томе нису благовремено обавештени? То су
деца која су неидентификована, не знамо им ни
име ни презиме, чак ни које су годиште. Сма
трам да је недопустиво да се у адашевачкој
школи без сагласности родитеља деци прочита
упутство како треба да се понашају према деци
мигрантима. Овде деца која иду у нашу школу,
треба да се прилагођавају нашим нормама уз
очување њихове традиције на оним местима на
којима је то дозвољено. Ово вам причам као
родитељ и то нема везе са политиком коју ја
заступам - изјавила је за говорницом Наташа
Цвјетковић.
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ако из Општинске управе тре
ба да оде 11 запослених, онда
ће ЈКП „Стандард“ у том слу
чају имати више запослених
него Општинска управа. Нело
гично ми је да да доведемо у
исту раван Општинску управу
и јавно предузеће. Да ли ова
одлук а подразумева да ће
укупно 29 људи добити отказ
или то није баш та цифра? упитала је Цвјетковићева.
Одговор је за говорницом
дао начелник Општинске упра
ве.
- Смањење запослених не
значи да ће толики број бити
отпуштен. У неким организаци
оним облицима ће бити отказа,
а у неким неће. То зависи од
колико ко има запослених на
неодр
 еђено време. У Општин
ској управи ће доћи до гашења
одређених радних места. Биће
извесних отпуштања, мада има
индиција да ће неки добро
вољно отићи. У том смислу
ћемо и радити и рационализа
цију у Општинској управи рекао је Папуга.
Одборници су усвојили и
измен у кадровс ког план а
Општинске управе, Општин
ског правобранилаштва и
стручних служби Општине Шид
за 2017. годину. Према речима
Ромка Папуге, од почетка годи
не одређени број запослених у
наведеним организацион
 им
јединицама је смањен а кроз
кадровски план дата је слика
шта се све дешавал о од
децембра месеца па до проме
не буџета за ову годину.
Усвојена је и одлука о обра
зовању месних заједница.
- Одлук а о образовању
месних заједница која је тре
нутно важећа је први пут доне
та 2005. године и после тога је
имала доста измена. Ми смо
се определили да остане све
исто као и до сада и кроз ове
одредбе дате су су основне
функције, средства, послови,
надлежности месних заједни
ца, као и основни облици одлу
чивања. Битно је рећи да кроз
прелазне и завршне одредбе
се већ унапред припрема
раписивање избора за савете
месних заједница - истакао је
Папуга.
Одборници локалног парла
мента усвојили су и предлог
програма коришћења средста
ва буџетског фонда за заштиту
и унапређење животне среди
не Општине Шид за 2017.
годину. Средства за реализа
цију овог програма планирају
се у буџетском фонду Општи
не Шид за 2017. годину у укуп
ном износу од 19 милиона 454
хиљада динара.
Дневни ред седнице допу
њен је са још три тачке које су
се односиле на давање сагла
сности на допуну Статута ЈП
Завод за урбанизам, допуну
плана рада Центра за социјал
ни рад и ЈКП „Стандард“.
М. Н.
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ПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ИГОР МИРОВИЋ У ШИДУ

Обилазак радова у индустријској зони

Ниче шидска
индустријска зона
П
редседник Покрајинске владе Игор
Мировић са својим сарадницима, оби
шао је радове на изградњи приступне
саобраћајнице и уређења каналске мреже у
индустријској зони Адашевци. Како је прили
ком обраћања медијима Мировић истакао,
почетак изградње индустријске зоне у Шиду је
од изузетно великог значаја за шидску општи
ну, с обзиром на то да је шидска општина до
сада није имала осим у неким мање насеље
ним местима.
- Ово је изузетно добра локација, с обзи
ром на то да је индустријска зона на аутопуту, на свега четири километра до границе
са Хрватском. У будућности општина Шид ће
имати локације које ће моћи да нуди дома
ћим и страним инвеститорима и на овом
месту ће се градити погони у којима ће се
запошљавати незапослена лица из шидске
општине. Заједничким снагама, покрајинске
и републичке владе и локалне самоуправе,
настојаћемо да учинимо много више на еко
номском развоју ове општине. Ово је била
наша заједничка идеја пре годину дана и ово
је већ 11. индустријска пословна зона у које
је Покрајинска влада уложила своја средства
за мање од годину дана. Наставићемо са ула
гањима и инвестицијама у индустријске зоне
јер се показало на примерима Бачке Тополе,
Старе Пазове и многих других општина, да
када имате конкретан производ који може
те да понудите, онда можете и да привучете
инвеститора и остварите свој циљ. А то је на
првом месту повећање броја запослених у
будућности, као и повећање зарада. Јер како

се буде смањивао број незапослених у свакој
општини, тако ће и да расте и потражња за
њима, а самим тим и цена њиховог рада. То
је кључ за будућност сваке општине, па тако
и за шидску општину. Радови су почели, све
се одвија у планираним роковима, веома смо
задовољни и настављамо даље. Шид конач
но у будућности, која је ту пред нама, ће има
ти шта да понуди и очекујемо већ за годину
или две нове погоне у овом месту и знатно
смањење незапослених - истакао је Игор
Мировић.
Представници локалне самоуправе Општи
не Шид захвалили су се Покрајинској влади
на сарадњи и финансијској помоћи на изград
њи индустријске зоне.
- Захвалио бих се у име свих грађана шид
ске општине на помоћи коју нам је пружила
Покрајинска влада. Ово је прва Покрајинска
влада која је препознала потенцијал и могућ
ности шидске општине у њеном развоју. Сто
па незапослености ће се драстично смањити
већ следеће године када први инвеститори
дођу на територију наше општине. Општи
на Шид је поносна што ће имати комплетно
инфраструктурно опремљену индустријску
зону и још једном бих се захвалио покрајин
ској влади и њеним институцијама на помоћи
коју нам пружају у свим пословима на њеном
опремању - изјавио је заменик председника
Општине Шид Зоран Семеновић.
Вредност инвестиције на изградњи при
ступне саобраћајнице на индустријској зони
износи 32 милиона динара.
М. Н.
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КУПИНОВО

Атар спреман
за јесење
радове
У оквиру акције уређења
атарских путева, коју пећинач
ка локална самоуп
 рава реали
зује у сарадњи са месним
заједницама до сада су насути
атарски путеви у Карловчићу,
Пећинцима, Сибачу и Попин
цима, а 7. септембра је акција
почела у Купинову, где ће по
речима председник а Савета
месне заједнице Перице Одо
башића трајати неколико дана.

- Захваљујући локалној
самоуправи добили смо веће
количине шљаке и улт, а у
насипање путева су се укљу
чили и мештани са својом
механизацијом, тако да ћемо у
практично целом атару Купи
нова насути критичне ниже
деонице, на којима се скупља
вода на путевима и чини их
непроходним у време обилни
јих јесењих падавина. За овај
посао ће нам бити потребно
неколико дана, али ће атарски
путеви ове јесени бити знатно
проходнији, што ће нашим
пољопривредницима олакша
ти јесење радове – изјавио је
Одобашић.
Акција насипања атарских
путева се наставља, шљака је
већ допремљена у већину
насеља пећиначке општине, а
након Купинова, механизација
се сели у Обреж.

АШАЊA

Климатизоване
амбуланте
У Ашањи поред амбуланте
опште праксе Дома здравља
Пећинци ради и зубна амбу
ланта, а Ашањци ће убудуће
добијати здравствене услуге у
знатно пријатнијем амбијенту.
Наиме, новоизабрани Савет
месне заједнице у овом насе
љу је крајем августа, уз подр
шку пећиначке локалне самоу
праве, уградио две нове климе
– једну у амбуланту опште
праксе, а другу у зубну амбу
ланту, што ће лекарима и
медицинском особљу олакша
ти рад, а пацијентима обезбе
дити боље услове за коришће
ње здравствених услуга.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Ново санитетско возило
за пећиначки Дом здравља

Састанак у Покрајинској влади

П

редседник Покрајинске владе Игор
Мировић уручио је прошлог петка, 8.
септембра директорима здравстве
них установа у Војводини и представницима
локалних самоуправа Врбас, Жабаљ, Оџаци
и Пећинци уговоре вредне 137 милиона дина
ра за реализацију пројеката на унапређењу
услова за лечење пацијената и побољшању
услова рада запослених у здравству. Сред
ства су обезбеђена на конкурсу Управе за
капитална улагања АП Војводине.
У име општине Пећинци уговор о додели
5,5 милиона динара за куповину санитетског
возила за пећиначки Дом здравља потписао је
заменик председнице Општине Зоран Војкић,
који је нагласио да је реч о изузетно значај
ној инвестицији, јер пећиначки Дом здравља
у овом тренутку располаже са два санитетска
возила стара преко 13 година и склона кваро
вима.
- Када се узме у обзир да хитна служба Дома
здравља покрива 15 насеља, од којих су нека
удаљена од Пећинаца и преко 30 километара,
јасно је да је поуздано санитетско возило од

кључног значаја за побољшање брзине и ква
литета пружања хитне медицинске помоћи,
али и других здравствених услуга нашим гра
ђанима. Захвални смо председнику Покрајин
ске владе Игору Мировићу и директору Упра
ве за капитална улагања Војводине Недељку
Ковачевићу на помоћи коју су нам пружили у
решавању овог проблема – изјавио је Војкић и
нагласио да ће ново санитетско возило знатно
олакшати рад лекарима и медицинском осо
бљу Дома здравља.
Након уручења уговора, председник Покра
јинске владе наложио је директорима здрав
ствених установа и представницима општина,
да одмах почну са припремом неопходних
процедура и техничке документације, како би
пројекти за које су обезбеђена средства били
реализовани у што краћем року.
Мировић је, такође, истакао да је неопход
но да се у наредне две године изврши рекон
струкција свих болница, института и клиника
у оквиру здравственог система Војводине,
за шта ће Покрајинска влада у континуит ету
обезбеђивати неопходна средства.

СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општина награђује
противградне стрелце

О

пштинско веће Општине Пећинци је на
седници одржаној 8. септембра донело
одлуку о награђивању противградних
стрелаца у противградним станицама на тери
торији пећиначке општине. Према овој одлу
ци, укупно 18 противградних стрелаца биће
награђено износом од 36.000 динара по сваком
стрелцу.
Како је образложио начелник Општинске
управе Жељко Трбовић, разлог за овакву одлу
ку је залагање, благовремено деловање и успе

шна одбрана од града територије општине
Пећинци у протеклом периоду.
- Стрелци у противградним станицама су
током протекле сезоне успешно дејствовали и
својим залагањем успешно бранили од града
наша насеља и атаре. На тај начин су зашти
тили како грађевинске објекте наших грађана,
тако и усеве на пољопривредном земљишту,
воћњаке и баште од могуће велике штете која је
претила нашој општини од елементарних непо
года – рекао је Трбовић.
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НОВЕ АУТОБУСКЕ ЛИНИЈЕ ЗА АШАЊУ И БРЕСТАЧ

Квалитетнији јавни превоз

П

роблем са недовољним бројем ауто
буских линија мучи становнике већи
не насеља у пећиначкој општини, а
решавање овог проблема је нешто на чему
пећиначка локална самоуправа непрекид
но ради. По речима начелника Општинске
управе Општине Пећинци Жељка Трбови
ћа, разлог због којег аутопревозници оду
стају од појединих линија је њихова неис
плативост због малог броја путника.
- То, наравно, не умањује проблем оним
грађанима којима је јавни превоз неопхо
дан и због тога се ми као локална самоу
права трудимо да ред вожње постојећих
аутобуских линија максимално ускладимо
са потребама грађана насеља пећиначке
општине. Како бисмо то остварили у стал
ном смо контакту са саветима месних зајед
ница. Тако смо на захтев месних заједница
Ашања и Брестач успели да са превознич
ким предузећем „Аутопревоз“ из Пећинаца
договоримо продужење неколико посто
јећих аутобуских линија до ових насеља,
чиме ћемо значајно олакшати одлазак

Начелник Жељко Трбовић

мештанима ових насеља на посао и одла
зак у школу ученицима који се школују ван
наше општине – рекао је Трбовић и нагла
сио да ће пећиначка локална самоуправа
наставити интензивно да ради на побољ
шању квалитета јавног превоза.
Председник Савета месне заједнице Бре
стач Марко Сретковић каже да је увођење
нових линија резултат добре сарадње Саве
та са локалном самоуправом.
- Новоизабрани Савет месне заједнице
у Брестачу од почетка је успоставио добру
сарадњу са локалном самоуправом, јер
сматрамо да је то једини прави пут за реша
вање проблема у насељу. Трудимо се да
наши захтеви буду реални, да најпре реша
вамо горуће проблеме и наилазимо на мак
симално разумевање од стране општинског
руководства. Увођење нових аутобуских
линија много ће значити како запосленима
у Пећинцима, тако и ученицима из Брестача
који се школују у Руми и које су до сада, због
недостатка јавног превоза, родитељи мора
ли да возе у школу – изјавио је Сретковић.

ЈКП „САВА“

Сигурнијегрејање

Монтажа новог котла за даљинско грејање

У

топлани ЈКП „Сава“ у
Пећинцима у току су
завршни радови на мон
тажи новог котла за даљинско
грејање, а по речима директора
овог предузећа Жељка Милиће
вића, нови котао ће обезбедити
стабилније, сигурније и квали
тетније грејање корисницима
даљинског система грејања у
Пећинцима.
- Стари котао је процурио
и имали смо две могућности:
или да урадимо репарацију
старог котла или да уградимо
нови. Како је цена репараци
је старог котла износила две
трећине цене новог, одлучили
смо се за куповину новог котла,
који ће обезбедити стабилније
и квалитетније грејање нашим
корисницима не само ове зиме,

већ и наредних неколико годи
на. Нови котао као енерген
те користи гас и мазут – рекао
нам је Милићевић и додао да
ће наредних дана радници
ЈКП „Сава“ извршити још неке
поправке на топловоду, како би
грејну сезону дочекали потпуно
спремни.
Он је још једном подсетио
кориснике даљинског грејања
у Пећинцима да до 20. септем
бра, док је вода испуштена из
топловода, изврше поправке
на кућним инсталацијама, како
након почетка грејне сезоне не
би било прекида у грејању.
Радници ЈКП „Сава“ су 6.
септембра почели радове и на
поправци топловода испред
зграде Општине у Пећинци
ма. Очекује се да радови на

отклањању још једног цурења
у систему даљинског греја
ња буду завршени за неколико
дана.
- Делимично нам је проблем
то што смо морали да раскопа
мо део тротоара испред зграде
Општине, што може да пред
ставља одређен ризик за про
лазнике, али предузели смо
све мере опреза – раскопан
простор смо оградили и видно
обележили. Апелујем на наше
суграђане који ових дана дола
зе послом у зграду Општине да
буду опрезни, а ми ћемо са сво
је стране настојати да поправку
извршимо у најкраћем могу
ћем року и да простор испред
општинске зграде вратимо у
првобитно стање – објашњава
Милићевић.

ПРХОВО

Уређење
центра
Прошлог четвртка, 7. септем
бра почели су радови на уређе
њу центра Прхова које реализује
Савет месне заједнице Прхово
уз подршку пећиначке локалне
самоуправе. По речима председ
ника Савета Ивана Коњевића у
оквиру уређења центра биће
замењен део пропале подлоге
од бехатона испред месног хра
ма, а испред основне школе ће
бити изграђен недостајући део
стазе која води према школи.
- Ово не бисмо могли да уради
мо без подршке Општине Пећин
ци, али ми у Савету се трудимо
да оне радове на уређењу насе
ља који не захтевају финансиј
ска средства одрадимо и сами.
Тако смо током лета организо
вали акцију уређења школског
дворишта са младима из Прхо
ва, који су добровољним радом
и сопственом механизацијом
очистили школско двориште од
смећа, очистили запуштен део
дворишта од корова, посекли
осушене борове који су могли да
представљају ризик за децу која
се ту играју и припремили подло
гу за нови травњак. Захваљујући
локалној самоуправи и Спорт
ском савезу „Развој спортова“
ове јесени ћемо на месту посе
чених борова поставити травњак
и засадити нове саднице дрвећа,
поставићемо четири нове клупе,
обновићемо дечје игралиште и
на терену за мали фудбал поста
вити нове голове са мрежама.
Тако ће наши основци моћи да
се играју у много лепшем и без
беднијем школском дворишту –
каже Коњевић.
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ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ОБИШЛИ ВРТИЋ У ЧОРТАНОВЦИМА

Љуљашке и тобогани
за 40 малишана

Мобилијар за децу из Чортановаца

Д

еца која свакодневно бораве у
издвојеном објекту Предшколске
установе „Бошко Буха“ у Чорта
новцима однедавно имају разлог више
да буду срећни. Захваљујући локалној
самоуправи, у њиховом дворишту, по
први пут од када је званично отворен
поменути објекат, постављен је адеква
тан мобилијар. Љуљашке, тобогани и
клацкалице су само део онога што мали
шани из Чортановаца, који су подељени
у две васпитне групе, могу да користе.
Председник Општине Инђија Влади
мир Гак у петак, 8. септембра обишао је
објекат „Ђурђевак“ како би се, пре све
га, на лицу места уверио да су најмлађи
задовољни мобилијаром, а затим и од
запослених добио информације о евен
туалним потребама и проблемима са

којима се сусрећу током рада са најмла
ђима.
- Просто је невероватно да у овом
објекту предшколске установе никада
до сада није постојао адекватан мобили
јар. Није ово инвестиција којом локална
самоуправа треба посебно да се поноси.
Посету смо организовали из више разло
га, пре свега, да поздравимо децу и да
чујемо шта је још неопх одно да урадимо
у неком наредном периоду - каже Гак и
додаје да су поменутим гестом хтели да
укажу на однос локалне администраци
је према уређењу објеката предшколске
установе на територији општине Инђија.
- Говоримо и о односу запослених у
ПУ „Бошко Буха“ који знају да раде свој
посао. Више пута сам нагласио да је
буџет Општине Инђија у проблему, али

ГРАДСКИ БАЗЕН

Крај купању
У понедељак, 4. септембра званично је завршена
купалишна сезона на Градском базену у Инђији. Пре
ма речима представника Установе „Спортски центар“,
у претходна два и по месеца забележена је рекордна
посета од укупно 54.430 посетилаца, што је за 20 хиља
да више него током прошлогодишње сезоне. Такође,
остварен је и задовољавајућ приход од 13 милион
а
динара.
Према речима Илије Трбовића, в.д. директора Уста
нове „Спортски центар“, већ сада крећу са израдом
нових пројеката, чија ће реализација до нове купали
шне сезоне допринети бољем изгледу, а затим и усло
вима које ће имати купачи који буду користили услуге
Градског базена.
- Радићемо на уређењу свих зелених површина. Пла
нирамо и реконструкцију бетона који се налази изван
ограде базена. Реч је наравно о радовима за које се
надамо да ћемо моћи да исфинансирамо до следеће
купалишне сезоне - каже Трбовић.
М. Ђ.

морамо да урадимо све што је у нашој
моћи како би малишани у вртићима има
ли пристојне услове за боравак. Моби
лијар у дворишту објекта „Ђурђевак“ у
Чортановцима је обновљен и предат
најмлађима на коришћење.
Директорица ПУ „Бошко Буха“ у Инђи
ји Јелена Кресоја осврнула се на радо
ве који су вршени током летњег распу
ста како у сеоским, тако и у објектима у
Инђији.
- Поред Чортановаца, и у објекту у
Крчедину смо на исти начин опремили
двориште. Недавно смо свечано отвори
ли дограђене просторије у централном
објекту „Сунце“ у Инђији и настојимо да
објекат „Невен“, такође у Инђији, доведе
мо у стање које је пристојно за боравак
најмлађих - рекла је Кресоја.
М. Ђ.

ОД 21. ДО 23. СЕПТЕМБРА

Књижевни фестивал

П

од покровитељством Општине
Инђија, у периоду од 21. до 23.
септембра биће одржан први
Књижевни фестивал „Инђија про поет
2017.“ у организацији Културног цен
тра, Народне библиотеке „Др Ђорђе
Натошевић“ и Удружења „Мој Срем“.
Идеја је да се током три дана фести
вала на неколико локација у граду
организују књижевне вечери, друже
ња са писцима и песницима, што ће
бити употпуњено и пригодним музич
ким програмом.
Како је за М новине потврдила
Ружица Јовановић, директорица
инђијског Културног центра, фести
вал ће отворити академик Матија
Бећковић.

- Више од 15 домаћих и књижев
ника из иностранства учествоваће у
књижевним вечерима које ћемо орга
низовати у библиотеци, галерији Куће
Војновића и на тргу код Поште, где ће
бити постављена бина - каже дирек
торица Културног центра и додаје да
је планиран и пратећи програм.
- Другог дана фестивала, у петак,
22. септембра након дружења са књи
жевницима планирано је отварање
изложбе у малој сали Културног цен
тра, после чега ће у КЦ кафеу насту
пити и неколико бендова. Фестивал
ћемо затворити у суботу, 23. септем
бра када ће посетиоци имати прилику
и да разговарају са књижевницима каже Јовановић.
М. Ђ.
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Са састанка Система 48

НА САСТАНКУ СИСТЕМА 48 О ПОСЛЕДИЦАМА НЕВРЕМЕНА

Санација последица олује

Н

а последњем састанку Система
48 у Инђији одржаному петак, 8.
септембра било је речи о после
дицама невремена које је погодило
подручје те сремске општине у субо
ту, 2. септембра. Према речима пред
седника Општине Инђија Владимира
Гака већу материјалну штету претрпе
ли су објекти Земљорадничке задруге
„Срем“ у Инђији и Oсновне школе „22.
јул“ у Крчедину.
- Олујни ветар однео је кров са
поменута два објекта. За сада, мате
ријална штета на школи у Крчедину
процењена је на 1,2 милиона динара
- каже председник Општине Инђија и
додаје:
- Просто је немогуће спречити овако
нешто, а оно што ми можемо да ура
димо јесте да у случају временских
непогода реагујемо на време, што

смо урадили и овог пута. Одмах су на
терен изашле све надлежне службе
са расположивом механизацијом како
би се у најкраћем временском перио
ду отклониле све последице невреме
на.
Гак каже да је ветар носио и црепове
са приватних објеката, али да грађани
нису пријављивали штету. Он је рекао
да постоје делови града где је немо
гуће поставити атмосферску канали
зацију, због чега се јављају додатни
проблеми.
- У неким улицама је немогуће ура
дити атмосферску канализацију, јер су
преуске и имамо проблем са инстала
цијама које се налазе испод асфал
та, а рађене су без икаквог реда и не
постоји документација која би нам,
евентуално, помогла када би се одлу
чили на тај корак да кренемо са радо

вима. У тим деловима града, једино
што можемо, јесте да реагујемо одмах
и спречимо евентуалне веће последи
це по домаћинства - каже председник
Општине Инђија.
Штета није забележена на пољори
вредним површинама, али су проблем
имала околна села која су због јаких
удара ветра остала без струје.
- Брзом интервенцијом запослених у
„Електродистрибуцији“ и тај проблем
је решен. Најтежа ситуација била је
у Љукову и Јарковцима где су дале
ководи претрпели највећа оштећења
- каже Гак и најављује да ће преко
Савета за безбедност општине Инђи
ја у наредном периоду обезбедити
финансијска средства за опремање
Ватрогасне службе која је имала нај
више посла након невремена које је
погодило овај део Срема.
М. Ђ.

У НАРЕДНИХ ГОДИНУ ДАНА ВИШЕ ОД 650 НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

Све више улагања у инђијске
индустријске зоне

О

пштина Инђија све је ближа томе
да постане једно од највећих гра
дилишта у Срему. У прилог томе
говоре и радови на изградњи построје
ња у североисточној радној зони. Инве
ститори из Инђије и Старе Пазове уве
лико граде објекте у делу индустријске
зоне која се налази поред пута Инђија
– Нови Карловци. Ускоро би требала
да почне изградња и фабрике „Квас“,
јер поменути инвеститор завршава све
послове везане за израду пројектне
документације, потврдио је председник
Општине Инђија Владимир Гак.
- Посебно ми је драго што могу да
најавим да ових дана крећемо и са оту

ђењем парцеле у североисточној рад
ној зони, на локацији 15, а имамо посла
те захтеве за отуђење још три парцеле
у индустријској зони - каже Гак и додаје
да ће у наредних шест месеци почети
изградња укупно седам објеката.
- Када говоримо о четири парцеле
у североисточној радној зони ради се
искључиво о домаћим инвеститорима,
два су из Инђије и два са територи
је Старе Пазове. Још једном истичем
да веома ценимо стране инвеститоре,
али смо веома срећни када се неко од
домаћих одлучи да прошири или сагра
ди ново постројење у некој од наших
индустријских зона.

Гак је уједно најавио да ће захваљују
ћи инвестицијама чија је реализација у
току или креће у наредних шест месеци
запослење наћи преко 550 радника.
- Недавно је издата грађевинска
дозвола за доградњу фабрике „Фарми
на“, где ће запослење наћи још 100 рад
ника, што значи да ће у наредних годину
дана бити отворено најмање 650 нових
радних места. Ако узмемо у обзир да у
периоду од 2011. до 2016. године нисмо
имали ниједно ново радно место, онда
можемо рећи да је локална админи
страција направила резултат који је за
поштовање – истакао је Гак.
М. Ђ.
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ИНТЕРВЈУ: КРИСТИЈАН МАРКОВИЋ, ГЛУМАЦ ИЗ ИНЂИЈЕ

Филм првенац младог
инђијског глумца

У

суботу, 30. септембра у
Културном центру Инђи
ја премијерно ће бити
приказан филм „Пандемониум“
у којем главну улогу игра 21.
годишњи Кристијан Марковић.
Марковић је студент глуме на
Академији лепих уметности у
Београду, у класи професор
ке Виде Огњеновић и Ивана
Босиљчића. За М новине гово
ри о својим глумачким почеци
ма и о томе како је протекло
снимање филма.
- Одрастао сам и живим у
Инђији, где сам и начинио прве
глумачке кораке. До сада сам
радио на неколико краткоме
тражних филмова и појављи
вао се у неколико музичких
спотова. Ипак, мислим да је
„Пандемониум“ нешто најве
ће што сам до сада урадио и
на њега управо гледам као на
почетак моје професионалне
каријере - каже млади глумац.

да се филм тог жанра појави
код нас. „Пандемониум“ је сам
по себи уврнут са једним, како
ја волим да га зовем, „mind
blowing“ крајем. Појављују се
невероватни ликови и заиста
је један прави трилер, којег је
редитељ Никола Јовић веома
лепо направио. Публика која
га буде гледала остаће у пози
тивном смислу затечена, јер
ће видети нешто што до сада
вероватно није имала прилике
да види на нашим просторима.

Кристијан Марковић, глумац (фото Фејсбук)

М НОВИНЕ: Како сте дошли на
идеју да снимате трилер, филм
ски жанр који није типичан за наше
подручје? И шта је „Пандемони
ум“?
КРИСТИЈАН МАРКОВИЋ: Инспи
рацију смо нашли у страним филмо
вима и серијама тог жанра. У једној
невезаној причи смо се дотакли теме
како у нашој земљи нема много три
лер/хорор филмова и тако смо дошли
на идеју како би било интересантно

Сцена из филма „Пандемониум“

У суботу,
30. септембра
у Културном центру
Инђија премијерно ће
бити приказан филм
„Пандемониум“

За снимање трилера потре
бан је прикладан амбијент.
Где је филм и колико сни
ман?
Нисмо снимали све одјед
ном. Филм је сниман из два
дела, али кад се све укуп
но састави, снимање је тра
јало око месец дана. Прва и
последња сцена су снимане у
Инђији, а после тога смо сни
мали у Крчедину, чортановачкој и јар
ковачкој шуми. Премијера је заказана
за 30. септембар у Културном центру
Инђија, али ће бити убрзо након пре
мијере бити приказан и у још неколи
ко градова: Новом Саду, Београду и
највероватније у Бања Луци. Плани
ра се и обилазак домаћих филмских
фестивала.
Ко се, поред Вас, појављује у
филму?
Улоге у филму тумаче Дамир Бра
ховић, Елена Барањ, Александар
Бабић, Саша Јовић, Радован Скен
џиц, Лука Јанковић, Милан Тица,
Филип Шћекић, Андреа Протић,
Данило Обрадовић и Лазар Стојић.У
питању су млади глумци које наша
публика тек треба да упозна.
Поред филма који је успешно
приведен крају, започели сте и при
чу око ваше продукцијске куће?
Рудиментум је продукцијска кућа
која је тек у зачетку, а њени припадни
ци су млади људи, ентузијасти пуни
идеја и воље за радом. Једни су од
ретких који се боре за културу у овој
земљи, нека нова лица која тек тре
ба да се пробију и нађу своје место
и за собом оставе неки траг. Филм
„Пандемониум“ је само почетак, тако
да ће „Рудиментум“ наставити да се
бави новим пројектима и надамо се
да ће сваки следећи бити све бољи.
М. Ђ.
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Преко 30 филмова
из целог света

О

д 8. до 10. септембра на летњој
сцени Галерије Куће Војновића у
Инђији одржан је други по реду
Међународни фестивал краткометражног
филма „Short cut“. Организатори, Удруже
ње за медијску афирмацију „МАТ“ из Инђије
окупили су ауторе краткометражних фил
мова из целог света. У оквиру церемоније
отварања у петак, 8. септембра приказан је
филм „Зашто је Драган направио оркестар“
продукцијске куће „Резон“ из Новог Сада.
- Срећни смо што нас је време послужи
ло и што ће све пројекције филмова бити
на отвореном. На отварању имамо госте из
Новог Сада, са филмом који је награђен на
недавно одржаном „Синема сити“ фестива
лу. Хтели смо да прикажемо тај филм, јер је
општина Инђија дала свој допринос - каже
Зорица Банић, директорка фестивала и
додаје да су у току три фестивалска дана
публика и гости имали прилику да погледају
око 30 филмова из Србије и иностранства
који су се ове године нашли у такмичарској
конкуренцији у категоријама: туризам, еко
логија и живот.
На отварању фестивала присутнима се
обратио и председник Скупштине општине
Инђија Милан Предојевић која је, уз Тури
стичку организацију и Културни центар,
подржала 2. Фестивал краткометражног
филма у том сремском граду.
- Велике похвале, пре свега, онима који
организују овакав озбиљан фестивал. О

Председник СО Инђија на отварању фестивала
озбиљности заиста можемо да говоримо
јер се на конкурс пријавило више од 2.000
учесника из целог света, од чега је треба
ло селектовати 30 најбољих. Захвалио бих
се и гостима који су стигли из Кине и сви
ма онима који ће понети лепе успомене из
нашег града, а локална самоуправа ће увек
бити ту да пружи подршку - истакао је Пре
дојевић.

Другог дана фестивала, 9. септембра, од
19 сати у галеријском простору Куће Вој
новића отворена је изложба фотографија
„Објектив(ни)“ на којој се представило 15
аутора из Србије и региона. Такође, у субо
ту након пројекције филмова, уследило је
проглашење победника, свечана додела
награда и затварање фестивала.
М. Ђ.

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „МАРАДИЧКА ЈЕСЕН“

У знаку рукотворина и
пољопривредних производа

Т

радицион
 ална
манифе
стација „Марадичка јесен“
одржана је у недељу, 10.
септембра у Марадику. Како
наводе организатори из Месне
заједнице, ове године забеле
жен је знатно већи број излага
ча и посетилаца. Све је почело
у јутарњим сатима полагањем
венаца на споменик палим бор
цима и жртвама фашистичког
терора НОБ-а, након чега је
уследио богат културно-умет
нички програм.
Како истичу представници
Месне заједнице Марадик циљ
је да сваке године привуку што
већи број посетилаца. У скло
пу манифестације сваке године
одржава се такмичење у при
премању паприкаша.
- Двадесет шест екипа уче
ствовало је у такмичарском
делу, а велики број посетила

ца имао је прилику да проба
паприкаш који су припремали
такмичари. Трудили смо се да
ове године будемо другачији и
у томе смо успели - истакао је
председник МЗ Марадик Стеван
Брадић.
Најбоља у спремању срем
ског паприкаша била је екипа
Светлане Баке, друго место
припало је екипи Дамира Кова
ча, док је треће место освојила
екипа предвођена Јованом Рат
ковићем из Марадика.
Поред такмичарског дела про
грама, током манифестације,
посетиоци су имали прилику да
погледају пољопривредне про
изводе и рукотворине на платоу
испред зграде Месне заједнице.
Бројна Удружења жена предста
вила су своје радове и различи
те производе од воћа и поврћа.
М. Ђ.

Културно уметнички програм у центру села

Пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Инђија сликом и речју“ финансијски је подржан од стране Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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У НОВОЈ ПАЗОВИ
5. И 6. ОКТОБРА

Регионални
сајам привреде

Општина Стара Пазова и Привредна
комора Србије потписале су Споразум о
сарадњи, о заједничкој организацији Реги
оналног сајма привреде, који ће по 11. пут
бити одржан на спортско рекреативним
базенима у Новој Пазови 5. и. 6. октобра.
Уговор су потписали Милан Беара, заме
ник председника Општине и Ђорђе Божић,
в.д. директор Привредне коморе Србије,
Регионалне привредне коморе Сремског
управног округа. Ове године је позван зна
чајан број регионалних привредних комо
ра, као и економска регија у сливу реке
Саве, која обухвата 17 регионалних комо
ра са простора бивше Југославије. Поред
излагачког програма металне и пластичне
галантерије, грађевинарства, прехрамбе
не индустрије и туризма, у најави су и пра
теће манифестације попут презентација,
дегустација и Сајма запошљавања, као
једног врло битног дела Регионалног сајма
привреде.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

Културна јесен
Из Центра за културу најављују богату
културну јесен. У најави су изложбе, позо
ришне представе, традицион
 алне и неке
нове манифестације. Након летњих пројек
ција, биоскоп се са трга сели у позоришну
салу, а на репертоар
 у су и овог месеца хит
наслови. Крајем месеца ће у Старој Пазови
поново гостовати Андрија Милошевић, ово
га пута са комедијом „Златни ланчић од
бижутерије“. Представа очекује и малиша
не у Старој и Новој Пазови и у Старим
Бановцима у оквиру Дечје суботе.

ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА

13. SEPTEMBAR 2017.

ПОКЛОНИ ЛОКAЛНЕ САМОУПРАВЕ

Уџбеници
за све прваке

Председник Општине Ђорђе Радиновић обрадовао прваке

У

школској 2017/2018. години,
на територији Општине Стара
Пазова, у први разред, у девет
основних школа, уписано је 653 уче
ника. С обзиром на то да је набавка
уџбеника и прибора, те опремање
првака, велики новчани издатак за
сваку породицу, Општина Стара Пазо
ва је ове године, поред богатих сето
ва школских прибора, које првацима
поклања сваког септембра, на иници
јативу председника Општине Ђорђа
Радиновића, по први пут набавила и
комплетне уџбенике за наставу.
За ове намене из општинског буџе
та је издвојено близу седам милиона
динара.
- Једна привредно успешна општи
на каква је наша, свакако треба да
буде јака подршка родитељству и
повећању броја деце. Излазимо у

сусрет родитељима, сада када деца
крећу у школу, када им је потребно
доста тога, желимо да им мало расте
ретимо кућни буџет. Зато се Општина
Стара Пазова одлучила за куповину
комплета уџбеника за све прваке нагласио је председник Радиновић.
Уџбенике и школски прибор су
делили ученицима и Жељко Шолаја,
начелник друштвених делатности и
Радоје Благојевић, члан Општинског
већа.
Малишани су били знатижељни и
одмах погледали шта су добили, а
руководство Општине је ову посету
искористило и да се на терену увери у
актуелне услове у којима школе функ
ционишу и у каквим ради наставно
особље, а стварање још бољих усло
ва у школству, представља приоритет
локалне самоуправе.

НОВА ПАЗОВА

Реновирана спортска хала

У

многим школама у Србији су веома лоши
услови за одржавање часова физич
ког васпитања, јер не постоје адекватне
сале, или су постојеће у лошем стању. Општи
на Стара Пазова је једна од ретких општина, у
којој свака школа има фискултурну салу и све
су у добром стању. Локална самоуправа стал
но улаже у њихово реновирање, одржавање и
опремање. Са око три милиона динара финан
сирала је реновирање сале у Основној школи
„Растко Немањић Свети Сава“ у Новој Пазови.
Прошле и претпрошле године реновиране су и
свлачионице, тако да сада ова спортска сала
пружа све услове за квалитетан спорт, а локал
на самоуправа најављује и изградњу нових
сала на територији општине.

Нови изглед спортске хале у Новој Пазови

M NOVINE

13. SEPTEMBAR 2017.

ШКОЛА У БЕЛЕГИШУ

НОВА ПАЗОВА

Почиње
реконструкција

Хумани
привредници

И док се деца радују новом изгледу шко
ле, локална самоуправа наставља са ула
гањима у школство и школске објекте.
Начелник друштвених делатности у Општи
ни Стара Пазова Жељко Шолаја истакао је
да је у току јавна набавка када је у питању
комплетна реконструкција школске зграде
у Белегишу за шта је из општинског буџета
издвојено 40 милиона динара. Након што је
у Белегишу саграђен један од најсавреме
нијих вртића, ово сремско село, према
речима надлежних, засигурно ће добити и
реновирану и адаптирану основну школу.
За то време деца ће наставу слушати у
школи у суседном селу Сурдук и у учион
 и
цама опремљеним у Ловачком дому у селу.
Уочи радова на обнови белегишке основне
школе, ученици виших разреда у Белегишу
нову школску годину започели су у подруч
ном одељењу ове школе у Сурдуку. У сур
дучкој основној школи за свега 48 часова уз
помоћ особља и родитеља адаптирано је
шест просторија како би ученици од 5. до 8.
разреда из Белегиша неометано и квали
тетно пратили наставу. Поред тога, заме
њена је и столарија. Ученици од 1. до 4.
разреда не морају да путују до Сурдука, с
обзиром на то да наставу прате у Ловачком
дому у Белегишу.

СЛОВАЧКИ ДОМ

Замена столарије
Словачки народни дом у Старој Пазови
саграђен је још 1928. године. С обзиром на
старост, објекат изискује велика средства
за одржавање. Доста тога је урађено
последњих година, захваљујући помоћи
локалне самоуправе, секретаријата и дру
гих институција. На реновирању се радило
и овог лета. По конкурсу Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе,
управу и национ
 алне мањине – национал
не заједнице, Словачко културно - уметнич
ко друштво „Херој Јанко Чмелик“, које кори
сти ове просторије, добило је 350.000 дина
ра и замењен је део столарије, улазна
врата и прозори са унутрашње стране
зграде. Захваљујући сопственим и сред
ствима из Месне заједнице Стара Пазова
неколико просторија је окречено, а на згра
ди су уграђени и аларм
 и. Такође је простор
испред улаза осветљен, а на улазу ће бити
постављена и рампа за особе са инвалиди
тетом. Поред лепшег изгледа нови прозори
би требало да допринесу и енергетској
ефикасности објекта, а наредне године је у
плану и замена и другог дела столарије,
односно прозора са уличне стране зграде.

Прва „Медиусијада“ у Новој Пазови одр
жана је у организацији трговинског ланца
Медиус. Овогодишња манифестација која
би требала да постане традиционална,
поред такмичарског имала је и хуманитар
ни карактер. За добар гулаш су били заду
жени добри мајстори овог пореклом мађар
ског јела који су били подељени у шест
екипа, а свака од њих је поред доброг
куварског умећа показала и хуманитарни
карактер. И док су поједини покушали да
сачувају тајни рецепт овог јела, други су
потврдили да нема доброг гулаша без
љубави који мора на тихој ватри мора да се
кува минимум три сата. Свака екипа пред
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грађана, посебно ученика основних и сред
њих средњих школа.
Грађани су имали прилику да виде посту
пање и координацију свих служби које се
појављују на лицу места саобраћајне незго
де са повређеним особама.
Драган Врањеш, заменик командира
Полицијске испоставе у Старој Пазови,
апеловао је овом приликом на све учеснике
у саобраћају да се доследно придржавају
саобраћајних прописа, како би се ризик од
саобраћајних незгода и последица свео на
најмању могућу меру. Посебан апел је упу
ћен возачима моторних возила да због
почетка школске године, буду опрезни у
зонама школа.

ВОЈКА

Ликовна колонија
стављала је по једну приватну компанију, а
прикупљени новац од котизације пријавље
них учесника која је по екипи износила 300
евра делом одлази у хуманитарне сврхе и
намењена је за помоћ у лечењу појединци
ма међу којима је и Стефан Суботић из
Белегиша. Прва „Медиусијада“ организова
на је у оквиру обележавању првих годину
дана од оснивања Медиус Месаре у Новој
Пазови, а у културно – уметничком програ
му учествовали су чланови новопазовачког
КУД „Младост“, песник Перо Зубац и Мића
Дудић.

Први пут је публика већ на отварању
Ликовне колоније „Космик арт – Љубиша
Марић“ у Војки, могла да види део ствара
лачког опуса учесника колоније, јер су ове
године уметници и донели слике, које су
изложене у холу Дома културе. Колонију је
отворио Радоје Благојевић, члан Општин
ског већа Општине Стара Пазова, која је
генерални покровитељ, а у име организато
ра учеснике и госте поздравио је Љубан
Скопљак, председник Савета МЗ Војка.

ЦРВЕНИ КРСТ И ПОЛИЦИЈА

Безбедност деце
у саобраћају
Црвени крст и Саобраћајна полиција
спровели су прошле недеље предавања о
безбедности деце у саобраћају. Основе
понашања у саобраћају важно је савладати
у раном периода живота, на почетку пола
ска у основну школу, зато су ове године
предавањима били обухваћени ученици
првог и другог разреда у свим школама.
Деца су показала велико интересовање,
пажљиво слушала и активно учествовала у
предавању, у оквиру којег је био приказан и
анимиран филм о правилима у понашању
пешака у саобраћају из угла најмлађих уз
занимљиве радионице и игре из ове обла
сти.

Показна вежба
У Старој Пазови, на Тргу Зорана Ђинђи
ћа, изведена 8. септембра је показна вежба
- симулација саобраћајне незгоде са повре
ђеним особама, у којој су учествовали при
падници Полицијске станице у Старој Пазо
ви, Ватрогасно-спасилачке јединице, Дома
здравља и организације Црвеног крста.
Вежба је изазвала велико интересовање

Добродошлицу у Војку уметницима култур
но - уметничким програмом пожелели су
тамбураши Љубинк а Лазића, глумац и
рецитатор Милан Дудић и Женска певачка
група „Сремице“. Тридесет сликара из свих
крајева Србије, стварало је нова дела у Вој
ки до 10. септембра.

ГОЛУБИНЦИ

Јесењи вашар
Трећи Јесењи вашар у Голубинцима одр
жан је 10. септембарског дана у пијачном
простору у Голубинцима у организацији
Удружење жена „Веселе Сремице“, а под
покровитељством Општине Стара Пазова.
Манифестација је окупила око 20 удружења
жена из Срема и околине који су представи
ли народне рукотворине и подсетили Голу
бинчане на старе занате, а циљ ове мани
фестације је да оживе и сачувају од забора
ва дух некадашњих голубиначких вашара
који су се одржавали два пута годишње.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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Овчарски дани у Лежимиру

ОДРЖАНИ ОВЧАРСКИ ДАНИ У ЛЕЖИМИРУ

Популаризација овчарства
У
суботу, 9. септембра у Лежими
ру одржани су четврти по реду
„Овчарски дани“. Ову манифе
стацију свечано је отворио дирек
тор Агенције за рурални развој Града
Сремска Митровица Петар Самарџић.
Он је истакао да ова манифестација
на најбољи могући начин популаризује
и промовише овчарство.
- Агенција за рурални развој и локал
на самоуправа ће свакако и у наредном
периоду подржавати овакве манифе
стације. Организаторима бих пожелео
пуно успеха у раду и да истрају у орга
низовању ове манифестације - пору
чио је Самарџић, а потом и званично

прогласио манифестацију отвореном.
Лаза Смиљанић, организатор и
председник Удружења одгајивача ова
ца и коза „Сирмијум“ пожелео је сви
ма угодан боравак. Како је он истакао,
ове године на „Овчарским данима“
учествовало је девет излагача који су
представили своје овце и козе. Поред
њих, представили су се, гостима и
домаћинима, излагачи вина, ракије,
меда. Удружења жена са колачима,
погачама и везом. Манифестацији је
присуствовао и председник Савета МЗ
Лежимир Јован Кузманчевић.
Од овчара на манифестацији среће
мо Стевана Дукића из Лежимира. Он

Лаза Смиљанић, Петар Самарџић и Јован Кузманчевић

се овчарством бави 10 година.
- Донео сам овде шиљежицу, овцу
и овна, расе Романовска. То је руска
царска овца која је плодна и захвална
је. Највише сам их представио на овој
манифестацији да се виде, јер у овом
крају нема баш пуно ове расе. Иначе,
овчарством се бавим 10 година, тре
нутно имам 50 оваца, али тај број пла
нирам да повећам на неких 150 до 200
комада. Што се тиче тренутне цене,
задовољан сам, килограм је 280 дина
ра – каже тридесетогодишњи Дукић.
Лежимирци су од госта из Каћа има
ли прилику да виде и нешто другачије.
Реч је о раси Ил де Франс.
- Моји пријатељи су ме позвали да
увеличам приредбу у Лежимиру. Oво је
један вид дружења, али и да покаже
мо људима шта ко има. Ил де Франс
је релативно нова раса. То је товна
раса, за пашу, али није номадска. Она
клекне и пасе и испод ње нема траве додаје Славко Илић који је иначе први
пут у Лежимиру.
Четврте по реду овчарске дане нису
заобишли ни наступи КУД „Босут“,
наступ Карате клуба најмлађих Лежи
мираца, играо се пикадо и женски фуд
бал. У такмичењу за најбољу колекци
ју оваца победио је Славко Илић из
Каћа, док најбољу колекцију коза има
Сима Ковачевић из Сусека. Најлепши
штанд имале су Чалманке из Удруже
ња жена „Женски свет“.
Нажалост, манифестацију није зао
бишла ни туча између двојице мешта
на, која, на сву срећу, није успела да је
упропасти, јер се десила у поподнев
ним часовима. 
С. Станетић
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САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Уништени илегални засади дувана
Припадници Министарства унутрашњих
послова у сарадњи са фитосанитарном
инспекцијом, на подручју Руме и Инђије откри
ли су и уништили парцеле са илегалним заса
дима дувана површине више од пет хектара,
што је еквивалентно просечном приносу осу
шеног дувана у количини од око 12,5 тона.
Против две особе надлежним тужилаштвима

поднете су кривичне пријаве, због постојања
основа сумње да су извршиле кривично дело
недозвољена производња. Процењено је да
би штета која би могла да буде нанета буџету
Републике Србије, да су се од уништеног дува
на направиле цигарете, на име акциза и ПДВа, износила око шест милион
 а и 250 хиљада
динара.

Породично насиље
Полиција у Инђији је, по налогу надлежног
тужиоца, одредила задржавање до 48 часова
за С. В. (23), због постојања основа сумње да
је извршио кривично дело насиље у породици.
Он се терети да је у породичној кући вређао
мајку и физички напао оца. С. В. ће у закон

ском року, уз кривичну пријаву бити доведен на
саслушање у Основно јавно тужилаштво у
Старој Пазови. Претходно су осумњиченом
изречене и обе хитне мере, о привременом
удаљењу из стана и забрани приласка оштеће
нима.

Заплена дроге
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Инђији су, приликом претреса при
ватне куће на подручју града открили и запле
нили 113 стабљика индијске конопље, 800 гра
ма суве биљне материје сумњиве на марихуа
ну, око 500 семенки индијске конопље и диги
талну вагу. Стабљике канабиса дужине скоро
до два метра и увезане у осам струкова прона
ђене су у поткровљу куће. Такође, у башти је
нађено још шест младих биљки налик на индиј
ску конопљу. Због постојања основа сумње да
је извршио кривично дело неовлашћена произ
водња и стављање у промет опојних дрога,
против власника стана биће поднета кривична
пријава, надлежном тужилаштву.
***
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици и Руми су при
ликом претреса приватног стана у Руми запле
нили више од килограма биљне материје сум
њиве на марихуану. Полиција је ухапсила Б. Л.
(32), због постојања основа сумње да је извр
шио кривично дело неовлашћена производња и

стављање у промет опојних дрога. По налогу
надлежног тужиоца, осумњиченом је одређено
задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кри
вичну пријаву, бити доведен на саслушање у
Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици.

Напад на полицајца
Полиција у Руми ухапсила је З. М. (54), због
постојања основа сумње да је извршио кривич
на дела угрожавање сигурности и напад на
службено лице у вршењу службене дужности.
Он се терети да је вређао и претио радници у
продавници мобилних телефона и полицијским

службеницима који су се налазили у интервен
цији. По налогу надлежног тужиоца, осумњиче
ном је одређено задржавање до 48 часова,
након чега ће, уз кривичну пријаву бити дове
ден на саслушање у Основно јавно тужила
штво у Руми.

ЈКП „ВОДОВОД“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Рекорд у потрошњи воде
и даље лето 2012.

Према подацима метеор
 олога, ово лето је по
висини температура најтоплије још од 1848. годи
не. Међутим, потрошња воде за пиће у Сремској
Митровици није премашила максимум из 2012.
године. Без обзира на изузетно топло лето, током
јуна, јула и августа ове године, забележена је
нешто мања потрошња воде у односу на исти
период 2012. У најтоплијем јулу потрошачима је
дистрибуирано 766.737 метара кубних воде у
односу на 821,228 метара кубних воде потроше
них пре пет година.

Максимум потрошње био је 5. август - 418
литара у секунди (око 20 сати). Лето 2017. године
је, по коришћењу воде, најсличније оном из 2011,
2013. и 2015. године, када су максимуми износи
ли нешто преко 400 литара у секунди.
Као и претходних година, повремене проблеме
у водоснабдевању имали су потрошачи у мести
ма са локалним извориштима, због ограничених
количина расположиве воде. У таквим ситуација
ма ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица је реаго
вало упућивањем цистерне за воду.
Љ. Ј.
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Сабор
витезова
Четврти „Сабор Витезова Срб
ских“ одржан је 9. септембра у
Спортском центру у Руми, у
организацији Академије Видов
данских витезова Србских“ и
Савате бокс клуба Рума.
На Сабору су учествовали и
своје вештине промовисали спе
цијалне јединице полиције и вој
ске Србије, гости из полиције
Румуније, спортске борилачке
организације и гимнастички клу
бови, витезови „Бели орлови“
стреличари и оклопници, а били
су присутни и представници
Министарства за омладину и
спорт, начелник Одељења за
развој и унапређење система
спорта др Мирко Кантар који је и
отворио ову манифестацију. Он
је изразио задовољство што на
једном месту види толико мла
дих људи који се баве спортом и
пожелео да ова манифестација
траје још дуги низ година.
Сабор је започео дефилеом,
затим химном „Боже правде“ коју
су извели чланови Градског
певачког друштва Рума, а потом
је уследио приказ борилачких
вештина, као и гимнастичких
тачака, те подела награда заслу
жним за промоцију овог сабора,
али и витешких вештина.
Посетиоц
 и су имали прилику
да виде мачеве, стреле али и
део гардеробе која је коришћена
за снимање серије „Немањићи“
која се већ увелико најављује
као српска верзија познате сери
је „Игре престола“.
На овом сабору титуле вите
зова су добили Миодраг Ракић,
председник СБК „Рума“, Слобо
дан Маринић из Сремске Митро
вице и Горан Тодоровић, припад
ник 63. падобранске јединице из
Ниша.
С. Џ.

МИТРОВАЧКA
БОЛНИЦA

Превентивни
прегледи
У Општој болници Сремска
Митровица биће организовани
превентивни прегледи за све
грађане, и то: мерење крвног
притиска, мерење нивоа шећера
у крви и ЕКГ. Акција, коју је
покренуло Министарство здра
вља, заказана је за недељу, 17.
септембар у Интернистичк ој
амбуланти митровачке болнице,
у периоду од 8 до 16 сати, а
спроводи се у циљу превенције
од кардиоваскуларних обоље
ња.
На прегледе, који су бесплат
ни, могу се јавити и грађани који
немају оверену здравствену
књижицу. За сваког пацијента,
лекар ће издвојити и време за
разговор.
Б. С.
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ЧЕТИРИ ГОДИНЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДАШЕВЦИ

Село по мери својих грађана

Спортски терени у дворишту школе

Т

оком четворогодишњег мандата
Савета месне заједнице Ада
шевци, од 2013. до 2017. године
у селу је урађено неколико капитал
них инвестиција. Председник Савета
месне заједнице Илија Мирковић
наглашава да је захваљујући великом
раду, упорношћу и пожртвовањем
чланова савета, у Адашевцима реа
лизован велики број значајних проје
ката за село. Није увек било лако доћи
до средстава, али уз подршку локалне
самоуправе, Покрајине, Републике и
међународних организација у прет
ходне четири године асфалтиране су

улице у селу, решен проблем водо
снабдевања и струје, изграђена
пешачко – бициклистичка стаза Ада
шевци - Шид, изграђена модерна
спортска игралишта у школском дво
ришту, сређени атарски путеви и очи
шћена каналска мрежа.
На почетку свог мандата нови Савет
је 2013. године успео да заврши ком
плетну адаптацију зграде Месне
заједнице. Сређен је кров, замењена
столарија, а просторије су окречене.
Уређени су и атарски путеви, како би
се пољопривредницима омогућио
безбеднији прилаз њивама.

Замена далековода у Фрушкогорској улици

Председник Савета
МЗ Адашевци Илија Мирковић

Већ на првом састанку новог Савета
МЗ Адашевци јула 2013. године, зацр
тани су четворогодишњи циљеви и
планови. А то су обезбеђивање нор
малног водоснабдевања, измештање
два аутобуска стајалишта у селу, купо
вина земљишта за проширење сео
ског гробља, и изградња пешачко –
бициклистичке стазе Адашевци - Шид.
Све оно шо су обећавали својим
мештанима, Савет месне заједнице је
у претходне четири године и реализо
вао.
Тако је у 2015. години изграђена
пешачко - бициклистичк а стаза од
Адашеваца до Шида у укупној дужини
од 1.900 метара. Дуж стазе поставље
на је и јавна расвета. Побољшана је
безбедност учесник а у саобраћају,
пешака, бициклиста и мотоциклиста,
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који користе ову стазу. Тако да на
овом путу, иако је најфреквентнији у
шидској општини, од тада није било
несрећа са смртним исходом. На
школском игралишту су постављене
клацк алице, тобогани, пењалици и
други реквизите. У строгом центру
села испред Дома културе, асфалти
ран је и паркинг простор, а магистрал
ни пут у дужини од 500 метара, пре
свучен је асфалтном масом.
На иницијативу мештана Фрушко
горске улице, који су имали проблем
са слабом струјом замењене су бан
дере, а постављањем новог трафоа
добили су јачу струју.
Прошле године је асфалтирано око
7,5 километара државног пута између
Шида и Адашеваца, како би се квали
тет на овој деоници максимално пове
ћао, јер у питању је веом
 а фреквентан
пут.
Исто тако у 2016. години је Месна
заједница за потребе Поште опреми
ла и адаптирала локал у центру села.
У пошти раде двоје мештана, па гра
ђани у уређеном простору могу плаћа
ти рачуне и подизати пензију.
Прошле године је у присуству нашег
познатог фудбалера Бранислава Ива
новића, чији корени потичу из шидске
општине, званично отворен терен за
мали фудбал са вештачком травом и
кошаркашки терен са тартан подло
гом. Месна заједница Адашевци је за
овај пројекта конкурисала преко Про
грама Уједињених нација за развој
(УНДП) за средства јапанске владе.
Како истиче Мирковић, нова спортска
игралишта у селу су резултат несе
бичног помагања мештана Адашева
ца и месне заједнице током мигрант
ске кризе. Адашевчани сада могу да
се поносе једним од најлепших спорт
ских игралишта у општини, а можда и
шире, а намена је вишеструка с обзи
ром на то да је новоизграђено играли
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ште, намењено за разне спортове.
- Игралиште испред школе је најо
миљеније место окупљања у селу,
посебно за младе. Видовдански фуд
балски турнири у Адашевцима су јед
ни од најомиљенијих и најпосећени
јих. Омогућили смо адекватне услове
свим спортистима за бављење њихо
вих омиљених спортова - каже Мирко
вић.
А што се тиче безбедности, о томе
се посебно водило рачуна. Спортски
реквизити постављени су у складу са
дечјим потребама, при чему се водило
рачуна о њиховој безбедности. У школ
ском дворишту постављена је табла
са посебним упутствима и упозорењи
ма како за родитеље тако и за децу.
У селу се води рачуна и о друштве
ном и културном животу. На згради
Основне школе „Вук Караџић“ у Ада
шевцима ове године Месна заједница

Постављена аутобуска стајалишта у селу

Опада број
становника
Адашевци су село које има своју
основну школу, амбуланту, Дом културе,
библиотеку и све оно што карактерише
савремено насеље. Највећу развојну
експанзију Адашевци су постигли седам
десетих година. Нажалост, у новије вре
ме све више младих одлази у град и
иностранство док су у селу све присут
нија старачка домаћинства. Према попи
су из 2002. године у Адашевцима је
живело 2.166 становника. Данас је тај
број мањи, у селу има око 670 кућа и
2.078 становника, али нажалост услед
миграција доста је празних кућа.

је поставила спомен плочу у част
Георгија Магарашевића, познатог Ада
шевчанина, књижевника и оснивача
Летописа Матице српске. У изради је
књига о Адашевцима коју је написао
Ђорђе Јањатовић. За храмовну славу
Пренос моштију Светог оца Николаја,
која се обележава 22. маја, приређује
се богат културно - уметнички програм.
На крају Илија Мирковић напомиње
да су претходне четири године имали
добру сарадњу са локалном самоу
правом и јавним комуналним предузе
ћима „Стандард“ и „Водовод“.
- Савет месне заједнице Адашевци
броји девет чланова, из различитих
странака. На нашем примеру се пока
зало да није важно ко је чији, нема
странчарења, већ смо се сви окупили
око истог циља, а то је да развијамо
наше село – напомиње Мирковић.
Савет месне заједнице Адашевце у
претходне четири године су водили:
председник Илија Мирковић, заменик
председника Драгослав Мутавџић и
чланови Савета Зоран Огњановић,
Мирослав Смиљанић, Ђока Смиља
нић, Никола Скакавац, Воја Ерић, Пре
драг Симић и Јадранка Лалић.

Б. Селаковић
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185 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ИЛАРИОНА РУВАРЦА

Први школовани
српски историчар

У

четвртак, 7. септембра у Библиотеци
„Глигорије Возаровић“ уприличено је
вече посвећено Илириону Руварцу
поводом обележавања 185. годишњице од
његовог рођења.
Јован Руварац, у калуђерству назван
Иларион, рођен је у Сремској Митровици,
1. септембра 1832. године, у кући која и
данас постоји. Још као ученик заинтересо
вао се за народне песме и историјска пре
дања и та љубав га није напустила ни у
Београду где је 1852. године завршио гим
назију, а 1856. права. Родитељи Илариона
Руварца - отац Василије, ђакон и учитељ и
мајк а Јула, службовали су по разним
местима у Срему а 1830. године склопили
су уговор са митровачком општином да
ђакон учитељ Василије Руварац у митро
вачкој школи води “старије класе”. Међутим
због сукоба са Радовановићем, по препору
ци митрополита Стратимировића, октобра
1832. године премештен је у Сланкамен.
Само месец дана пре премештаја, 1. сеп
тембра 1832. у породици Руварац родио се
син Јован (у калуђерству Иларион). Пре
Јована Василије и Јула имали су два сина
- Ђоку и Лазара, а после Јована ( Иларио
на) родила се прво Јелена, затим син
Коста, па онда још две кћерке Христина и
Ната и најзад још један син Димитрије.
Синови Јован, Коста и Димитрије оставили
су дубок траг у српској култури. Иларион је
имао посебан значај: њега с правом ста
вљају у раван са Доситејем и Вуком.
Већ за време свог школовања дошао је у
додир са Вуком, Даничићем и Змајем, који
су одиг рали велику улогу у његовој живот
ној оријентацији.
Руварац је први школовани српски исто
ричар, оснивач и предводник критичког
правца у српској историографији. Основао
је критичку школу српске историографије и
тиме означио прекретницу у изучавању
прошлости Срба. Као веома образованом
човеку сметао му је низак степен на ком се
тада налазила историјска наук а Срба.
Његова критичка школа заснивала се на
анализи историјских извора и одбацивала
је устаљене митове и предрасуде. Често је
водио оштре и спектакуларне полемике.
Највише су се спорили око средњовековне
историје, али и неких проблема из новије
српске прошлости што је полемикама дава
ло и политичку конотацију.
У зборнику радова објављеном 1997.
године Славко Гавриловић је написао рад
са темом Иларион Руварац и велика сеоба
Срба 1690. године. Наим
 е, 1864. године је
бечки историчар Јозеф Јиречек изнео
тврдњу да је сеоба изведена 1691. године,
док је Француз Емил Пико, тврдио да је до
сеобе дошло у два маха, први пут 1690. а
други део 1694. године. Руварац није при
хватао ове тврдњe чврсто се држећи става
да је велика сеоба била 1690. године.
Руварац је наговестио да је прави одговор
о години сеобе у писму патријарха Арсени
ја цару Јосифу I где он каже да је 1690.
године много хиљада душа превео у Угар
ску из Србије, Босне и Херцеговине, Дал
мације и других земаља под Турцима.

Питање колико је Срба под патријархом
Арсенијем Чарнојевићем прешло у Угарску
постављано је и пре и после Илариона
Руварца а и данас се може сматрати као
нерешено. У полемику око тог питања
Руварац је ушао поводом расправе Авра
ма Ђукића који је дошао до закључка да је
са патријархом од 1691. до 1694. године
прешло око пола милиона Срба. Супрот
стављајући се свима због преувеличавања
броја пресељеника, Руварац се позвао на
писање самог патријарха који каже да је из
Турске превео “много хиљада душа као и
око 40.000 душа из Влашке” које су прешле
директно са патријархом.
У расправи “ Пролог испитивању српских
јуначких песама” Руварац је показао колико
је већ као студент владао изворима, без
којих нема сагледавања стварне историјске
истине. По њему већина песама предста
вља јуначку скаску која је много касније
пренесена на историјске особе. Тврдио је
да у песмама о краљевићу Марку има јако
мало историјских елемената. По његовом
виђењу многе песме из тог циклуса имају
за основу прастари словенски митос, у
којем је Марко ступио на место “сунчаног
бога” који се бори против мрачних сила.
Таквим схватањем народних песама и
историјских извора уопште Руварац је сте
као огорчене противнике, међу којима су
многи седели у академијама наука, преда
вали историју на универзитетима или писа
ли уџбенике историје. Руварац је за њих
био национ
 ални издајник који се дрзнуо да
дирне у светиње и традицију која је до тада
царовала и у науци и у педагогији.
У Сремској Митровици је 1996. године
одржан научни скуп на тему: Браћа Рува
рац у српској историографији и култури.
Организатори скупа су били Филозофски

факултет у Новом Саду и Музеј Срема из
Сремске Митровице.
На скупу је саопштено 28 реферата о
браћи Руварац разних културних радника
из Београда, Новог Сада, Приштине, Крагу
јевца, Сремских Карловаца и Сремске
Митровице.
За члана Српског ученог друштва иза
бран је почетком 1869, само после две
године свога редовног јављања с научним
расправама и издањима извора. Мир, који
му је био потребан, нашао је поставши
1874. архимандрит манастира Гргетега и
1875. ректор Карловачке богословије.
мао је невоља, од краја седамдесе
тих година, с Теодором Анђелићем,
администратором патријаршије и
потом патријархом, који га је 1882. уклонио
из Сремских Карловаца као ректора Бого
словије и упутио у Гргетег као настојатеља.
У манастиру се смирио, лепо га поправио и
унапредио и, уз то, најплодније научно
радио. Замонашио се у Крушедолу 1861.
године напустивши световно име Јован.
Због сукоба са патријархом Германом
Анђелићем, повукао се у Гргетег, чији је
архимандрит био од 1882. године. Ту се у
потпуности посветио научном раду.
Био је члан Српског ученог друштва од
1869. године, потом Српске краљевске ака
демије. Као архимандрит Иларион је био
управитељ богословског училишта у Срем
ским Карловцима, као и члан Саборског
одбора.
Најзначајнија су му дела: Хронолошка
питања о времену битке на Марици,
Смрт краља Вукашина и смрт цара Уро
ша, Бановање твртка Бана, Одломци о
грофу Ђорђу Бранковићу и Арсенију Црно
јевићу.
Припремила: Моравка Тодић
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Излет и берба грожђа

А

социјација
словач
ких друштава жена у
суботу 9. септембра
апсолвирала је још једну
акцију – едукативни излет у
Срему, који је испланиран
на годишњој скупштини у
Старој Пазови.
Чланице друштва жена
из Бачке, тачније из Бачког
Петровца, Кулпина, Сил
баша и Гложана, као и из
Баната из Ковачице, Пади
не и Војловице посетили су
Сланкаменачке Винограде
и околину. Излет је почео
у Старој Пазови у СКУД
„Херој Јанко Чмелик“ где су
око четрдесет жена дочека
ле чланице Удружења жена
које ради у овом друштву.
Затим су све заједно крену
ле прво у Стари Сланкамен
а после у Сланкаменачке
Винограде на бербу грожђа.
Асоцијација
словачких
друштава жена едукатив
не излете организује сваке
године. Како каже Виера
Мишковиц,
председница
Асоцијације жена, до сада
је углавном организовала
излете у Словачку. На излет

Дружење чланица словачких друштава из Војводине

у Сланкаменачке Виногра
де и бербу грожђа се спре
мају већ неколико година,
јер овакве бербе у Бачкој и
Банату већ одавно немају.
Поред бербе грожђа у поро
дици Пецник жене су посе
тиле и словачку евангеличку
цркву, школу, СКУД „Вино
гради“, удружење жена
„Ана“, није изостала ни шет

ња на Дунав али ни песма и
игра уз музику.
Сунчан септембарски дан
био је идеалан за излет.
Како је истакла председни
ца Асоцијације жена, био
је то незабораван излет
а организатори – Удруже
ње жена из Старе Пазове
и овога пута је покзало је
добар организатор и да заи

ста активно ради не само у
свом удружењу већ и у Асо
цијацији жена. Надамо се ће
овај излет бити и подстрек
да се у рад Асоцијације
жена после неколико годи
шње паузе поново укључи и
Удружење жена из Сланка
меначких Винограда, иста
кла је Мишковицева.
Ана Симоновић

Výlet a hroznová oberačka

A

sociácia slovenských
spolkov žien v sobotu
9.septembra absolvo
vala ešte jednu úspešnú akciu
- edukačný výlet v Srieme,
ktorý bol naplánovaný na
výročnom zhromaždení v Sta
rej Pazove. Členky spolkov
žien z Báčke, presnejšie z
Báčskeho Petrovca, Kulpína,
Silbašu a Hložian ako aj z

Banátu, totiž z Kovačice,
Padiny a Vojlovice navštívili
Slankamenské Vinohrady a
okolie. Výlet sa začal v Starej
Pazove, kde okolo štyridsať
žien privítali členky Združenia
žien, ktoré pracujú pri SKUS
hrdinu Janka Čmelíka. Potom
sa všetky spolu vydali na
cestu najprv do Starého
Slánkamenu a potom do

Slankamenských Vinohradov
na hroznovú oberačku.
Asociácia
slov enských
spolkov žien edukačné výlety
organizuje každý rok. Ako
hovorí Viera Miškovicová,
predsedníčka asociácie dote
raz výlety organizovali hlavne
na Slovensko. Na výlet do
Slankamenských Vinohradov
na hroznovú oberačku sa

mimoriadne tešili už niekoľko
rokov, lebo také oberačky v
Bačke a Banáte už dávno
nemajú. Okrem hroznovej
oberačke u Pucníkov ženy
navštívili aj slovenský evanje
lický kostôl, školu, SKUS
Vinohrady, spolok žien Anna,
nevystala ani prechádzka k
Dunaju, ale aj spev a tanec pri
hudbe.
Slnečný septembrový deň
bol výhodný na výlet. Ako pri
pomn ula
predsedníčka
asociácie žien bol to neza
budnuteľný výlet a hostiteľky
– Združenie žien zo Starej
Pazovy aj tentoraz dokázalo,
že je vskutku aktívnym v
asociácii
a
dobrým
organizátorom aj takéhohto
výletu. Určite tento výlet bude
podnetný aj pre spolok žien
zo Slankamenských Vinohra
dov, ktoré po niekoľkoročnej
prestávke v činnosti Asociácie
slovenských spolkov žien
znovu bude aktívne pracovať,
poznamenala Miškovicová.
Anna Simonovićová
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VREMEPLOV
13. септембар
1842. Народна скупштина кне
жевине Србије, у којој су уста
вобранитељи имали већину,
прогласила је за кнеза Алек
сандра Карађорђевића, сина
вође Првог српског устанк а
Карађорђа.
1923. Генерал Мигел Примо де
Ривера извршио је, уз одобре
ње краља Алфонса XIII,
државни удар у Шпанији и
завео војну диктатуру.
14. септембар
1812. Француске трупе под
Наполеоном Бонапартом ушле
су у Москву, коју су Руси у
повлачењу запалили.
2003. На референдуму у Швед
ској грађани су се изјаснили
против прикључења те земље
европској монетарној унији.
15. септембар
1890. Рођена енглеска књи
жевница Агата Кристи.
1987. Немачки хакери познати
као „Клуб Хаос“ упали у компју
терски систем НАСА и инста
лирали програм „Тројански
коњ“.
16. септембар
1620. Брод „Мејфлауер“ кренуо
из енглеске луке Саутемптон с
путницима који ће основати
Плимут, прву сталну енглеску
колонију у Северној Америци.
1861. Заступништво града
Загреба доделило Вуку Стефа
новићу Караџићу Повељу
почасног грађанина, којом су
му дата „сва права, слобошти
не и користи као што сваком
грађанину Загреба по закону и
старом народном обичају при
падају“.
17. септембар
1665. У Лондону избила епиде
мија куге у којој је умрло око
70.000 људи.
1931. Компанија РЦА Виктор
представила прву лонг-плеј
грамофонску плочу на 33 обр
таја.
18. септембар
1822. Француски египтол ог
Жан Франс оа Шанполион
дешифровао је египатско
писмо (хијероглифе).
1970. Амерички певач и најчу
венији рок гитариста 20. века
Џими Хендрикс умро је у 27.
години од прекомерне дозе
дроге.
19. септембар
1814. У Пожешкој нахији у
Србији почела Хаџи - Прода
нова буна. Устанак под вођ
ством игумана Пајсија и Хаџи
- Продана проширио се и на
Крагујевачк у и Јагодинску
нахију, али није добио подршку
Милоша Обреновића, који је
сматрао да је устанак преура
њен.
1928. „Пароброд Вили“, први
анимирани филм у ком се
појавио Мики Маус, приказан у
њујоршком биоскопу Колони.

13. SEPTEMBAR 2017.

HOROSKOP
ОВАН: Примећујете
да вољеној особи
недостаје емотивна
храброст или искре
ност, да изрази своје намере.
Размислите о својим манама.
Нема разлога да се упуштате у
јавну расправу. Пријаће вам
нека спортска активност или
релаксација. Годи вам нечија
пажња, тако да упијате сваку реч
коју изговара блиска особа.
БИК: Привлачи вас
комбинација емотив
не, страствене и
интелектуалне везе,
али особи која се налази у
вашем друштву нешто од тога
недостаје. Пре или касније мора
те да испитате нечије захтеве.
Потребно је да неко практично
подржи ваше идеје. Избегавајте
депресивно распол ожење и
ослоните се на своју интуицију.
Важно је да што боље ускладите
своје мисли и осећања.
БЛИЗАНЦИ: Имате
утисак да неправедно
трпите због нечијег
понашања, спремни
сте да промените оно што вам се
не допада. Покажите сарадници
ма да поседујете различите ква
литете и да сте озбиљни у својим
намерама. Налазите се у сјајној
психофизичкој форми. Нема раз
лога да критикујете блиску особу,
боље је да озбиљније анализи
рате своје понашање као и про
писе које сте учинили.
РАК: Немојте обећа
вати партнеру ствари
које не можете да
испуните. Нема раз
лога да изневерите нечија оче
кивања или договор. Без обзира
на различите сугестије које
добијате, потрудите се да
коректно поштујете основна пра
вила пословне сарадње. Сло
бодно време посветите ментал
ној релаксацији.
ЛАВ: Улепшајте рас
положење уз особу
која одговара вашем
укусу и емотивним
афинитетима. Постоје ствари
које не треба да чините у афекту
или на основу импулса. Неко од
сарадник а анализира ваше
понашање. Подстичите код себе
оптимизам и добру вољу. Парт
нер покушава да скрене пажњу
на себе али ви упорно игнори
шете те покушаје.
ДЕВИЦА: Пажљивије
анал из ир ајте
свог
партнера, како бисте
боље разумели ства
ри које вам прећуткује. Понекад
је тешко сагледати праву истину.
Уколико вам је стало да придо
бијете нечије поверење делујте
присебно и у складу са утврђе
ним правилима о сарадњи.
Ослоните се на своју интуицију и
акумулирајте позитивну енергију.

ВАГА: Ниште не
постижете принци
пом негације, узалуд
но се противите пред
вољеном особом и театрално
демонтирате сујету. Понекад не
можете добити оно што желите,
али свака ситуација има потен
цијално корисно значење ако се
правилно поставите. Потребна
вам је нечија подршка и морал
но охрабрење. Потребно вам је
више физичке активности.
ШКОРПИЈА: Постоји
особа која уноси
додатни оптимизам и
ведар дух у ваше
расположење. Препустите се
својим емоцијама и романтич
ним утицајима. У овом тренутку
неки догађаји иду супротним
током у односу на ваша очекива
ња. Реално сагледајте све своје
могућн ос ти и огран ич ењ а.
Важно је да у вама постоје пози
тивне мисли и лепе жеље.
СТРЕЛАЦ: Пријаће
вам неки вид нефор
малне забаве или
изненадни сусрет са
особом која вас инспирише на
позитивно расположење и емо
тивна маштарења. У вашем
интересу је да не причате преви
ше о стварима које не познајете
довољно. Немојте оцењивати
нечије способности или мане.
Потрудите се да побољшате
своју концентрацију.
ЈАРАЦ: Постоје ситу
ације када је тешко
објаснити узрок или
последицу, али ако су
ваша осећања у складу са гла
сом разума, поступите по својој
савести. Сјајно умете да предви
дите ток догађаја. Учините онако
као што вам одговара, без
лажног осећања кривице. Вечер
ње сате планирајте да проведе
те у складу са својим располо
жењем, опустите се.
ВОДОЛИЈА: Фактор
среће је на вашој
страни. Постоји осо
ба која вам поклања
искрена осећања и емотивну
пажњу, уживајте у заједничкој
срећи. Делујете несмотрено у
односу према сарадницима.
Због лоших процена, могуће су
додатне компликације. Делујете
напето, потребна вам је релак
сација.
РИБЕ: Нестрпљиво
очек ујет е
добар
повод за излазак,
имате на уму више
комбинација. Осећате појачану
страст и емотивни импулс. Избе
гавајте претерану дозу послов
ног експонирања, нема потребе
да доказујете своју надмоћ у
ситуацијама кад можете да
делујете поучно. Немојте дозво
лити да вас неко подстиче на
деструктивно понашање.

Crkveni
kalendar
Среда, 13. септембар
(31. август)
Полагање појаса Пресвете
Богородице; Св. муч. Јасено
вачки
Четвртак, 14. (1) септембар
Преп. Симеон Столпник; Цркве
на Нова година
Петак, 15. (2) септембар
Свети мученик Мамант; Свети
Јован Посник
Субота, 16. (3) септембар
Св. свештмученик Антим; Свети
Јоаникије, Први Патријарх срп
ски
Недеља, 17. (4) септембар
Св. свештмуч. Вавила; Пророк
Мојсеје Боговидац; Св. Петар
Дабробосански
Понедељак, 18. (5) септембар
Свети пророк Захарија и пра
ведна Јелисавета
Уторак, 19. (6) септембар
Чудо светог архангела Милаи
ла; Свети мученик Евдоксије

Џем од шипака
и јабука
Састојци: шипурак 700 г,
јабуке 700 г, сок од лимуна 3
кашике, шећер 500 г, џемфикс
кесица

Припрема: Шипурак опери
те, очистите од семена. Налијте
500 мл воде и осам сати пусти
те да омекша. Јабуке очистите
од семена, исецкајте и са соком
од лимуна додајте у пире. Уме
шајте шећер и џемфикс, па
оставите да ври четири минута.
Скините пену. Напуните топле
тегле и затворите херметичким
затварачем. Пет минута их
држите наопако окренуте.

• Од злог и пакосног, а
поготово кад је од нас
јачи, најбоље је далеко
стајати.
• Рад је сладак али ја
сам шећераш!
• Некад сам био неодл
 у
чан! А можда и нисам?!
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АТЛЕТСКО ПРВЕНСТВО
ВОЈВОДИНЕ

Срему четири
медаље
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СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ КАЈАКАША МАРКА ТОМИЋЕВИЋА

Злато стигло у „Вал“

Златне Наталија Крстић
и Жељка Познановић
Током викенда у Новом Саду одржано
је Првенство Војводине за старије пиони
ре. Чланице АК „Срем“ освојиле су чети
ри медаље, две златне и две бронзане.
У дисциплини бацање кугле (3 кг) побе
дила је Наталија Крстић хицем од 11,06
метара у последњој серији што је уједно
и њен лични рекорд. Победница у дисци
плини скок у вис је Жељка Познановић,
која је прескочила висину од 1,48 метара,
док је у бацању кугле била седма са пре
бачених 9,78 метара.
Бронзане медаље освојиле су Ања
Лајић у трци на 80 метара препоне са
солидним резултатом од 12,81 секун
да и Ксенија Зорановић на 100 метара
(13,71с).
У дисциплини бацање копља (400г)
Мила Миљковић освојила је пето место
(30,27м) а Ања Шкорић осмо (29,60м).
Овог викенда све оне ће наступити на
финалу Купа Србије где се надају пла
сману у прве три екипе у земљи.  Д. М.

Пријем у митровачкој Градској кући

У

Градској кући је у среду, 6. септембра,
организован пријем за кајакаша Марка
Томићевића и представнике КК „Вал“,
тренера Сашу Радмановића и председника
клуба Предрага Милковића. Пријем су орга
низовали градоначелник Владимир Санадер
и начелник Градске управе за културу, спорт и
омладину Илија Недић.
Посада у саставу Марко Томићевић и
Миленко Зорић, 26. августа освојила је златну
медаљу у дисциплини кајак двосед на 1.000
метара на Светском првенству у Рачицама у
Чешкој.
Према речима Марка Томићевића ова злат
на медаља му значи много.
- Еуфорија је прошла, сада наставља
мо даље. Са већим амбицијама дочекује
мо Европско првенство у Београду следеће

године, када ћемо веслати пред домаћом
публиком. Услови тренирања у Сремској
Митровици су одлични, клуб се потрудио да
омогући квалитетне тренинге, нарочито у зим
ском периоду када је то најпотребније – рекао
је Томићевић.
Градоначелник Владимир Санадер још јед
ном је искористио прилику, да честита Марку
Томићевићу и да подсети да ће Град и убуду
ће улагати у младе таленте.
- Велика ствар је примити светског шам
пиона, то је за наш град велика ствар јер он
даје мотив младим генерацијама да се баве
спортом. Град ће и убудуће помагати успе
шне појединце кроз програме и конкурсе, а и
награде неће изостати када се постижу добри
резултати. Митровица и даље остаје град
спорта - рекао је Санадер. 
С. Котаранин

У ФРАНЦУСКОЈ ОДРЖАН ДЕСЕТОБОЈ НАЦИЈА

Томашевићева и Пауковић други

Т

радиционално
екипно
такмичење
Деканејшн,
десетобој нација се тра
диционално одржава од 2005.
године у организацији Францу
ске атлетске асоцијације, а ове
године одржано је у граду Анже
прошле суботе 9. септембра.
Традиционално, на такмичењу
учествују екипе репрезентације
Француске као домаћина, Аме
рике, Кине, Јапана, Украјине,
ове године је још такмичила
Пољска и Балкан као једна еки
па. Према правилима у репре
зентацију Балкана су позвани
прваци Балкана, победници са
сениорског Првенства Балкана
одржаног ове године у Новом
Пазару у дисциплинама засту
пљеним на Деканејшну - 10
мушких и 10 женских атлетских
дисциплина.
Из Србије су позвани Бранко
Пауковић (АК „Рума“) - баца
ње копља, Лазар Анић (АК
„Раднички“ Крагујевац) - скок у
даљ, Амела Терзић (АК „Нови
Пазар“) - 2.000 метара, Милана

Репрезентативци Балкана у Француској
Тирнанић (АК „Црвена звезда“)
-100 метара и Драгана Томаше
вић (АК „Сирмијум“) – бацање
диска.
По кишном ветровитом и
хладном времену такмичење
су отворили бацачи копља где
је Бранко Пауковић остварио

изузетан пласман, друго место
и шест бодова за Балкан резул
татом 74.54 метра иза Круков
ског (Пољска - 78,19 метара),
а испред Долзала (САД -74,08
метара).
У бацању диска Драгана
Томашевић је оправдала рено

ме и исто тако освојила друго
место резултатом 57.99 метара
иза Францускиње Мишон -60.06
метара. Лазар Анић се пла
сирао на високо друго месту
у скоку у даљ скоком од 7,67
метара, иза Американца Харт
филда који је победио са 7,88
метара.
Златна са недавно одржа
них Универзитетских светских
игара Амела Терзић је у трци
на 2.000 метара заузела четвр
то место резултатом 5.56.54
где је победила Шенон САД са
5.48.22. Милана Тирнанић је на
100 метара за сениорке освоји
ла 6. место у времену 11.98, а
у трци је победу однела Пијери
Барбара САД - 11.27.
Пропозицијама овог такмиче
ња је обезбеђен наградни фонд
дефинисан према пласману
екипе, распоређен на такмича
ре зависно од освојених бодова
чиме је обезбеђен тимски дух и
стимулисан наступ сваког так
мичара.
А. Спајић
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Шабац: Мачва – Чукарички
0:2; Сурдулица: Радник – Рад
3:1; БачкаПаланка: ОФК Бачка
– Раднички 1:1; Чачак:Борац –
Земун 0:0; Београд: Партизан
– Младост 3:0; Ивањица:Ја
вор-Мат ис-Црв ен аЗ вез да0:2;
Суботица:СпартакЖК – Напре
дак2:1; Беог рад: Вождовац –
Војводина1:1.

Бачка Топола: ТСЦ – Проле
тер1:0; Беж ан ија:Бежан ијаРаднички (П)1:0; Врање: Дина
мо – Темнићсуиграли у понеде
љак; Добановци: Будућност –
Слобода1:0; Горњи Милано
вац: Металац – Инђија 2:0;
Челарево: ЧСК Пивара – Теле
оптик 3:2; Јагодина ЈагодинаРаднички (К)0:3; Београд: Син
ђелић-НовиПазар0:0.

Пригревица: Братство 1946
– Борац 1:1; Нова Пазова:Рад
нички (НП)- Младост (БЈ)1:1;
Шид: Раднички (Ш) –Црвена
Звезда 1:3; Стари Бановци:
Дунав - Динамо 19452:1; Пан
чево: Железничар - Бечеј
19180:2; Сремска Митровица:
Раднички (СМ) – Оџаци 0:1;
Суботица :Бачка 1901 – Цемент
0:2; Зрењанин: Раднички (З) –
Омладинац 1:2.

Дивош: Хајдук (Д) – Сремац
3:2; Темерин: Слога (Т)- Борац
(НС)су играли у понедељак;
Купиново:Купиново - Слога
(Е)1:2; Стара Пазова:Једин
ство – Индекс 2:1; Бешка: Хај
дук (Б) - Борац (Ш)3:1; Нови
Сад:Кабел – ЛСК 1:1; Нови
Сад:Славија – Југовић 2:4;
Белегиш: Подунавац - Хајдук
(Ч)0:1.

01. Бечеј 1918
02. Омладинац
03. Оџаци
04. Борац
05. Цемент
06. Братство
07. Радни. (З)
08. Ц.Звезда
09. Млад. (БЈ)
10. Радни. (НП)
11. Динамо
12. Дунав
13. Железничар
14. Бачка 1901
15. Радни. (СМ)
16. Радни. (Ш)

01. Слога (Е)
02. Јединство
03. Хајдук (Ч)
04. Хајдук (Д)
05. Кабел
06. Подунавац
07. Хајдук (Б)
08. Борац (Ш)
09. ЛСК
10. Индекс
11. Слога (Т)
12. Југовић
13. Борац (НС)
14. Купиново
15. Сремац
16. Славија

01. Ц. Звезда
02. СпартакЖК
03. Партизан
04. Војводина
05. Вождовац
06. Чукарички
07. Раднички
08. Напредак
09. Земун
10. Мачва
11. Радник
12. Младост
13. Рад
14. ОФКБачка
15. Јавор
16. Борац

7
8
7
8
8
8
7
7
8
8
8
7
8
8
8
7

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

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

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

18:1
17:6
14:5
10:7
10:5
6:6
9:8
13:11
6:7
12:15
7:14
7:8
8:13
6:15
4:13
3:16

19
17
16
16
15
13
12
10
9
9
9
8
7
5
4
1

СРЕМСКА
ЛИГА

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4

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

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

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

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

9
8
8
7
7
6
6
6
6
6
6
6
4
1
1
0

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

Мартинци: Борац (М) – Пар
тизан 4:1; Рума: Словен –
Љуково 0:3; Мачванска Митро
вица: Подриње – Железничар
1:0; Салаш Ноћајски: Будућ
ност – Хртковци 7:0; Голубин
ци: Јадран - Граничар 1923 1:6;
Јазак: Рудар - Борац (К)2:1;
Путинци: ПСК – Напредак 1:0;
Доњи Товарник:Слобода ПрвиМај 0:0.
01. ПрвиМај
02. Слобода
03. Борац (К)
04. Подриње
05. Граничар
06. Железни.
07. Борац (М)
08. Љуково
09. ПСК
10. Рудар
11. Напредак
12. Будућност
13. Словен
14. Хртковци
15. Јадран
16. Партизан

01. Радни. (К)
02. Синђелић
03. ТСЦ
04. Металац
05. Будућност
06. Динамо
07. Пролетер
08. Бежанија
09. Н.Пазар
10. Темнић
11. Инђија
12. Слобода
13. ЧСКПивара
14. Радни. (П)
15. Телеоптик
16. Јагодина

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

10:2 10
6:0 10
10:5
9
5:3
9
11:6
7
7:3
7
7:6
6
6:6
6
4:5
6
5:7
6
2:4
4
9:8
3
6:9
3
3:11
2
2:12
1
4:10 -2

Манђелос: Фрушкогорац Доњи Срем 20151:0; Рума:
Фрушка Гора – Зека Буљубаша
4:2; Шашинци:Слобода – Хај
дук 1:2; Буђановци: Младост –
Митрос 1:0; Брестач: Брестач Граничар (К)2:0; Нови Карлов
ци:Полет – Слога 2:1; Бикић
До: Бикић До – Напредак 3:0;
Обреж: Граничар (О) Доњи
Петровци 0:3.
01. Д. Петровци 4 4 0 0 17:0 12
02. Напредак
4 3 0 1 11:6 9
03. Младост
4 3 0 1 9:6
9
04. Гранич. (О) 4 3 0 1 8:6
9
05. Хајдук
4 2 2 0 10:6 8
06. Ф.Гора
4 2 1 1 10:8 7
07. Фрушкого.
4 2 1 1 5:4
7
08. Слога
4 2 0 2 7:6
6
09. ДоњиСрем 4 1 1 2 6:6
4
10. Слобода
4 1 1 2 7:8
4
11. Митрос
4 1 1 2 6:8
4
12. З.Буљубаша 4 1 1 2 7:10 4
13. БикићДол
4 1 0 3 3:5
3
14. Полет
4 1 0 3 6:9
3
15. Брестач
4 1 0 3 4:19 3
16. Гранич. (К)
4 0 0 4 3:12 0

ОФЛ
РУМА – ИРИГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД

Павловци:Младост - 27.
Октобар 1:0; Платичево: Једин
ство (П) – Слога 3:2; Мали
Радинци: Фрушкогорац - Једин
ство (К)2:1; Никинци: Полет –
Борац 4:0; Рума: Јединство (Ру)
– Војводина 1:0; Добринци:
Сремац – Граничар 6:0.

Вашица: Напредак - Обилић
1993 0:0; Љуба: Јединство (Љ)
– Сремац 2:6; Батровци: Омла
динац – Јединство 0:3; Бингу
ла: ОФК Бингула – Једнота 3:0;
Бачинци: ОФК Бачинци - Ерде
вик 2:3; Јамена: Граничар –
Синђелић 0:3.

01. Полет
02. Једин. (Ру)
03. Фрушкого.
04. Слога
05. Једин. (К)
06. Једин. (П)
07. Сремац
08. Младост
09. Борац
10. 27. Октобар
11. Војводина
12. Граничар

01. Обилић
02. Ердевик
03. Јединство
04. Синђелић
05. Напредак
06. ОФК Бачи.
07. ОФК Бингу.
08. Једнота
09. Сремац
10. Омладинац
11. Граничар
12. Једин. (Љ)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0

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

11:1
6:3
9:4
19:5
7:2
9:5
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3:14
5:13
2:11
1:7
1:13
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7
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6
6
4
3
1
1
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0
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4
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4

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

1
1
0
2
2
2
2
0
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0
0

0
0
1
0
0
1
1
3
3
3
3
4

10:3 10
8:3 10
11:5 9
9:3
8
9:4
8
12:7 5
6:5
5
10:10 3
9:11 3
4:12 3
4:15 3
4:18 0
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4

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

0
0
0
1
0
2
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0

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

15:2
9:2
7:3
10:3
8:4
5:2
5:4
7:10
6:7
3:8
7:5
6:9
2:5
2:8
1:8
4:17

12
12
12
10
9
8
6
6
4
4
3
3
3
1
0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4

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

0
1
0
0
2
1
0
2
2
1
1
0
0
1
1
0

0 12:2 12
0 13:5 10
1 5:2
9
1 5:4
9
0 7:5
8
1 7:4
7
2 7:7
6
1 7:6
5
1 7:11 5
2 4:4
4
1 3:5
4
3 7:9
3
2 3:5
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3 3:9
1
3 3:9
1
4 3:9
0

ОФЛ ИНЂИЈА – СТАРА ПАЗОВА
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

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

2
2
2
2
2
2
1
1
2
2

2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
1
2
2

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

6
4
4
4
3
3
1
0
0
0

Јазак: Цар Урош – ЧСК 0:2;
Марадик: Слога (М) – Круше
дол 4:5; Јарковци: Борац –
Раднички 0:3; Ривица :Плани
нац – Дунав 3:1; Крчедин: Фру
шкогорац - Слога (К)1:1.

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ПЕЋИНЦИ

Ноћај: Ноћај – Планинац 1:1;
Сремска Рача: Срем – БСК 1:1;
Шуљам: Напредак - Борац (ВР)
1:0; Слога (З) је била слободна.

Огар: Шумар - Камени 5:1;
Карловчић: Ловац - Сремац
3:2.

ПЕЋИНЦИ

Jубиларни турнир

Ф

удбалски клуб „Хајдук
1932“ организовао је
двадесети
фудбалски
турнир пионирских екипа „Буду
ћи асови“. Поред домаћина,
учествовали су „Слобода“ из
Доњег Товарника, „Црвена зве
зда“, „Рад“ и ОФК „Београд“ из
Београда, „Чивија“ из Шапца и
Школа фудбала „Сава Солдато
вић“ из Земуна, а екипе су биле
састављене од младих талена
та 2007. годишта.Као и много
пута до сада, Општина Пећинци
и Спортски савез „Развој спор
това“ у сваком смислу су стали
иза турнира.
- Општина Пећинци ће и убу
дуће максимално подржавати
манифестације оваквог типа.
Захваљујем се и Спортском
савезу, „Хајдуку“ и тренеру
Жарету Мркајићу што покуша
вају да од вас, пре свега, напра
ве људе и успешне фудбалере.
Верујем да ћемо вас за коју

годину видети у неким вишим
лигама – рекао је заменик пред
седнице Oпштине Пећинци
Зоран Војкић.
На крају, међу седам тимо
ва најуспешнији је био „Рад“ из
Београда, друго место су заузе
ли домаћи фудбалери „Хајдука
1932“, док је треће место при
пало ОФК „Београду“. Награђе
ни су и најбољи појединци: нај
успешнији техничар је Алекса
Ристић („Рад“), стрелац Страхи
ња Радивојевић („Хајдук“) са пет
голова, најбољи голман је Нико
ла Марковић (ОФК „Београд“),
док је Урош Илић из „Рада“
најбољи играч. Најуспешни
ји тренер је Никола Момчило
вић, тренер „Рада“. Награде су
доделили заменик председнице
Општине Пећинци Зоран Вој
кић, председник „Развоја спор
това“ Синиша Ђокић и директор
Јавне установе „Спортски цен
тар“ Томислав Ћирковић.

