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КОМПАНИЈА ИГБ АУТОМОТИВЕ ИНЂИЈА ОБЕЛЕЖИЛА 10 ГОДИНА РАДА

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

Ускоро нова инвестиција
вредности два милиона евра
У

присуству представника
државних, привредних и
економских институција
и бројних званица из земље и
иностранства, компанија ИГБ
Аутомотиве Инђија обележила је у четвртак, 21. септембра десет година успешног
пословања на територији
општине Инђија и најавила
нову инвестицију вредну два
милиона евра.
Свечаности су присуствовали представници матичне
компаније из Немачке, амбасаде Немачке у Београду,
председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж, представици Развојне агенције
Србије, Развојне агенције
Војводине, председник Регионалне Привредне коморе
Срема и председник Општине
Инђија Владимир Гак.
У име руководства Групације Бауерхин добродошлицу
присутнима пожелео је Јозеф
Хилмер, генерални директор
и оснивач групације и уједно најавио нову инвестицију
вредну два милиона евра.
- Оно што је пре 10 година
скромно започето у изнајмљеним просторијама, развило се
у велику компанију са 2.300
запослених која у модерним
производним објектима годишње производи и испоручује
више од 24 милиона делова.
За то су биле потребне инвестиције у објекте, машине и
опрему у виду двоцифреног
милионског износа. Уз помоћ
агенције СИЕПА, а касније и
Привредне коморе Србије,
омогућене су нам субвенције
које су нам финансијски много
помогле - истакао је Хилмер и
додао:
- Са инвестицијом од два
милиона евра у најмодерније
машине и постројења направићемо производну линију за
производњу мотора вентилатора у различитим верзијама. Производно постројење у
првој фази изградње треба да
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Представници компаније ИГБ Аутомотиве са званицама
има производни капацитет од
милион мотора вентилатора
годишње. Одлука да се производња мотора вентилатора
позиционира у Инђији поново је знак поверења у будућу
одрживост компаније на овој
локацији.
Генерални менаџер компаније Далибор Берић истакао
је на прослави 10 година рада
у Инђији да се одлука матичне компаније о инвестирању

Поклон
Инђији
У суботу, 23. септембра
грађани Инђије уживали су
у музичком догађају за све
генерације. Поводом десет
година успешног пословања у Србији компанија
ИГБ Аутомотиве на тргу код
Поште у Инђији, уз подршку
Општине Инђија за све становнике Инђије организовала је концерт Милана Топаловића Топалка. Том приликом служено је бесплатно
пиће за све посетиоце.

и започињању активности у
Србији показала као једна
од најзначајнијих за пословање групације И.Г. Бауерхин у
Европи.
- Поносни смо на остварене
резултате и спремни за нове
изазове, који ће нас у складу
са нашом глобалном праксом,
али и регионалним и локалним искуством додатно ојачати као лидера у области производње грејача за седишта,
грејача за волане и сензора за
окупираност седишта - рекао
је Берић.
Представници
Привредне коморе Србије захвалио
се представницима Групације Бауерхин што су пре 10
година одабрали Србију као
земљу у којој ће изградити
фабрику у време, како каже,
када услови за инвеститоре
нису били налик данашњим.
- Ово је једна од најбрже
растућих компанија у нашој
земљи. Од отварања број
радника се повећао 17 пута
- истакао је директор Привредне коморе Србије Марко
Чадеж.
Председник Општине Инђија Владимир Гак још једном је

подсетио на добру сарадњу
између локалне самоуправе
и поменутог немачког инвеститора.
- Ако се сећате када смо у
јануару отварали нови производни погон, који је у рекордном року саграђен, рекао сам
да је моја жеља да Општина
Инђија до 2020. године буде
највеће градилиште у Срему. Данас са поносом могу
да кажем да смо од тада до
данас уговорили, почели са
изградњом или ускоро креће реализација седам нових
инвестиција на територији
општине Инђија. Укупно ће
бити отворено око 650 радних
места, али ово истичем зато
што је постојање компаније
ИГБ у нашој општини велики
подстицај сваком инвеститору да баш треба да одабере
Инђију као место у којем ће
градити своје постројење рекао је Гак.
Додељене су и захвалнице некадашњим представницима и запосленима у ВИП
фонду, који су посредовали
при реализацији ове инвестиције у нашој земљи.
М. Ђ.

27. SEPTEMBAR 2017.

УВОДНИК

M NOVINE

3

IZVESTAN
POGLED
Pi{e:
Vladimir ]osi}

Тимскииграч

Санадеркадгод
говориосеби,
подвлачидајеон
тимскииграчидаје
самопојединацугрупи
којаводиполитику
града.Утомештоон
говорисвакакоима
истине,алисамближи
теоријидапресвега
појединци,иливише
њих,чиненајвећидео
ствариусвакомпослу

Н

аулазууканцеларијунајпознатијесекретарице
митровачкеградскеадминистрације,„незамењиве“
ЈацеСимић,наповеликомзидукојијеокренутпрема
ходнику,стојефотографијепрвихљудиСремске
Митровице,одЋиреМилекићадоданашњихдана.Укупно
22штоградоначелника,штопредседникаопштина,зависно
одтогакакавјестатусукомпериодуимаоградукомесу
сенекадрађалиримскицареви,атокомисторијеиовакви
ионакви.Натимфотографијамаисписанјенебаш
историјскикратакпериод,којисусвојимбивствовањемна
местимапрвихљудиСремскеМитровице,обележилиразни
ликови,мањеиливишеживописни,досадниили
занимљиви.
Натомзиду,којидалекоодтогадабисемогаоназвати
„зидомплача“,алисигурнонени„зидомсмеха“,стоје
фотографијељудикојисуисписивалиисторијуграда,
његовенајлепшеинајружнијестранице,наравнонеувек
нужносамосвојомзаслугом(или„заслугом“),већнајчешће
уконтекстумоментаукомсуживелииобављалиовуважну
функцију.Насамомкрајуовог„зидногалбума“(акосеможе
таконазвати),већјезакуцанексерзафотографијучовека
којићесе,једногданапридружитиовојдружинипрвих
људиуисторијиСремскеМитровице.ТојеВладимир
Санадер,актуелниградоначелникграданаСави.
Оватемамијеспонтанопаланапамет,кадасамнедавно
саСанадеромразговарао,интервјуишућигазаМ новине.
Мадаможданисамбашнајмеродавнијидадоносимоцене
изпериодаТитовогвремена(људионданисузаправони
ишлинаправеизборе),семтогабилојетовреме
незанимљивозаозбиљноновинарство,периододпочетка
вишестраначјадоданасдоносинамразненовинарске
радости.Акоништадруго,схватилисмоданијесвеза
свакога,аполитикапосебно.
Рецимо,кадасмоједанјединипутнепосредноизабрали
председникаопштине,виделисмоданитуфункцијуне
можедаобављасвако,посебноаконијеауторитет.Мислим,

негрешите,наЗоранаМишчевића,чијије„фоторобот“по
замислињеговогполитичкогментораН.Лемајића,био
изванреданзаполитичкуманипулацију,алиградодњегове
сервилностиибескрајногпонављањаистихфразана
локалнојтелевизији,нијеимаобашмногокористи.За
разликуодњега,актуелниградоначелник(Митровицајеу
међувременупосталаград)ВладимирСанадер,иаконије
бираннепосредно,вољомсвихграђана,већповољи
владајућестранке,остаћезабележенуисторијиСремске
Митровицепостваримакојејеурадиозаовајград.
Санадеркадгодговориосеби,подвлачидајеонтимски
играчидајесамопојединацугрупикојаводиполитику
града.Утомештоонговорисвакакоимаистине,алисам
ближитеоријидапресвегапојединци,иливишењих,чине
највећидеоствариусвакомпослу.Актуелниградоначелник
јесвакакоимаосрећештоје„штафетнупалицу“добиоод
кумаБраниславаНедимовића,човекакојијеударионове
темељесавременојСремскојМитровици.Каоштознамо,
кумниједугме,алиВладимирСанадернијебиосамото;он
јесвакакобиодобариграчутомтиму.Далићекум
БраниславаНедимовићаостатинафункцијиједан,илидва
мандата,тојевећстварполитичкихкулиса.Али,онима
изванредантајминг.
адпогледамсвеонефотографијеградоначелника
новијемитровачкеисторије,немамногопојединаца
којимогудасепохвалеучинкомкојићевећнаконпрве
годиневластииматиВладимирСанадер.
Докрајаовегодинебићепуштениурадподвожњаки
базен,двенајвећемитровачкеинвестицијеупоследњих
тридесетгодина.Догодинесезавршаваизградаосновне
школеуМачванскојМитровици.Многиљудикојибуду
пролазилиподвожњаком,илионикојисебудукупалиу
новомбазену,свакакоћесесетитидасуонизавршениза
времеградоначелниковањаВладеСанадера.
Аионће,моћидасепохвалисвојимклинцимадаје
њиховтатанештоважноурадиозаМитровицу.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ВЛАДИМИР САНАДЕР

Урађено је много више
него што сам очекивао
Ми редовно
сервисирамо све
обавезе које
имамо. Мој
одговор на
тврдње опозиције
би био заправо
питање: зашто
нико од њих није
кренуо у
реализацију тако
крупних пројеката
и подухвата?
Зашто? Зато што
је компликовано
и зато што
политички можда
и није исплативо

У

скоро ће се навршити година
дана од кад је Владимир Сана
дер на Скупштини града имено
ван за градоначелника. Његов мандат
обележиће свак ако изградња веома
скупих и значајних инфраструктурних
објеката. Подвожњак је на првом месту,
али ту је и затворен базен који су
Митровчанима обећавали многи поли
тичари, затим нова школа у Мачванској
Митровици, која је такође обећавана
деценијама.
Са Владимиром Санадером разгова
рали смо о тим пројектима и колико они
оптерећују градски буџет.

MМNOVINE
НОВИНЕ:: Најављује се ребаланс
буџета за текућу годину. Шта су раз
лози за овај ребаланс?
ВЛАДИМИР САНАДЕР: Разлози су
пре свега техничке природе. Да се пре
расподеле средства по буџетским
позицијама у оквиру већ постојеће
одлуке о буџету. Спремамо се и за кон
курсе који су објављени у Покрајини,
тако да смо морали да обезбедимо
додатна средства као учешће у пројек
тима. Очекујемо да ћемо добити сред
ства по тим конкурсима и да ће то
повећање од 50 милиона динара бити
управо из тих извора. Самим тим и

буџет ће бити мало већи од планира
ног.
Реализација буџета до 30. јуна
2017. била је нижа. Да ли сматрате
да ће то бити проблем до краја годи
не, или је нешто слабија динамика у
првој половини године сезонског
карактера, да тако кажемо?
План је увек само план. Тако је и са
буџетом. Неке ствари се не могу реали
зовати зато што крену касно у току
године, а морамо их уврстити у план
буџета због јавних набавки. Што се
тиче реализације она је била 37-38

M NOVINE

27. SEPTEMBAR 2017.

посто. Ако узмемо у обзир да су јануар
и фебруар увек слабији месеци, то зна
чи да је реализација буџета доста
добра. Ако се буџет реализује у опсегу
од 80 до 90 посто, то се сматра одлич
ном реализацијом. Понављам, неке
позиције свесно стављамо на расходну
страну, с обзиром на то да њихова реа
лизација креће у септембру, октобру и
завршава се у идућој години. Међутим,
да бисмо покренули поступак јавних
набавки, морамо те ставке имати у
буџету. Зато сматрам да је ова реали
зација добра и да ће бити у оквирима
онога што смо планирали.
Да ли се могу правити поређења
са другим општинама у Срему?
У односу на друге сремске општине
наш буџет је много већи, али сви су
негде на том нивоу што се тиче пуње
ња. Не може се вршити просто поређе
ње, јер све зависи од тога колико
општине имају пројеката за реализаци
ју. Друга ствар, неки трансфери су сти
гли касније, након јуна, посебно они из
Покрајине. Тако да ће се они видети тек
на извештају за прва три квартала.
Да ли сте задовољни динамиком
реализације најкрупнијих инвести
ција, попут подвожњака, базена,
школске зграде у Мачванској Митро
вици и када се може очекивати завр
шетак тих радова?
Што се тиче подвожњака, планирано
је да радови на самом подвожњаку и
приступним саобраћајницама буду
готови негде у новембру. Радови у Фру
шкогорској улици ће сигурно бити завр
шени до тог рока, зато што су тамо
остали завршни радови. И на самом
подвожњаку су остали завршни радо
ви, још један слој бетона, асфалтира
ње, ограда дијафрагми и хидроизола

Гледам да свој посао
радим максимално
коректно и поштено,
да што више урадим
док сам на овом
месту. Наравно,
јавност ће ценити да
ли сам у томе успео
или нисам. Пројекти
који се раде, нису
само моји. Они су
пројекти и мог
претходника и свих
људи који су стали
на листу СНС и
добили преко 50 посто
гласова бирача у
Митровици, каже
Владимир Санадер
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ција дијафрагми која је у току. Више од
четири петине посла на подвожњаку је
завршено. Асфалтирање подвожњака
ће се морати радити када буду асфал
тиране и приступне саобраћајнице,
такав је технолошки процес. Сматрам
да је подвожњак завршен у добром
року. Верујем да се грађанима то оду
жило, али с обзиром на сложеност
ситуације, на вишефазност самог про
јекта и процедура које је било потребно
спровести да би се радови уопште
извели, тендери, јавне набавке, мислим
да смо то извели у максимално добром
року. Посебно имајући у виду да смо
као заинтересовану страну у изградњи
имали Железнице Србије, а и друга јав
на предузећа. Све је то требало укло
пити и мислим да овај период од годину
и по дана колико трају радови је опти
малан. У питању су најкомплекснији
радови у Сремској Митровици после
изградње пешачког моста. Отворили
смо кружну раскрсницу код Хороскопа
која је морала да се ради због уклапа
ња саобраћајница. Радимо интензивно,
сви су укључени, сва јавна предузећа.
Формиран је облик кружног тока код
Електровојводине, урађени су тампони
и ускоро ће и он бити спреман за
асфалтирање. Подвожњак је капита
лан и сложен пројекат који добија своју
форму и свој изглед и очекујем да ћемо
га у новембру, на задовољство свих
грађана, пустити у саобраћај.
Што се тиче базена, радови су одма
кли заиста далеко. Грађевински радови
су при крају. Стигла је сва опрема за
базенску технику и машинску салу.
Остало је да се повеже бушотина са
базеном и да се уреди окружење базе
на како би било прикладно за посетио
це. Мислим да након 30-40 година
чекања на оваква два пројекта годину и
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по дана није неки нарочито дуг рок. Не
сматрам да су пробијени рокови. Али,
морам нагласити, у питању су сложени
објекти и увек можете рачунати на
непредвиђене проблеме. Ми смо их
решавали у ходу, али све то захтева
време. Тако да, понављам, задовољан
сам роковима, јер овај град је овакве
објекте чекао деценијама.
Кад је реч о школи у Мачванској
Митровици наш план је био да школу
завршимо за три до четири године.
Али, могу да кажем да ће она бити
завршена за две године. Тренутно
чекамо отварање тендера у министар
ству привреде за завршне радове.
Завршена је такозвана сива фаза,
остало је да се ураде унутрашње
инсталације, грејање, подови, столари
ја, што би све коштало око 40 милиона
динара. Део намештаја смо набавили,
део ћемо набавити следеће године.
Реално је очекивати да ће школа при
мити ђаке, ако не у другом полугодишту
ове школске године, онда сигурно сле
дећег првог септембра. Ми ћемо наста
вити рушење старог дела и припреме
за изградњу фискултурне сале. По про
јектантској вредности та школа би тре
бало да кошта 330 милиона динара, а
ми ћемо, без фискултурне сале, њу
завршити за 100-110 милиона динара.
А сама фискултурна сала неће коштати
више од 60 милиона динара. Тако да
ћемо за дупло мање пара успети да
завршимо школу што мислим да је
велики успех.
Како бисте одговорили на тврдње
опозиције да се због подвожњака и
базена ништа друго у граду не ради,
односно да се сав новац улаже у та
два, односно три објекта, рачунајући
и школу у Мачванској Митровици?

ИНТЕРВЈУ

Због штете која
је настала ми ћемо
преиспитати рад
свих директора,
с обзиром на то
да је и став
министарства
просвете да је
потребна смена
директора који улазе
у масовне судске
спорове без ваљаног
разлога. Постоје
и друге мере и друге
казне, а не само
отказ уговора о раду
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Кад радите два објекта чија ће укуп
на вредност бити милијарду динара, и
то у локалној самоуправи која има
80.000 становника и буџет од три мили
јарде динара, нормално је и логично да
се неке друге ствари не раде. Међутим,
ми   радимо и канализацију у Лаћарку,
радићемо канализацију у Малој Босни
у Новосадској улици, завршили смо
Радиначки пут. Радимо текуће одржа
вање које такође кошта, ту је крпљење
путева, зимска служба. Ми редовно
сервисирамо обавезе које имамо у
области образовања. Мој одговор на те
тврдње би био заправо питање: зашто
нико од њих није кренуо у реализацију
тако крупних пројеката и подухвата?
Зашто? Зато што је компликовано и
зато што политички можда и није испла
тиво. Али, за развој града и будућност,
ово су пројекти који значе и који ће
остати после нас. И видећете да ће се
за пет до десет година показати колико
су битни и значајни за развој града.
Све што Митровица има и што већ
поседује ми смо одржали на задовоља
вајућем нивоу, и градски превоз, град
ску плажу (била је савршена), било је и
културних манифестација, неких ста
рих, али и неких нових које ће подићи
туристичку понуду града. Све се нор
мално одвијало и није се осетило да
новца недостаје. Ми сад правимо про
јекте за даље и очекујемо да ћемо оно
што није урађено, а треба да се уради,
урадити у наредним годинама. Наш
мандат траје четири године. Сматрам
да смо до сада много тога урадили.
Остало је да се заврши ревитализација
неких улица и путева. Интензивно се
ради и припрема документација како
би радови ускоро могли да почну.
С обзиром на то да је Град осни
вач Дома здравља, како коментари
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шете оставку др Владимира
Лукића на место директора
ове здравствене установе.
Шта ће Град урадити како би
обезб ед ио
здравс твен у
заштит у становника митро
вачких села којима прети
гашење амбуланти?
Оставка др Лукића је лични
чин и не бих је коментарисао.
Могу само да кажем да се др
Лукић својски трудио да Дом
здравља задржи постојећи ква
литет услуге у ситуацији када
се врши реорганизација и сма
њење трошкова у целокупном
систему здравствене заштите у
Србији. Дом здравља у Срем
ској Митровици је колатерална
штета, с обзиром на то колико
је разуђен. Имамо много амбу
ланти, јер смо гледали да у
сваком селу направимо амбу
ланту. Е сад, кад људи у мини
старству праве одређене пла
нове и нормативе, они не виде
наше разуђене амбуланте. Они
виде број пацијената и број
лекара и када то ставе у однос,
онда дођемо у ситуацију да један број
лекара не може да се финансира из
средстава републичког фонда за
здравство. И да, ако желимо да задр
жимо те лекаре, морамо да их финан
сирамо из градског буџета. Локална
самоуправа ће сигурно у буџету за
наредну годину планирати средства за
лекаре у сеоским амбулантама. Ми не
желимо да села остану без лекара и
одржаћемо постојећи ниво здравстве
не заштите. Можда то није економија,
али је свакако потреба и зато јавне
службе и постоје. Др Лукић је имао и
проблем са специјализацијама, мада
је јасно речено да ће специјализација
бити само у случају да буде довољан
број лекара који ће моћи да раде.
Нажалост неке његове колеге то нису
тако схватиле. Ја знам да постоји
потреба за специјализацијама у Дому
здравља и то одавно, али ми не може
мо да додатно финансирамо друге
лекаре, јер већ финансирамо одређен
број лек ара и стручног особља.
Мислим да су сви требали да схвате
каква је ситуација и да сачекају. Није
само у њиховом интересу да оду на
специјализацију, него је и у нашем,
али у овом моменту то би направило
одређени хаос. Ту не постоје никакве
зле намере. У најбољој намери дога
ђају се и нежељене последице. Град
ће морати да финансира десет лекара
и четири техничара. То ће ићи по
здравственом програму који усваја
локална самоуправа.
Др Лукић је радио коректно свој
посао, али он је таквог кова, нисмо
сви исти. У сваком случају он је био
добар директор. А имате и директо
ре који праве финансијску штету за
град својим непромишљеним поте
зима, као што је недавни случај у
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једној митровачкој основној
школи.
Накнаде штете по судским
пресудама падају на терет
лок алне самоуправе. Ми не
желимо јавашлук у школама,
али директори школа су упозо
рени да не крећу у дисциплин
ске поступке и отпуштање
запослених уколико заис та не
постоји озбиљан преступ.
Закон је такав да у школама
треба секретари да воде дисци
плинске поступке, а не дирек
тори, што овде није био случај.
Мислим да је то био највеће
пропуст. Директорица ове
основне школе би требала да
преиспита рад секретара шко
ле, па тек онда осталих. Због
штете која је настала ми ћемо
преиспитати рад свих директо
ра, с обзиром на то да је и став
министарства просвете да је
потребна смена директора који
улазе у масовне судске споро
ве без ваљаног разлога. Посто
је и друге мере и друге казне, а
не само отказ уговора о раду. И
те мере делују, а мање штете могу да
произведу. Исто тако, сваки јавашлук и
ненормално понашање наставног осо
бља нећемо дозволити.

Ми не желимо
да села остану
без лекара и
одржаћемо постојећи
ниво здравствене
заштите. Можда
то није економија,
али је свакако
потреба и зато
јавне службе
и постоје

Ви сте на месту градоначелника
безмало годину дана. Како бисте
оценили свој рад у првој години и
да ли сте се некад покајали што сте
прихватили ову функцију?
Ја не гледам то тако, да ли се кајем
или не. Ја сам тимски играч и дуго сам
у свему овоме. Никад не бих оставио
тим на цедилу. Нити се кајем нити се
радујем. Гледам да свој посао радим
максимално коректно и поштено, да
што више урадим док сам на овом
месту. Наравно, јавност ће ценити да
ли сам у томе успео или нисам. Про
јекти који се раде, нису само моји. Они
су пројекти и мог претходника и свих
људи који су стали на листу СНС и
добили преко 50 посто гласова бирача
у Митровици. Ја не желим ништа да
присвајам за себе. Али сам имао сре
ћу да се нађем на челу града у момен
ту када то буде отварано и пуштано у
рад. Не могу да будем незадовољан.
Дошао сам на место градоначелника
са места директора Дирекције за
изградњу града и заједно са бившим
градоначелником Браниславом Неди
мовићем, кренуо у све то. Од почетка
сам у тим пројектима заједно са њим и
људима који раде у градској управи.
Мислим да смо заиста, мимо мог оче
кивања, успели да изгурамо ове круп
не капиталне инвестиције. Ту пре све
га мислим на подвожњак, мада ни
базен, ни школа нису мали пројекти.
Следеће године ћу напунити 40 година
и могу рећи да сам у животу урадио
много више него што сам очекивао.
Владимир Ћосић
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КОВАНИЦЕ ЗА ЂАКЕ
ГЕНЕРАЦИЈЕ

Награђено
осамнаест
Mитровчана
У Градској кући у Срем
ској Митровици, прошлог
четвртка, 21. септембра
уручене су кованице ђаци
ма генерације  2016/2017.
године за Сремски округ,
од којих је осамнаесторо
из Сремске Митровице.
Најбољим ђацима ко
ванице је уручио начел
ник Школске управе Нови
Сад   Јован Вукчевић, a
кованице су направљене
од легуре новог сребра са
ликовима српских држав
ника, научника и уметни
ка.
Честиткама се придру
жила и начелница Град
ске управе за образова
ње Мирјана Пјевац, која
je ученицима пожелела
успех у даљем раду и
школовању.
Претходних година до
дела се вршила у Новом
Саду, али ове године
Школска управа Нови Сад
је одлучила да уручење
буде у другом граду, тако
да је ове године дома
ћин Сремска Митровица.
Акција је организована
од стране Министарства
просвете, науке и техно
лошког развоја.
С. К.
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ШИД

Деца миграната у
школским клупама
Т
оком протекле недеље у шидским
основним школама започео је процес
укључивања деце миграната из при
хватних центара Принциповац и мото хоте
ла Адашевци. Свечани пријем за нове ђаке
организован је у понедељак 17. септембра у
подручном одељењу “Сремски фронт” у Со
ту, Бикић Долу, а настава за децу мигранте
почела је и у школама “Бранко Радичевић” у
Шиду, “Филип Вишњић” у Моровићу и школи
“Вук Караџић” у Адашевцима. На свечаном
пријему у Соту поред представника локал
не самоуправе Општине Шид присуствовао
је и начелник Школске управе Нови Сад Јо
ван Вукчевић. Како је том приликом изјавио,
извршене су све неопходне припреме за по
четак наставе са децом миграната. Почет
ком прошле недеље представници Школске
управе одржали су састанке са наставнич
ким већем у наведеним школама, као и са
саветима родитеља. Према речима директо
ра основних школа са подручја шидске оп
штине, извршене су све припремне радње за
полазак деце миграната у школу.
- Што се нас тиче, све је спремно да деца
похађају наставу у Соту и Бикићу, у нашим
подручним одељењима. Наставу у овим оде
љењима похађа укупно 17-оро деце. Деца су
припремљена, родитељи су обавештени и
надам се да неће бити никаквих проблема - 
истакла је директорка основне школе “Срем
ски фронт” Слађана Љубојевић.
Деца миграната из прихватног центра
мото хотела Адашевци, распоређена су у
школу “Филип Вишњић” у Моровићу и
Вишњићеву.

-  С обзиром на реакције родитеља могу
рећи да сам био пријатно изненађен када
сам видео колико је нашој деци драго због
доласка нових другара. Деци миграната је
приређен леп програм и мислим да је то леп
начин да се изрази добродошлица тој деци
– рекао је директор основне школе “Филип
Вишњић” Миленко Ујвари.
Свечани пријем за децу миграната органи
зован је и у основној школи “Вук Караџић” у
Адашевцима, где је од најављених 11 учени
ка, у школске клупе село осам нових учени
ка.
-  Ми смо их дочекали са осмехом, онако
како приличи деци. Потрудићемо се да се
они осећају пријатно у нашој школи, да уче
заједно са нама према својим могућностима.
Наставићемо да будемо и у школи добри
домаћини какви смо и иначе у овој средини
-  истакла је директорка основне школе у
Адашевцима Драгица Перић.
О почетку школовања деце миграната у
шидској општини, своје мишљење  изнели су
и представници локалне самоуправе.
-  Локална самоуправа је својим прису
ством у школама у којима су деца миграната
почела похађати наставу, показала да стоји
у потпуности иза овог пројекта који је Репу
блик а Србија увела ради подстицања и
мешања културалности деце из различитих
земаља – рекао је начелник општинске упра
ве Ромко Папуга.
За сву децу мигранте обезбеђен је аутобу
ски превоз од прихватних центара до школа
као и ужина.

М. Н.

КИНЕСКА ДЕЛЕГАЦИЈА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Разговори о спорту

У

Градској кући је у петак, 22. сеп
тембра, стигла је кинеска деле
гација Федерације за школски
спорт. Делегација је посетила град са
жељом да разговара са председником
Скупштине града Сремска Митровица
Томиславом Јанковићем на тему
сарадње и размене искустава у вези
пројекта школског спорта у интересу
Србије и Кине. Делегацију је примио
Томислав Јанковић, који је нагласио
важност сарадње са кинеском деле
гацијом.
- На овом састанку разговарали смо
о будућим моделима  сарадње и оно
ме што је Град Сремска Митровица
О томе зашто су дошли у Сремску
урадио за школски спорт и представи
ли смо улогу и значај спорта у Срби Митровицу и шта је циљ сарадње
ји. Надам се да ћемо у будућности на нешто више је рекао Јанг Ли Гуо.
- Посетили смо Сремску Митровицу
обострано задовољство сарађивати- 
са циљем да разменимо искуства и
рекао је Томислав Јанковић.

информације које се су везане школ
ски спорт у средњим школама, наро
чито у Гимназији -  рекао је   Јанг Ли
Гуо.

С. К.
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Са конференције за новинаре у Градској кући

ПОЧЕЛА СА РАДОМ НЕПАЛСКА ИНВЕСТИЦИЈА

Нудле из Руме у свет

П

роизводња у првој непалској ин
вестицији у Србији, али  и Евро
пи, фабрици познатих ваи-ваи
нудли  која је саграђена на Румској пе
тљи почела је 19. септембра. Тренут
но у њој ради стотинак радника, од то
га 70 у непосредној производњи, а до
краја следеће године, према бизнис
плану и уговору требало би да се за
посли 409 радника. Подсетимо, камен
темељац за ову фабрику постављен
је 18. априла прошле године.
Фабрика у Руми је део конгломерата
који се баве бројним и веома различи
тим пословима, то су инфраструктура,
хотелијерство и туризам, банкарство,
мобилна телефонија, али и  производ
њом цигарета и пића.
Поводом почетка комерцијалне
производње у румској фабрици, 20.
септембра је одржана конференција
за новинаре на којој је прво говорио
Слађан Манчић, председник румске
општине који је истакао да ће до кра
ја ове године бити примљено још 60
радника.
- Вредност ове инвестиције је девет
милиона евра, а од 2014. године у на
шу општину се слио 51 милион евра
инвестиција и отворена су бројна рад
на места. То све се осети и  у приливу
у општински буџет, кроз порез на зара
де, а ми та средства користимо за раз
вој инфраструктуре, развој школства,
здравства... Морам да кажем и да није
тачно да су запослени слабо плаће
ни, као што је то раније било, добра и
квалитетна радна снага мора и да се

добро плати. Најнижа плата за једно
ставније послове овде неће бити ис
под 31.000 динара. Готово цела њихо
ва производња ће се извозити, а преко
80 процената сировина су производи
из наше земље, највише из румске оп
штине - указао је Слађан Манчић.
Б. К. Лода, генерални директор фа
брике у Руми је изразио задовољство

Вредност ове
инвестиције је
девет милиона
евра, а од 2014.
године у нашу
општину се слио
51 милион
евра инвестиција
и отворена
су бројна
радна места
што је постао грађанин Руме у којој је
јако лепо примљен.
-  Живео сам у шест земаља и ов
де ми се највише свиђа. Ова фабри
ка је део Руме, то је румска фабрика.
Ми радимо овде са најбољим маши
нама, тако да је ова фабрика међу
нашим технолошки најсавременијим
фабрикама. Захвалио бих локалној

самоуправи на доброј подршци што
је и довело да фабрика брзо почне са
производњом.Ми планирамо да из Ру
ме ширимо посао на Европу и овде ће
бити и комплетан тренинг менаџера
наших будућих фабрика - рекао је на
енглеском језику Б.К. Лоди и рекао да
убрзано учи српски језик.
Његов заменик, Александар Протић
је истакао да је од почетка укључен у
процес изградње фабрике у Руми и да
је на добром односу и разумевању за
хвалан и Влади Србије и председнику
румске оптшине.
И он је подвукао да су сировине
готово у потпуности наше, сем неких
зачина и да ће од тога имати користи
произвођачи тих сировина, а највише
румски.
рви човек румске општине Сла
ђан Манчић је указао и на чиње
ницу да су непалци били прва
компанија која је купила земљиште на
Румској петљи, чија је вредност око
52 милиона динара. Такође, није про
пустио да подсети да је „Синовејшн
група“ донирала комплетну спортску
опрему за све румске фудбалске клу
бове. Манчић је најавио да ће на све
чаном отварању 5. октобра бити при
сутан председник Србије Александар
Вучић, али и преко 200 страних парт
нера ове велике непалске конгломе
рације.
 - То је свакако добра и непроцењи
ва промоција наше општине -  закљу
чио је Манчић.

Смиља Џакула

П
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ОСНОВНА ШКОЛА „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“ РУМА

Постављени ормарићи
за ученике
Ј
едан од шест пројека
та из прошлогодишњег
процеса
партиципа
тивног буџетирања, по од
луци грађана, ормарићи за
све ученике, реализован је
ових дана у градској ОШ
„Вељко Дугошевић“.
За старије ученике орма
рићи су у ходницима,а за
оне до четвртог разреда у
учионицама.
На почетку новог, трећег
по реду, пројекта партици
пативног буџетирања ову
школу је посетио Драган
Косановић, шеф Одељења
за локални економски раз
вој и Тима за партиципа
тивно буџетирање.
Он је истакао добру са
радњу са школом у проце
су реализације пројекта.
-  Колико је ово значајан
пројекат сведочи и пода
так да је у новом циклусу
партиципативног
буџети
рања предложен пројекат
набавке ормарића за три
преостале градске основне

Јасмина Вукановић и Драган Косановић  

школе. Уколико то грађани
изгласају све градске шко
ле ће од следеће године
имати ормариће, а после
претпостављам да би мо
гле да их добију и школе у
сеоским месним заједница

ма -  рекао је Драган Коса
новић.
Директорка ОШ „Вељко
Дугошевић“ Јасмина Вука
новић каже да су, истовре
мено, набављени и орма
рићи за подручне школе у

Вогњу и Стејановцима.
-  Ми смо већ раније по
ставили ормариће у учио
ницама боравка за ученике
нижих разреда, а сада ту
погодност имају сви наши
ђаци. Највише користи од

ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

Грађани се опредељују
до краја септембра

Т

оком процеса предла
гања пројек ата за
финансирање у окви
ру партиципативног буџети
рања, од предложених око
80, на листи за даље гласа
ње -  до краја септембра се
нашло осам пројек ата.
Међу њима они који добију
највише гласова ће наћи
своје место у општинском
буџету.
На листи се налази пет
градских и три сеоска про
јектна предлога, а грађани
се приликом гласања могу
определити за укупно три
предлога -  два градска и
један за села или обрнуто.
Градски пројектни пред
лози су адапатација и сре
ђивање отвореног спорт

ског терена код Дома здра
вља (подлоге на кошарка
шком терену) и дечијег
игралишта, изградња лиф
та за инвалидна и друга
болесна лица у Дому здра
вља Рума, обнова дечијих
игралишта у Лењиновој и
Косовској улици у граду,
изградња еко учионице у
Пољопривредној школи и
ормарићи за ђаке у град
ским ОШ „Иво Лола Рибар“,
„Душан Јерковић“ и „Змај
Јова Јовановић“.
Сеоски пројектни предло
зи су постављање мобили
јара за децу у Буђановци
ма, Доњим Петровцима,
Кленку, Никинцима и Малим
Радинцима, изградња пар
ка у центру Вогња и уређе

ње центра у Платичеву.
Гласање траје до краја
септембра а званично је
започело 21. септембра на
Градском тргу.
У том периоду грађани
могу гласати у Услужном
центру - Орловићева бр. 5 и
у згради Општине Рума - 
Главна 107 или електрон
ским путем. Такође, Тим за
партиципативно буџетира
ње ће бити и у селима рум
ске општине где ће грађани
моћи да гласају и упознају
се са идејом партиципатив
ног буџетирања.
Коначна листа пројеката
који ће се финансирати и
реализовати следеће годи
не биће позната 6. октобра.
С. Џ.

Грађани гласају
на Градском тргу
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ових ормарића имаће они
најмлађи ђаци, поготово
прваци, јер знамо колико су
тешке њихове торбе. Ова
ко ће имати могућност да
опрему за физичко и све
оно што им није потребно
оставе у ормарићима и за
кључају, а кући понесу само
оно што им треба за дома
ћи, а то ће им и учитељице
рећи - изјавила је директо
рица школе. Она је додала
да сваки ученик има кључ,
као и учитељице, тако да,
ако га деца изгубе, може да
се направи дупликат.
Ова посета је била при
лика да Драган Косановић
подсети грађане да је 20.
септембра почело гласа
ње за оне пројекте од осам
предложених који ће наћи
своје место у општинском
буџету за наредну годину.
Гласање траје до кра
ја септембра, а у октобру
ће се знати који ће од пет
градских и три пројекта у
селима бити одабрана.
 - Позвао бих грађане да
се и ове године укључе у
што већем броју у гласа
ње, јер је ово њихов проје
кат и сви предлози имају за
циљ да унапреде квалитет
и услове живота у локалној
заједници - истакао је Коса
новић.

С. Џ.
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РУМА: СПОРО ФОРМИРАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Нема професионалних
управника
Н
ови Закон о становању и одржавању зграда
је ступио на снагу 1. јануара ове године , а
његовим одредбама се предвиђа обавезно
формирање стамбених заједница за све стамбе
не и стамбено-пословне зграде.
Ово је битно за све власнике станова и послов
ног простора у зградама колективног становања
јер се морају формирати стамбене заједнице у
стамбеним зградама, а за њихово формирање су
надлежне локалне самоуправе.
- Како би се у што већем броју стамбених згра
да олакшало формирање стамбених заједница
Општинска управа је припремила упутство за
станаре зграда ради формирања поменутих за
једница, обрасце, правилнике, која је документа
ција неопходна као и лица која су задужена као
регистратори и њихове бројеве телефона. То су
код нас Јелена Бркљач и Драган Лешић, а на зва
ничној презентацији имамо за то банер -  каже
Тања Дробац, шефица Одељења за урбанизам
и грађење.

Сремска Митровица

Мали број
пријављених
У Сремској Митровици обука за професио
налне управнике зграда још увек није почела,
јер се пријавио недовољан број људи. За сада
се за обуку пријавило десетак људи, али неки
већ имају намеру да одустану. Тренутно је у
Сремској Митровици поднето три захтева за
регистрацију зграда.
Свакако, од 1. јануара све зграде морају бити
регистроване и морају имати неког ко ће је
представљати. Ако станари не изаберу лице
које ће водити рачуна о згради, локална самоу
права ће бити у обавези да постави професио
налног управника.

Тања Дробац
Она је апеловала на власнике станова и по
словног простора да што пре формирају стамбе
не заједнице и одреде управнике.
- У нашем Одељењу смо до сада имали свега
три пријаве, то су две већ регистроване и једна
стамбена заједница која је у поступку регистра
ције. Информисали смо се и о свим професио
налним управницима до сада и могу да кажем
да нема ниједног из Руме, зато кажем да се за
интересована лица могу јавити и за ову обуку
за професионалне управнике - објашњава Тања
Дробац.
Уколико се не формирају стамбене заједнице и
управници, локална самоуправа може именовати
принудне управнике како би се обавезе из новог
Закона испоштовале.
Тања Дробац каже да би ускоро требало да
имају и тачан број стамбених јединица у граду.
Ускоро би Општинска управа у Руми требало
да утврди и накнаду за лице које ће радити као
професионални управник.
С. Џакула

РУМА У ПРОЈЕКТУ ХОРИС

Са комшијама у развој туризма

Р

умска општина је 11. сеп
тембра у Хрватској, у оп
штини Нијемци потписа
ла споразум са партнерима на
пројекту ХОРИС -  Општином
Нијемци, Коњогојским удру
жењем „Вранац“ из тог места,
Коњичким клубом „Срем“ из
Сремске Митровица и Сред
њом пољопривредно-прехрам
беном школом „Стеван Петро
вић-Бриле“ из Руме.
Партнерски споразум пред
ставља надоградњу уговора о
додели бесповратних донаци
ја који је општина Нијемци као
носилац пројекта склопила са
Агенцијом за регионални развој
републике Хрватске, као упра
вљачким телом програма Ин
терег Ипа Србија -  Хрватска у
оквиру којег се пројекат ХОРИС
и спроводи.

Пројекат ХОРИС предста
вља резултат дугогодишње са
радње и анализе која је показа
ла да се на подручју Срема и на
подручју Вуковарско- сријемске
жупаније крију потенцијали за
развој обједињене туристичке
понуде која би се темељила
на заједничкој богатој коњичкој
традицији.
На основу тога, Управљач
ка тела Интерег програма су
ХОРИС препознала као веома
значајан пројекат за цео регион
и одобрила су његову импле
ментацију у наредне две године
у укупном финансијском износу
од 1.417.632 евра.
Ово је први пројекат румске
општине који се финансира из
Интерег Ипа Србија - Хрватска
програма, а имплементација
ХОРИС- а представља и знача

јан инфраструктурни и страте
шки подухват.
Поред изградње инфраструк
турних и људских капацитета
како би се створили услови за
развијање богате туристичке
понуде и имплементацију услу
ге хипотерапије, пројекат ХО
РИС обухвата и израду свеобу
хватног и обимног стратешког
документа за развој туризма
који ће покрити цео регион Сре
ма и Вуковарско-сремске жупа
није. Као такав, он ће обухвати
ти све општине Срема, њихове
проблеме, потребе и предлоге
за развој туризма.
Као датум званичног почетка
пројекта ХОРИС је одређен 1.
септембар, а пројектни тим са
српске стране је већ кренуо са
имплементацијом пројектних
активности.
С. Џ.
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КОЛИКО ГРАЂАНЕ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ КОШТА АНКИЦА ЈЕВТИЋ, ДИРЕКТОРКА

Школа добила пресуду

милионску одштету учитељу
Н
а основу признања Основне школе
„Слободан Бајић Паја“, Основни
суд у Сремској Митровици донео је
пресуду којом се Школа обавезује да
исплати штету на име неисплаћених
примања за период док је био под
суспензијом, односно под незаконитим
отказом, плус судске трошкове,
припадајућу камату и порезе и
доприносе – укупно око милион и по
динара.
Адвокат Зорица Цундра, овако
коментарише ситуацију која је своје
финале доживела на суду:
- Суд је 12. септембра донео пресуду
на основу признања, којом је обавезао
школу да учитељу Мате Жарку исплати
накнаду штету у висини која је уписана у
изреци пресуде. Дозвољена је жалба у
року од 15 дана од дана пријема
пресуде. Разлози за изјављивање жалбе
на пресуду на основу признања су
ограничени. Жалба се може изрећи само
ако је првостепени суд починио битну
повреду одредаба парничног поступка,
или ако је изјава о признању дата у
заблуди или под утицајем принуде или
преваре. У овом случају правобранилац
је признао изјаву. Тужбени захтев смо

Директорка школе Анкица Јевтић

поднели, паушално, с обзиром на то да
Мате Жарко није имао тачан податак
колике су његове месечне зараде.
Висина штете се одређује висином
зараде коју би оставрио да је био у
радном односу. Нама је суд доставио из
рачуноводства школе обрачун зарада
који смо ми прихватили и признали и

тако уредили тужбу. И тако постављен
тужбени захтев је признат. Сматрам да је
пресуда донета без битне повреде
парничног поступка, изјава о признању
од стране туженог није дата ни у заблуди
ни под принудом или преваром. Јер смо
се ми фактички уредили према њиховој
документацији из школе. Нисмо

Лични обрачун директорке
са учитељем
Тражи заштиту
Анкица Јевтић: Не обазирем се на
судске одлуке, већ ћу применити
школски закон

У

читељ Мате Жарко (59), који је пре
две године био суспендован у ОШ
„Слободан Бајић Паја“, решењем
Апелационог суда у Новом Саду, враћен
је на посао 1. јуна. Али, после само 23
дана поново је суспендован, и то због
физичког, психичког насиља и
дискриминације ученика, како тврди
Анкица Јевтић, директорка школе.
Након саслушања сведока,
Тужилаштво ће одлучити да ли има
елемената кривичног гоњења, док
директорка, за „Новости“, тврди да се
неће обазирати на одлуке Суда, већ ће у
оквиру школског закона пресудити да ли
ће учитељ добити отказ.
После двогодишње агоније и суђења,
да ли је прекршио Закон о основама
образовања и васпитања, због чега је
први пут био суспендован, сукоб на
релацији директор - учитељ се
наставља.
- Нас четворо просветара водили смо

Учитељ Мате Жарко наводи да је поводом најновијег случаја
обавестио Министарство просвете, Заштитника грађана, Мисију
ОЕБС у Србији, и да је дописе послао на још на неколико адреса,
све у намери да би га заштитили од својевоље директорке, која га,
како тврди, психички узнемирава.

четвртаке на једнодневну екскурзију у
Суботицу. Приликом повратка, возач је
три пута прошао истим путем на излазу
из Новог Сада. Деца су то опазила и
неко од њих викнуо је, да су
киднаповани, а онда је настала вриска и
дрека у двоспратном аутобусу - присећа
се суспендовани учитељ тог путовања
од 10. јуна. Жарко наглашава да их је
тада замолио да сви седну на своја
места, вежу се и смире и да су тако
стигли до Сремске Митровице, где су их
сачекали родитељи. Свако је отишао
својој кући.
- Тек после неколико сати од доласка,
на једном градском порталу објављена је
вест како сам децу у аутобусу
малтретирао, тукао, вређао. Остао сам
затечен и запањен, не верујући очима.
Па да сам то урадио, ваљда би колеге
обавестиле директорку, а она полицију,
која је требало да ме одмах сачека и
саслуша - уверен је Мате Жарко,

додајући да је са њим све време на
горњем спрату аутобуса била једна
учитељица, која је потврдила причу.
Он сматра да је све то намештаљка,
из разлога што је директорка изгубила на
суду против њега, и да треба да му се
исплати око милион динара на конто
заосталих зарада, са припадајућим
порезима и доприносима.
Иако је директорки покушао да објасни
шта се десило у аутобусу, Анкица Јевтић
га је, ипак, суспендовала. У разговору за
„Вечерње новости“, она тврди да је
дошло до инцидента на екскурзији.
- Било је физичког контакта деце и она
су дала изјаву у Јавном тужилаштву. Ми
ћемо се у школи до краја месеца састати
и ако утврдимо да је учитељ повредио
Закон о образовању и васпитању, следи
му отказ - изричита је Јевтићева, не
објашњавајући како је учитељ
дискриминисао децу, али каже да то није
било на националној основи.
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ПРИПРЕМИО: Владимир Ћосић

Мате Жарку

Учитељ Мате Жарко

вештачили, нисмо тражили ништа више,
ништа што би могло довести под сумњу
чињенично стање које је пресудом
утврђено.
Сматрам да би жалба уложена на ову
пресуду била неоснована и да би била
поднета у циљу пролонгирања поступка
и отежавања могућности наплате

Адвокат Зорица Цундра

потраживања које Мате Жарко има
према школи. То је на неки начин и
злоупотреба права на жалбу.
По мени, требало би видети на који
начин сада Мате Жарка исплатити. С
обзиром на то да основ није споран, да
висина није спорна. Висина је
опредељена према књиговодсвеној

документацији школе. Остало је да се
исплати.
Школа може мирним путем то да
исплати, или да Мате Жарко покрене
поступак принудног извршења, а то
значи блокаду рачуна школе, попис и
процену имовине школе, нека средства
подобна за извршење – каже Цундра.

Ако се не утврди кривица,
и суспензија пада у воду

А

поступак у складу са правилима управног
двокат Зорица Цундра, на молбу да
поступка. Мислим да ће она узети само
прокоментарише како види овај
његову одбрану, ишчитати доказе које је
случај, каже:
сакупила, закључити и донети решење о
- Мате Жарко у кривичном поступком
отказу. А да ће суд даље расправљати и
ангажовао је браниоца из Руме.
онда ћемо видети како ће се тужилаштво
Предкривични поступак код Тужилаштва
одредити, да ли ће подизати оптужни акт
заказан је за 27. овог месеца. Сматрамо
или не. Цела та ситуација је веома
да је поново Мате Жарко незаконито ван
симптоматична. У цео догађај би морали
радног односа, да у поступку који је сада
бити укључени и педагог и психолог
актуелан није учествовао ни педагог ни
школе, а они нису укључени. Решење о
психолог школе што би било нормално.
суспензији је донето без става психолога,
Да се изјаве ученика и њихових родитеља
педагога, без било чега. Прво је она звала
дају пред педагогом и психологом школе а
не да их сакупља директор школе. Поново полицију, па су родитељи звали полицију.
све делује као хајка. Незванично имам
сазнања да он распоредно решење за
школску 2017/2018. годину није добио.
Иако је дирекор школе била у обавези
да њему донесе то распоредно
решење. Јер, то што је он под
суспензијом не значи да није радник
школе. Такође, Мате Жарко има
незванична сазнања да је она усмено
на једном састанку насавничког већа
рекла да је он распоређен у Лежимир,
а у Лежимиру га замењује Данијела
Ердељан.
Мислим да је и овај други поступак
кренуо исхитрено. Директорка у овом
Основна школа „С. Б. Паја“
случају неће водити дисциплински

Полиција је дошла, па је она донела
решење о суспензији а да у свему томе
систем школе није учествовао.
Уколико суд не нађе елементе
кривичног дела, и он не буде крив за све
то што му се ставља на терет ја сматрам
да нема основа ни за суспензију ни за
отказ.
Вођа пута, Славица Радевић која је
седела са њим на истом спрату аутобуса,
а у случају таквог злостављања и
насилничког понашања које се њему
ставља на терет, она би пута морала да
заустави аутобус и зове полицију. Друга
ствар, зар злостављач бира децу само
једне учитељице? Друга учитељица,
Тања Берисављевић, из њене изјаве
не види се ништа што би се Мате
Жарку могло ставити на терет. Њега
терети Славица Радевић посредним
доказима а да на целом догађају није
била присутна. Ако је он био на
спрату аутобуса и на спрату аутобуса
било слободних места, зашто је она
са три – четири ученика седела доле?
Зашто није седела горе са својим
ученицима? Коме је она оставила те
ученике да води рачуна о њиховој
дисциплини, сигурности и
безбедности?
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ЗАВРШЕНИ ЈУБИЛАРНИ „ПУДАРСКИ ДАНИ“ У ИРИГУ

Традиција дуга четврт века

Успешно су
организовани
25. по реду
јубиларни
„Пударски
дани“. Није
мало истрајати
оволико година.
Ово је
манифестација
која је постала
препознатљива
у региону, каже
Стеван
Казимировић

Овогодишња пударка Савета Ковачевић Цица
и председник Општине Ириг Стеван Казимировић

К

онцертом Џенана Лоначаревића на
Рибарском тргу у Винској улици у Иригу
у суботу, 23. септембра завршени су
25. по реду „Пударски дани“.
Пударски дани трајали су од среде, 20.
септембра, када је одржано Музичко – поет
ско вече у организацији Српске читаонице и
Друштва Ирижана. Следећег дана, у четвр
так, 21. септембра, организован је „Пударев
избор“, Сајам вина, наступ домаћег бенда
„Ван најт стенд“ а потом и концерт Амадеус
бенда.
Петак, 22. септембар био је обележен у

знаку најмлађих који су имали организован
маскенбал, позоришну представу, а потом је
уследио наступ фолклорних анасамбала. У
петак увече Ирижани су уживали у музици
Милана Топаловића Топалка.
У јутарњим часовима у суботу, 23. септем
бра кувао се пударски паприкаш, удружења
жена на својим штандовима представиле су
старинске и традиционалне колаче, руко
творине, ручне радове, а винари су изложи
ли широку понуду вина. У парку у центру
Ирига постављене су бројне тезге. Продава
ли су се слаткиши, играчке, грожђе...
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Велика посећеност

Најбоље бело вино и ракија
винарије Комазец

Живан Касапски

Бранислав и Раде Комазец

Бранислав Комазец из Инђије на
овогодишњим Пударским данима
добитник је награде за најбоље
бело вино и ракију. Тајна успеха се,
каже, крије у томе да посао који
радиш мораш да радиш до савр
шенства.
-  Већ трећу годину долазимо у
Ириг. Имамо традицију још од 1936.
године, али је винарија кренула у

озбиљнију производњу пре десетак
година. Ове године биће добар ква
литет грожђа, али су приноси су
умањени до 30 одсто. Виногради су
ми у Гргетегу, око манастира. Имамо
око седам хектара, пола беле, пола
црвене сорте. Имамо у плану да
засадимо можда још два - три хекта
ра, идемо на квалитет, не на масов
ну продају – каже нам Бранислав.

Председник Општине Ириг Стеван
Казимировић, такође у суботу, 23. сеп
тембра, уприличио је свечани пријем у
Општини где је дочекао бројне госте и
пријатеље, па тако ни ове године нису
изостали представници лок алних
самоуправа из Републике Српске,

Босне и Херцеговине, сремских општи
на, али и први пут представник из
Сисачко -  мословачке жупаније из
Републике Хрватске.
Први човек Општине, није могао
сакрити задовољство због успешних
дана који су за њим, али и бројних

гостију који су својим доласком показа
ли колико поштују Ириг.
-  Успешно су организовани 25. по
реду јубиларни „Пударски дани“. Није
мало истрајати оволико година. Ово је
манифестација која је постала препо
знатљива у региону. Ово је такође
прилика да представници општина из
наше земље али и гостију који долазе
из иностранства размене искуства,
идеје али и да се дружимо. Када смо
кренули са оснивањем ове манифе
стације био нам је циљ да окупимо
наше винаре. 1992. године, када смо
оснивали манифестацију, виноградар
ство је замрло, имали смо само један
подрум. Ми на нашој територији сада
имамо четири велике и 20 малих
винарија. То је једноставно Фрушка
гора. Морамо и даље да  истрајмо са
организовањем ове манифестације
управо због развоја виноградарства  
– рекао је Казимировић.
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Најлепши штанд
имале су Јазачанке.
Оне су своје друштво
основале почетком
ове године, а већ су,
како каже једна
од чланица, Катица
Јефтић веома
успешне и могу
да се похвале
бројним наградама

ПУДАРСКИ ДАНИ

Гости су истакли како им је овде
пријатно, те да ће и даље наставити
пријатељство и сарадњу са овом
локалном самоуправом.
Након свечаности у Општини где су
се гости освежили и пробали специја
литете ученика Средње стручне шко
ле „Борислав Михајловић Михиз“,
присутни су кренули у обилазак план
таже јабука домаћина Мирка Панића
где се уживало уз музику и добру хра
ну.

27. SEPTEMBAR 2017.

А у Винској улици велики број вина
ра, мада се чини да је број посетила
ца био у нешто мањем броју него
лане.
Своја вина на Пударским данима
представио је и Живан Касапски из
Ривице.
-  Углавном сам овде сваке године.
Не пропуштам овакву прилику да пре
зентујем своје производе. Што се тиче
понуде, имам црвено и бело вино. Са
ових простора су мој прадеда, деда и
ја који сам кренуо њиховим стопама.

Најбољи штанд

Најлепши штанд имале су Јазачан
ке. Оне су своје друштво основале
почетком ове године, а већ су, како

каже једна од чланица, Катица Јеф
тић веома успешне и могу да се
похвале бројним наградама.

M NOVINE
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Најбоље розе вино Саве Ордовачког
Ривичанин Сава Одровачки добит
ник је награде за најбољи подрум и
најбоље розе вино.
- Морамо се дружити и посећивати
овакве манифестације у циљу про
моције малих винара. У овом  крају
смо сви имали винограде и подруме.
После деведесетих година, поново
је почео развој винарства и виногра
дарства. Пре две деценије, моја
породица је имала пола хектара
винограда, сада има два и по. Међу
тим, потребно је много времена и
улагања. Четири године се чек а
први род, након чега се морају купи
ти бурад а када се све обезбеди,
гледаш коме ћеш све то продати.
Потребна нам је маркетиншка подр
шка, али и едукација људи – каже
Сава Одровачки који додаје да ће
ове године произвести око 10.000
литара вина, а прошле године је
имао 14.000.  
Код нас у селу кад уђете у двориште и
отворите капију, оно што ћете прво
видети је подрум. У пређашњим годи
нама у винограду су се углавном
садиле стоне сорте. Од 2000. године
крећу да се развијају велике винарије.
Поседујем само два хектара виногра
да и то више сматрам хобијем. Посло
ви у винограду крећу почетком фебру
ара, реже се лоза да се види какво је

Сава Одровачки

стање и већ тада може да се крене са
резидбом. Пошто немам велике повр
шине под виноградом, са пословима
крећем у марту. Углавном резидбу
обављам сам. Тај посао се мора зна
ти, планираш род самом резидбом.
Када се то обави сачека се да се поја
ве пупољци, па иде плевидба, зала
мање, кидање заперак а... -  прича
Касапски из Ривице. Он истиче да

Награда за најбољи виноград

Сава Шућин

Пољопривредник из Ирига, Сава
Шућин виноградарством се бави 10
година. Наставио је породичну тради
цију коју је започео његов прадеда.
На овогодишњим Пударским данима
добио је награду за најбољи подрум.
-  Производим вино и ракије. Од
ракија ту су виљамовк а, кајсија,
шљива, лоза, комовица. Имамо до
четири хектара винограда. Прошири
ћемо га за једно јутро идуће године.
Биће мало и стоних сорти. Сорте

шардоне и мерло имамо за сада, а
планирамо и италијског ризлига и
племенку, траминац и совињон. Прво
нам у винограду стиже шардоне,
бела сорта, то смо обрали. Искрено
се мало плашим проширења вино
града, је некад недостаје радне сна
ге.   Највише нам помоћи треба за
бербу и неке пролећне радове –
додаје Шућин. И њему је ова година
каже била изузетна, тако да очекује
око пет тона грожђа.

произведе између три до пет хиљада
литара вина, јер сматра да је за литру
вина неопходно три килограма гро
жђа. Каже, задовољан је овом годи
ном, мали је принос, али је квалитет
добар.  
Кроз Винску улицу уследио је и
дефиле фолклорних друштва, који су
наступили пред публиком и употпуни
ли ову манифестацију својим наступи
ма.
Није изостала ни подршка жена.
Видосава Аврамовић из Нерадина,
председница је Удружења жена „Нера
дин“ које броји 10 чланова. Они су се
представили разним колачима, доне
ле и аронију. Како каже Видосава,
чланице се труде да очувају традици
ју, како хране, тако и рукотворина.
Колаче, гибаницу, хеклано, везено и
старинске радове изложиле су у пред
ставиле „Врдничанке”. Данка Јухас,
председница актива жена каже да
Актив постоји већ 15 година и да броји
22 чланице. Оне су сваке године
гошће на Пударским данима.
Награду за најбоље розе вино и нај
бољи подрум однео је Сава Одровач
ки, власник винарије „Одровачки”.
Награда за најбоље црвено вино при
пала је винарији „Царски виногради”
из Великих Радинаца. Најбоље бело
вино и најбољу ракију на сајму је имао
Бранислав Комазец из Инђије испред
пољопривредног газдинства Комазец.
Најбољи паприк аш скували су
запослени кланице „Змајевац“, док је
награду за најбољи виноград добио
Сава Шућин, такође из Ирига. Воји
слав Рогуља из Ирига власник је нај
тежег грозда сорта викторија. Тајна
успеха је, како каже Војислав, у томе
што виноград тражи слугу, а не
господара.
Сања Станетић
Фото: Жељко Петрас
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Припремање ајвара на равњански начин

ПРВИ ДАНИ ПАПРИКЕ У РАВЊУ

У Равње наврати
и по паприку сврати

Н

а агро-гастро сцени
Срема и Мачве поја
вила се нова манифе
стација под називом „Дани
паприке“.
Манифестација
је одржана у недељу, 24.
септембра у Равњу. Орга
низатор ове манифестације
је удружење повртара „Рав
њанска капија“ и Агенци
ја за рурални развој Града
Сремска Митровица. Своје
производе на платоу у цен
тру села изложили су чла
нови удружења „Равњанска
капија“, а било је ту излага
ча из Засавице и Богатића.
Цео догађај употпуниле су
чланице урдужења жена из
Лежимира, Шашинаца и дру
гих места које су на својим
штандовима показале шта
вредне руке сеоских жена
могу да направе.
Прве „Дане паприке“ отво
рио је градоначелник Срем
ске Митровице Владимир
Санадер.
-  Ово је прва манифеста
ција оваквог типа у Равњу.
Град Сремска Митровица
жели да подстакне про

Владимир Санадер

изводњу паприке, која је
један од најпрофитабилни
јих повртарских производа.
Надамо се и тежимо да што
више хектара буде под овом
културом, јер   повртарима
омогућава добру зараду.
Наравно, план равњанских
произвођача паприке је да
се овде организује и инду
стријска прерада партике.
Када је пласман у питању,
ми смо имали доста разго
вора са произвођачима   и
помогли смо им при набавци
семена. Пласман није про
блем, ко има квалитет имаће
и пласман. Ове године чла
нови удружења су продава
ли паприку по много бољој
цени него прошле године.
Наш циљ је да што више
младих остане на селу. Ако
буду имали довољно прихо
да и ако буду  могли да живе
од својих прихода млади
ће остати на селу - рекао је
Владимир Санадер.
Директор Агенције за
рурални
развој
Града
Сремска Митровица Петар
Самарџић овом приликом
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је истакао важност оваквог
догађајазаруралниразвој.
 Ове године удружење
„Равњанска капија“ оства
рилојеправонабесповрат
на средства, на конкурсу
којијерасписалаАгнцијаза
руралниразвојГрадаСрем
скаМитровица.Средствасу
намењена за унапређење
пољопривреде и руралног
развоја. Овом манифеста
цијом је стављена круна на
рад повртара, који су годи
нама радили на укрштању,
селекцији  и стварању нове
сорте коју у шали називају
„Равњанска капија“. Данас
јециљдасетасортапромо
више,јерјекарактеристична
по крупном меснатом плоду
који је идеалан за правље
њеајвара–рекаојеСамар
џић.
Према речима Милана
Бучића, председника удру
жења „Равњанска капија“,
паприци одговара суша,
системи за наводњавање
каппокапдајујојвлагукоја

јојјепотребна.Кадајекишна
година паприка оболева о
разних болести и подложна
јетруљењу.
Иначе, манифестацију у
Равњу је обележило је при
премање паприке за пра
вљењеајвара,гдесувред
не чланице разних удруже
њаималеприликудапокажу
како се прави ајвар. Папри
ка се прала, пекла,чистила,
млела и на крају пржила са
уљем, белим луком и још
по неким тајним састојком
којиРавњанкенеодајутако
лако. На манифестацији се
бирала највећа паприка,
најукуснији ајвар и најбољи
ликовнирадови.
У оквидру догађаја насту
пио је фолколорни ансабл
„Бранко Радичевић“ из
Сремске Митровице уз
оркестар Центра за култу
ру„Сирмиумарт“.Инакрају,
одигранајефудбалскаутак
мица, између екипа Папри
караиОпштинара.
С.Котаранин

Одајвараможедасеживи
Према речима Љубице
Саватић из Засавице, од
производње паприке може
да се живи. У мали поро
дични бизнис прављења
ајварасвичлановипороди
це Саватић су укључени, а
пласман сами обезбеђују.
ПродајууЗемунуиБеогра
ду, али и по разним мани
фестацијама.
Оно што ајвар продаје
јесте квалитет, јер ко јед
ном купи и проба вратиће
сеопет,кажеЉубицаСава
тић.
Слична ситуација је и са
ЗораномГачићемизБогати
ћа, кој се почео да се бави
производњом ајвара пре
пет година. За сада своје
производепродајунасајмо
вима,каоштојесајаметно

ЉубицаСаватић

хране у Београду. Правље
њеајварасеисплатиикад
се купује сировина. У овом
случају Зоран Гачић наба
вља сировину, тј. паприку,
башуРавњу.

Голијану
наградаза
честитост
П

ротаМилорадГолијан
добитник је овогоди
шњег признања за
честитост, коју по први пут
додељује Фондација Зави
чајна кућа. Прича о проти
Голијанупривуклајевелику
пажњу јавности писањем
Данаса, првобитно у тексту
објављеном пре четири
годинеподназивом„Право
славни свештеник у мусли
манским молитвама“. Бесе
деовогдуховникакојискре
ће пажњу на проблеме у
друштвуалииусамојцркви,
популарне су и посећене
широм Србије. Сале су
крцате, а међу његовим
поштоваоциманајвишеима
младогсвета.
 Иницијатива да проти
Голијанудоделимоовопри
знањепроистеклајеуправо
изтекстовауДанасу.Човек
јепунтолеранције,љубави,
разум евањ а, проп аг ир а
добросуседске односе и
суживот са другима. Ко би
други могао да понесе ово
признање  каже за Данас
СтјепанСедер,суоснивачи
предс едн ик
Фонд ац ије.
Наконштојеупознаопроту
Голијана, Седер се и лично
увериодајеречокосмопо
лити, озбиљном и одговор
номчовеку.
Подсетимо, на почетку
ратауБиХМилорадГолијан

је спасавао два имама из
џамије у Власеници, после
чега су му говорили: „Док
Срби гину, ти спасаваш
Муслимане“. Када је његов
народ почео да га сматра
издајник ом, а супротна
стран а
непријат ељ ем,
добио је премештај у срем
скуепархију.Уследиојениз
премештајапопарохијамау
Србији, као и шиканирања
од црквених великодостој
ника. Услед стресова прота
јеоболео,анакрајуиосле
пео. То га није обесхрабри
ло да настави са пропове
дима, ширењем хришћан
ске љубави и толеранције.
Написао је и бројне књиге
натемухришћанства.
Страшнојебитибезочи
ју, али тек када не будем
могао да волим, тада ћу
себе сматрати инвалидом 
рекао је прота за Данас,
првом приликом када смо
разговарали пре четири
године. Ведрог духа и
скромно захваљује на при
знању,напомињућидамује
топрвоуживоту.
Признање за честитост
додељено је прошле субо
те, 23. септембра на свеча
ности која је тим поводом
организована у Фондацији
Завичајна кућа у Сремским
Карловцима.
К.Ж.
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Дружење
са писцима
Под
покров ит ељс твом
Општине Инђија, у периоду од
21. до 23. септембра одржан је
први Књижевн и фестивал
Инђија про поет 2017. у органи
зац ији
Култ урн ог
цент ра,
Народне библиотеке „Др Ђорђе
Натошевић“ и Удружења Мој
Срем.
Књижевни фестивал Про
поет 2017. настао је са идејом
да се током три дана, на неко
лико локација у граду, организу
ју књижевне вечери, дружења
са писцима и песницима, што је
употпуњено и пригодним музич
ким програмом.
Фестивал је отворио акаде
мик Матија Бећковић, који је
уједно добитник признања Гран
при Про поет. Њему је награду
уручио председник Општине
Инђија Владимир Гак.
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СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Други ребаланс буџета
и кадровска питања

Седница СО у Инђији

Н
- Више од 40 домаћих и књи
жевника из иностранства уче
ствовало је у књижевним вече
рима које смо организовали у
библиот еци, Галерији Куће Вој
новића и на тргу код Поште –
рекла је директорица Културног
центра и додалада су на фести
валу учествовали писци из
Шведске, Мађарске, Босне и
Херцеговине, Румуније, Аустри
је, Турске, Белорусије и многих
других европских земаља.
Фестивал је свечано отворен
у четвртак, 21. септембар у
Кући Војновића, програм је
настављен музичко -  поетским
омажом песнику Душку Трифу
новићу. Другог дана фестивала
у петак, 22. септембра инђиј
ског публици представили су се
српски писци из иностранства,
а након тога је одржан и Међу
народни књижевни митинг.
Осим књижевног дела, у склопу
фестивала организована је и
изложба под називом Сви пред
седници Удружења књижевника
Србије, након чега је одржан и
рок концерт група Крамер
(Ниш), Земљотрес (Зрењанин),
Santos Brother (Нови Сад), Steel
(Београд) и Старе куке (Инђија)
у КЦ кафеу.Последњег дана
фестивала у суботу, 23. септем
бра писци су у градској библио
теци читали своје нове, необја
вљене рукописе.
М. Ђ.

а 16. седници Скупшти
не општине у Инђији
одржаној у среду, 20.
септембра донесена је Одлу
ка о ребалансу буџета општи
не Инђија за 2017. годину. У
складу са одлуком, локал
ни буџет биће увећан за 250
милиона динара. Реч је о
средствима која се очекују од
Управе за капитална улагања
АП Војводине, а биће искори
шћена за реконструкцију пута
од Банстола до хотела Нор
цев на Фрушкој гори. Општина
Инђија носилац је поменутог
пројекта каже Владимир Гак,
председник Општине Инђија
и додаје:
-  Веома важан пројекат, не
само за општину Инђија, него
и за остале општине које се
ослањају на Фрушку гору. С
обзиром на то да општина

Инђија има највећи буџет, у
поређењу са Сремским Кар
ловцима и Иригом који уче
ствују у реализацији пројекта,
ми смо одабрани од виших
нивоа власти да будемо носи
оци пројекта. Велико нам је
задовољство јер ће рекон
струкцијом тог пута Фрушка
гора заживети као туристичка
атракција - каже Гак и додаје:
-  За нас је веома важно, и
за наше стање у буџету, да
комплетне трошкове реали
зације пројекта сноси Управа
за капитална улагања АП Вој
водине.
Конкурс је расписан и након
поступка јавне набавке кре
ће се у његову реализацију и
очекујемо да ће реконструк
ција бити готова до пролећа.
Гак је навео да ће се пред
одборницима у наредном

Финансирање
вантелесне оплодње
Поред Одлуке о ребалан
су буџета, већина одборни
ка позитивно се изјаснила
и у вези остваривању пра
ва на финансирање тро
шкова вантелесне оплод
ње.
Новом
Одлук ом
Општинског већа прошире
ни су услови за парове који
покушавају добити новоро
ђенче вантелесном оплод
њом. Измењеном одлуком
дефинисано је да се омогу
ћи право на финансирање

трошкова једног покушаја
вантелесне оплодње у
текућој буџетској години и
паровима који нису оства
рили ниједан покушај ван
телесне оплодње о трошку
Републичк ог фонда за
здравствено осигурање, а
да су имали најмање два
покушаја без живорођене
деце у здравственим уста
новама у којима су трошко
ве сносили сопственим
средствима.

периоду наћи и предлог тре
ћег ребаланса буџета за теку
ћу годину. Како каже, тада ће
се тачно знати који пројекти
планирани за ову годину ипак
морају бити пренети у 2018.
годину.
-  Борићемо се до послед
њег тренутка да се већина
пројеката које смо предвиде
ли ове године реализује или
бар да се крене са њиховом
реализацијом. Ипак, неки од
њих биће пренети у следећу
буџетску годину-  каже пред
седник Општине Инђија.
На седници је било речи
и о кадровским питањима у
појединим установама чији
је оснивач Општина Инђија.
Наиме, разрешени су доса
дашњи вршиоци дужности
директора Културног центра,
Центра за социјални рад,
Народне библиотеке „Др Ђор
ђе Натошевић“ и Установе
„Спортски центар“ и имено
вани директори на период од
четири године.
-  Сви досадашњи вршио
ци дужности именовани су
за директоре на период од
четири године. Такву одлуку
смо донели јер су сви пока
зали велику пожртвованост
и добре организационе спо
собности у установама које
воде. Можемо то рећи и за
Културни центар, Библиотеку
а посебно за Установу Спорт
ски центар где смо сви све
доци да су претходне сезоне
оборени сви рекорди у посе
ћености. Ови људи имају моје
пуно поверење али и већине
одборника - каже Гак. М. Ђ.
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АКТУЕЛНО ИЗ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“ ИНЂИЈА

Сад школа изгледа уредно

Т

оком летњег распуста у
Средњој техничкој школи
„Михајло Пупин“ у Инђији
завршени су радови на побољ
шању услова за обављање
наставе и свакодневни боравак
ученика и наставног особља у
тој образовној установи. Како
истиче Драгана Младеновић,
директорица СТШ „Михајло
Пупин“ захваљујући средстви
ма које је издвојила Општина
Инђија окречено је 10. учионица
на првом и другом спрату. Тако
ђе, излакиране су све дрвене
површине на другом и трећем
спрату.
-  Сада школа изгледа уред
но и потрудићемо се да тако и
остане. Следеће године нам је
у плану да урадимо приземље и
први спрат тако да би тада ком
плетирали целу школу и била
би у потпуности окречена и
излакирана - каже Младеновић
и додаје да су пре све недеље
почели радови на комплетној
реконструкцији степеништа код
главног улаза у школу.
-  Након реконструкције сте
пеништа школа ће бити доступ

Комплетна реконструкција степеништа
нија ученицима и странкама са
инвалидитетом јер је предвиђе
на изградња рампе. За овај про
јекат средства у висини милион
и 300 хиљада динара издвојила
је локална самоуправа. Радови
ће бити завршени у току окто
бра.
Према речима директорице
СТШ „Михајло Пупин“ Општи

на Инђија издвојила је и сред
ства за набавку машине која ће
се користити као учило током
практичне наставе.
-  Ове године оформили смо
комбиновано, специјализовано
одељење дуалног образовања
-  Оператери машинске обра
де и индустријски механичари
и њима ће глодалица итекако

значити. Сада имају прилику
да обављају стручну праксу у
школи- каже директорица Сред
ње техничке школе „Михајло
Пупин“ у Инђији и за крај додаје
да су ове школске године оства
рили изузетан успех јер су упи
сали 180 ученика и тиме попу
нили сва места.
М. Ђ.

ОДРЖАНА 13. ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ МЕДА“

Медени викенд у Инђији
У
организацији Удружења пчелара „Рој“
и Туристичке организације општине
Инђија минулог викенда, у центру
тог сремског града, одржани су 13. по реду
Дани меда, који су и ове године имали про
дајно-изложбени карактер.
По речима Драгана Вученовића, пред
седника Удружења пчелара „Рој“ учешће
је узело 25 учесника-излагача из Инђије и
околине са преко 150 различитих произво
да од меда, воска, лековитог биља и шум
ског воћа, колача, ракије медоваче, освежа
вајућих напитака и сирупа на бази меда и
шумског воћа, као и разних крема и мелема
у комбинацији меда и трава.

„Дани меда“ у Инђији

-  Дани меда су манифестација, за коју
може да се каже да је заживела у правом
смислу те речи и да је заузела значајно
место у календару манифестација у општи
ни Инђија. Ово је идеална прилика за оне
који желе да купе мед и да са сигурношћу
знају да су купили потпуно природан про
извод, јер је на нашем тржишту све више
фалсификованог меда у понуди -  истакао
је Вученовић и додао да сваке године на
Данима меда угосте малишане из Пред
школске установе „Бошко Буха“ у циљу еду
кације о предостима коришћена меда, па је
тако било и ове.
И они нешто старији посетиоци су има

ли прилику да чују интересантне приче о
меду, том здравом и лековитом производу,
а грађани су могли да добију бројне саве
те у вези са стварањем неопх одних залиха
пчелињих производа пред предстојећи зим
ски период.
Међу бројним излагачима било је и оних
који су се ове године, по први пут појави
ли на манифестацији са својим производи
ма. Санела Зорић из Инђије пчеларством
се бави последњих пет година и ове, на
Данима меда, појавила се са четири врсте
меда и ракијом медовачом. Млада пчелар
ка осврнула се и на овогодишње приносе
истакавши да је задовољна јер се веома
кратко бави том врстом посла.
- Задовољна сам јер смо успели да оде
мо на све паше ове године. Цена меда је
нешто виша у односу на прошлу годину и на
то су утицали лошијиприноси. Багремову
пашу прекинула је киша, због чега те врсте
меда има најмање на тржишту и њего
ва цена је 800 динара за килограм -  каже
Санела Зорић, пчеларка из Инђије.
Из инђијског Удружења пчелара „Рој“
кажу да су ова и прошла година биле најло
шије по приносима у последњих 70 година
на подручју наше земље. Такође, ове годи
не најзаступљенији је мешани мед који је
веома квалитетан. Брендираног меда попут
липовог, багремовог и сунцокретовог има у
мањим количинама јер није било, како кажу
из Удружења, обимног нектарисања.
М. Ђ.

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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МАНИФЕСТАЦИЈА „ГАСТРО СРЕМ“  29. И 30. СЕПТЕМБРА У СТАРОЈ ПАЗОВИ

У Срему се добро
једе...баш!
Ми очекујемо велики
број гостију, не само
из наше општине, већ и из
целог Срема, Београда
и Новог Сада, јер не видимо
ниједну атрактивнију
манифестацију крајем
септембра од ове

Т

уристичко-  гастроном
ска манифестација „Га
стро Срем“ биће одр
жана 29. и 30. септембра у
Старој Пазови. За разлику
од претходних година, ове,
манифестација се одржава
на Тргу Др Зорана Ђинђића
и за циљ има да споји тради
цију и савремено доба кажу
из Туристичке организације
општине Стара Пазова.
-  Манифестација се ове
године одржава два дана и
учешће ће узети многобројна
удружења, произвођачи ме
да и ракије, пољопривред
на газдинства, произвођачи
млека и млечних производа
и многи други - каже Миливој
Ковачевић из старопазовач
ке Туристичке организације

општине Стара Пазова.
Туристичка организација
општине Стара Пазова до
била је подршку од локалне
самоуправе и Центра за кул
туру чији су представници о
значају манифестације „Га
стро Срем“ говорили на кон
ференцији за медије одржа
ној у уторак, 19. септембра.
-  Одвојили смо „Гастро
Срем“ од Регионалног сај
ма привреде и намера нам
је да следеће године буде у
склопу обележавања месне
славе, Светог Илије. Поред
„Гастро Срем“-а, у тих десет
дана обележавања славе
биће одржано и Пазовачко
лето, тако да ћемо обједини
ти две велике манифестаци
је -  каже Горан Јовић, пред

Са прошлогодишње манифестације

Миливој Ковачевић, Туристичка
организација општине Стара Пазова

седник СО Стара Пазова и
додаје:
- Ми очекујемо велики број
гостију, не само са из наше
општине, већ и из целог Сре
ма, Београда и Новог Сада,
јер не видимо ниједну атрак
тивнију манифестацију кра

јем септембра од ове.
Програм манифестације
„Гастро Срем“ биће отворен
у петак, 29. септембра у 17
часова. Првог дана предви
ђена је гастрономска изло
жба, такмичење у кувању ри
бље чорбе и богат културно
-  уметнички програм. Другог
дана манифестације од 12
до 17 часова биће одржа
не радионице и промоције,
програм се наставља у 18
часова културно -  уметнич
ким програмом, а од 20 ча
сова на Тргу ће наступити
„Лексингтон бенд“.
Како је истакао Мла
ден Обрадовић, менаџер
„Лексингтон бенда“ Старо
пазовчане и остале посе
тиоце очекују добро позна
те песме једног од данас
најпопулaрнијих
музичких
састава.
-  Први пут наступамо у
Старој Пазови и надамо се
да ће концерт задовољити
потребе публике која ће се,
надам се, појавити у вели
ком броју - каже Обрадовић.
М. Ђ.
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СТАРИ БАНОВЦИ

НЕВРЕМЕ

Обнова вртића

Оштећено преко
500 споменика

Имајући у виду све мањи број деце која
се рађају, Покрајинска влада предузима
битне кораке ка побољшању наталитета и
бољем усклађивању родитељства и рада.
И Општина Стара Пазова обезбеђује усло
ве за развој, васпитање и образовање деце
кроз бригу о стању васпитних и образовних
објеката. Један такав у Старим Бановцима
биће комплетно адаптиран. Зграда у којој
бораве малишани и васпитачи вртића у
Старим Бановцима стара је више деценија,
а проблеми са којима се сусрећу и деце и
запослени односе се пре свега на нефунк
цион
 алност објекта у којем проводе већи
део дана. Захваљујући средствима покра
јинске и локалне власти обезбеђено је пре
ко четири милиона динара за комплетну
адаптацију овог објекта. Пројектом су пред
виђени следећи радови: замена зидних и
подних плочица, замена прозора и стола
рије, замена санитарија и мокрих чворова и
кречење и уређење ентеријера. Према про
јектној документацији, радови би могли да
почну у октобру месецу, а завршетак истих
очекује се до краја године.
С.С.

НОВИ БАНОВЦИ

Реновирана школа

Три недеље након почетк а школске
године и у Основној школи „Никола Тесла“
у Новим Бановцима је почела настава,
која није могла да се одржава од због
реконструкције школског објекта. На
радост ученика, родитеља и наставног
кадра, иако са закашњењем школска годи
на је почела у комплетно реновираном
новом делу зграде. Замењен је кров, сто
ларија, подови у учионицама, ламинат у
зборници, урађена је нова просторија за
„отворена врата“ и нови улаз са прилазом.
Ових дана се очекују нове табле и расве
та, рекао је директор Бојан Ивошевић,
наглашавајући да ће настава бити надок
нађена у 4 радне суботе и у току зимског
распуста. Милан Беара, заменик председ
ника Општине Стара Пазова изјавио да је
локална самоуправа за ове намене издво
јила 20 милиона динара.
З.К.

На територији општине Стара Пазова
невреме је узроковало делимична или пот
пуна оштећења на споменицима гробаља,
а има и спомен обележја која су потпуно
срушена. Према речима директорка ЈКП
„Чистоћа“ Јовице Гагрица укупно је оштеће
но или потпуно сручено 532 споменика, а
највише у Голубинцима, затим у Старој
Пазови, док се спорадични случајеви беле
же у Старим Бановцима и Белегишу. Екипе
овог предузећа су биле на терену и радиле

су на чишћењу прилазних стаза и уклања
њу стабала која су пала, а према речима
надлежних екипе истовремено утврђују
који споменици су оштећени, тако да ће се
ускоро  знати на који начин ће породицама
преминулих бити надокнађена штета, одно
сно на који начин ће се споменици вратити
у првобитно стање.
С. С

ЦРВЕНИ КРСТ

Акција у
Старој Пазови
Поводом Светског дана борбе против
Алцхајмерове болести Црвени крст Стара
Пазова делио је  на Тргу едукативне лифле
те о овој неизлечивој болести, узроцима и
последицама. Према студијама рађеним у
свету, Алцхајмерова болест погађа пет до
осам одсто становништва старијег од 65
година.   Међутим, Алцхајмер не штеди ни
млађе особе. Знакови деменције почињу
да се јављају већ након 45. године живота
и последњих година спустила се старосна
граница када се ово неуролошко обољење
испољава. Алцхајмерова болест није само
заборавност. Како болест напредује смању
је се самосталност у свакодневним актив
ностима и могућност бриге о себи.
Ј. К.

РОМИ У СТАРОПАЗОВАЧКОЈ
ОПШТИНИ

Добили кров
над главом
Решавање питања у области образова
ња, запошљавања, здравствене и социјал
не заштите, али и становања припадника
ромске националне мањине у старопазо
вачкој општини дефинисане су Локалним
акционим планом за унапређење положаја
Рома у овој општини који је ове године
усвојен за наредн их пет годин а.
Роми ће моћи од 2017. до 2021. године да
рачунају на помоћ и подршку локалне Кан
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целарије за ромска питања и општине Ста
ра Пазова, али свих релевантних институ
ција, дефинисано је овим документом. У
свих девет насеља старопазовачке општи
не насељени су Роми, док највећи број при
падника ове националне мањине живи у
Војки, Голубинцима и Старим Бановцима.
До пре пар година управо они имали су
проблема по питању становања, а у проте
клом периоду захваљујући доброј сарадњи
општине, локалне Канцеларија за ромска
питања и донатора, горући проблем вели
ког броја Рома данас је део прошлости.
Поред тога што је реконструисано 10 ром
ских кућа и изграђено 17 купатила, поједи
на ромска насеља после више деценија
добила су асфалт. Оно што је план локалне
самоуправе и старопазовачке канцеларије
за ромска питања је да се уз помоћ донато
ра изграде социјални станови за Роме који
ће се налазити, управо у Старој Пазови,
наводи се у Локалном акционом плану за
унапређење положаја Рома у општини Ста
ра Пазова од 2017. до 2021. године. С. С.

СТАРА ПАЗОВА

Смотра ликовног
стваралаштва

У холу позоришта у Старој Пазови отво
рена је 14. општинска смотра ликовног
стваралаштва. На смотри учествује 31
аутора и 50 радова. Највише је учесника из
УЛУСП, затим из Удружења Леонардо из
Нових Бановаца, Друштва пријатеља деце
и младих, затим из Уметничког удружења
Нова Пазова, чланови КУД „Славко Гајин“
из Војке и КУД „Бранко Радичевић“ из Ста
ре Пазове. Селектор овогодишње смотре
Маријан Каравла је одлучио да се на зон
ску смотру у Сремску Митровицу пласира
18 аутора са 15 слика, једном скулптуром и
једним рељефом. Малобројне присутне су
поздравили Анђелка Мали, председница
Савеза аматера Општине Стара Пазова и
Петар Неранџић, секретар Савеза, који је
саопштио одлуку академског сликара Мар
јана Каравле, о награђеним уметницима са
прошлогодишње смотре. Прво место је
припало Миленку Хаџићу, друго Драгану
Ђорђевићу а треће Синиши Попову, којима
су као награде уручени штафелаји.
Ј. К.

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

Бесплатна
анализа
земљишта
И ове године, у циљу правилне
и оптималне употребе минерал
них ђубрива, Удружење пољо
привредника општине Пећинци
уз подршку пећиначке локалне
самоуправе и општинске Аген
ције за развој, а у сарадњи са
Пољопривредном
стручном
службом Сремска Митрови
ца, реализује акцију бесплатне
контроле плодности земљишта
за регистрована газдинства са
територије пећиначке општине.
Пољопривредна газдинства
могу се пријавити за анализу у
просторијама Удружења (Јове
Негушевића број 1), Општине
Пећинци (Слободана Бајића
број 5, канцеларија бр. 30) или у
најближој месној канцеларији, а
пријаве ће се примати у периоду
од 21. септембра до 6. октобра.
Број узорака је ограничен, а
газдинства за пријаву морају
имати неопходне податке име
и презиме носиоца газдинства,
адреса и контакт телефон, број
пољопривредног
газдинства,
подаци о парцелама (ката
старска општина, потес, број и
површина парцеле), планира
на сетвена структура у наредне
четири године. Додатне инфор
мације могу се добити путем
телефона 022/435-110 и 022/400711.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

Продајна
изложба књига
Најновији и најпопуларнији
наслови издавачке куће „Лагуна“
сада су доступни и пећиначкој
публици и то по сниженим цена
ма. У среду 20. Септембра у
читаоници Народне библиот еке
у Пећинцима отворена продајна
изложба издања ове реномира
не домаће издавачке куће, а
како нам је рекла директорка
народне библиотек е Невена
Наић, Лагуна је пећиначким
љубитељима писане речи пону
дила најновије и најпопуларније
наслове.
-Ово је добра прилика за све
љубитеље књиге у нашој општи
ни да допуне своје приватне
библиотеке квалитетним насло
вима по сниженим ценама.
Пећиначка Народна библиот ека
има добру сарадњу са Лагуном,
Ово је пети пут да у нашој чита
оници организујемо продајну
изложбу Лагуниних издања, а
излож ба ће бити отворена
наредних месец дана – рекла
нам је Невена Наић.
Љубитељи књиге могу посети
ти изложбу у читаоници Народне
библиотеке сваког радног дана у
периоду од 7.30 до 15.30 часова.

27. SEPTEMBAR 2017.

МЕЂУНАРОДНИ АРХЕОЛОШКИ КАМП НА ОБЕДСКОЈ БАРИ

Научни скуп у Купинову

Купиник – сведок тешке,
али и светле историје

У

оквиру 4. Међународног
археолошког волонтерског
кампа Купиник, Удруже
ње грађана „Зелени поглед“ из
Купинова и Млади истраживачи
Србије организовали су у четвр
так 21. септембра   у Купинову
научни скуп под називом „Купи
ник – 4 до 12“, са циљем да се
научна јавност више заинтере
сује за ово заштићено добро и
допринесе што бржој и бољој
заштити и ревитализацији сред
њовековне тврђаве од изузетног
значаја за национ
 алну историју.
Археолог Петар Одобашић
председник удружења „Зелени
поглед“ изразио је задовољство
што су се позиву на научни скуп
одазвали стручњаци из број

них релевантних организација и
установа.
– Када је нечему крајње време
каже се да је 5 до 12, ми смо скуп
назвали „Купиник - 4 до 12“, чиме
смо желели да нагласимо ургент
ност предузимања озбиљних
корака на очувању овог зашти
ћеног добра. Период од четири
године, који смо себи дали да
покренемо пројекат, је кратак
да се сав посао приведе крају.
Ово је пројекат који ће се ради
ти деценијама и зато је важно да
се томе приступи на што бољи
начин и са што више пажње како
се не би направили неки про
пусти. Оно што је важно то је
да експропријација земљишта
улази у своју завршницу захва

Последња престоница
Историјска изложба „Купиник
– последња престоница срп
ских деспота“, која је своје
поставк е доживела широм
Србије, имала је такође за циљ
да се културна јавност упозна
са значајем Купиник а, као и
алармира. Поставка у Музеју
Војводине у Новом Саду почет
ком маја подстакла је ову инсти
туцију да се активно укључи у
очување овог важног бисера
српс ке
култ урн о-истор ијс ке
баштине.
– Нас је подстакла изложба
Завичајног музеја Рума и актив
ности Општине Пећинци, да се
овај изузетни локалитет проучи,
конзервира и евентуално реви
тализује, онолико колико то
буде било могуће. Музеј Војво
дине већ је предузео неке кон

кретне ствари, а то је договор
са Српском академијом наука и
уметности -  одељење историј
ских наука, да заједно конкури
шемо код Министарства за
средства када приступимо
археолошким и историограф
ским истраживањима ове теме.
Што се тиче историографије,
битна је не само војна и поли
тичка историја, односно деспот
ска времена, него и црквена
историја, због светих Бранкови
ћа. Веома је добро да смо
данас разменили мишљења и
очигледно је да ће на овом про
јекту требати да учествује више
појединаца и институција како
би у наредне четири године
резултати били видљиви - иста
као је др Драго Његован, дирек
тор Музеја Војводине.

љујући ангажовању пећиначке
локалне самоуправе, међутим,
ми можемо већ сада приступи
ти радовима који подразумева
ју недеструктивно испитивање
терена, и ускоро ћемо предузети
прве кораке у том правцу. Данас
смо поставили јасне циљеве и
сада крећемо са реализацијом –
истакао је Одобашић.
Скупу је присуствовало 26
представника бројних релевант
них институција у нашој земљи.
Поздрављајући учеснике ску
па, председница пећиначке
Општине Дубравка Ковачевић
Суботички истакла је да зна
чај Купиника превазилази окви
ре Општине Пећинци, али и да
задатак очувања овог бисера
српске историје увелико пре
вазилази могућности Општине
Пећинци, те да је с тога помоћ
шире стручне јавности драгоце
на.
– Импресионирана сам што
овде видим толико стручњака
и толико представника реле
вантних институција, који својим
знањем и утицајем могу да дају
немерљив допринос. Надам се
да ћете данас успешно радити
и да ће ваш данашњи рад бити
почетак једног великог подухва
та који ће омогућити да Купиник
и наредних 500 година поносно
стоји као сведок тешке али и
светле историје – рекла је пред
седница пећиначке општине и
нагласила да пећиначка локална
самоуправа већ неколико годи
на подржава напоре на очувању
последње престонице српских
деспота, међу којима је и Међу
народни археолошки волонтер
ски камп.

M NOVINE
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Почела доградња средње школе
П
редседница општине
Пећинц и
Дубравк а
Ковачевић Суботички
са сарадницима је прошле
недеље обишла радове на
доградњи новог крила Сред
ње техничке школе „Миленко
Веркић Неша“ у Пећинцима.
Изливен је темељ новог дела
школе у оквиру којег ће, на
964 квадратна метра, бити
смештено девет нових учио
ница, три кабинета, библио
тека, зборница и четири кан
целарије.
Председница пећиначк е
општине је том приликом
нагласила да се доградња
пећиначке средње школе
реализује у оквиру Програма
модернизације школа који
реализује Министарство про
свете, науке и технолошког
развоја на основу уговора
Републике Србије и Европ
ске инвестиционе банке.
-Трудимо се да нашој деци
пружимо што квалитетније
услове за школовање. Пећи
начка средња школа је један
од пионира дуалног система

образовања у Србији, од ове
школске године смо увели и
нове образовне профиле, а
већ две генерације инду
стријских механичара су
добиле посао у компанији
Бош одмах по завршетку
школ ов ањ а.
Доградњ ом
објекта средње школе, новим
кабинетима и учионицама
обезбедићемо средњошкол
цима и наставном особљу
знатно боље услове за уче
ње и рад – рекла је Коваче
вић Суботички и додала да
пећиначке локална самоу
права већ годинама значајна
средства из буџета издваја
за обнову школских објеката,
али да део средстава обез
беђује и кроз пројектно
финансирање, те да је стога
подршка Министарства про
свете изузетно значајна.
Укупна вредност пројекта
је 60,5 милион
 а динара, а
пећиначк а локална самоу
права је за реализацију овог
пројекта обезбедила земљи
ште и пројектну документа
цију.

Обилазак радова

СТУДИО ЗА МУЗИЧКУ ЕДУКАЦИЈУ И ОБРАЗОВАЊЕ У ПЕЋИНЦИМА

Музика формира личност

С

тудио за музичку едукацију и образо
вање у Пећинцима почео је са радом
пре тридесетак година као музичка
секција у оквиру пећиначког Културног цен
тра, а за ове три деценије нарастао је до
едукативног центра који ради по наставном
плану и програму ниже музичке школе и чији
полазници стичу диплому о завршеној нижој
музичкој школи, што је услов за упис на
инструментални одсек средње музичке шко
ле.
Покретачка снага Студија музички педагог
Бранка Савић, која је до сада на музички пут
извела преко стотину младих талената из
пећиначке општине, каже да Студио већ 20
година има сарадњу са Музичком школом
„Петар Кранчевић“ из Сремске Митровице.

-  Захваљујући овој сарадњи деца сву
наставу савладавају у Пећинцима, а испите
полажу у Музичкој школи „Петар Кранче
вић“ и стичу диплому ниже музичке школе.
Закон је овакву могућност дозволио управо
због малих средина које немају музичку
школу, а понекад имају и више младих
талената од великих средина – прича Бран
ка Савић и наглашава да је посебна пред
ност коју имају полазници Студија за музич
ку едукацију и образовање, то што су сви
програми бесплатни.
– Мало је места на којима можете доби
ти бесплатно музичко образовање и општи
на Пећинци се по томе издваја од осталих
средина. То не би било могуће без подршке
пећиначке локалне самоуправе. Општин

Час у оквиру Студија за музичку едукацију

ско руководство нам је, схватајући значај
раног музичког образовања, бесплатно
обезбедило адекватан простор и квалитет
не инструменте и пружа нам безрезервну
подршку у реализацији свих програма и
пројеката – наводи Бранка Савић.
Инструменталне програме ниже музичке
школе у Студију тренутно похађа осморо
ученика на клавиру и двоје на хармоници,
млађој деци намењен је програм свирања
синтисајзера, а од ове године уведен је и
програм виолине који се такође спроводи
по наставном плану ниже музичке школе.
Студио за музичку едукацију и образова
ње, поред основних програма ниже музич
ке школе, настоји да кроз бројне програме
и пројекте намењене деци, али и одрасли
ма, што већи број становника пећиначке
општине упозна са музичком уметношћу.
Бранка Савић посебно инсистира на ставу
да се раним музичким образовањем код
деце не развија само музички укус, већ да
музика изузетно утиче на формирање лич
ности.
- Од кључног је значаја какву музику деца
слушају од најранијег узраста, јер деца у
том узрасту нису у стању да сама изаберу
музику коју ће слушати и зато је на музич
ким педагозима одговорност да им понуде
квалитетну музику. Ја лично се трудим да
деци кроз програме нашег Студија понудим
квалитетан садржај прилагођен њиховом
узрасту, тако да упознавање са музиком за
њих не буде само учење него и забава. Да
деца добро реагују на овакве програме
доказ је дечја оперета „Јежева кућица“ –
поносно истиче Бранка Савић.
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САРАДЊА ПИСАЦА ПОДУНАВСКИХ ЗЕМАЉА

Велики господин Дунав

П

ре четири године крајем
октобра у оквиру међуна
родног сајма књига у Бео
граду потписан је протокол о
сарадњи између Удружења књи
жевника Србије и Друштва сло
вачких писаца. Циљ ове сарад
ње био је што више приближити
литерарна дела два народа. И
не само то, већ то је био и поче
так припреме за пројекат под
називом „Велик и господ ин
Дунав“, однос но издавање
публикације о Дунаву из песни
штва класика националних књи
жевности држава које повезује
ова велика европска река. Поред
Мирослава Демак а, словачког
писца из Старе Пазове који већ
дуже време живи у Братислави,
иницијатор ове сарадње био је и
старопазовачки писац и песник
Мартин Пребуђила.
-  Први корак је направљен
прошле године, када су се кра
јем маја у Братислави срели
представници словачког и срп
ског књижевног удружења на
такозваном колоквијум у под
називом „Дунавске елегије“.
Овогодишњи сусрет је уприли
чен од 7. до 9. септембра, у нај

јужнијем словачком месту Шту
рово, где су учешће узели, осим
српских и словачких представ
ника, и званични представници
Савеза мађарских писаца из
Будимпеште, Савеза бугарских
писаца из Софије, Савеза писа
ца Румуније из Букурешта, Дру
штва мађарских писаца у Сло
вачкој и Мађарског просветног
института у Братислави. Међу
народни сусрет у прекрасном
амбијенту хотела Термал у Шту
рову заједно су организовали

Друштво словачких писаца и
Удружење књижевника Србије.
Овај значајан пројекат има за
циљ да припреми и изда антоло
гију, која ће садржати по 10
песама песника - класика и сва
ке од 10 подунавских земаља
(Немачка, Аустрија, Словачка,
Мађарска, Хрватска, Србија,
Бугарска, Румунија, Молдавија и
Украјина), које ће бити преведе
не на осам језика (преводи на
немачки биће и за Аустрију, а на
румунском и за Молдавију), што

значи укупно 800 песама. С
аспекта међународне заступље
ности ради се о једном од нај
значајнијих европских пројеката
на пољу литературе -  истиче
Пребуђила.
О томе да ће антологија носи
ти назив „Велики господин
Дунав“, Пребуђила каже да је
назив настао по истоименој
песми нашег Васка Попе, а како
је на скупу рекао председник
УКС Радомир Андрић „у публи
кацији ће главни лирски лик пое

Veľký pán Dunaj

K

oncom októbra pred štyrmi
rokm i
v
rámci
medzinárodného veľtrhu
kníh v Belehrade podpísaná je
zmluva o spolupráci medzi
Združením spisovateľo
 v Srbska
(ZSS) a Spolkom slovenských
spisovateľo
 v(SSS). Cieľo
 m tejto
spolpráce je priblížiť literárne die
la dvoch národov. A nielen to, bol
to začiatok príprav na projekt  
pod názvom Veľký pán Dunaj,
totiž publikácie o Dunaji z
básnickej
tvorby
klas ik ov
národných literatúr štátov, ktoré
spája táto veľká európska rieka.
Okrem Miroslava Demáka, slo
venského spisovateľa zo Starej
Pazovy, ktorý dlhšiu dobu žije v
Bratislave, iniciátorom tejto
spolupráce bol aj staropazovský
spisovateľ a básnik Martin Pre
budila.
- Prvým  krokom k realizovaniu
projekta bol vlani, - hovorí Martin
Prebudila a pokračuje – ked´ sa
koncom mája v Bratislave stretli
predstavitelia slovenského a
srbského združenia spisovateľo
v
na takzvanom kolokviu pod  
názvom Dujnajské elégie. Tohto
ročné stretnutie sa uskutočnilo v
dňoch 7. až 9. septembra v najju
žnejšie ležiacom slovenskom
meste Štúrovo ktorého sa okrem
srbských a slovenských predsta
viteľov zúčastnili aj oficiálni

zástupcovia Zväzu maďarských
spisovateľo
 v (ZMS) z Budapešti,
Zväzu bulharských spisovateľo
v
zo Sofie, Zväzu spisovateľov
Rumunska z Bukurešti, Spoloč
nosti maďarských spisovateľov
na Slovensku a Maďarského
osvetového inštitútu v Bratislave.
Hlavnými usporiadateľmi tohto
medzinárodného podujatia v
prekrásnom ambiente hotela Ter
mal v Štúrove boli Spolok slo
venských spisovateľo
 v (SSS) a
Združenie spisovateľov Srbska
(ZSS). Cieľo
 m náročného projek
tu je pripraviť a vydať publikáciu,
ktorá bude obsahovať po 10
básní od klasikov z každého z 10
podunajských štátov (Nemecko,
Rakúsko, Slovensko, Maďarsko,
Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko,
Rumunsko, Moldavsko a Ukraji
na), v prekladoch do ôsmich
jazykov (preklady v nemčine
budú aj pre Rakúsko a v rumun
čine aj pre Moldavsko), teda cel
kovo 800 básní. . Z hľadiska jeho
medzinárodného
zastúpen ia
pôjde o jeden z najvýznamnejších
európskych projektov v oblasti
literatúry, poznamenal Prebudila.
O tom, že antológia bude mať
názov Veľký pán Dunaj, Prebudi
la hovorí, že je to to podľa rovno
mennej básne Vasku Popu, vyni
kajúceho srbského básnika. Jej
súčasťou budú aj fotografie

unikátnych kultúrno-historických,
pamätných, prírodných a turi
stických miest pri Dunaji – od
jeho prameňa v nemeckom Čier
nom lese po jeho ústie do Čier
neho mora. Ako uviedol predse
da SSS Miroslav Bielik, zámerom
projektu je zbližovanie podu
najských štátov na báze kultúrnej
spolupráce
a
vzájomného
poznávania národných literatúr a
kultúr. Prebudila si v rozhovore
pre noviny spomenul aj na slová
predsedu ZSS Radomira Andrića
ktorý uviedol, že v publikácii
bude ústredným lyrickým hrdi
nom poézie Dunaj a že je
dôležité, aby Dunaj tiekol v
básnickom jazyku, teda vyja
drený „v hlasoch plynúcich z

minulých storočí“ – „v metaforách
básnikov, ktoré obnovujú miesta  
na jeho toku, spájajúce ich so
životne dôležitými významami
vpísanými do identity národov“.
Zároveň uviedol, že duchovné
mosty, ktoré Dunaj vytvára medzi
národmi, môžu byť oveľa
trvácnejšie ako tie, ktoré postavil
človek v úsilí spojiť dva brehy, a
tak prekonať prekážky, čo
obmedzovali styky medzi ľuďmi.
Predseda Andrić tiež navrhol
ab y sa v spolupráci so Spolkom
slovenských spisovateľov už v
tomto roku začalo s prípravou
antológie v srbskom a sloven
skom jazyku v ktorej by boli
zastúpení 20 sloveský a srbský
súčasný básnici. Okrem dohovo
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зије бити, дакле, Дунав, и веома
је битно да он и даље тече у
песничком језику, који обнавља
места на Дунаву и спаја их са
животним стварима уписаним у
идентитет народа – то су ти
духовни мостови, које Дунав
подиже између народа, који
могу бити дуговечнији од тих
које гради човек да би спојио
два брега и тако савлада пре
преке које стоје међу људима.“
Председник Андрић је том
приликом такође предложио да
се у сарадњи са Друштвом сло
вачких писаца већ ове године
крене у састављање двојезичне
антологије у којој би било засту
пљено по 20 словачких и срп
ских савремених песника. Поред
договора шта ће се радити у
оквиру пројекта следеће две
године песници из Србије,
Бугарске и Мађарске читали су
песме на својим језицима, а
раднице тамошње градске
библиотеке у преводу на сло
вачки језик.
Пројек ат „Велики господин
Дунав“ гради нову форму кул
турне сарадње, која це превази
ћи спорове међу појединим
државама средњевропског и
балк анског простора, форму
зближавања и спознаје аутен
тичних вредности.
А. Симоновић
Фото: Милан Панић
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ“ ШИД

Предавање о српским
научницима
У
оквиру
музичко-едука
тивног фестивала “Еуфо
нија 4”, а у организацији
Туристичке организације Шид у
Народној библиотеци “Симеон
Пишчевић” у Шиду прошле не
деље 20. септембра одржано
је предавање  на тему “Божан
ско надахнуће историје српске
науке - Пупин, Тесла, Миланко
вић”. Овим предавањем наста
вљен је музичко-едукативни
фестивал након летње паузе
са новим догађајима.
О великанима српске науке
Михајлу Пупину, Николи Тесли
и Милутину Миланковићу, гово
рила је Александра Нинковић
-  Ташић интеркултурални ам
басадор Унеско клуба Универ
зитета Сорбона, председни
ца образовног истраживачког
друштва Михајло Пупин, чији
се немерљив значај огледа у
оживљавању и осветљењу јед
ног од највећих имена српске
науке Михајла Пупина.
- Разговор о Тесли, Пупину и

Са предавања
Миланковићу је од огромне ва
жности за сваког човека у Ср
бији. Ми не причамо овде само
о њиховим научним и људским
достигнућима, него и о другим
темама везаним за њих. Пре
свега то су брилијантна срца,
а тек онда брилијантни умови.
Јер нису они мењали свет са
мо својом науком, него својим

добрим делима -  изјавила је
Александра Нинковић - Ташић.
Предавач Александра Нин
ковић -  Ташић, прошле године
понела је значајно признање,
личност године. До сада је пре
давања о великанима српске
науке, чији су посетиоци углав
ном била деца, одржала у ви
ше градова у Србији.

МАСКЕНБАЛ

У бајци
станујем
У Позоришту„Добрица Милу
тиновић“   у Сремској Митрови
ци прошлог четвртка 22. сеп
тембра, одржан је маскенбал
под називом„У бајци станујем“.
Као и сваке године организатор
је Библиотека „Глигорије Воза
ревић“, која је и овог пута успе
ла да подстакне дечију машту и
креативност. 
С. К.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „БРАНА ЦРНЧЕВИЋ“ РУМА
rov o tom, čo sa bude robiť
nasledovné dva roky na
zostavení antológie ,   srbskí,
bulharskí a maďarskí básnici
čítali básne v origináloch a
pracovníčky knižnice a v prekla
doch do slovenčiny.
Projekt Veľký pán Dunaj
zakladá novú formu kultúrnej
spolupráce, ktorá prekonáva
spory medzi jednotlivými
štátmi
stredoeurópskeho
a balkánskeho priestoru a
ktorá sa usiluje o zbližovanie a
spoznávanie na báze auten
tických hodnôt, vyzdvihol na
záver rozhovoru Martin Prebu
dila.
A. Simonovićová
Foto: Milan Panić

Изложба слика пуних боја

С

лике Светлане Јовановић плене бојом и
јаком текстуром, рекла је на отварању изло
жбе ове ауторке Милијана Јуца Јовановић,
историчарка уметности. Изложба слика је отворе
на 22. септембра у румском Културном центру, а
заинтересовани је могу погледати до 1. октобра.
Милијана је додала да је реч о апстрактним
сликама, али да је приметно да је Светлана
инспирацију имала у природи.
– Изложба је изузетно богата колоритом и
мислим да ће румска публика имати прилику да
погледа једну изузетно добру и квалитетну изло
жбу – истакла је Милијана Јуца Јовановић.
Ауторка Светлана Јовановић је рекла да ове
слике припадају њеном циклусу „колорфул“,
пошто нисам нашла адекватну реч на српском,
односно природа пуна боја, али код нас нема јед
не речи за то.

– То је део слика које су прошле године изло
жене у Народном музеју у Шапцу, пожелела сам
и овде да излажем и Румљани су ми изашли у
сусрет. Бавим се текстуром, бојом и неким импул
сима из природе који ме покрећу, тако да ове сли
ке представљају неки мој доживљај природе, не
на буквалан, него апстрахован начин. То је неки
мој уметнички начин виђења природе, пуно боје
и текстуре – рекла је сликарка Светлана Јовано
вић.
Рецимо да је Светлана рођена у Шапцу, а маги
стрирала је на групи за вишемедијску уметност
Факултета уметности у Београду. Живи у Београ
ду где ради као наставник цртања и сликања у
средњој уметничкој школи Техноарт Београд.
Имала је више самосталних изложби у земљи
и неколико групних у иностранству.

С. Џ.
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У „сајбер јазбинама“
и српске девојчице
„Сајбер јазбине“
су просторије из
којих се путем
интернета и
уживо, за
новчану
надокнаду,
преносе сцене
сексуалног
злостављања
детета

Н

едавни случај хапшења двоје
аустријских држављана који су у
Бачком Петровом Селу фото
графисали наге девојчице и уживо
преносили њихове порнографске
представе, згрозио је јавност самом
природом догађаја, а затим и чињени
цом да су са свиме били упознати и
родитељи, односно рођаци малодоб
них девојчица.
Овај догађај у мирном селу у Бачкој
класификован је као „сајбер јазбина“.
Иако се у Србији о овом појму мало
зна, у свету је, последњих година, изу
зетно распрострањен. О „сајбер –
јазбинама“ највише знају они који их
стварају, затим педофили који их
користе, али и полиција која покушава
да сузбије ово кривично дело.
-  „Сајбер јазбине“ су просторије из
којих се путем интернета и уживо, за
новчану надокнаду, преносе сцене
сексуалног злостављања детета.
Дакле, неки педофил са било које тач
ке на свету може да плати особи која
држи „сајбер јазбину“, да закаже тер
мин, а онда да то злостављање прати
путем рачунара. „Сајбер јазбине“ су
врло организоване. Постоји група која
све то припрема, затим лице које има
полни однос са жртвом, педофил који
све то гледа и плаћа, и на крају, група
која тај материјал претвара у снимак и
касније га промовише и продаје
широм света за новчану надокнаду. И
ми смо, нажалост, имали ту ситуацију

у Бачком Петровом Селу где су се
девојчице наге сликале за 500 и за
1000 динара изводиле порнографске
представе пред камерама. Овде је,
осим озбиљности и тежине самог
догађаја, забрињавајуће и то што је то
доста дуго трајало, а да се ништа није
знало. Комшије нису причале, друга
рице су једне друге врбовале, доводи
ле у једну исту кућу, а сазнало се
веома веома касно. Друштво у таквим
ситуацијама, када постоје било какве
назнаке да се дешава нешто што није
добро, мора да реагује брже и ефика
сније, рекао је начелник Одељења за
борбу против високотехнолошког кри
минала МУП-а Србије, Саша Живано
вић, на стручној конференцији „Без
бедност и одговорност 2017“ коју је
недавно у Суботици организовала
Фондација Тијана Јурић.
Овај немили догађај у потпуности се
уклапа у основне дефиниције „сајбер
јазбина“ и уопште у профиле интернет
педофилије. Жртве обично на наговор
другарица почињу да се баве сајбер
сексом, јер добијају информације да
је зарада добра, и да то гледају само
странци које оне никада неће упозна
ти и видети уживо. Педофили врше
уплате преко агенција за трансфер
новца, а деци су потребне одрасле
особе које ће подићи новац. У пракси
је регистровано да су обично породи
ца или рођаци девојчица умешани и
да они подижу новац.

Борба против педофила у
Србији тешка али успешна
Одељење за борбу против високо
технолошког криминала Министарства
унутрашњих послова Републике Србије
сматра се лидером у овом региону по
питању борбе против педофилије и
других опасности на интернету. Међу
тим, како Живановић каже, постоје и
ограничавајући фактори током истрага.
- Проблем је што се ми суочавамо са
доказима који су невидљиви, неопи
пљиви, и не налазе се у Републици
Србији, већ негде напољу, а ви их
морате наћи, документовати на законит
начин, и у кратком року. Код једног лица
смо, рецимо, пронашли око 720.000
фотографија са сексуалним злоста
вљањем деце и малолетника и 3.700
видео клипова. Наш посао се не зау
ставља на том проналажењу, већ сле
ди идентифик ација жртава које се
налазе на фотографијама и снимцима.
Да ли можете у року од 48 часова ква
литетно да обрадите толику количину
материјала за једно лице? Довољно је
да пропустите једну жртву и да тај извр
шилац евентуално утиче на њу. То је
мали временски рок да бисмо ми ква
литетно одрадили наш посао. Даље,
српска полиција не може да провоцира
ниједно кривично дело као што то може
ФБИ. Не можемо да се представимо
као малолетна девојчица, да се допи
сујемо са педофилима, заказујемо им
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СУБНОР СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Коме смета
Спомен обележје?!

Председник СУБНОР -а Града Срем
ска Митровица Рада Корица се пита
коме је сметала табла на Спомен кући
на Рохаљ базама, на месту где је фор
миран Фрушкогорски партизански
одред. Он додаје да је табла са Спо
мен куће искидана и бачена.

САЛАШ НОЋАЈСКИ

У част војводи
Чупићу

састанке и хапсимо их, појаснио је
Живановић.
Заједничк е карактеристик е свих
педофила јесу висок степен стрпљена
у задобијању поверења детета које
желе да направе жртвом, способност
да ослушкују околности у каквима дете
живи, као и она да се распитују у
каквом је дете односу са родитељима.
Када је Одељење за борбу против
високотехнолошког криминала покуша
ло да направи профил српског педофи
ла на основу досадашњих ухапшених и
осуђених лица, то није било изводљи
во.
- Ми смо покушали да профилишемо
интернет предатора са наших просто
ра. Педофилија је међународно класи
фикована болест, али нисмо могли да
издефинишемо да ли су то људи из
руралних или урбаних средина, којег су
нивоа образовања. Међу нашим педо
филима имамо профиле од пољопри
вредника, доктора наука, до свештени
ка, тако да нисмо могли да изведемо
закључак, истакао је Живановић.

Репресија је важна,
али на превенцији
се мора више радити
Према његовом мишљењу на пре
венцији се мора радити много више.
Овакве приче, примери и закључци не
смеју се пласирати само у стручним
круговима, већ у свак одневници.

Информације о преварама на интер
нету, педофилији, сектама, тероризму,
емо покретима, навијачким групама,
десничарским покретима, вршњачком
насиљу, треба да размењујемо са при
јатељима, да их делимо на друштве
ним мрежама, да подижемо ниво зна
ња и свести, и да тако спасимо децу.
Обраћајући се родитељима, Жива
новић је подсетио на истраживање
рађено у нашој земљи, које је показа
ло поражавајуће податке.
- У том истраживању је кључно било
питање колико наша деца прихватају
позив за дружење од стране непозна
тих људи. Таква пријатељства са непо
знатим лицима прихвата 43% основа
ца, и 71% средњошколаца. Две трећи
не њих комуницира са непознатим
лицима путем „месинџера“ и других
„чет“ комуник ација. Најфрапантнији
податак гласи да 6% основаца и 15%
средњошколаца прихвата састанке са
непознатим особама. Колико родите
љи нису свесни озбиљности ситуације
схватамо кад год се сусретнемо чиње
ницом да су они ти који својој деци
претшколског узраста отварају Фејсбук
налоге, појаснио је Саша Живановић.
Против онлајн предатора и дечије
порнографије, српска полиција успе
шно се бори акцијом „Армагедон“ која
је покренута 2010. године. Од почетка
акције против 176 лица поднете су
кривичне пријаве.
Фондација Тијана Јурић

У понедељак, 18. септембра, у Сала
шу Ноћајском одржан је 25. Сабор вој
воде Стојана Чупића. Овогодишњи
сабор отворио је заменик начелника
Градске управе за културу, спорт и
омладину Града Сремска Митровица
Зоран Мишчевић.
Мишчевић се захвалио свима који су
присуствовали овом догађају и истакао
да се традиција не сме заборавити.
Организатор овог сабора је Месна
заједница Салаш Ноћајски, црквена
општина Салаша Ноћајског, под покро
витељством Града Сремска Митрови
ца.
Овогодишњу титулу мачванског вој
воде понео је Александар Крајишник.

Ириг 

Посета Републици
Српској
Делегација Општине Ириг коју су
чинили Стеван Казимировић председ
ник те лок алне самоуправе, Драган
Драгичевић, директор Туристичке орга
низације Општине Ириг и Тихомир Сто
јаковић, посланик у покрајинској скуп
штини посетили су Сајам привреде,
пољопривреде и туризма у Броду у
Републици Српској, у петак 15. септем
бра.
Током посете, делегација се на прије
му код начелника Општине Брод сусре
ла и са челницима општина Модрича и
Дервента, са којима су се разговарали о
потенцијалној сарадњи.
Свечаном програму отварања прису
ствовали су и представници општина
Сремске Митровице и Шида.
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Монтажнекућезаизбеглице
У
понедељак, 25 септембра у Град
ској кући у Сремској Митровици
начелникГрадскеуправезаздрав
ствену и социјалну заштиту Војислав
Мирнић уручио је кључеве монтажних
кућа у оквиру другог потпројекта Регио
налногстамбеногпрограмауРепублици
Србији.
Наовајначинтрипородицестамбено
сузбринутепородицеКовачићиВуле
тићкућесудобилеуСремскојМитрови
ци,докјепородицаРајшићкућудобила
уДивошу.
Вредностсвакекућеје1.5милионади
нараидодељенесуизбеглимлицимаса
територијеХрватске.
Начелник Мирнић истиче да су избе
гличкепородицебиленастањененате
риторијиСремскеМитровицеодкакосу
седоселилеизХрватске.
Наовајначинминастављамодаре
шавамо стамбено питање избеглица и
Митровицајеједанодлидераузбриња
вању избегличких породице, поручио је
Мирнић.
МиленаКовачићчијајепородицаовим

Сапотписивања

путем стамбено збринута, захвалила се
свимакојисуучествовалиуовомпројек
ту.ЊенапородицајеизбеглаизДaрува
ра,ауСремскојМитровицисуод1993.
године.

ПројекатјефинансиралаБанказараз
вој савета Европе уз учешће и подршку
Јединицезауправљањепројектима,Ко
месаријата за избеглице и Града Срем
скаМитровица.
С.С.

КРУНОСЛАВИВАНКОВИЋ,ЈУНАКСАКОШАРА

Шиднесмедазаборави
херојасаКошара
Једна улица у Београду носи име овог хероја. Зашто Шид
ћути,заштосенеодужиовомчовеку.Онје,попутмногоњих,
рођеновдеиучиниоједасеиШиђаниузњегаосећајузначај
ним,поноснимивеликим

П

рошло је 28 година од
чувене битке на Коша
рама. Кошаре, караула
ВојскеЈугославије,напрелазу
изАлбанијепремаКосовуби
лајеметанападаНАТОпакта
и њихових злочиначких слуга
изредовашиптарскогнарода.
Битка је вођена од 9. априла
до 10. јуна 1999. године. По
треснасведочењаонихкојису
преживелиовубиткуговорео
јуначком држању наши војни
ка пред бројним и боље нао
ружанимнепријатељом.
Склони,каквијесмо,дасве
брзозаборављамо,азаисто
рију, учитељицу живота, која
нам се у свом лошем облику
непрекидновраћанемаримо,
свеређеспомињемоовубит
куињенехероје.Једанодју
накаовеепопејејеикапетан
прве класе ЈНА Крунослав
Иванковић. Он је нажалост
у својој 36 години положио
живот на Кошарама бране

ћи своју домовину. Рођен је
уШиду,аотомекакавјебио
каодетеговорињеговаучите
љица,садапензионерка,Ксе
нијаСаламон:
Биоједивнодете,одличан
ђак, примерног владања, тих
ненаметљив,алиизнадсвега
добардруг.
Ова последња карактери
стика његове природе, коју
нам је дала учитељица Ксе
нија,управоћеусмеритиње
говусудбинуиобележитиње
говживотнипут.Биојерањен,
али није желео да остави
своје другове, војнике, борио
сезаједносањима,извлачио
рањенеизровова,сведокни
је искрварио. Узалуд су били
апели из команде 125. мото
ризоване бригаде у Пришти
ни да се као рањеник повуче
радиуказивањапомоћи.Први
ешалон приштинског корпуса
уживо је, путем радио везе,
присуствоваоправојживотној

драми.Кадасевишенијечуо
глас,војницисузнали,њихов
Крунавишенијежив.
Капетан прве класе, по
смртноодликованучинмајо
ра,КрунославИванковићније
послушао наређење пуков
ника Драгана Живановића,
остаојесасвојимголобрадим
војницима, био је добар, ве
лики,најбољидруг.
рунослав Иванковић је
завршиоВојнуакадемију
у Загребу, службовао је
увишеместабившеЈугосла
вије, а последњу прекоманду
добио је у Пећ на Косову и
Метохији.Изасебејеоставио
супругуВидосавуидвекћер
кеСиндииЕнди.Требарећи
даимасеструВлатку,којажи
ви у Шиду, и брата Владими
ра који је у Немачкој. Синди,
студентисторијеуНовомСа
ду, по сопственом сведочењу
намерава да напише књигу
о свом оцу. Било би лепо да

К

остварисвојунамеруидасе
ускоротакњиганађемеђучи
таоцима.
Шид не би смео да забо
рави свог хероја. По нацио
налности Хрват, по људским
особинама величина која се
ретко рађа, Крунослав Иван
ковићјепогинуобранећисво
ју домовину Србију. Официр
ска част и војничка заклетва
били су му важнији од живо
та. Једна улица у Београду
носи име овог хероја. Зашто
Шидћути,заштосенеодужи
овомчовеку.Онје,попутмно
го њих, рођен овде и учинио
је да се и  Шиђани уз њега
осећају значајним, поносним
ивеликим.
З.Марковић
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ПЧЕЛАРДРАГАНМАЈКИЋИЗСРЕМСКЕМИТРОВИЦЕ

Узпомоћове
терапијемогућеје
лечитичакитешка
обољења
респираторног
система.
Овулековитост
ваздухаиз
кошница
потврдилесу
чакимноге
научнестудије,
наглашаваДраган

Терапијомизкошница
противстреса

М

ед и други пчелињи производи
представљају право богатство
витамина,минералаибеланче
вина,апчеларДраганМајкићизСрем
скеМитровице,отишаојекоракдаље.
Он је увелико започео изградњу прве
апикомореуСрбији,укојојћесенајче
шћеособекојепатеодреспираторних
обољења,инхалиратиузпомоћвазду
ха из кошница. У дрвеној монтажној
кућици у облику пчелиње кошнице, за
почетак налазиће се четири кошнице
сапчеламаиопремомзаинхалацију,а
каковласникнајављује,првикорисни
цибимоглидајеиспробају,већумар
туследећегодине,итобесплатно.
Да би се неко бавио пчеларством,
није потребно само умети већ и воле
ти,почињесвојупричуДраган,којијеу
овомпослутекчетиригодине.Упчели
њакугдеима90кошница,правиразне
врстемеда,акадајеједномприликом
уразговорусаколегомАрминомНуха
новићем из Бихаћа, чуо да је овај
направио природну апикомору, одмах
јеодлучиодасеопробаиутоме.
Човекмијемногопомогао,односно
информисао. Преко њега сам купио
опрему у Словенији, и сада чекам да
завршим објекат како бих могао да је
монтирам–причаДраганкојипоказује
маску,којајеуправостигла.

Дрвена монтажна просторија биће
димензија два пута два метра, у којој
ћесеналазитичетирикошницесапче
лама.
Маскасеставинаносиузпомоћ
цеви удише се директно ваздух из
кошница. Наравно пчеле од мрежице
немогудапрођукрозцев,апацијент
ихнеометауњиховомраду.Заједан
третман је довољно пола сата, или
пет третмана у 10 дана, како би се
осетио ефекат  појашњава власник

Апитерапијакористи
секодбројних
здравствених
проблема,најчешће
кодреспираторних
сметњи,бронхитиса,
погоднајезајачање
отпорностиорганизма,
акориснаје
ипротивстреса

првеапикомореунашојземљи.
Терапијауапикоморамаспроводисе
већ у Словенији, БиХ, Немачкој, Тур
ској,РумунијииРусији.
 Уз помоћ ове терапије могуће је
лечитичакитешкаобољењареспира
торногсистема.Овулековитоствазду
хаизкошницапотврдилесучакимно
ге научне студије, које су последњих
година рађене на многим универзите
тимаширомсветанаглашаваДраган.
вај објекат ће се налазити у
викенд насељу Корушка, на
Фрушкој гори. Удаљен 30 кило
метара од Сремске Митровице и исто
толикоодНовогСада.
Одпрвог,падозадњегдана,трет
манићебитибесплатни.Нежелимда
наплаћујем, већ хоћу да помогнем
деци, одраслима који имају проблема
са дисајним путевима. И онако сам
сталноупчелињаку,аовакоћуимати
додатно друштво  каже кроз осмех
нашсаговорник,којемјеуовомпослу
највећа подршка супруга Снежана и
њиховихдвоједеце.
 Наравно да ми се допала одмах
његова идеја, и да има моју подршку,
каоидосадаштојеувекимаокаже
Снежанакојајенедавноотворилапро
давницуукојојможедасенабависве
запчеларство.
С.Костић
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ТРАГИЧНА СУДБИНА „КОСОВСКОГ БОЈА“ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
„МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА“ У ВРДНИКУ

Нада за мурал још постоји

Ч

Директор школе Горан Жугић поред белог зида где је на њему био мурал

Сликар није
имао среће

увени мурал „Косовски бој“ месеца док мурал није рестауриран.
Такав, рестауриран и обновљен
димензија 5 пута са 2,5 метара
који је давне 1964. године насли „Косовски бој“ је „живео“ 16 година и
као академски сликар Воја Стаменић, био понос како ученика тако и Врд
Слика -  уље на платну „У рудар
на зиду једне учионице у Основној ничана, да би 2007. године тадашња
ском окну“, коју је у Врднику, по
школи „Милица Стојадиновић Српки директорка школе Орешчанин, анга
наруџби дирекције тадашњег Рудни
ња“ у Врднику, преглетован је и пре жовала молере и наредила да се
ка мрког угља Врдник, насликао Воја
кречен у лето 2007. године, наредбом мурал преглетује и прекречи, јер је
Стаменић, такође је доживела тужан
тадашње директорке школе Аленке наводно боја на муралу побуђавила.
крај. Наиме, дирекција је одбила да
-  Он је био један од симбола ове
Орешчанин. Отпадање беле фарбе
сликару исплати тадашњих 80 хиља
са зида пробудило је наду запослени школе и налазио се у учионици тех
да динара за слику два са 1,20 мета
ма и руководству школе да „Косовски ничког образовања. Нажалост он
ра. Та слик а је продата једној
бој“ још може да „оживи“, а то сма никада није био заведен код Завода
Румљанки и стајала је у тој кући све
тра и Константин Гушић, наставник за заштиту споменика културе, али су
до 1980. године. Када је она умрла
ликовног, који га је већ једном вратио они знали за њега - каже Горан Жугић
њен супруг је сређивао кућу, а слику
садашњи директор школе.
у живот.
избацио из куће и она је уништена.
Колектив школе те јесени био је
Када би се обезбедила новчана
средства за боју, радови би одмах запрепашћен оним што је урађено са ницима и побуне Врдничана, због уни
почели на реституцији мурала, сматра муралом. Још тада, у зиму 2008. годи штавања мурала смењена је и против
Горан Жугић, директор ове осмогоди не, Аленка због побуне међу настав ње је била поднета кривична пријава
шње школе.
за дело оштећења и уништења
Сликар Воја Стаменић, који
туђих ствари али је судски про
је шездесетих година радио као
цес прекинут јер је застарео.
наставник ликовног у овој шко
- Може се спасити „Косовски
ли у Врднику желео је да тај
бој“, који је Стаменић радио у
мурал буде сећање на мурал
комбинацији експресионизма и
„Косовски бој“ који је нестао
апстрактног сликарства, њего
у изгорелом манастиру Врд
ва обнова је могућа, међутим,
ник 1776. године. Стаменић
да би се ово дело покојног Ста
1965. године одлази у Амери
менића спасило, морали би
ку, а само осам година касније,
бити ангажовани стручњаци - 
његов мурал на школском зиду,
рестауратори. Ми имамо жарку
рађен тада земљаним бојама
жељу да он једног дана осване
је прекречен.
на зиду, али средства за њего
Већ 1991. године „Косов
ву обнову немамо. Једино кад
ски бој“ је поново „откривен“,
би се јавили људи добре воље
наставник ликовног – сликар
и помогли нам да он „осване“ - 
Константин Гушић показује на зиду отпадање фарбе
Гушић радио је четири пуна
истиче Жугић.
С. Костић
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VREMEPLOV
27. септембар
1825. Првом у свету јавном
железничком пругом Дарлинг
тон-Стоктон, у североисточној
Енглеској, кренуо воз с првом
парном локомотивом, којом је
управљао њен конструктор
Џорџ Стивенсон.
1940. Немачк а, Италија и
Јапан у потписали Берлину
десетогодишњи војни и еко
номски пакт Осовина БерлинРим-Токио.
28. септембар
1914. Умро српски композитор
и музички педагог Стеван Сто
јановић Мокрањац.
1958. У Француској одржан
референдум на ком је прихва
ћен нов Устав, чиме је почело
раздобље Пете Републик е.
Новим Уставом ојачана пред
седничка власт.
29. септембар
1758. Рођен енглески адмирал
Хорацио Нелсон, један од нај
већих стратега у историји
поморских ратова. Однео
кључне победе над Наполео
новом флотом, а 1805. нанео
катастрофалан пораз удруже
ној шпанско-француској флоти
код Трафалгара.
1854. У Ваљеву умро прота
Матија Ненадовић, војвода и
један од вођа Првог српског
устанка.
30. септембар
1846. Амерички зубар Вилијам
Мортон први употребио ане
стезију приликом вађења зуба.
1941. Почела прва немачк а
офанзива на Москву у једној од
највећих битака Другог свет
ског рата, окончана у јануару
1942. поразом Немаца.
1. октобар
1924. Радио Београд је почео
да емитује програм.
1949. У Пекингу је проглашена
Народна Република Кина на
челу са Мао Цедунгом. За
првог премијера и министра
спољних послова постављен
је Чу Енлај

HOROSKOP
ОВАН:
Очек ујете
новчани добитак који
неће имати везе са
играма на срећу или
наследством. Вероватно је у
питању неки пројекат на коме
сте вредно радили и који почиње
да даје прве резултате. Ако још
увек не знате на шта да потро
шите новац, направите план.
Али не заборавите се почастите
неком ситницом.  
БИК: Вероватно сте
пуни енергије и у
потрази за адекват
ним начинима да је
испољите. Шетња у природи
или оближњем парку била би
пун погодак. Телефонирајте
једном пријатељу и питајте га
да ли вољан да вам се придру
жи. Све је лакше у двоје, зар
не?
БЛИЗАНЦИ: Ваша
подсвест ће ове
недеље бити нарочи
то активна. Могуће је
да ћете прерађивати нека лоша
искуства из прошлости. Ово не
би требало да вас претерано
брине, с обзиром да на тај начин
радите на вашем психичком
здрављу. На крају недеље ћете
се много боље осећати. Време
проводите у дружењу са прија
тељима или члановима породи
це.   
РАК:   Ово је време
када се могу напра
вити неке корените
промене у вашем
односу према послу. Преузмите
иницијативу у своје руке и
немојте се устручавати да
кажете и покажете шта је оно
што желите и шта вам је
потребно. Дефинитивно је да
ћете својим новоформираним
самопоуздањем и иницијати
вом привући пажњу пословних
сарадника.

2. октобар
1608. Холандски оптичар Ханс
Липершеј приказао је у Хагу
први телескоп.
1810. Српски устаници су у
Првом српском устанку под
вођством Карађорђа потукли
код Лознице турску војску
послату из Босне да угуши
устанак.

ЛАВ: Фокусирајте се
максимално на све
оно што вам је битно
у пословном сегмен
ту, колико год вам у неким тре
нуцима изгледало да само при
чате у празно и вртите се у круг
неке нејасне и недефинисане
ситуације ће се брзо рашчисти
ти и имаћете пред собом јасну
слику. Успећете да се на прави
начин поставите према сарад
ницима.

3. октобар
1990. Источна и Западна
Немачка се, после 45 година,
поново званично ујединиле.
Неформално уједињење поче
ло 9. новембра 1989, по паду
Берлинског зида.
1997. Јапански воз на магнет
ним јастуцима брзином од 451
километар на час оборио свет
ски рекорд, на експериментал
ној
жел ез ничк ој
део н иц и
западно од Токија.

ДЕВИЦА: Не да сте
активни, него не зна
те где ударате када
је посао у питању.
Улазите у једну нову животно –
пословну фазу која ће вам доне
ти напредак и просперитет.
Немојте да се нервирате, јер ће
вас ситуације кочити јер ћете
наилазити на околности које су
вам нејасне. Ово је само тренут
но стање, већ од другог дела
недеље бићете као змај!

ВАГА: Наредни пери
од ће вам бити пову
ченији, тиши са мање
нервирања него до
сада. Заборавите на то да буде
те у првом плану, сада се више
посветите анализи онога што
сте урадили. Стоје вам неке
недоумице, бићете мало забри
нути јер немате праве информа
ције или су вам неке ситуације
нејасне. Не повлачите никакве
конкретне потезе, сачекајте.
ШКОРПИЈА: Забри
нути сте због неких
својих планова, јер
вам се чини да у овом
тренутку од тог посла нема
ништа. Помало сте исцрпљени
неким договорима и сматрате да
вам могу исклизнути из руку,
поготово што видите да друга
страна одуговлачи и никако да
вам да било шта конкретно. Ово
јесте несигурно време за вас али
страхови и бојазан сада тренут
но могу бити само у вашој глави.
СТРЕЛАЦ: Улазите у
једну сасвим нову
пословну фазу, која
ће вам у будућности
донети велике промене и нове
пословне почетке. Имаћете про
блеме да се договорите са
сарадницима, а ни однос са над
ређенима неће баш увек функ
ционисати најбоље. Ви сте јед
ним већим делом успели да сре
дите ситуацију у својим емотив
ним или брачним односима.
ЈАРАЦ: Време је да
се активирате да
покренете оно о чему
већ дуго планирате и
маштате. Не устручавајте се, не
страхујте од будућности прави је
тренутак да ту будућност прави
те. Усамљени припадници овог
знака имају прилике, имају нова
познанства. Међутим ви идете
опрезно и полако, потребно вам
је време да сагледате ситуацију.

33

Crkveni
kalendar
Среда, 27.
(14) септембар
Воздвижење Часног Крста –
Крстовдан
Четвртак, 28.
(15) септембар
Свети великомученик Никита;
Св. Јосиф Темишварски
Петак, 29.
(16) септембар
Преподобни Доротеј; Св. Кипри
јан; Св. великомуч. Јефимија
Субота, 30. (17) септембар
Свете мученице Вера, Нада и
Љубав и мајка им Софија
Недеља, 1. октобар
(18. септембар)
Свети Евменије Гортински; Све
та мученица Ариадна
Понедељак, 2. октобар
(19. септембар)
Свети мученици Трофим, Сава
тије и Доримедонт
Уторак, 3. октобар
(20. септембар)
Свети великомученик Јевстатије

Чоколадне
коцке
Састојци: 150 г брашна, 60 г
какаа, прстохват соли, 75 г путе
ра, 250 г чоколаде за кување, 230
г шећера, 60 мл млека,  кашичица
екстракта ваниле, 2 жуманца, јаје,
мало уља за подмазивање.

ВОДОЛИЈА: Када је
пословни сегмент, а
нарочито пословна
партнерства и сарад
ње у питању сигурно је да ће
доћи до неких великих преокре
та. Покушајте да идете у корак
са њима и да их прихватите јер
ће вам донети промене којима
сте толико тежили у претходном
периоду. Током ове седмице
будите усмерени на све што је
везано за договоре.

Припрема:  Загрејати рерну на
180 степени. Помешајте брашно,
какао и со. Отопите путер и чоко
ладу и мешајте често. Кад се ото
пити, оставите да се мало охла
ди. Додајте шећер, млеко, екс
тракт ваниле, жуманца и јаје и
мутите док се не сједини. На крају
додајте и мешавину брашна и
мутите док не добијете једнолич
ну смесу. Плех величине 20 x 20
цм подмажите са мало уља и
пеците око 20 минута. Сећи на
коцке и служити охлађене. По
жељи, украсите сецканим баде
мом, лешником или орахом.

РИБЕ: Неко ремети
ваш пословни кон
цепт, тако да сте при
морани да пронађете
заобилазно решење. Понекад је
тешко ускладити различита
интерес овања и заједнички
пословни ритам. Потребан вам
је подстицај и подршка. Емотив
но сте узнемирени. Желите да
оставите позитиван утисак на
особу која вам се допада.

• Не претеруј толико са
модом. Боја конопца не
мора да се слаже са
бојом врата.
• Некад сам био уобра
жен, али сам се ослобо
дио те мане. Сад сам
савршен!

СПОРТ
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Круш евац:
Нап ред ак
–
Мачва 3:1; Београд: Црвена
Звезда – Војводина 2:0; Луча
ни: Младост – Вождовац 1:3;
Земун: Земун - Спартак ЖК 1:1;
Ниш: Раднички -  Јавор-Матис
1:0; Беог рад: Рад – Партизан
2:4; Београд: Чук арички –
Борац 2:0; Сурдулица: Радник
- ОФК Бачка 3:1

Бачка Топола: ТСЦ – Бежа
нија 4:0; Врање: Динамо – Про
летер це играти у понедељак;
Добановци: Будућност -  Рад
нички (П) 3:1; Горњи Милано
вац: Металац – Темнић 2:0;
Челарево: ЧСК Пивара – Сло
бода 3:1; Јагодина: Јагодина –
Инђија 0:0; Београд: Синђелић
– Телеоптик 0:0; Нови Пазар:
Нови Пазар - Раднички (К) 0:1

Пригревица: Братство 1946
- Раднички (НП) 1:0; Шид: Рад
нички (Ш) – Борац 0:1; Стари
Бановци: Дунав - Младост (БЈ)
1:2; Панчево: Железничар - 
Црвена Звезда 3:1; Сремска
Митровица: Раднички (СМ) - 
Динамо 1945 0:1; Суботица:
Бачка 1901 -  Бечеј 1918 0:4;
Зрењанин: Раднички (З) – Оџа
ци 3:2; Нови Бановци: Омла
динац – Цемент 2:2

Дивош: Хајдук (Д) - Слога (Т)
2:0; Купиново: Купиново –
Сремац 1:2; Стара Пазова:
Јединство -  Борац (НС) 1:0;
Бешка: Хајдук (Б) -  Слога (Е)
0:2; Нови Сад: Кабел – Индекс
1:1; Нови Сад: Славија - Борац
(Ш) 2:4; Белегиш: Подунавац –
ЛСК 6:1; Чуруг: Хајдук (Ч) –
Југовић 4:1

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

10
10
11
11
10
11
10
11
11
10
10
11
11
11
11
11

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

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

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

24:1
22:9
14:10
15:9
21:10
12:10
12:11
12:20
19:18
8:8
14:14
17:19
11:20
9:21
4:18
6:22

28
23
22
21
19
19
18
15
14
13
12
12
8
6
4
4

СРЕМСКА
ЛИГА
Мартинци: Борац (М) – Сло
вен 3:2; Мачванска Митрови
ца: Подриње – Партизан 2:0;
Салаш Ноћајски: Будућност –
Љуково 2:1; Голубинци: Јадран
– Железничар 0:4; Јазак: Рудар
– Хртковци 4:2; Путинци: ПСК
-  Граничар 1923 0:1; Доњи
Товарник: Слобода - Борац (К)
2:0; Рума: Први Мај – Напредак
4:0
01. Слобода
02. Подриње
03. Први Мај
04. Железни.
05. Граничар
06. Борац (К)
07. Борац (М)
08. Рудар
09. ПСК
10. Љуково
11. Будућност
12. Хртковци
13. Напредак
14. Словен
15. Партизан
16. Јадран

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

9:0
8:3
16:4
17:3
14:6
10:7
12:10
9:11
4:6
7:9
11:15
8:16
2:9
8:13
5:2
3:19

16
15
14
13
13
10
10
9
7
6
6
5
4
3
1
1

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Вашица: Напредак -  Једин
ство (Љ) 6:2; Батровци: Омла
динац -  Обилић 1993 3:4; Бин
гула: ОФК Бингула – Сремац
1:1; Бачинци: ОФК Бачинци –
Јединство 1:0; Јамена: Грани
чар – Једнота 1:2; Гибарац:
Синђелић - Ердевик 2017 1:2
01. Обилић
02. Ердевик
03. Напредак
04. Јединство
05. ОФК Бачи.
06. Синђелић
07. Сремац
08. Једнота
09. ОФК Бингу.
10. Омладинац
11. Граничар
12. Јединс. (Љ)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

17:6
13:5
18:6
13:7
13:7
10:8
13:12
12:11
8:8
7:19
6:20
6:27

16
16
14
12
9
8
7
7
6
3
3
0

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

6
5
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

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

13
12
12
12
11
10
10
9
9
9
7
6
6
4
2
1

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

22:3
14:3
12:4
10:6
13:7
6:3
9:8
10:5
9:9
11:14
5:8
3:12
8:14
2:13
2:12
4:19

18
16
16
15
13
11
10
9
9
9
6
4
3
1
0
0

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ПЕЋИНЦИ

Манђелос: Фрушкогорац - 
Фрушка Гора 3:1; Шашинци:
Слобода - Доњи Срем 2015 1:3;
Буђановци: Младост -  Зек а
Буљубаша 4:2; Брестач: Бре
стач – Хајдук 4:1; Нови Карлов
ци: Полет – Митрос 3:2; Бикић
До: Бикић Дол -  Граничар (К)
3:0; Обреж: Граничар (О) –
Слога 3:1; Доњи Петровци:
Доњи Петровци – Напредак 0:0

Хајдук 1932 3:1 Камени;
Ловац 1:2 Шумар; Словен 3:3
Сремац; Младост 4:0 Витез.

01. Д. Петровци
02. Напредак
03. Младост
04. Грани. (О)
05. Ф. Гора
06. Фрушког.
07. Хајдук
08. Слога
09. Доњи Срем
10. Митрос
11. З.Буљубаша
12. Полет
13. Бикић Дол
14. Брестач
15. Слобода
16. Гранич. (К)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

1
1
1
0
1
1
3
0
1
1
1
1
0
0
1
1

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

20:1
16:7
13:8
12:12
13:12
9:8
11:10
10:10
10:9
11:11
14:15
9:11
7:7
8:23
9:16
3:15

16
13
13
12
10
10
9
9
7
7
7
7
6
6
4
1

ОФЛ ИНЂИЈА 
– СТАРА ПАЗОВА
Јазак: Цар Урош -  Слога (М)
0:1; Јарковци: Борац – ЧСК је
одложено; Ривица: Планинац
– Крушедол 0:5; Крчедин: Фру
шкогорац – Раднички 0:0;
Крњешевци: Слога (К) – Дунав
2:1.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

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

4
4
4
3
4
4
3
4
3
3

3
2
2
2
1
1
0
1
0
0

1
2
2
1
1
1
3
0
1
0

0
0
0
0
2
2
0
3
2
3

19:6 10
10:4 8
7:4
8
7:4
7
5:7
4
7:12 4
2:2
3
7:11 3
2:5
1
1:12 0

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Младост
Хајдук 1932
Шумар
Сремац
Камени
Ловац
Витез
Словен

4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
2
1
1
1
0

0
0
0
1
0
0
0
1

0
1
1
1
3
3
3
3

14:1 12
13:5 9
11:5 9
9:7
7
5:10 3
6:14 3
6:15 3
5:12 1

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

15:5
14:3
11:5
9:6
13:5
15:10
10:10
6:5
5:8
5:7
7:10
6:11
10:20
8:13
8:15
4:13

16
15
13
13
11
11
9
8
8
6
6
5
5
4
3
1

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Сремска Рача: Срем - Слога
(З) 7:0; Шуљам: Напредак –
Планинац 1:4; Велики Радин
ци: Борац (ВР) – БСК 0:3; Ноћај
је био Слободан
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

БСК
Срем
Планинац
Слога (З)
Напредак
Ноћај
Борац (ВР)

3
2
2
2
3
2
2

2
1
1
1
1
0
0

1
1
1
0
0
1
0

0 15:2
0 8:1
0 5:2
1 3:7
2 3:15
1 1:4
2 0:4

7
4
4
3
3
1
0

ОФЛ РУМА – ИРИГ
01. Јединс. (Ру)
02. Полет
03. Јединс. (П)
04. Слога
05. Фрушког.
06. Сремац
07. Јединс. (К)
08. Граничар
09. Младост
10. Борац
11. 27.Октобар
12. Војводина

5
4
5
5
5
4
4
5
5
5
5
4

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

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

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

8:3 15
13:2 12
15:5 12
26:7 9
9:10 8
16:5 7
7:3
6
9:14 6
3:18 4
5:20 1
2:17 1
2:11 0

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

КУП СРБИЈЕ У АСО САВАТЕУ OДРЖАН У РУМИ

Домаћинима највише медаља
КУП Србије за пионире и
кадете и Универзитетско
првенство Србије у асу сава
теу одржано је 24. септембра
у румској Хали спортова. Уче
ствовало је 12 клубова са 91
такмичаром. Најуспешнији је
био Савате бокс клуб „Рума“
са освојених девет златних,
пет сребрних и једном брон
заном медаљом.
Организатори првенства били
су Савате бокс клуб „Рума“ и
Савате савез Србије, а покро
витељи Министарство омла
дине и спорта и Општина
Рума.

- Презадовољан сам резулта
том спортиста нашег клуба
који су убедљиво освојили
прво место на овом такмиче
њу   и захваљујући њима у
укупном пласману за ову
годину на свим званичним
такмичењима Савате савеза
Србије наш Савате бокс клуб
„Рума“ заузео је прво место
од 25 клубова. Другим речима
Савате бокс клуб „Рума“ је и
првак Србије за 2017. годину
– рекао је Миодраг Ракић,
тренер и председник СБК
„Рума“.
С. Џ.

36
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Шампионат
Србије
Нови успех остварили су
овога пута најмлађи атлетича
ри „Сирмијума“ на шампионату
Србије за млађе пионире у
Крушевцу. Душан Лазић је
остварио велики успех на свом
првом велик ом такмичењу
освојио је сребрну медаљу у
трци на 300 метара са резулта
том 42,26. На корак до медаље
била је Катарина Живановић
која ја у спринту на 60 метара
заузела четврто место. Запа
жена је била и Вања Милано
вић у трци на 300 метара која
је у овој дисциплини оствари
ла лични рекорд.
Запажени су били и сениори
„Сирмијума“ у оквиру такмиче
ња Велик а награда Србије.
Никола Првуловић је био тре
ћи у дисциплини бацање
копља са резултатом 70,45
метара док је млађи јуниор
Огњен Деспић заузео четврто
место бацивши копље 52,65
метра. И Немања Јоргић је у
спринту на 100 метара био
четврти.
Г. П.

Бициклистичка
трка у Моровићу
У недељу. 24. септембра,
одржана је бициклистичка трка
Првенства Војводине у две
дисциплине -  друмска трка и
трка на хронометар, у органи
зацији Бициклистичког савеза
Војводине и Бициклистичког
клуба „Шид“ из Шида.
Друмска трка одржана је у
Моровићу. Дванаест категори
ја такмичара возило је кружне
трке у дужини од 3,3 киломе
тра, а број вожених кругова
зависи управо од такмичарске
категорије.

27. SEPTEMBAR 2017.

ОДБОЈКА У РУМСКОЈ ХАЛИ

Прва победа Визуре

Визура у акцији

О

д септембра један од
најбољих женских одбој
кашких клубова Визура
наступа под именом Визура - 
Рума.
Први тренинг после преме
штања седишта у Руму имали
су 18. септембра, a одиграна је
и тренинг утакмица са екипом
Лугож из истоименог румунског
града. Визура је победила са
3:0.
Дејан Десница, шеф Струч
ног штаба Визуре рекао је том
приликом да се нада да ће гра
ђани руме бити задовољни
оним што ће моћи да виде јер
је Визура актуелни шампион
државе .
– Такмичимо се на три фонта
- играмо и Лигу шампиона и то
групну фазу где су све изузетно
квалитетне екипе и где ће
одбојка бити на светском нивоу.
Рума је један леп градић са

пријатним људима, у хали
може да се игра Лига шампио
на а сигуран сам да ће се ура
дити нешто и по питању пода,
тарофлекс подлоге, на којој
ћемо играти. Договор је да се
сви потрудимо да свим екипа
ма пружимо што боље услове.
У новој сезони имамо највиша
очекивања -  ми имамо четири
титуле шампиона државе и то
нас обавезује да сваке године
напредујемо. Тим се није пуно
променио и амбиције су нам –
прошле године нам је измакао
Супер куп и Куп јер смо изгуби
ли у финалу, али смо освојили
првенство. Било би добро да те
трофеје освојимо овде ове
године, а првенство нам је на
првом месту -  рекао нам је на
почетку првог тренинга Дејан
Десница.
Лугож из Румунијесе од 12
екипа, налази у горњем дому,

али је њихова лига доста јака.
- Они имају и две наше игра
чице - Нину Јакић и Александру
Цветичанин, а и нашег тренера
Луку Валеријана. 10. октобра је
Супер куп борба за први тро
феј, од три -  Супер куп, Куп и
првенство, а ту се састају првак
лиге и првак купа Јединство из
Старе Пазове и ми – игра се
само једна утакмица и надам
седа ћемо уз помоћ публике
доћи до првог трофеја. Овде је
супер, већ сам била овде са
репрезентацијом тако да ми је
ово све познато -  каже Сара
Лозо, примач Визуре.
Лука Валеријан, тренер Луго
жа је истак ао да је Визура
првак државе и добра екип.
-   Визура је преко наших
могућности тренутно - рекао је
тренер гошћи Валеријан, што
се и испоставило као тачно,
после победе Визуре.
С. Џ.

АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА

Успешни Митровчани

С

едам чланова АК „Срем“ наступило
је на Првенству Србије за млађе
пионире у Крушевцу 23. септембра и
освојене су две медаље, злато и сребро.
Ксенија Зорановић нова је шампионк а
Србије на 60 метара, а до одличја је стигла
новим личним рекордом 8,24 секунде.
Имала је најбоље време у квалификација
ма (8,33), финале је истрчала концентри
сано и са великом жељом да победи. Мила
Миљковић је освојила сребро у бацању
кугле (2кг) новим личним рекордом од
11,52 метра што је за чак 54 центиметра
боље од њеног досадашњег најбољег
резултата.
Четврто место је освојио Дражен Бего
вић у бацању вортекса. Код девојчица,
такође у бацању вортекса, шесто место
освојила је Лана Крњевић резултатом
46,26 метара, а Милана Симић је била

осма у дисциплини скок у даљ из зоне
одскока резултатом од 4,71 метра.
У сениорској конкуренцији за Велику
награду Србије боје „Срема“ бранили су
копљаш (800г) Ведран Самац и Сара Ста
нимировић у дисциплини бацање диска
(1кг). Ведран је био другопласирани резул
татом 73,61 метар, док је Сара заузела
треће место са пребачених 21,17 мета
ра.
На Госпојинском атлетском митингу за
млађе категорије одржаном на новој
шабачкој атлетској стази у организацији
АШК „Темпо“ наступило је девет атлетича
ра „Срема“ а освојено је чак тринаест
медаља. Златне медаље су освојили Ката
рина Шкорић (даљ зона + 200м), Алексан
дар Јефтић (даљ зона, 200м), Ђорђе Топић
(вортекс), Наталија Крстић (кугла 3кг),
Лана Крњевић (вортекс) Сребрни су били

Ведран Самац
Лазар Андрић (даљ зона + 60м), Теодора
Чонић (200м), Лука Крњевић (вортекс), док
су бронзане медаље освојили Сара Берток
(У20) и Теодора Чонић (60 м). Најбоље
резултате међу њима су остварили Ђорђе
Топић у вортексу (преко 52м), Катарина
Шкорић и у даљу (3,53м) и на 200 м претр
чавши их за 31,5 секунде.
На отвореном првенству Београда за
јуниоре у трци на 5.000 метара наступили
су Мирко Мауна и Дејан Антуновић. Мирко
је победио резултатом 16:43,50, док је
Дејан био трећи са 17:17,34.
Д. М.
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MEДАЉЕ ЗА КАЈАКАШЕ „ВАЛА“

Злато за Зделара

Р

егата „Олимпијске наде“ одржана је од 15.
до 17. септембра у чешким Рачицама. На
највећем међународном такмичење за
узраст од 15 до 17 година наступило је око 800
такмичара из 33 земље широм света. Кајакашка
репрезентација Србије наступила је са 32 такми
чара, од којих су шест из Кајак клуба „Вал“ - Оли
вера Михајловић, Анастазија Бајук, Бојан Зделар,
Стефан Врдољак, Огњен Масталовић, Огњен
Њежић као и тренер Ненад Косијер. Србија је
освојила укупно четири медаље, а Митровчанима
су припале чак три медаље – две златне и сребр
на.
Бојан Зделар је у кајаку једноседу на 500 мета
ра за 2000. годиште освојио златну медаљу, где је
сребро припало Данцу Расмусу Кнудсену, а брон
за представнику Мађарске Тибор Бенедек Кошу. У
истој дисциплини, Стефан Врдољак заузео је
шесто место.
У трци на 200 метара Бојан Зделар је такође
освојио златну медаљу, испред сребрног Словака
Матуша Јединака и бронзаног Пољака Бартоша
Грабовског. Стефан Врдољак је и овој дисципли
ни имао запажен наступ заузевши седмо место.
Стефан Врдољак и Бојан Зделар су наступили
и у двоседу на 200 метара где су освојили сребро
одличје, иза златних Немаца Веленда и Вауриха  
а испред бронзаних Летонаца Ламбертса и Лат
Чеипа.
Најближа медаља била је Оливера Михајловић
која је освојила четврто место у кајака једноседу
на 1000 метара за 2002. годиште. Оливера је има
ла одличан наступ и у једноседу на 500 метара
где је заузела седмо место.
Анастазија Бајук и Оливера Михајловић су зау
зеле високо пето место за 2001-2002. годиште у
кајаку двоседу на 200 метара, а Анастазија је
измакло финале у кајаку једноседу на 200 метара
за 2002. годиште пошто је полуфиналну трку
завршила на четвтом месту.

Бојан Зделар
Огњен Масталовић се такмичио у кајаку двосе
ду на 500 метара са партнером из Новог Сада
Луком Алавањом, где је заузео девето место у
конкуренцији 2000. годишта, а надомак финала
били су  у трци на 200 метара пошто су полуфи
нале завршили на четвртом месту.
Огњен Њежић је наступио у двоседу на 1000
метара за 2000. годиште са Луком Алавањом где
су завршили полуфиналну трку на седмом месту.

Б. З.

Пријем у Градској кући

Свечани пријем кајакаша у Градској кући
У Градској кући у Сремској Митровици у петак
22. септембра, организован је пријем за кајака
ше: Оливеру Михајловић, Анастазију Бајук, Боја
на Зделара, Стефана Врдољак а, Огњена
Масталовића, Огњена Њежића и представнике
КК „Вал“, тренера Ненада Косијера и председни
ка клуба Предрага Милковића. Кајакаше је при
мио начелник за културу, спорт и омладину
Илија Недић који је честитао Бојану Зделару на
освојеним медаљама  и осталим кајакашима на
постигнутим резултатима.
Регата „Олимпијске наде“ одржана је од 15. до

17. септембра у чешким Рачицама, које је најве
ће међународно такмичење за узраст од 15 до
17 година. У тркама на 200 и 500 метара, Зделар
је освојио златне медаље, а у двоседу на 200
метара са Стефаном Врдољаком сребрну.
Према речима Бојана Зделара ови успеси му
значе много.
-  Овим освојеним златним медаљама потвр
дио сам освојене прошлогодишње успехе и
закључио сам сезону. Сад се враћам образова
њу, а од априла крећем у нове радне победе -  
рекао је Зделар.
С. К.
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ТУРНИР У ПЕЋИНЦИМА

Кошеви пуни
тројки
Да кошарка спада у сам врх
популарних спортова у пећинач
кој општини, доказ је и кошарка
шки турнир „Викенд под кошеви
ма“ који већ осму годину заре
дом организује Кошарк ашки
клуб „Срем баскет“ из Пећинаца,
под покровитељством Спортског
савеза „Развој спортова“ и пећи
начке локалне самоуправе.
Првог такмичарског дана, у
Спортској хали у Доњем Товар
нику, 23. септембра су кошарка
шко умеће показали млади
кошаркаши 2005. и 2006. годи
ште - КК „Срем Баскет“, КК „Ста
ра Пазова“, КК „Дифенс“ из
Новог Сада и КК „Партизан“ из
Београда. Међу бројним гости
ма, били су и еминентни струч
њаци - Дејан Срзић, тренер мла
ђих категорија у КК „Партизан“ и
Петар Родић, председник Окру
жног кошаркашког савеза Срем.
Приликом отварања турнира
Томислав Ћирковић, директор
пећин ачк е Јавн е устан ове
„Спортски центар“, рекао је да је
име тренера КК „Срем баскет“ из
Пећинаца Живка Мисираче вео
ма цењено у спортском свету и
да је његов допринос кошарци у
општини Пећинци изузетан.
Победник турнира је КК „Пар
тизан“, други је КК „Дифенс“,
трећи КК „Срем Баскет“, четврти
КК „Стара Пазова“. Пре послед
њег кола, организовано је такми
чење у шутирању „тројки“. Најви
ше успеха је имао кошаркаш
Партизана Саво Дрезгић.
Такмичењем 2007. и 2008.
годишта у недељу, 24. септем
бра завршен традиционални
дводневни турнир „Викенд под
кошев има“, у орган из ацији
Кошарк аш ког клуба „Срем
баскет“, под покровитељством
пећиначког Спортског савеза
„Развој спортова“ и Општине
Пећинци.
Кошаркашко умеће на терену
приказали су млади кошаркаши
- КК „Железничар“ из Инђије, КК
„Џокер“ из Београда и два тима
из Пећинаца КК „Срем баскет 1“
и „Срем баскет 2“, а председник
Развоја спортова Синиша Ђокић
изразио је посебно задовољство
јер је турнир постао традиција и
сваке године изнедри бројне
таленте, као што је и ове 8. по
реду.
- Заиста је било велико ужива
ње гледати ове мале кошарка
ше, који неспорно поседују вели
ки таленат. Пећиначка локална
самоуправа и Спортски савез ће
наставити да, у сваком погледу,
створе што боље услове за нај
млађе спортисте, поготово пред
школског и школског узраста.
Посебно нам је драго да је
спортска хала у Доњем Товарни
ку још једном оправдала своје
постојање – истакао је Ђокић.

