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У при су ству пред став ни ка 
држав них, при вред них и 
еко ном ских инсти ту ци ја 

и број них зва ни ца из земље и 
ино стран ства, ком па ни ја ИГБ 
Ауто мо ти ве  Ин ђи ја обе ле жи-
ла је у четвр так, 21. сеп тем-
бра десет годи на успе шног 
посло ва ња на тери то ри ји 
општи не Инђи ја и наја ви ла 
нову инве сти ци ју вред ну два 
мили о на евра. 

Све ча но сти су при су ство-
ва ли пред став ни ци матич не 
ком па ни је из Немач ке, амба-
са де Немач ке у Бео гра ду, 
пред сед ник При вред не комо-
ре Срби је Мар ко Чадеж, пред-
ста ви ци Раз вој не аген ци је 
Срби је, Раз вој не аген ци је 
Вој во ди не, пред сед ник Реги-
о нал не При вред не комо ре 
Сре ма и пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак. 

У име руко вод ства Гру па-
ци је Бау ер хин добро до шли цу 
при сут ни ма поже лео је Јозеф 
Хил мер, гене рал ни дирек тор 
и осни вач гру па ци је и ујед-
но наја вио нову инве сти ци ју 
вред ну два мили о на евра.

- Оно што је пре 10 годи на 
скром но запо че то у изнајм ље-
ним про сто ри ја ма, раз ви ло се 
у вели ку ком па ни ју са 2.300 
запо сле них која у модер ним 
про из вод ним објек ти ма годи-
шње про из во ди и испо ру чу је 
више од 24 мили о на дело ва. 
За то су биле потреб не инве-
сти ци је у објек те, маши не и 
опре му у виду дво ци фре ног 
мили он ског изно са. Уз помоћ 
аген ци је СИЕ ПА, а касни је и 
При вред не комо ре Срби је, 
омо гу ће не су нам суб вен ци је 
које су нам финан сиј ски мно го 
помо гле - иста као је Хил мер и 
додао:

- Са инве сти ци јом од два 
мили о на евра у нај мо дер ни је 
маши не и постро је ња напра-
ви ће мо про из вод ну лини ју за 
про из вод њу мото ра вен ти ла-
то ра у раз ли чи тим вер зи ја-
ма. Про из вод но постро је ње у 
првој фази изград ње тре ба да 

има про из вод ни капа ци тет од 
мили он мото ра вен ти ла то ра 
годи шње. Одлу ка да се про-
из вод ња мото ра вен ти ла то ра 
пози ци о ни ра у Инђи ји поно-
во је знак пове ре ња у буду ћу 
одр жи вост ком па ни је на овој 
лока ци ји. 

Гене рал ни мена џер ком па-
ни је Дали бор Берић иста као 
је на про сла ви 10 годи на рада 
у Инђи ји да се одлу ка матич-
не ком па ни је о инве сти ра њу 

и запо чи ња њу актив но сти у 
Срби ји пока за ла као јед на 
од нај зна чај ни јих за посло ва-
ње гру па ци је И.Г. Бау ер хин у 
Евро пи. 

- Поно сни смо на оства ре не 
резул та те и спрем ни за нове 
иза зо ве, који ће нас у скла ду 
са нашом гло бал ном прак сом, 
али и реги о нал ним и локал-
ним иску ством додат но оја ча-
ти као лиде ра у обла сти про-
из вод ње гре ја ча за седи шта, 
гре ја ча за вола не и сен зо ра за 
оку пи ра ност седи шта - рекао 
је Берић.

Пред став ни ци При вред-
не комо ре Срби је захва лио 
се пред став ни ци ма Гру па-
ци је Бау ер хин што су пре 10 
годи на ода бра ли Срби ју као 
земљу у којој ће изгра ди ти 
фабри ку у вре ме, како каже, 
када усло ви за инве сти то ре 
нису били налик дана шњим.

- Ово је јед на од нај бр же 
расту ћих компанија у нашој 
земљи. Од отва ра ња број 
рад ни ка се пове ћао 17 пута  
- иста као је дирек тор При-
вред не комо ре Срби је Мар ко 
Чадеж.

Пред сед ник Општи не Инђи-
ја Вла ди мир Гак још јед ном је 

под се тио на добру сарад њу 
изме ђу локал не само у пра ве 
и поме ну тог немач ког инве-
сти то ра.

- Ако се сећа те када смо у 
јану а ру отва ра ли нови про из-
вод ни погон, који је у рекорд-
ном року сагра ђен, рекао сам 
да је моја жеља да Општи на 
Инђи ја до 2020. годи не буде 
нај ве ће гра ди ли ште у Сре-
му. Данас са поно сом могу 
да кажем да смо од тада до 
данас уго во ри ли, поче ли са 
изград њом или уско ро кре-
ће реа ли за ци ја седам нових 
инве сти ци ја на тери то ри ји 
општи не Инђи ја. Укуп но ће 
бити отво ре но око 650 рад них 
места, али ово исти чем зато 
што је посто ја ње ком па ни је 
ИГБ у нашој општи ни вели ки 
под сти цај сва ком инве сти то-
ру да баш тре ба да ода бе ре 
Инђи ју као место у којем ће 
гра ди ти сво је постро је ње -  
рекао је Гак.

Доде ље не су и захвал ни-
це нека да шњим пред став ни-
ци ма и запо сле ни ма у  ВИП 
фон ду, који су посре до ва ли 
при реа ли за ци ји ове инве сти-
ци је у нашој земљи.

М. Ђ.

У субо ту, 23. сеп тем бра 
гра ђа ни Инђи је ужи ва ли су 
у музич ком дога ђа ју за све 
гене ра ци је. Пово дом десет 
годи на успе шног посло-
ва ња у Срби ји  ком па ни ја 
ИГБ Ауто мо ти ве на тргу код 
Поште у Инђи ји, уз подр шку 
Општи не Инђи ја за све ста-
нов ни ке Инђи је орга ни зо ва-
ла је  кон церт Мила на Топа-
ло ви ћа Топал ка. Том при ли-
ком слу же но је бес плат но 
пиће за све посе ти о це.

Поклон 
Инђи ји

КОМ ПА НИ ЈА ИГБ АУТО МО ТИ ВЕ ИНЂИ ЈА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА 10 ГОДИ НА РАДА

Уско ро нова инве сти ци ја 
вред но сти два мили о на евра

Пред став ни ци ком па ни је ИГБ Ауто мо ти ве са зва ни ца ма
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Наулазууканцеларијунајпознатијесекретарице
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.

Кадпогледамсвеонефотографијеградоначелника
новијемитровачкеисторије,немамногопојединаца
којимогудасепохвалеучинкомкојићевећнаконпрве

годиневластииматиВладимирСанадер.
Докрајаовегодинебићепуштениурадподвожњаки

базен,двенајвећемитровачкеинвестицијеупоследњих
тридесетгодина.Догодинесезавршаваизградаосновне
школеуМачванскојМитровици.Многиљудикојибуду
пролазилиподвожњаком,илионикојисебудукупалиу
новомбазену,свакакоћесесетитидасуонизавршениза
времеградоначелниковањаВладеСанадера.
Аионће,моћидасепохвалисвојимклинцимадаје

њиховтатанештоважноурадиозаМитровицу.

Санадеркадгод
говориосеби,

подвлачидајеон
тимскииграчидаје

самопојединацугрупи
којаводиполитику

града.Утомештоон
говорисвакакоима

истине,алисамближи
теоријидапресвега
појединци,иливише

њих,чиненајвећидео
ствариусвакомпослу
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ГРАДОНАЧЕЛНИКСРЕМСКЕМИТРОВИЦЕВЛАДИМИРСАНАДЕР

Урађенојемноговише
негоштосамочекивао

Миредовно
сервисирамосве

обавезекоје
имамо.Мој
одговорна

тврдњеопозиције
бибиозаправо
питање:зашто

никоодњихније
кренуоу

реализацијутако
крупнихпројеката

иподухвата?
Зашто?Затошто
јекомпликовано

изатошто
политичкиможда
инијеисплативо

Ускоро ће се навршити година
дана од кад је Владимир Сана
дер на Скупштини града имено

ван за градоначелника.Његовмандат
обележиће свакако изградња веома
скупих и значајних инфраструктурних
објеката.Подвожњакјенапрвомместу,
али ту је и затворен базен који су
Митровчанима обећавалимноги поли
тичари,затимновашколауМачванској
Митровици, која је такође обећавана
деценијама.
СаВладимиромСанадеромразгова

ралисмоотимпројектимаиколикоони
оптерећујуградскибуџет.

МНОВИНЕ:Најављујесеребаланс
буџетазатекућугодину.Штасураз
лозизаовајребаланс?
ВЛАДИМИР САНАДЕР: Разлози су

пресвегатехничкеприроде.Дасепре
расподеле средства по буџетским
позицијама у оквиру већ постојеће
одлукеобуџету.Спремамосеизакон
курсе који су објављени у Покрајини,
тако да смо морали да обезбедимо
додатнасредствакаоучешћеупројек
тима.Очекујемодаћемодобитисред
ства по тим конкурсима и да ће то
повећањеод50милионадинарабити
управо из тих извора. Самим тим и

буџетћебитималовећиодпланира
ног.

Реализација буџета до 30. јуна
2017. била је нижа. Да ли сматрате
даћетобитипроблемдокрајагоди
не,илијенештослабијадинамикау
првој половини године сезонског
карактера,датакокажемо?
Планјеувексамоплан.Такојеиса

буџетом.Некестварисенемогуреали
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 3738

M NOVINE :
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посто.Акоузмемоуобзирдасујануар
ифебруарувекслабијимесеци,тозна
чи да је реализација буџета доста
добра.Акосебуџетреализујеуопсегу
од80до90посто,тосесматраодлич
ном реализацијом. Понављам, неке
позицијесвесностављамонарасходну
страну,собзиромнатодањиховареа
лизацијакрећеусептембру,октобруи
завршавасеуидућојгодини.Међутим,
да бисмо покренули поступак јавних
набавки, морамо те ставке имати у
буџету.Затосматрамда јеовареали
зацијадобраидаћебитиуоквирима
оногаштосмопланирали.

Да ли се могу правити поређења
садругимопштинамауСрему?
Уодносу на друге сремске општине

наш буџет је много већи, али сви су
негденатомнивоуштосетичепуње
ња.Неможесевршитипростопоређе
ње, јер све зависи од тога колико
општинеимајупројекатазареализаци
ју.Другаствар,некитрансферисусти
гликасније,наконјуна,посебноонииз
Покрајине.Такодаћесеонивидетитек
наизвештајузапрватриквартала.

 
Да ли сте задовољни динамиком

реализације најкрупнијих инвести
ција, попут подвожњака, базена,
школскезградеуМачванскојМитро
вициикадасеможеочекиватизавр
шетактихрадова?
Штосетичеподвожњака,планирано

је да радови на самом подвожњаку и
приступним саобраћајницама буду
готовинегдеуновембру.РадовиуФру
шкогорскојулицићесигурнобитизавр
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

цијадијафрагмикојајеутоку.Вишеод
четирипетинепосланаподвожњакује
завршено. Асфалтирање подвожњака
ћесеморатирадитикадабудуасфал
тиране и приступне саобраћајнице,
такав је технолошки процес. Сматрам
да је подвожњак завршен у добром
року.Верујемдасе грађаниматооду
жило, али с обзиром на сложеност
ситуације,навишефазностсамогпро
јектаипроцедуракојејебилопотребно
спровести да би се радови уопште
извели,тендери,јавненабавке,мислим
дасмотоизвелиумаксималнодобром
року. Посебно имајући у виду да смо
каозаинтересованустранууизградњи
ималиЖелезницеСрбије,аидругајав
напредузећа.Све јетотребалоукло
питиимислимдаовајпериододгодину
иподанаколикотрајурадовијеопти
малан. У питању су најкомплекснији
радови у Сремској Митровици после
изградње пешачког моста. Отворили
смо кружну раскрсницу кодХороскопа
којајемораладасерадизбогуклапа
њасаобраћајница.Радимоинтензивно,
свисуукључени,сва јавнапредузећа.
Формиран је облик кружног тока код
Електровојводине,урађенисутампони
и ускоро ће и он бити спреман за
асфалтирање. Подвожњак је капита
ланисложенпројекаткојидобијасвоју
формуисвојизгледиочекујемдаћемо
га у новембру, на задовољство свих
грађана,пуститиусаобраћај.
Штосетичебазена,радовисуодма

клизаистадалеко.Грађевинскирадови
су при крају. Стигла је сва опрема за
базенску технику и машинску салу.
Остало је да се повеже бушотина са
базеномидасеуредиокружењебазе
накакобибилоприкладнозапосетио
це. Мислим да након 3040 година
чекањанаоваквадвапројектагодинуи

Гледамдасвојпосао
радиммаксимално
коректноипоштено,
даштовишеурадим
доксамнаовом
месту.Наравно,

јавностћеценитида
лисамутомеуспео
илинисам.Пројекти
којисераде,нису
самомоји.Онису
пројектиимог

претходникаисвих
људикојисустали
налистуСНСи

добилипреко50посто
гласовабирачау
Митровици,каже

ВладимирСанадер
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подананијенекинарочитодугрок.Не
сматрамдасупробијенирокови.Али,
морамнагласити,упитањусусложени
објекти и увек можете рачунати на
непредвиђене проблеме. Ми смо их
решавали у ходу, али све то захтева
време.Такода,понављам,задовољан
сам роковима, јер овај град је овакве
објектечекаодеценијама.
Кад је реч о школи у Мачванској

Митровици наш план је био дашколу
завршимо за три до четири године.
Али, могу да кажем да ће она бити
завршена за две године. Тренутно
чекамоотварањетендерауминистар
ству привреде за завршне радове.
Завршена је такозвана сива фаза,
остало је да се ураде унутрашње
инсталације,грејање,подови,столари
ја,штобисвекошталооко40милиона
динара.Деонамештајасмонабавили,
део ћемо набавити следеће године.
Реално јеочекиватидаћешколапри
митиђаке,аконеудругомполугодишту
овешколскегодине,ондасигурносле
дећегпрвогсептембра.Мићемонаста
вити рушење старог дела и припреме
заизградњуфискултурнесале.Попро
јектантскојвредноститашколабитре
балодакошта330милионадинара,а
ми ћемо, без фискултурне сале, њу
завршити за100110милионадинара.
Асамафискултурнасаланећекоштати
више од 60 милиона динара. Тако да
ћемо за дупло мање пара успети да
завршимо школу што мислим да је
великиуспех.

Какобистеодговорилинатврдње
опозициједа се због подвожњакаи
базенаништадругоуградунеради,
односнодасесавновацулажеута
два,односнотриобјекта,рачунајући
ишколууМачванскојМитровици?

Кадрадитедваобјектачијаћеукуп
навредностбитимилијардудинара,и
то у локалној самоуправи која има
80.000становникаибуџетодтримили
јардединара,нормалнојеилогичнода
сенекедругестваринераде.Међутим,
ми  радимои канализацију уЛаћарку,
радићемоканализацијууМалојБосни
у Новосадској улици, завршили смо
Радиначки пут. Радимо текуће одржа
вањекојетакођекошта,тујекрпљење
путева, зимска служба. Ми редовно
сервисирамо обавезе које имамо у
областиобразовања.Мојодговорнате
тврдњебибиозаправопитање:зашто
никоодњихнијекренуоуреализацију
тако крупних пројеката и подухвата?
Зашто? Зато што је компликовано и
затоштополитичкимождаинијеиспла
тиво.Али,заразвојградаибудућност,
ово су пројекти који значе и који ће
остатипосленас.Ивидећетедаћесе
запетдодесетгодинапоказатиколико
су битни и значајни за развој града.
Све што Митровица има и што већ
поседујемисмоодржалиназадовоља
вајућемнивоу,и градскипревоз, град
скуплажу(билајесавршена),билојеи
културних манифестација, неких ста
рих,алиинекихновихкојећеподићи
туристичку понуду града. Све се нор
мално одвијало и није се осетило да
новцанедостаје.Мисадправимопро
јектезадаљеиочекујемодаћемооно
штонијеурађено,атребадасеуради,
урадити у наредним годинама. Наш
мандат траје четири године. Сматрам
да смо до сада много тога урадили.
Осталоједасезаврширевитализација
неких улица и путева. Интензивно се
ради и припрема документација како
бирадовиускоромоглидапочну.

Собзиромнатода јеГрадосни
вачДомаздравља,какокоментари

Збогштетекоја
јенасталамићемо
преиспитатирад
свихдиректора,
собзиромнато
дајеистав

министарства
просветедаје
потребнасмена

директоракојиулазе
умасовнесудске

споровебезваљаног
разлога.Постоје

идругемереидруге
казне,анесамо

отказуговораораду
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шете оставку др Владимира
Лукића на место директора
ове здравствене установе.
ШтаћеГрадурадитикакоби
обезбедио здравствену
заштиту становника митро
вачких села којима прети
гашењеамбуланти?
Оставка др Лукића је лични

чин и не бих је коментарисао.
Могу само да кажем да се др
Лукић својски трудио да Дом
здрављазадржипостојећиква
литет услуге у ситуацији када
севрширеорганизацијаисма
њење трошкова у целокупном
системуздравственезаштитеу
Србији. Дом здравља у Срем
скојМитровици јеколатерална
штета,собзиромнатоколико
јеразуђен.Имамомногоамбу
ланти, јер смо гледали да у
сваком селу направимо амбу
ланту.Есад,кадљудиумини
старству праве одређене пла
новеинормативе,ониневиде
нашеразуђенеамбуланте.Они
виде број пацијената и број
лекараикадатоставеуоднос,
ондадођемоуситуацијудаједанброј
лекара не може да се финансира из
средстава републичког фонда за
здравство.Ида,акожелимодазадр
жимотелекаре,морамодаихфинан
сирамо из градског буџета. Локална
самоуправа ће сигурно у буџету за
нареднугодинупланиратисредстваза
лекареусеоскимамбулантама.Мине
желимо да села остану без лекара и
одржаћемопостојећинивоздравстве
незаштите.Мождатонијеекономија,
али је свакако потреба и зато јавне
службеипостоје.ДрЛукић јеимаои
проблем са специјализацијама, мада
јејаснореченодаћеспецијализација
битисамоуслучајудабудедовољан
број лекара који ће моћи да раде.
Нажалостнекењеговеколегетонису
тако схватиле. Ја знам да постоји
потребазаспецијализацијамауДому
здрављаитоодавно,алиминеможе
мо да додатно финансирамо друге
лекаре,јервећфинансирамоодређен
број лекара и стручног особља.
Мислим да су сви требали да схвате
каква је ситуацијаида сачекају.Није
само у њиховом интересу да оду на
специјализацију, него је и у нашем,
алиуовоммоментутобинаправило
одређенихаос.Тунепостојеникакве
зле намере.У најбољој намеридога
ђају се и нежељене последице. Град
ћеморатидафинансирадесетлекара
и четири техничара. То ће ићи по
здравственом програму који усваја
локалнасамоуправа.

Др Лукић је радио коректно свој
посао,алионјетаквогкова,нисмо
свиисти.Усвакомслучајуонјебио
добардиректор.Аиматеидиректо
рекојиправефинансијскуштетуза
градсвојимнепромишљенимпоте
зима, као што је недавни случај у

једној митровачкој основној
школи.
Накнаде штете по судским

пресудама падају на терет
локалне самоуправе. Ми не
желимо јавашлук у школама,
алидиректоришколасуупозо
рениданекрећуудисциплин
ске поступке и отпуштање
запослених уколико заиста не
постоји озбиљан преступ.
Закон је такав да у школама
требасекретаридаводедисци
плинске поступке, а не дирек
тори,штоовденијебиослучај.
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 јенасталамићемо
преиспитатирадсвихдиректо
ра,собзиромнатодајеистав
министарства просвете да је
потребнасменадиректоракоји
улазеумасовнесудскеспоро
вебезваљаногразлога.Посто
јеидругемереидругеказне,а
несамоотказуговораораду.И

темеределују,амањештетемогуда
произведу.Истотако,свакијавашлуки
ненормалнопонашањенаставногосо
бљанећемодозволити.

Ви сте на месту градоначелника
безмало годину дана. Како бисте
оценили свој рад у првој години и
далистесенекадпокајалиштосте
прихватилиовуфункцију?
Јанегледамтотако,далисекајем

илине.Јасамтимскииграчидугосам
усвемуовоме.Никаднебихоставио
тимнацедилу.Нитисекајемнитисе
радујем. Гледамда свој посаорадим
максимално коректно и поштено, да
што више урадим док сам на овом
месту.Наравно, јавностћеценитида
лисамутомеуспеоилинисам.Про
јектикојисераде,нисусамомоји.Они
су пројекти имог претходника и свих
људи који су стали на листу СНС и
добилипреко50постогласовабирача
у Митровици. Ја не желим ништа да
присвајамзасебе.Алисамимаосре
ћудасенађемначелуградаумомен
тукадатобудеотвараноипуштаноу
рад.Немогу дабудемнезадовољан.
Дошао сам на место градоначелника
са места директора Дирекције за
изградњу града и заједно са бившим
градоначелником Браниславом Неди
мовићем,кренуоусвето.Одпочетка
самутимпројектимазаједносањими
људима који раде у градској управи.
Мислимдасмозаиста,мимомогоче
кивања,успелидаизгурамоовекруп
некапиталнеинвестиције.Тупресве
га мислим на подвожњак, мада ни
базен, ни школа нису мали пројекти.
Следећегодинећунапунити40година
и могу рећи да сам у животу урадио
многовишенегоштосамочекивао.

ВладимирЋосић

Минежелимо
даселаостану
безлекараи

одржаћемопостојећи
нивоздравствене
заштите.Можда
тонијеекономија,
алијесвакако
потребаизато
јавнеслужбе
ипостоје
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КОВАНИЦЕЗАЂАКЕ
ГЕНЕРАЦИЈЕ

Награђено
осамнаест
Mитровчана
УГрадскојкућиуСрем

ској Митровици, прошлог
четвртка, 21. септембра
урученесукованицеђаци
магенерације2016/2017.
године за Сремски округ,
од којих је осамнаесторо
изСремскеМитровице.
Најбољим ђацима ко

ванице је уручио начел
никШколскеуправеНови
Сад  Јован Вукчевић, a
кованице су направљене
одлегуреновогсребраса
ликовимасрпскихдржав
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 уНовом
Саду, али ове године
ШколскауправаНовиСад
је одлучила да уручење
будеудругомграду,тако
да је ове године дома
ћин Сремска Митровица.
Акција је организована
од стране Министарства
просвете, науке и техно
лошкогразвоја. С.К.

ШИД

Децамигранатау
школскимклупама
Током протекле недеље у шидским

основним школама започео је процес
укључивања деце миграната из при

хватнихцентараПринциповацимото хоте
лаАдашевци.Свечанипријемзановеђаке
организованјеупонедељак17.септембрау
подручномодељењу“Сремскифронт”уСо
ту,БикићДолу,анаставазадецумигранте
почелајеиушколама“БранкоРадичевић”у
Шиду,“ФилипВишњић”уМоровићуишколи
“Вук Караџић” у Адашевцима.На свечаном
пријему у Соту поред представника локал
несамоуправеОпштинеШидприсуствовао
јеиначелникШколскеуправеНовиСадЈо
ванВукчевић.Какојетомприликомизјавио,
извршенесусвенеопходнеприпремезапо
четак наставе са децом миграната. Почет
компрошленедељепредставнициШколске
управе одржали су састанке са наставнич
ким већем у наведенимшколама, као и са
саветимародитеља.Премаречимадиректо
ра основнихшкола са подручјашидске оп
штине,извршенесусвеприпремнерадњеза
полазакдецемигранатаушколу.
Штосенастиче,свејеспремнодадеца

похађају наставу уСотуиБикићу, у нашим
подручнимодељењима.Наставууовимоде
љењимапохађаукупно17ородеце.Децасу
припремљена, родитељи су обавештени и
надамседанећебитиникаквихпроблема
истаклаједиректоркаосновнешколе“Срем
скифронт”СлађанаЉубојевић.
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
самвидео колико је нашој децидраго због
доласка нових другара. Деци миграната је
приређенлеппрограмимислимдајетолеп
начиндасеизразидобродошлицатојдеци
– рекао је директор основнешколе “Филип
Вишњић”МиленкоУјвари.
Свечанипријемзадецумигранатаоргани

зованјеиуосновнојшколи“ВукКараџић”у
Адашевцима,гдејеоднајављених11учени
ка,ушколскеклупеселоосамновихучени
ка.
Ми смо их дочекали са осмехом, онако

како приличи деци. Потрудићемо се да се
ониосећајупријатноунашојшколи,дауче
заједносанамапремасвојиммогућностима.
Наставићемо да будемо и у школи добри
домаћиникаквисмоииначеуовојсредини
 истакла је директорка основне школе у
АдашевцимаДрагицаПерић.
О почетку школовања деце миграната у

шидскојопштини,својемишљењеизнелису
ипредставницилокалнесамоуправе.
 Локална самоуправа је својим прису

ствомушколамаукојимасудецамиграната
почелапохађатинаставу,показаладастоји
употпуностиизаовогпројектакоји јеРепу
блика Србија увела ради подстицања и
мешањакултуралностидецеизразличитих
земаља–рекаојеначелникопштинскеупра
веРомкоПапуга.
Засвудецумигрантеобезбеђенјеаутобу

скипревозодприхватнихцентарадошкола
каоиужина.

 М.Н.

КИНЕСКАДЕЛЕГАЦИЈАУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Разговориоспорту
УГрадскојкућијеупетак,22.септембра,стиглајекинескаделе

гација Федерације за школски
спорт.Делегацијајепосетилаградса
жељомдаразговарасапредседником
СкупштинеградаСремскаМитровица
Томиславом Јанковићем на тему
сарадњеиразменеискуставаувези
пројекташколског спорта у интересу
Србије иКине.Делегацију је примио
Томислав Јанковић, који је нагласио
важност сарадње са кинеском деле
гацијом.
Наовомсастанкуразговаралисмо

обудућиммоделимасарадњеионо
ме што је Град Сремска Митровица
урадиозашколскиспортипредстави
лисмоулогуизначајспортауСрби
ји.Надамседаћемоубудућностина
обострано задовољство сарађивати
рекаојеТомиславЈанковић.

ОтомезаштосудошлиуСремску
Митровицу и шта је циљ сарадње
нештовишејерекаоЈангЛиГуо.
ПосетилисмоСремскуМитровицу

са циљем да разменимо искуства и

информацијекојесесувезанешкол
скиспортусредњимшколама,наро
чито у Гимназији  рекао је  Јанг Ли
Гуо.

 С.К.
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ПОЧЕЛАСАРАДОМНЕПАЛСКАИНВЕСТИЦИЈА

НудлеизРумеусвет
Производњаупрвојнепалскојин

вестицијиуСрбији,алииЕвро
пи, фабрици познатих ваиваи

нудликојајесаграђенанаРумскојпе
тљипочелаје19.септембра.Тренут
ноуњојрадистотинакрадника,одто
га70унепосреднојпроизводњи,адо
краја следеће године, према бизнис
плануиуговорутребалобидасеза
посли409радника.Подсетимо,камен
темељац за ову фабрику постављен
је18.априлапрошлегодине.
ФабрикауРумиједеоконгломерата

којисебавебројнимивеомаразличи
тимпословима,тосуинфраструктура,
хотелијерствои туризам,банкарство,
мобилнателефонија,алиипроизвод
њомцигаретаипића.
Поводом почетка комерцијалне

производње у румској фабрици, 20.
септембра је одржана конференција
за новинаре на којој је прво говорио
Слађан Манчић, председник румске
општинекојијеистакаодаћедокра
ја ове године бити примљено још 60
радника.
Вредностовеинвестицијеједевет

милионаевра,аод2014.годинеуна
шу општину се слио 51милион евра
инвестицијаиотворенасубројнарад
наместа.Тосвесеосетииуприливу
уопштинскибуџет,крозпорезназара
де,амитасредствакористимозараз
војинфраструктуре,развојшколства,
здравства...Морамдакажемиданије
тачно да су запослени слабо плаће
ни,каоштојеторанијебило,добраи
квалитетнараднаснагамораидасе

доброплати.Најнижаплатазаједно
ставније послове овде неће бити ис
под31.000динара.Готовоцелањихо
вапроизводњаћесеизвозити,апреко
80процената сировина су производи
изнашеземље,највишеизрумскеоп
штинеуказаојеСлађанМанчић.
Б.К.Лода,генералнидиректорфа

брикеуРумијеизразиозадовољство

штојепостаограђанинРумеукојојје
јаколепопримљен.
Живео сам у шест земаља и ов

демисенајвишесвиђа.Овафабри
каједеоРуме,тојерумскафабрика.
Ми радимо овде са најбољиммаши
нама, тако да је ова фабрика међу
нашим технолошки најсавременијим
фабрикама. Захвалио бих локалној

самоуправи на доброј подршци што
јеидовелодафабрикабрзопочнеса
производњом.МипланирамодаизРу
меширимопосаонаЕвропуиовдеће
бити и комплетан тренинг менаџера
нашихбудућихфабрикарекаојена
енглескомјезикуБ.К.Лодиирекаода
убрзаноучисрпскијезик.
Његовзаменик,АлександарПротић

јеистакаодајеодпочеткаукључену
процесизградњефабрикеуРумиида
јенадобромодносуиразумевањуза
хваланиВладиСрбијеипредседнику
румскеоптшине.
 И он је подвукао да су сировине

готово у потпуности наше, сем неких
зачинаидаћеодтогаиматикористи
произвођачитихсировина,анајвише
румски.

ПрвичовекрумскеопштинеСла
ђанМанчићјеуказаоиначиње
ницу да су непалци били прва

компанијакојајекупилаземљиштена
Румској петљи, чија је вредност око
52милионадинара.Такође,нијепро
пустио да подсети да је „Синовејшн
група“ донирала комплетну спортску
опремузасверумскефудбалскеклу
бове.Манчићјенајавиодаћенасве
чаномотварању5.октобрабитипри
сутанпредседникСрбијеАлександар
Вучић,алиипреко200странихпарт
нера ове велике непалске конгломе
рације.
Тојесвакакодобраинепроцењи

вапромоцијанашеопштине  закљу
чиојеМанчић.

 СмиљаЏакула

Вредностове
инвестицијеје
деветмилиона
евра,аод2014.
годинеунашу

општинусеслио
51милион

евраинвестиција
иотворена
субројна

раднаместа

СаконференцијезановинареуГрадскојкући
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Један одшест пројека
таизпрошлогодишњег
процеса партиципа

тивног буџетирања, по од
луциграђана,ормарићиза
свеученике,реализованје
ових дана у градској ОШ
„ВељкоДугошевић“.
Застаријеученикеорма

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,шефОдељења
залокалниекономскираз
вој и Тима за партиципа
тивнобуџетирање.
Он је истакао добру са

радњусашколомупроце
суреализацијепројекта.
 Колико је ово значајан

пројекат сведочи и пода
так да је у новом циклусу
партиципативног буџети
рања предложен пројекат
набавке ормарића за три
преосталеградскеосновне

школе.Уколико то грађани
изгласају све градскешко
ле ће од следеће године
имати ормариће, а после
претпостављам да би мо
гледаихдобијуишколеу
сеоскиммеснимзаједница

ма рекао јеДраганКоса
новић.
Директорка ОШ „Вељко

Дугошевић“ Јасмина Вука
новићкажедасу,истовре
мено, набављени и орма
рићи за подручне школе у

ВогњуиСтејановцима.
 Ми смо већ раније по

ставили ормариће у учио
ницамаборавказаученике
нижих разреда, а сада ту
погодност имају сви наши
ђаци. Највише користи од

ОСНОВНАШКОЛА„ВЕЉКОДУГОШЕВИЋ“РУМА

Постављениормарићи
заученике

ЈасминаВукановићиДраганКосановић

ПАРТИЦИПАТИВНОБУЏЕТИРАЊЕ

Грађанисеопредељују
докрајасептембра
Токомпроцесапредла

гања пројеката за
финансирање у окви

рупартиципативногбуџети
рања, од предложених око
80,налистизадаљегласа
њедокрајасептембрасе
нашло осам пројеката.
Међуњимаоникојидобију
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
једанзаселаилиобрнуто.
Градски пројектни пред

лози су адапатација и сре
ђивање отвореног спорт

скогтеренакодДомаздра
вља (подлоге на кошарка
шком терену) и дечијег
игралишта, изградња лиф
та за инвалидна и друга
болесналицауДомуздра
вља Рума, обнова дечијих
игралишта у Лењиновој и
Косовској улици у граду,
изградња еко учионице у
Пољопривредној школи и
ормарићи за ђаке у град
скимОШ„ИвоЛолаРибар“,
„Душан Јерковић“ и „Змај
ЈоваЈовановић“.
Сеоскипројектнипредло

зи су постављањемобили
јара за децу у Буђановци
ма, Доњим Петровцима,
Кленку,НикинцимаиМалим
Радинцима, изградња пар
кауцентруВогњаиуређе

њецентрауПлатичеву.
Гласање траје до краја

септембра а званично је
започело 21. септембра на
Градскомтргу.
У том периоду грађани

могу гласати у Услужном
центруОрловићевабр.5и
у згради Општине Рума 
Главна 107 или електрон
скимпутем.Такође,Тимза
партиципативно буџетира
њећебитииуселимарум
скеопштинегдећеграђани
моћи да гласају и упознају
сесаидејомпартиципатив
ногбуџетирања.
Коначна листа пројеката

који ће се финансирати и
реализовати следеће годи
небићепозната6.октобра.

С.Џ.

Грађанигласају
наГрадскомтргу
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ових ормарића имаће они
најмлађи ђаци, поготово
прваци,јерзнамоколикосу
тешке њихове торбе. Ова
ко ће имати могућност да
опрему за физичко и све
оно што им није потребно
оставеуормарићимаиза
кључају,акућипонесусамо
оноштоимтребазадома
ћи,атоћеимиучитељице
рећиизјавилаједиректо
рицашколе.Онаједодала
дасвакиученикимакључ,
као и учитељице, тако да,
акогадецаизгубе,можеда
сенаправидупликат.
Ова посета је била при

лика да Драган Косановић
подсети грађане да је 20.
септембра почело гласа
њезаонепројектеодосам
предложених који ће наћи
своје место у општинском
буџетузанареднугодину.
Гласање траје до кра

ја септембра, а у октобру
ће се знати који ће од пет
градских и три пројекта у
селимабитиодабрана.
Позваобихграђанеда

се и ове године укључе у
што већем броју у гласа
ње,јерјеовоњиховпроје
катисвипредлозиимајуза
циљдаунапредеквалитет
иусловеживотаулокалној
заједнициистакаојеКоса
новић.

 С.Џ.

РУМА:СПОРОФОРМИРАЊЕСТАМБЕНИХЗАЈЕДНИЦА

Немапрофесионалних
управника
НовиЗаконостановањуиодржавањузграда

јеступионаснагу1.јануараовегодине,а
његовимодредбамасепредвиђаобавезно

формирањестамбенихзаједницазасвестамбе
неистамбенопословнезграде.
Овојебитнозасвевласникестановаипослов

ногпростораузградамаколективногстановања
јер се морају формирати стамбене заједнице у
стамбенимзградама,азањиховоформирањесу
надлежнелокалнесамоуправе.
Какобисеуштовећембројустамбенихзгра

да олакшало формирање стамбених заједница
Општинска управа је припремила упутство за
станаре зградарадиформирањапоменутих за
једница,обрасце,правилнике,којаједокумента
цијанеопходнакаоилицакојасузадуженакао
регистраториињиховебројеветелефона.Тосу
коднасЈеленаБркљачиДраганЛешић,аназва
ничној презентацији имамо за то банер  каже
ТањаДробац,шефицаОдељења за урбанизам
играђење.

Она је апеловала на власнике станова и по
словногпросторадаштопреформирајустамбе
незаједницеиодредеуправнике.
УнашемОдељењусмодосадаималисвега

трипријаве,тосудвевећрегистрованеи једна
стамбена заједница која је упоступкурегистра
ције.Информисали смо се и о свим професио
налним управницима до сада и могу да кажем
данеманиједногизРуме,затокажемдасеза
интересована лица могу јавити и за ову обуку
запрофесионалнеуправникеобјашњаваТања
Дробац.
Уколикосенеформирајустамбенезаједницеи

управници,локалнасамоуправаможеименовати
принуднеуправникекакобисеобавезеизновог
Законаиспоштовале.
Тања Дробац каже да би ускоро требало да

имајуитачанбројстамбенихјединицауграду.
УскоробиОпштинска управа уРуми требало

даутврдиинакнадузалицекојећерадитикао
професионалниуправник.

С.Џакула

ТањаДробац

У Сремској Митровици обука за професио
налне управнике зграда још увек није почела,
јерсепријавионедовољанбројљуди.Засада
сезаобукупријавилодесетакљуди,алинеки
већ имају намеру да одустану. Тренутно је у
Сремској Митровици поднето три захтева за
регистрацијузграда.
Свакако,од1.јануарасвезградеморајубити

регистроване и морају имати неког ко ће је
представљати. Ако станари не изаберу лице
којећеводитирачунаозгради,локалнасамоу
праваћебитиуобавезидапоставипрофесио
налногуправника.

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Малиброј
пријављених

РУМАУПРОЈЕКТУХОРИС

Сакомшијамауразвојтуризма
Румскаопштинаје11.сеп

тембрауХрватској, уоп
штини Нијемци потписа

ласпоразумсапартнеримана
пројекту ХОРИС  Општином
Нијемци, Коњогојским удру
жењем „Вранац“ из тог места,
Коњичким клубом „Срем“ из
Сремске Митровица и Сред
њом пољопривреднопрехрам
беномшколом „Стеван Петро
вићБриле“изРуме.
Партнерски споразум пред

ставља надоградњу уговора о
додели бесповратних донаци
јакоји јеопштинаНијемцикао
носилац пројекта склопила са
Агенцијомзарегионалниразвој
републике Хрватске, као упра
вљачким телом програма Ин
терегИпаСрбија  Хрватска у
оквирукојегсепројекатХОРИС
испроводи.

Пројекат ХОРИС предста
вљарезултатдугогодишњеса
радњеианализекојајепоказа
ладасенаподручјуСремаина
подручјуВуковарскосријемске
жупаније крију потенцијали за
развој обједињене туристичке
понуде која би се темељила
назаједничкојбогатојкоњичкој
традицији.
На основу тога, Управљач

ка тела Интерег програма су
ХОРИС препознала као веома
значајанпројекатзацеорегион
и одобрила су његову импле
ментацијуунареднедвегодине
уукупномфинансијскомизносу
од1.417.632евра.
Ово је први пројекат румске

општине који сефинансираиз
ИнтерегИпаСрбијаХрватска
програма, а имплементација
ХОРИСапредстављаизнача

јан инфраструктурни и страте
шкиподухват.
Поредизградњеинфраструк

турних и људских капацитета
какобисестворилиусловиза
развијање богате туристичке
понудеиимплементацијууслу
ге хипотерапије, пројекат ХО
РИСобухватаиизрадусвеобу
хватног и обимног стратешког
документа за развој туризма
којићепокритицеорегионСре
маиВуковарскосремскежупа
није.Каотакав,онћеобухвати
тисвеопштинеСрема,њихове
проблеме, потребе и предлоге
заразвојтуризма.
Каодатумзваничногпочетка

пројекта ХОРИС је одређен 1.
септембар, а пројектни тим са
српскестранејевећкренуоса
имплементацијом пројектних
активности. С.Џ.
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УчитељМатеЖарко(59),којијепре
двегодинебиосуспендовануОШ
„СлободанБајићПаја“,решењем

АпелационогсудауНовомСаду,враћен
јенапосао1.јуна.Али,послесамо23
данапоновојесуспендован,итозбог
физичког,психичкогнасиљаи
дискриминацијеученика,какотврди
АнкицаЈевтић,директоркашколе.
Наконсаслушањасведока,

Тужилаштвоћеодлучитидалиима
елеменатакривичноггоњења,док
директорка,за„Новости“,тврдидасе
нећеобазиратинаодлукеСуда,већћеу
оквирушколскогзаконапресудитидали
ћеучитељдобитиотказ.
Последвогодишњеагонијеисуђења,

далијепрекршиоЗаконоосновама
образовањаиваспитања,збогчегаје
првипутбиосуспендован,сукобна
релацијидиректоручитељсе
наставља.
Насчетворопросветараводилисмо

четвртакенаједнодневнуекскурзијуу
Суботицу.Приликомповратка,возачје
трипутапрошаоистимпутемнаизлазу
изНовогСада.Децасутоопазилаи
некоодњихвикнуоје,дасу
киднаповани,аондајенасталаврискаи
дрекаудвоспратномаутобусуприсећа
сесуспендованиучитељтогпутовања
од10.јуна.Жарконаглашавадаихје
тадазамолиодасвиседнунасвоја
места,вежусеисмиреидасутако
стиглидоСремскеМитровице,гдесуих
сачекалиродитељи.Свакојеотишао
својојкући.
Текпосленеколикосатиоддоласка,

наједномградскомпорталуобјављенаје
весткакосамдецууаутобусу
малтретирао,тукао,вређао.Остаосам
затеченизапањен,неверујућиочима.
Падасамтоурадио,ваљдабиколеге
обавестиледиректорку,аонаполицију,
којајетребалодамеодмахсачекаи
саслушауверенјеМатеЖарко,

додајућидајесањимсвевремена
горњемспратуаутобусабилаједна
учитељица,којајепотврдилапричу.
Онсматрадајесветонамештаљка,

изразлогаштоједиректоркаизгубилана
судупротивњега,идатребадамусе
исплатиокомилиондинаранаконто
заосталихзарада,саприпадајућим
порезимаидоприносима.
Иакоједиректоркипокушаодаобјасни

штаседесилоуаутобусу,АнкицаЈевтић
гаје,ипак,суспендовала.Уразговоруза
„Вечерњеновости“,онатврдидаје
дошлодоинцидентанаекскурзији.
Билојефизичкогконтактадецеиона

судалаизјавууЈавномтужилаштву.Ми
ћемосеушколидокрајамесецасастати
иакоутврдимодајеучитељповредио
Законообразовањуиваспитању,следи
муотказизричитајеЈевтићева,не
објашњавајућикакојеучитељ
дискриминисаодецу,аликажедатоније
билонанационалнојоснови.

КОЛИКОГРАЂАНЕСРЕМСКЕМИТРОВИЦЕКОШТААНКИЦАЈЕВТИЋ,ДИРЕКТОРКА

Школадобилапресуду
милионскуодштетуучитељу
НаосновупризнањаОсновнешколе

„СлободанБајићПаја“,Основни
судуСремскојМитровицидонеоје

пресудукојомсеШколаобавезуједа
исплатиштетунаименеисплаћених
примањазапериоддокјебиопод
суспензијом,односноподнезаконитим
отказом,плуссудскетрошкове,
припадајућукаматуипорезеи
доприносе–укупноокомилионипо
динара.
АдвокатЗорицаЦундра,овако

коментаришеситуацијукојајесвоје
финаледоживеланасуду:
Судје12.септембрадонеопресуду

наосновупризнања,којомјеобавезао
школудаучитељуМатеЖаркуисплати
накнадуштетуувисиникојајеуписанау
изреципресуде.Дозвољенајежалбау
рокуод15данаодданапријема
пресуде.Разлозизаизјављивањежалбе
напресудунаосновупризнањасу
ограничени.Жалбасеможеизрећисамо
акојепрвостепенисудпочиниобитну
повредуодредабапарничногпоступка,
илиакојеизјаваопризнањудатау
заблудиилиподутицајемпринудеили
преваре.Уовомслучајуправобранилац
јепризнаоизјаву.Тужбенизахтевсмо

поднели,паушално,собзиромнатода
МатеЖарконијеимаотачанподатак
коликесуњеговемесечнезараде.
Висинаштетесеодређујевисином
зарадекојубиоставриодајебиоу
радномодносу.Намајесуддоставиоиз
рачуноводствашколеобрачунзарада
којисмомиприхватилиипризналии

такоуредилитужбу.Итакопостављен
тужбенизахтевјепризнат.Сматрамдаје
пресудадонетабезбитнеповреде
парничногпоступка,изјаваопризнању
одстранетуженогниједатаниузаблуди
ниподпринудомилипреваром.Јерсмо
семифактичкиуредилипремањиховој
документацијиизшколе.Нисмо

Личниобрачундиректорке
саучитељем Тражизаштиту

УчитељМатеЖарконаводидајеповодомнајновијегслучаја
обавестиоМинистарствопросвете,Заштитникаграђана,Мисију
ОЕБСуСрбији,идаједописепослаонајошнанеколикоадреса,
свеунамеридабигазаштитилиодсвојевољедиректорке,којага,
какотврди,психичкиузнемирава.

Анкица Јевтић: Не обазирем се на
судске одлуке, већ ћу применити
школскизакон

ДиректоркашколеАнкицаЈевтић
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вештачили,нисмотражилиништавише,
ништаштобимоглодовестиподсумњу
чињеничностањекојејепресудом
утврђено.
Сматрамдабижалбауложенанаову

пресудубиланеоснованаидабибила
поднетауциљупролонгирањапоступка
иотежавањамогућностинаплате

потраживањакојеМатеЖаркоима
премашколи.Тојенанекиначини
злоупотребаправанажалбу.
Помени,требалобивидетинакоји

начинсадаМатеЖаркаисплатити.С
обзиромнатодаосновнијеспоран,да
висинанијеспорна.Висинаје
опредељенапремакњиговодсвеној

документацијишколе.Осталоједасе
исплати.
Школаможемирнимпутемтода

исплати,илидаМатеЖаркопокрене
поступакпринудногизвршења,ато
значиблокадурачунашколе,пописи
проценуимовинешколе,некасредства
подобназаизвршење–кажеЦундра.

„БАЈИЋЕВЕ“ШКОЛЕ ПРИПРЕМИО:ВладимирЋосић

даисплати
МатеЖарку

Акосенеутврдикривица,
исуспензијападауводу
АдвокатЗорицаЦундра,намолбуда

прокоментаришекаковидиовај
случај,каже:

МатеЖаркоукривичномпоступком
ангажоваојебраниоцаизРуме.
ПредкривичнипоступаккодТужилаштва
заказанјеза27.овогмесеца.Сматрамо
дајепоновоМатеЖарконезаконитован
радногодноса,даупоступкукојијесада
актуеланнијеучествоваонипедагогни
психологшколештобибилонормално.
Дасеизјавеученикаињиховихродитеља
дајупредпедагогомипсихологомшколеа
недаихсакупљадиректоршколе.Поново
сведелујекаохајка.Незваничноимам
сазнањадаонраспореднорешењеза
школску2017/2018.годинуниједобио.
Иакоједирекоршколебилауобавези
дањемудонесетораспоредно
решење.Јер,тоштојеонпод
суспензијомнезначиданијерадник
школе.Такође,МатеЖаркоима
незваничнасазнањадајеонаусмено
наједномсастанкунасавничкогвећа
рекладајеонраспоређенуЛежимир,
ауЛежимиругазамењујеДанијела
Ердељан.
Мислимдајеиовајдругипоступак

кренуоисхитрено.Директоркауовом
случајунећеводитидисциплински

поступакускладусаправилимауправног
поступка.Мислимдаћеонаузетисамо
његовуодбрану,ишчитатидоказекојеје
сакупила,закључитиидонетирешењео
отказу.Адаћесуддаљерасправљатии
ондаћемовидетикакоћесетужилаштво
одредити,далићеподизатиоптужниакт
илине.Целатаситуацијајевеома
симптоматична.Уцеодогађајбиморали
битиукључениипедагогипсихолог
школе,аонинисуукључени.Решењео
суспензијиједонетобезставапсихолога,
педагога,безбилочега.Првојеоназвала
полицију,пасуродитељизвалиполицију.

Полицијаједошла,пајеонадонела
решењеосуспензијиадаусвемутоме
системшколенијеучествовао.
Уколикосудненађеелементе

кривичногдела,ионнебудекривзасве
тоштомусестављанатеретјасматрам
данемаоснованизасуспензијуниза
отказ.
Вођапута,СлавицаРадевићкојаје

седеласањимнаистомспратуаутобуса,
ауслучајутаквогзлостављањаи
насилничкогпонашањакојесењему
стављанатерет,онабипутаморалада
зауставиаутобусизовеполицију.Друга

ствар,зарзлостављачбирадецусамо
једнеучитељице?Другаучитељица,
ТањаБерисављевић,изњенеизјаве
невидисеништаштобисеМате
Жаркумоглоставитинатерет.Њега
теретиСлавицаРадевићпосредним
доказимааданацеломдогађајуније
билаприсутна.Акојеонбиона
спратуаутобусаинаспратуаутобуса
билослободнихместа,заштојеона
сатри–четириученикаседеладоле?
Заштонијеседелагоресасвојим
ученицима?Комејеонаоставилате
ученикедаводирачунаоњиховој
дисциплини,сигурностии
безбедности?

УчитељМатеЖарко АдвокатЗорицаЦундра

Основнашкола„С.Б.Паја“
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ЗАВРШЕНИЈУБИЛАРНИ„ПУДАРСКИДАНИ“УИРИГУ

Традицијадугачетвртвека

Концертом Џенана Лоначаревића на
РибарскомтргууВинскојулициуИригу
у суботу, 23. септембра завршени су

25.пореду„Пударскидани“.
Пударски дани трајали су од среде, 20.

септембра,кадајеодржаноМузичко–поет
сковечеуорганизацијиСрпскечитаоницеи
ДруштваИрижана.Следећегдана,учетвр
так,21.септембра,организованје„Пударев
избор“, Сајам вина, наступ домаћег бенда
„Ваннајтстенд“апотомиконцертАмадеус
бенда.
Петак, 22. септембар био је обележен у

знакунајмлађихкојисуималиорганизован
маскенбал,позоришнупредставу,апотомје
уследионаступфолклорниханасамбала.У
петак увечеИрижани су уживали умузици
МиланаТопаловићаТопалка.
Ујутарњимчасовимаусуботу,23.септем

бракуваосепударскипаприкаш,удружења
женанасвојимштандовимапредставилесу
старинске и традиционалне колаче, руко
творине,ручнерадове,авинарисуизложи
ли широку понуду вина. У парку у центру
Иригапостављенесубројнетезге.Продава
лисусеслаткиши,играчке,грожђе...

Успешносу
организовани

25.пореду
јубиларни
„Пударски
дани“.Није

малоистрајати
оволикогодина.

Овоје
манифестација
којајепостала
препознатљива
урегиону,каже

Стеван
Казимировић

ОвогодишњапударкаСаветаКовачевићЦица
ипредседникОпштинеИригСтеванКазимировић
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Председник Општине Ириг Стеван
Казимировић,такођеусуботу,23.сеп
тембра,уприличиојесвечанипријему
Општинигдеједочекаобројнегостеи
пријатеље,патакониовегодиненису
изостали представници локалних
самоуправа из Републике Српске,

БоснеиХерцеговине,сремскихопшти
на, али и први пут представник из
Сисачко  мословачке жупаније из
РепубликеХрватске.
Први човек Општине, није могао

сакрити задовољство због успешних
дана који су за њим, али и бројних

гостијукојисусвојимдоласкомпоказа
ликоликопоштујуИриг.
 Успешно су организовани 25. по

реду јубиларни „Пударскидани“.Није
малоистрајатиоволикогодина.Овоје
манифестацијакоја јепосталапрепо
знатљива у региону. Ово је такође
приликадапредставнициопштинаиз
нашеземљеалиигостијукојидолазе
из иностранства размене искуства,
идејеалиидаседружимо.Кадасмо
кренули са оснивањем ове манифе
стације био нам је циљ да окупимо
наше винаре. 1992. године, када смо
оснивалиманифестацију,виноградар
ствојезамрло,ималисмосамоједан
подрум.Минанашој територијисада
имамо четири велике и 20 малих
винарија. То је једноставно Фрушка
гора.Морамоидаљедаистрајмоса
организовањем ове манифестације
управо због развоја виноградарства
–рекаојеКазимировић.

Бранислав Комазец из Инђије на
овогодишњим Пударским данима
добитник је награде за најбоље
беловиноиракију.Тајнауспехасе,
каже, крије у томе да посао који
радиш мораш да радиш до савр
шенства.
 Већ трећу годину долазимо у

Ириг.Имамотрадицијујошод1936.
године, али је винарија кренула у

озбиљнију производњу предесетак
година.Овегодинебићедобарква
литет грожђа, али су приноси су
умањенидо30одсто.Виноградису
миуГргетегу,окоманастира.Имамо
окоседамхектара,полабеле,пола
црвене сорте. Имамо у плану да
засадимомождајошдватрихекта
ра,идемонаквалитет,ненамасов
нупродају–каженамБранислав.

Најбољебеловиноиракија
винаријеКомазец

БраниславиРадеКомазец

Великапосећеност

ЖиванКасапски
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Гости су истакли како им је овде
пријатно, тедаћеидаљенаставити
пријатељство и сарадњу са овом
локалномсамоуправом.
НаконсвечаностиуОпштинигдесу

сегостиосвежилиипробалиспеција
литетеученикаСредњестручнешко
ле „Борислав Михајловић Михиз“,
присутнисукренулиуобилазакплан
таже јабука домаћинаМиркаПанића
гдесеуживалоузмузикуидобрухра
ну.

АуВинскојулицивеликибројвина
ра,мадасечинидајебројпосетила
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.

Непропуштамоваквуприликудапре
зентујемсвојепроизводе.Штосетиче
понуде,имамцрвеноибеловино.Са
овихпросторасумојпрадеда,дедаи
ја који сам кренуоњиховим стопама.

НајлепшиштандималесуЈазачан
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
похвалебројнимнаградама.

Најбољиштанд

Најлепшиштанд
ималесуЈазачанке.

Онесусвоједруштво
основалепочетком

овегодине,авећсу,
какокажеједна

одчланица,Катица
Јефтићвеома

успешнеимогу
дасепохвале

бројнимнаградама
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Коднасуселукадуђетеудвориштеи
отворите капију, оно што ћете прво
видетијеподрум.Упређашњимгоди
нама у винограду су се углавном
садиле стоне сорте.Од2000. године
крећудасеразвијајувеликевинарије.
Поседујемсамодвахектаравиногра
даитовишесматрамхобијем.Посло
виувиноградукрећупочеткомфебру
ара,режеселозадасевидикаквоје

стањеивећтадаможедасекренеса
резидбом.Поштонемамвеликеповр
шине под виноградом, са пословима
крећем у марту. Углавном резидбу
обављамсам.Тајпосаосеморазна
ти, планираш род самом резидбом.
Кадасетообависачекаседасепоја
ве пупољци, па иде плевидба, зала
мање, кидање заперака...  прича
Касапски из Ривице. Он истиче да

произведеизмеђутридопетхиљада
литаравина,јерсматрадајезалитру
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

дефилефолклорнихдруштва,којису
наступилипредпубликомиупотпуни
лиовуманифестацијусвојимнаступи
ма.
Није изостала ни подршка жена.

Видосава Аврамовић из Нерадина,
председницајеУдружењажена„Нера
дин“којеброји10чланова.Онисусе
представили разним колачима, доне
ле и аронију. Како каже Видосава,
чланицесетрудедаочувајутрадици
ју,какохране,такоирукотворина.
Колаче,гибаницу,хеклано,везенои

старинскерадовеизложилесуупред
ставиле „Врдничанке”. Данка Јухас,
председница актива жена каже да
Активпостојивећ15годинаидаброји
22 чланице. Оне су сваке године
гошћенаПударскимданима.
Наградузанајбољерозевиноинај

бољиподрумоднеојеСаваОдровач
ки, власник винарије „Одровачки”.
Наградазанајбољецрвеновинопри
пала је винарији „Царски виногради”
из Великих Радинаца. Најбоље бело
виноинајбољуракијунасајмујеимао
БраниславКомазецизИнђијеиспред
пољопривредноггаздинстваКомазец.
Најбољи паприкаш скували су

запослени кланице „Змајевац“,док је
награду за најбољи виноград добио
Сава Шућин, такође из Ирига. Воји
славРогуљаизИригавласник јенај
тежег грозда сорта викторија. Тајна
успеха је,какокажеВојислав,утоме
што виноград тражи слугу, а не
господара.

СањаСтанетић
Фото:ЖељкоПетрас

РивичанинСаваОдровачкидобит
никјенаградезанајбољиподруми
најбољерозевино.
Морамоседружитиипосећивати

овакве манифестације у циљу про
моцијемалихвинара.Уовомкрају
смосвиималивиноградеиподруме.
После деведесетих година, поново
јепочеоразвојвинарстваивиногра
дарства. Пре две деценије, моја
породица је имала пола хектара
винограда,садаимадваипо.Међу
тим, потребно је много времена и
улагања. Четири године се чека
првирод,накончегасеморајукупи
ти бурад а када се све обезбеди,
гледаш коме ћеш све то продати.
Потребнанамјемаркетиншкаподр
шка, али и едукација људи – каже
Сава Одровачки који додаје да ће
ове године произвести око 10.000
литара вина, а прошле године је
имао14.000.

НајбољерозевиноСавеОрдовачког

СаваОдровачки

Пољопривредник из Ирига, Сава
Шућин виноградарством се бави 10
година.Наставиојепородичнутради
цију коју је започео његов прадеда.
НаовогодишњимПударскимданима
добиојенаградузанајбољиподрум.
 Производим вино и ракије. Од

ракија ту су виљамовка, кајсија,
шљива, лоза, комовица. Имамо до
четирихектаравинограда.Прошири
ћемогаза једно јутроидућегодине.
Биће мало и стоних сорти. Сорте

шардоне и мерло имамо за сада, а
планирамо и италијског ризлига и
племенку,траминацисовињон.Прво
нам у винограду стиже шардоне,
бела сорта, то смообрали.Искрено
се мало плашим проширења вино
града, јенекаднедостајераднесна
ге.  Највише нам помоћи треба за
бербу и неке пролећне радове –
додајеШућин.Ињему јеовагодина
каже била изузетна, тако да очекује
окопеттонагрожђа.

Наградазанајбољивиноград

СаваШућин
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ПРВИДАНИПАПРИКЕУРАВЊУ

УРавњенаврати
ипопаприкусврати
На агрогастро сцени

Срема и Мачве поја
виласеноваманифе

стација под називом „Дани
паприке“. Манифестација
је одржана у недељу, 24.
септембра у Равњу. Орга
низатор ове манифестације
је удружењеповртара „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“,абило јетуизлага
ча из Засавице и Богатића.
Цео догађај употпуниле су
чланице урдужења жена из
Лежимира,Шашинацаидру
гих места које су на својим
штандовима показале шта
вредне руке сеоских жена
могуданаправе.
Прве„Данепаприке“отво

рио је градоначелникСрем
ске Митровице Владимир
Санадер.
Ово је прваманифеста

ција оваквог типа у Равњу.
Град Сремска Митровица
жели да подстакне про

изводњу паприке, која је
један од најпрофитабилни
јих повртарских производа.
Надамосеитежимодашто
вишехектарабудеподовом
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
помоглисмоимпринабавци
семена. Пласман није про
блем,коимаквалитетимаће
ипласман.Овегодинечла
нови удружења су продава
ли паприку по много бољој
цени него прошле године.
Наш циљ је да што више
младихостанена селу.Ако
будуималидовољноприхо
даиакобудумоглидаживе
од својих прихода млади
ћеостатинаселурекаоје
ВладимирСанадер.
Директор Агенције за

рурални развој Града
Сремска Митровица Петар
Самарџић овом приликом

ВладимирСанадер

Припремањеајваранаравњанскиначин
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Према речима Љубице
Саватић из Засавице, од
производње паприке може
да се живи. У мали поро
дични бизнис прављења
ајварасвичлановипороди
цеСаватићсуукључени,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,којсепочеодасебави
производњом ајвара пре
пет година. За сада своје
производепродајунасајмо
вима,каоштојесајаметно

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

Одајвараможедасеживи

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 крунана
рад повртара, који су годи
нама радили на укрштању,
селекцији  и стварањунове
сорте коју у шали називају
„Равњанска капија“. Данас
јециљдасетасортапромо
више,јерјекарактеристична
покрупноммеснатомплоду
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 јеобележило јепри
премање паприке за пра
вљењеајвара,гдесувред
не чланице разних удруже
њаималеприликудапокажу
какосеправиајвар.Папри
ка сепрала, пекла,чистила,
млелаинакрајупржиласа
уљем, белим луком и још
по неким тајним састојком
којиРавњанкенеодајутако
лако. На манифестацији се
бирала највећа паприка,
најукуснији ајвар и најбољи
ликовнирадови.
Уоквидрудогађајанасту

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

ЉубицаСаватић

ПротаМилорадГолијан
добитник је овогоди
шњег признања за

честитост, коју по први пут
додељује Фондација Зави
чајна кућа. Прича о проти
Голијанупривуклајевелику
пажњу јавности писањем
Дана са, првобитноу тексту
објављеном пре четири
годинеподназивом„Право
славни свештеник у мусли
манскиммолитвама“. 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
изтекстовауДана су.Човек
јепунтолеранције,љубави,
разумевања, пропагира
добросуседске односе и
суживот са другима. Ко би
други могао да понесе ово
признање  каже за Данас 
СтјепанСедер,суоснивачи
председник Фондације.
Наконшто јеупознаопроту
Голијана,Седерсеилично
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
издајником, а супротна
страна непријатељем,
добио јепремештајусрем
скуепархију.Уследиојениз
премештајапопарохијамау
Србији, као и шиканирања
од црквених великодостој
ника.Уследстресовапрота
јеоболео,анакрајуиосле
пео.То ганијеобесхрабри
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.септембранасвеча
ности која је тим поводом
организована у Фондацији
Завичајна кућа уСремским
Карловцима.

К.Ж.

ФОНДАЦИЈАЗАВИЧАЈНАКУЋА

Голијану
наградаза
честитост
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СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕИНЂИЈА

Другиребалансбуџета
икадровскапитања

На16.седнициСкупшти
не општине у Инђији
одржаној у среду, 20.

септембрадонесенајеОдлу
каоребалансубуџетаопшти
не Инђија за 2017. годину. У
складу са одлуком, локал
ни буџет биће увећан за 250
милиона динара. Реч је о
средствимакојасеочекујуод
Управезакапиталнаулагања
АПВојводине,абићеискори
шћеназареконструкцијупута
од Банстола до хотела Нор
цевнаФрушкојгори.Општина
Инђија носилац је поменутог
пројекта каже Владимир Гак,
председник Општине Инђија
идодаје:
Веомаважанпројекат, не

самозаопштинуИнђија,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
ствујууреализацијипројекта,
ми смо одабрани од виших
нивоавластидабудемоноси
оци пројекта. Велико нам је
задовољство јер ће рекон
струкцијом тог пута Фрушка
горазаживетикаотуристичка
атракцијакажеГакидодаје:
 За нас је веома важно, и

за наше стање у буџету, да
комплетне трошкове реали
зацијепројектасносиУправа
закапиталнаулагањаАПВој
водине.
Конкурсјерасписанинакон

поступка јавне набавке кре
ћесеуњеговуреализацијуи
очекујемо да ће реконструк
цијабитиготовадопролећа.
Гак је навеодаће сепред

одборницима у наредном

периоду наћи и предлог тре
ћегребалансабуџетазатеку
ћугодину.Какокаже,тадаће
се тачно знати који пројекти
планиранизаовугодинуипак
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 сањиховом
реализацијом. Ипак, неки од
њих биће пренети у следећу
буџетску годину каже пред
седникОпштинеИнђија.
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,
Народнебиблиотеке„ДрЂор
ђе Натошевић“ и Установе
„Спортски центар“ и имено
ванидиректоринапериодод
четиригодине.
 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
апосебнозаУстановуСпорт
ски центар где смо сви све
доцида супретходне сезоне
оборени сви рекорди у посе
ћености.Овиљудиимајумоје
пуноповерењеалиивећине
одборникакажеГак. М.Ђ.

ПоредОдлукеоребалан
субуџета,већинаодборни
ка позитивно се изјаснила
и увезиостваривањупра
ва на финансирање тро
шкова вантелесне оплод
ње. Новом Одлуком
Општинскогвећапрошире
нисуусловизапаровекоји
покушавајудобитиноворо
ђенче вантелесном оплод
њом. Измењеном одлуком
дефинисаноједасеомогу
ћи право нафинансирање

трошкова једног покушаја
вантелесне оплодње у
текућој буџетској години и
паровима који нису оства
рили ниједан покушај ван
телеснеоплодњеотрошку
Републичког фонда за
здравствено осигурање, а
да су имали најмање два
покушаја без живорођене
деце у здравственим уста
новамаукојимасутрошко
ве сносили сопственим
средствима.

Финансирање
вантелеснеоплодње

СедницаСОуИнђији

ФЕСТИВАЛПРОПОЕТ

Дружење
саписцима
Под покровитељством

ОпштинеИнђија, у периоду од
21.до23.септембраодржанје
први Књижевни фестивал
Инђијапропоет2017.уоргани
зацији Културног центра,
Народнебиблиотеке„ДрЂорђе
Натошевић“ и Удружења Мој
Срем.
Књижевни фестивал Про

поет 2017. настао је са идејом
дасетокомтридана,нанеко
ликолокацијауграду,организу
ју књижевне вечери, дружења
саписцимаипесницима,штоје
употпуњеноипригодниммузич
кимпрограмом.
Фестивал је отворио акаде

мик Матија Бећковић, који је
уједнодобитникпризнањаГран
приПропоет.Њему јенаграду
уручио председник Општине
ИнђијаВладимирГак.

Вишеод40домаћихикњи
жевника из иностранства уче
ствовало јеукњижевнимвече
рима које смо организовали у
библиотеци,ГалеријиКућеВој
новића и на тргу код Поште –
реклаједиректорицаКултурног
центраидодаладасунафести
валу учествовали писци из
Шведске, Мађарске, Босне и
Херцеговине,Румуније,Аустри
је,Турске,Белорусијеимногих
другихевропскихземаља.
Фестивалјесвечаноотворен

у четвртак, 21. септембар у
Кући Војновића, програм је
настављен музичко  поетским
омажомпесникуДушкуТрифу
новићу.Другогданафестивала
у петак, 22. септембра инђиј
скогпублиципредставилисусе
српски писци из иностранства,
анаконтогајеодржаниМеђу
народни књижевни митинг.
Осимкњижевногдела,усклопу
фестивала организована је и
изложбаподназивомСвипред
седнициУдружењакњижевника
Србије,накончега јеодржани
рок концерт група Крамер
(Ниш),Земљотрес (Зрењанин),
SantosBrother(НовиСад),Steel
(Београд)иСтарекуке(Инђија)
у КЦ кафеу.Последњег дана
фестивалаусуботу,23.септем
браписцисууградскојбиблио
тецичиталисвојенове,необја
вљенерукописе.

М.Ђ.
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Пројекат„УСРЕДИШТУПАЖЊЕ:Инђијасликомиречју“финансијскијеподржанодстранеОпштинеИнђија.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

АКТУЕЛНОИЗСРЕДЊЕТЕХНИЧКЕШКОЛЕ„МИХАЈЛОПУПИН“ИНЂИЈА

Садшколаизгледауредно
Током летњег распуста у

Средњој техничкој школи
„МихајлоПупин“ уИнђији

завршенисурадовинапобољ
шању услова за обављање
наставеисвакодневниборавак
ученика и наставног особља у
тој образовној установи. Како
истиче Драгана Младеновић,
директорица СТШ „Михајло
Пупин“ захваљујући средстви
ма које је издвојила Општина
Инђијаокреченоје10.учионица
напрвомидругомспрату.Тако
ђе, излакиране су све дрвене
површине на другом и трећем
спрату.
 Сада школа изгледа уред

ноипотрудићемоседатакои
остане.Следеће годиненам је
упланудаурадимоприземљеи
првиспраттакодабитадаком
плетирали целу школу и била
би у потпуности окречена и
излакиранакажеМладеновић
идодаједасупресвенедеље
почели радови на комплетној
реконструкцијистепеништакод
главногулазаушколу.
 Након реконструкције сте

пеништашколаћебитидоступ

нијаученицимаистранкамаса
инвалидитетомјерјепредвиђе
наизградњарампе.Заовајпро
јекатсредстваувисинимилион
и300хиљададинараиздвојила
јелокалнасамоуправа.Радови
ће бити завршени у току окто
бра.
Према речима директорице

СТШ „Михајло Пупин“ Општи

наИнђија издвојила је и сред
ствазанабавкумашинекојаће
се користити као учило током
практичненаставе.
 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
школикажедиректорицаСред
ње техничке школе „Михајло
Пупин“уИнђијиизакрајдодаје
дасуовешколскегодинеоства
рилиизузетануспехјерсуупи
сали180ученикаи тимепопу
нилисваместа.

М.Ђ.

Комплетнареконструкцијастепеништа

ОДРЖАНА13.ТРАДИЦИОНАЛНАМАНИФЕСТАЦИЈА„ДАНИМЕДА“

МеденивикендуИнђији
УорганизацијиУдружењапчелара„Рој“и Туристичке организације општине

Инђија минулог викенда, у центру
тогсремскогграда,одржанису13.пореду
Данимеда,којисуиовегодинеималипро
дајноизложбеникарактер.
По речима Драгана Вученовића, пред

седника Удружења пчелара „Рој“ учешће
јеузело25учесникаизлагачаизИнђијеи
околинесапреко150различитихпроизво
даодмеда,воска,лековитогбиљаишум
скогвоћа,колача,ракијемедоваче,освежа
вајућихнапитакаисирупанабазимедаи
шумскогвоћа,каоиразнихкремаимелема
укомбинацијимедаитрава.

 Дани меда су манифестација, за коју
можедасекажеда језаживелауправом
смислу те речи и да је заузела значајно
местоукалендаруманифестацијауопшти
ниИнђија.Ово јеидеалнаприликазаоне
којижеледакупемедидасасигурношћу
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
школскеустанове„БошкоБуха“уциљуеду
кацијеопредостимакоришћенамеда,паје
такобилоиове.
И они нешто старији посетиоци су има

ли прилику да чују интересантне приче о
меду,томздравомилековитомпроизводу,
а грађанисумоглидадобијубројнесаве
теувезисастварањемнеопходнихзалиха
пчелињихпроизводапредпредстојећизим
скипериод.
Међубројнимизлагачимабилојеионих

који су сеове године, по првипут појави
линаманифестацијисасвојимпроизводи
ма. Санела Зорић из Инђије пчеларством
се бави последњих пет година и ове, на
Данимамеда,појавиласесачетириврсте
медаиракијоммедовачом.Младапчелар
ка осврнула се и на овогодишње приносе
истакавши да је задовољна јер се веома
краткобавитомврстомпосла.
Задовољнасамјерсмоуспелидаоде

мона свепашеове године.Ценамеда је
нештовишауодносунапрошлугодинуина
то су утицали лошијиприноси. Багремову
пашупрекинулајекиша,збогчегатеврсте
меда има најмање на тржишту и њего
вацена је800динара за килограм  каже
СанелаЗорић,пчеларкаизИнђије.
Из инђијског Удружења пчелара „Рој“

кажудасуоваипрошлагодинабиленајло
шијепоприносимаупоследњих70година
наподручјунашеземље.Такође,овегоди
не најзаступљенији је мешанимед који је
веомаквалитетан.Брендираногмедапопут
липовог,багремовогисунцокретовогимау
мањимколичинамајернијебило,какокажу
изУдружења,обимногнектарисања.

М.Ђ.
„Данимеда“уИнђији
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МАНИФЕСТАЦИЈА„ГАСТРОСРЕМ“29.И30.СЕПТЕМБРАУСТАРОЈПАЗОВИ

УСремуседобро
једе...баш!

Туристичко гастроном
скаманифестација„Га
стро Срем“ биће одр

жана 29. и 30. септембра у
Старој Пазови. За разлику
од претходних година, ове,
манифестација се одржава
наТргуДрЗоранаЂинђића
изациљимадаспојитради
цијуисавременодобакажу
из Туристичке организације
општинеСтараПазова.
 Манифестација се ове

године одржава два дана и
учешћећеузетимногобројна
удружења, произвођачи ме
да и ракије, пољопривред
на газдинства, произвођачи
млека имлечних производа
имногидругикажеМиливој
Ковачевић из старопазовач
ке Туристичке организације

општинеСтараПазова.
Туристичка организација

општине Стара Пазова до
била јеподршкуодлокалне
самоуправеиЦентразакул
туручијисупредставницио
значају манифестације „Га
строСрем“говорилинакон
ференцијизамедијеодржа
нојууторак,19.септембра.
 Одвојили смо „Гастро

Срем“ од Регионалног сај
ма привреде и намера нам
једаследећегодинебудеу
склопу обележавања месне
славе, Светог Илије. Поред
„ГастроСрем“а,утихдесет
дана обележавања славе
биће одржано и Пазовачко
лето,такодаћемообједини
тидвевеликеманифестаци
је кажеГоранЈовић,пред

седник СО Стара Пазова и
додаје:
Миочекујемовеликиброј

гостију, не само са из наше
општине,већиизцелогСре
ма,БеоградаиНовогСада,
јерневидимониједнуатрак
тивнију манифестацију кра

јемсептембраодове.
Програм манифестације

„ГастроСрем“бићеотворен
у петак, 29. септембра у 17
часова. Првог дана предви
ђена је гастрономска изло
жба,такмичењеукувањури
бљечорбеибогаткултурно
 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
„Лексингтонбенд“.
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
комбројукажеОбрадовић.

М.Ђ.

МиливојКовачевић,Туристичка
организацијаопштинеСтараПазова

Миочекујемовелики
бројгостију,несамо

изнашеопштине,већииз
целогСрема,Београда

иНовогСада,јерневидимо
ниједнуатрактивнију
манифестацијукрајем

септембраодове

Сапрошлогодишњеманифестације
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СТАРИБАНОВЦИ

Обновавртића

Имајућиувидусвемањибројдецекоја
се рађају, Покрајинска влада предузима
битнекоракекапобољшањунаталитетаи
бољемусклађивањуродитељства и рада.
ИОпштинаСтараПазоваобезбеђујеусло
везаразвој,васпитањеиобразовањедеце
крозбригуостањуваспитнихиобразовних
објеката.ЈедантакавуСтаримБановцима
биће комплетно адаптиран. Зграда у којој
бораве малишани и васпитачи вртића у
СтаримБановцимастарајевишедеценија,
апроблемисакојимасесусрећуидецеи
запослениодносесепресвегананефунк
ционалност објекта у којем проводе већи
деодана.Захваљујући средствимапокра
јинскеилокалневластиобезбеђенојепре
ко четири милиона динара за комплетну
адаптацијуовогобјекта.Пројектомсупред
виђени следећи радови: замена зидних и
подних плочица, замена прозора и стола
рије,заменасанитаријаимокрихчвороваи
кречењеиуређењеентеријера.Премапро
јектнојдокументацији,радовибимоглида
почнууоктобрумесецу,азавршетакистих
очекујеседокрајагодине. С.С.

НОВИБАНОВЦИ

Реновиранашкола

Три недеље након почетка школске
годинеиуОсновнојшколи„НиколаТесла“
у Новим Бановцима је почела настава,
која није могла да се одржава од због
реконструкције школског објекта. На
радост ученика, родитеља и наставног
кадра,иакосазакашњењемшколскагоди
на је почела у комплетно реновираном
новомделузграде.Замењенјекров,сто
ларија, подови у учионицама, ламинат у
зборници, урађена је нова просторија за
„отворенаврата“иновиулазсаприлазом.
Овихданасеочекујуноветаблеирасве
та, рекао је директор Бојан Ивошевић,
наглашавајућидаћенаставабитинадок
нађенау4раднесуботеиутокузимског
распуста.МиланБеара,заменикпредсед
никаОпштинеСтараПазоваизјавиодаје
локалнасамоуправазаовенаменеиздво
јила20милионадинара. З.К.

НЕВРЕМЕ

Оштећенопреко
500споменика
На територији општине Стара Пазова

невремејеузроковалоделимичнаилипот
пунаоштећењанаспоменицимагробаља,
а има и спомен обележја која су потпуно
срушена. Према речима директорка ЈКП
„Чистоћа“ЈовицеГагрицаукупнојеоштеће
но или потпуно сручено 532 споменика, а
највише у Голубинцима, затим у Старој
Пазови,доксеспорадичнислучајевибеле
жеуСтаримБановцимаиБелегишу.Екипе
овогпредузећасубиленатеренуирадиле

суначишћењуприлазнихстазаиуклања
њу стабала која су пала, а према речима
надлежних екипе истовремено утврђују
којиспоменицисуоштећени,такодаћесе
ускорознатинакојиначинћепородицама
преминулихбитинадокнађенаштета,одно
снонакојиначинћесеспоменицивратити
упрвобитностање. С.С

ЦРВЕНИКРСТ

Акцијау
СтаројПазови
Поводом Светског дана борбе против

Алцхајмерове болестиЦрвени крстСтара
ПазоваделиојенаТргуедукативнелифле
теоовојнеизлечивојболести,узроцимаи
последицама.Премастудијамарађениму
свету,Алцхајмерова болест погађа пет до
осам одсто становништва старијег од 65
година. Међутим,Алцхајмернештедини
млађе особе. Знакови деменције почињу
дасејављајувећнакон45.годинеживота
ипоследњих годинаспустиласестаросна
границакадасеовонеуролошкообољење
испољава.Алцхајмероваболестнијесамо
заборавност.Какоболестнапредујесмању
је се самосталност у свакодневнимактив
ностимаимогућностбригеосеби. Ј.К.

РОМИУСТАРОПАЗОВАЧКОЈ
ОПШТИНИ

Добиликров
надглавом
Решавање питања у области образова

ња,запошљавања,здравственеисоцијал
не заштите, али и становања припадника
ромске националне мањине у старопазо
вачкој општини дефинисане су Локалним
акционимпланомзаунапређењеположаја
Рома у овој општини који је ове године
усвојен за наредних пет година. 
Ромићемоћиод2017.до2021.годинеда
рачунајунапомоћиподршкулокалнеКан

целаријезаромскапитањаиопштинеСта
раПазова,алисвихрелевантнихинститу
ција, дефинисано је овим документом. У
свихдеветнасељастаропазовачкеопшти
ненасељенисуРоми,докнајвећибројпри
падника ове националне мањине живи у
Војки, Голубинцима и Старим Бановцима.
До пре пар година управо они имали су
проблемапопитањустановања,аупроте
кломпериодузахваљујућидобројсарадњи
општине, локалне Канцеларија за ромска
питањаидонатора, горућипроблемвели
ког броја Рома данас је део прошлости.
Поредтогашто јереконструисано10ром
скихкућаиизграђено17купатила,поједи
на ромска насеља после више деценија
добиласуасфалт.Оноштојепланлокалне
самоуправе и старопазовачке канцеларије
заромскапитањаједасеузпомоћдонато
раизградесоцијалнистановизаРомекоји
ће се налазити, управо у Старој Пазови,
наводи се у Локалном акционом плану за
унапређењеположајаРомауопштиниСта
раПазоваод2017.до2021.године. С.С.

СТАРАПАЗОВА

Смотраликовног
стваралаштва

УхолупозориштауСтаројПазовиотво
рена је 14. општинска смотра ликовног
стваралаштва. На смотри учествује 31
аутораи50радова.Највишејеучесникаиз
УЛУСП, затим из Удружења Леонардо из
НовихБановаца,Друштвапријатељадеце
и младих, затим из Уметничког удружења
НоваПазова, чланови КУД „Славко Гајин“
изВојкеиКУД„БранкоРадичевић“изСта
ре Пазове. Селектор овогодишње смотре
МаријанКаравла јеодлучиодасеназон
ску смотру уСремскуМитровицу пласира
18аутораса15слика,једномскулптуроми
једнимрељефом.Малобројнеприсутнесу
поздравили Анђелка Мали, председница
СавезааматераОпштинеСтараПазоваи
Петар Неранџић, секретар Савеза, који је
саопштиоодлукуакадемскогсликараМар
јанаКаравле,онаграђенимуметницимаса
прошлогодишње смотре. Прво место је
припало Миленку Хаџићу, друго Драгану
ЂорђевићуатрећеСинишиПопову,којима
сукаонаградеуручеништафелаји.

Ј.К.

Пројекат„Пазовачкапанорама:навратимаЕвропскеуније–СтараПазова,примериподсетник“финансијскијеподржанодстранеОпштинеСтараПазова.
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Купиник–сведоктешке,
алиисветлеисторије
Уоквиру 4. Међународног

археолошког волонтерског
кампа Купиник, Удруже

ње грађана „Зелени поглед“ из
Купинова иМлади истраживачи
Србијеорганизовалисуучетвр
так 21. септембра  у Купинову
научни скуп под називом „Купи
ник–4до12“, сациљемдасе
научна јавност више заинтере
сује за ово заштићено добро и
допринесе што бржој и бољој
заштитииревитализацијисред
њовековнетврђавеодизузетног
значајазанационалнуисторију.
Археолог Петар Одобашић

председник удружења „Зелени
поглед“изразио је задовољство
штосусепозивунанаучнискуп
одазвали стручњаци из број

нихрелевантнихорганизацијаи
установа.
–Кадајенечемукрајњевреме

кажеседаје5до12,мисмоскуп
назвали„Купиник4до12“,чиме
сможелелиданагласимоургент
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 јепројекаткојићесеради
тидеценијамаизатојеважнода
се томе приступи на што бољи
начинисаштовишепажњекако
се не би направили неки про
пусти. Оно што је важно то је
да експропријација земљишта
улази у своју завршницу захва

љујући ангажовању пећиначке
локалне самоуправе, међутим,
ми можемо већ сада приступи
ти радовима који подразумева
ју недеструктивно испитивање
терена,иускороћемопредузети
првекоракеутомправцу.Данас
смо поставили јасне циљеве и
садакрећемосареализацијом–
истакаојеОдобашић.
Скупу је присуствовало 26

представникабројнихрелевант
нихинституцијаунашојземљи.
Поздрављајући учеснике ску

па, председница пећиначке
Општине Дубравка Ковачевић
Суботички истакла је да зна
чај Купиника превазилази окви
реОпштине Пећинци, али и да
задатак очувања овог бисера
српске историје увелико пре
вазилази могућности Општине
Пећинци, те да је с тога помоћ
шире стручне јавностидрагоце
на.
– Импресионирана сам што

овде видим толико стручњака
и толико представника реле
вантнихинституција,којисвојим
знањемиутицајеммогудадају
немерљив допринос. Надам се
да ћете данас успешно радити
идаћевашданашњирадбити
почетак једног великог подухва
такојићеомогућитидаКупиник
и наредних 500 година поносно
стоји као сведок тешке али и
светлеисторије–реклајепред
седница пећиначке општине и
нагласиладапећиначкалокална
самоуправа већ неколико годи
наподржаванапоренаочувању
последње престонице српских
деспота,међукојима јеиМеђу
народни археолошки волонтер
скикамп.

Историјскаизложба„Купиник
– последња престоница срп
ских деспота“, која је своје
поставке доживела широм
Србије,ималајетакођезациљ
да се културна јавност упозна
са значајем Купиника, као и
алармира. Поставка у Музеју
ВојводинеуНовомСадупочет
коммајаподстаклајеовуинсти
туцију да се активно укључи у
очување овог важног бисера
српске културноисторијске
баштине.
– Нас је подстакла изложба

ЗавичајногмузејаРумаиактив
ностиОпштинеПећинци,дасе
овајизузетнилокалитетпроучи,
конзервираиевентуалнореви
тализује, онолико колико то
будебиломогуће.МузејВојво
диневећ јепредузеонекекон

кретне ствари, а то је договор
саСрпскомакадемијомнаукаи
уметности  одељење историј
скихнаука,дазаједноконкури
шемо код Министарства за
средства када приступимо
археолошким и историограф
скимистраживањимаоветеме.
Што се тиче историографије,
битна је не самовојнаи поли
тичкаисторија,односнодеспот
ска времена, него и црквена
историја,збогсветихБранкови
ћа. Веома је добро да смо
данас разменили мишљења и
очигледноједаћенаовомпро
јектутребатидаучествујевише
појединаца и институција како
би у наредне четири године
резултатибиливидљивииста
каоједрДрагоЊегован,дирек
торМузејаВојводине.

Последњапрестоница

МЕЂУНАРОДНИАРХЕОЛОШКИКАМПНАОБЕДСКОЈБАРИПОЉОПРИВРЕДА

Бесплатна
анализа
земљишта
Иовегодине,уциљуправилне

иоптималнеупотребеминерал
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
територијепећиначкеопштине.
Пољопривредна газдинства

могу се пријавити за анализу у
просторијама Удружења (Јове
Негушевића број 1), Општине
Пећинци (Слободана Бајића
број5,канцеларијабр.30)илиу
најближој месној канцеларији, а
пријавећесеприматиупериоду
од21.септембрадо6.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 унаредне
четири године. Додатне инфор
мације могу се добити путем
телефона022/435110и022/400
711.

НАРОДНАБИБЛИОТЕКА

Продајна
изложбакњига
Најновији и најпопуларнији

насловииздавачкекуће„Лагуна“
сада су доступни и пећиначкој
публициитопосниженимцена
ма. У среду 20. Септембра у
читаоници Народне библиотеке
уПећинцимаотворенапродајна
изложба издања ове реномира
не домаће издавачке куће, а
како нам је рекла директорка
народне библиотеке Невена
Наић, Лагуна је пећиначким
љубитељимаписанеречипону
диланајновијеинајпопуларније
наслове.
Ово једобраприлика за све

љубитељекњигеунашојопшти
ни да допуне своје приватне
библиотеке квалитетним насло
вима по сниженим ценама.
Пећиначка Народна библиотека
имадобрусарадњусаЛагуном,
Овојепетипутдаунашојчита
оници организујемо продајну
изложбу Лагуниних издања, а
изложба ће бити отворена
наредних месец дана – рекла
намјеНевенаНаић.
Љубитељикњигемогупосети

тиизложбуучитаонициНародне
библиотекесвакоградногданау
периодуод7.30до15.30часова.

НаучнискупуКупинову
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Почеладоградњасредњешколе
Председница општине

Пећинци Дубравка
Ковачевић Суботички

са сарадницима је прошле
недеље обишла радове на
доградњиновогкрилаСред
њетехничкешколе„Миленко
ВеркићНеша“ уПећинцима.
Изливенјетемељновогдела
школе у оквиру којег ће, на
964 квадратна метра, бити
смештенодеветновихучио
ница, три кабинета, библио
тека,зборницаичетирикан
целарије.
Председница пећиначке

општине је том приликом
нагласила да се доградња
пећиначке средње школе
реализујеуоквируПрограма
модернизације школа који
реализујеМинистарствопро
свете, науке и технолошког
развоја на основу уговора
Републике Србије и Европ
скеинвестиционебанке.
Трудимоседанашојдеци

пружимо што квалитетније
условезашколовање.Пећи
начкасредњашколајеједан
одпионирадуалногсистема

образовањауСрбији,одове
школске године смо увели и
нове образовне профиле, а
већ две генерације инду
стријских механичара су
добиле посао у компанији
Бош одмах по завршетку
школовања. Доградњом
објектасредњешколе,новим
кабинетима и учионицама
обезбедићемо средњошкол
цима и наставном особљу
знатно боље услове за уче
њеирад–рекла јеКоваче
вић Суботички и додала да
пећиначке локална самоу
прававећгодинамазначајна
средства из буџета издваја
заобновушколскихобјеката,
али да део средстава обез
беђује и кроз пројектно
финансирање,теда јестога
подршка Министарства про
светеизузетнозначајна.
Укупна вредност пројекта

је 60,5 милиона динара, а
пећиначка локална самоу
права језареализацијуовог
пројекта обезбедила земљи
ште и пројектну документа
цију.

СТУДИОЗАМУЗИЧКУЕДУКАЦИЈУИОБРАЗОВАЊЕУПЕЋИНЦИМА

Музикаформираличност
Студиозамузичкуедукацијуиобразо

вањеуПећинцимапочеојесарадом
пре тридесетак година као музичка

секцијауоквирупећиначкогКултурногцен
тра, а за ове три деценије нарастао је до
едукативногцентракојирадипонаставном
плануипрограмунижемузичкешколеичији
полазницистичудипломуозавршенојнижој
музичкој школи, што је услов за упис на
инструменталниодсексредњемузичкешко
ле.
ПокретачкаснагаСтудијамузичкипедагог

БранкаСавић,којаједосаданамузичкипут
извела преко стотину младих талената из
пећиначкеопштине,кажедаСтудиовећ20
година има сарадњу са Музичком школом
„ПетарКранчевић“изСремскеМитровице.

 Захваљујући овој сарадњи деца сву
наставусавладавајууПећинцима,аиспите
полажу у Музичкој школи „Петар Кранче
вић“истичудипломунижемузичкешколе.
Законјеоваквумогућностдозволиоуправо
због малих средина које немају музичку
школу, а понекад имају и више младих
таленатаодвеликихсредина–причаБран
каСавићинаглашавадајепосебнапред
носткојуимајуполазнициСтудијазамузич
ку едукацију и образовање, тошто су сви
програмибесплатни.
–Малојеместанакојимаможетедоби

тибесплатномузичкообразовањеиопшти
наПећинцисепотомеиздвајаодосталих
средина.Тонебибиломогућебезподршке
пећиначке локалне самоуправе. Општин

ско руководство нам је, схватајући значај
раног музичког образовања, бесплатно
обезбедилоадекватанпросториквалитет
не инструменте и пружа нам безрезервну
подршку у реализацији свих програма и
пројеката–наводиБранкаСавић.
Инструменталнепрограменижемузичке

школе у Студију тренутно похађа осморо
учениканаклавируидвојенахармоници,
млађојдецинамењен јепрограмсвирања
синтисајзера, а од ове године уведен је и
програм виолине који се такође спроводи
понаставномпланунижемузичкешколе.
Студиозамузичкуедукацијуиобразова

ње,поредосновнихпрограманижемузич
кешколе,настојидакрозбројнепрограме
ипројектенамењенедеци,алииодрасли
ма, што већи број становника пећиначке
општине упозна са музичком уметношћу.
БранкаСавићпосебноинсистиранаставу
да се раним музичким образовањем код
деценеразвијасамомузичкиукус,већда
музикаизузетноутиченаформирањелич
ности.
Одкључногјезначајакаквумузикудеца

слушају од најранијег узраста, јер деца у
томузрастунисуустањудасамаизаберу
музикукојућеслушатиизатојенамузич
кимпедагозимаодговорностдаимпонуде
квалитетнумузику. Јалично се трудимда
децикрозпрограменашегСтудијапонудим
квалитетан садржај прилагођен њиховом
узрасту,такодаупознавањесамузикомза
њихнебудесамоучењенегоизабава.Да
деца добро реагују на овакве програме
доказ је дечја оперета „Јежева кућица“ –
поносноистичеБранкаСавић.

Обилазакрадова

ЧасуоквируСтудијазамузичкуедукацију



26 27. SEPTEMBAR 2017.  M NOVINE КУЛТУРА

САРАДЊАПИСАЦАПОДУНАВСКИХЗЕМАЉА

ВеликигосподинДунав
Пре четири године крајем

октобра у оквиру међуна
родногсајмакњигауБео

граду потписан је протокол о
сарадњиизмеђуУдружењакњи
жевникаСрбије иДруштва сло
вачких писаца. Циљ ове сарад
њебиојештовишеприближити
литерарна дела два народа. И
несамото,већтојебиоипоче
так припреме за пројекат под
називом „Велики господин
Дунав“, односно издавање
публикације о Дунаву из песни
штвакласиканационалнихкњи
жевности држава које повезује
овавеликаевропскарека.Поред
Мирослава Демака, словачког
писцаизСтареПазовекојивећ
дужевремеживиуБратислави,
иницијаторовесарадњебиојеи
старопазовачки писац и песник
МартинПребуђила.
 Први корак је направљен

прошле године, када су се кра
јем маја у Братислави срели
представници словачког и срп
ског књижевног удружења на
такозваном колоквијуму под
називом „Дунавске елегије“.
Овогодишњи сусрет је уприли
ченод7.до9.септембра,унај

јужнијем словачком местуШту
рово,гдесуучешћеузели,осим
српских и словачких представ
ника, и званични представници
Савеза мађарских писаца из
Будимпеште, Савеза бугарских
писацаизСофије,Савезаписа
цаРумунијеизБукурешта,Дру
штва мађарских писаца у Сло
вачкој и Мађарског просветног
института у Братислави. Међу
народни сусрет у прекрасном
амбијентухотелаТермалуШту
рову заједно су организовали

Друштво словачких писаца и
Удружење књижевника Србије.
Овај значајан пројекат има за
циљдаприпремиииздаантоло
гију, која ће садржати по 10
песамапесникакласикаисва
ке од 10 подунавских земаља
(Немачка, Аустрија, Словачка,
Мађарска, Хрватска, Србија,
Бугарска,Румунија,Молдавијаи
Украјина),којећебитипреведе
не на осам језика (преводи на
немачкибићеизаАустрију,ана
румунскомизаМолдавију),што

значи укупно 800 песама. С
аспектамеђународнезаступље
ности ради се о једном од нај
значајнијихевропскихпројеката
на пољу литературе  истиче
Пребуђила.
Отомедаћеантологијаноси

ти назив „Велики господин
Дунав“, Пребуђила каже да је
назив настао по истоименој
песминашегВаскаПопе,акако
је на скупу рекао председник
УКСРадомир Андрић „у публи
кацијићеглавнилирскиликпое

Koncomoktóbrapredštyrmi
rokmi v rámci
medzinárodného veľtrhu

kníh v Belehrade podpísaná je
zmluva o spolupráci medzi
Združením spisovateľov Srbska
(ZSS) a Spolkom slovenských
spisovateľov(SSS). Cieľom tejto
spolprácejepriblížiťliterárnedie
ladvochnárodov.Anielento,bol
to začiatok príprav na projekt
pod názvom Veľký pán Dunaj,
totiž publikácie o Dunaji z
básnickej tvorby klasikov
národných literatúr štátov, ktoré
spája táto veľkáeurópska 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.
Prvýmkrokomkrealizovaniu

projektabolvlani,hovoríMartin
Prebudilaapokračuje–ked´sa
koncommája vBratislave stretli
predstavitelia slovenského a
srbskéhozdruženiaspisovateľov
na takzvanom kolokviu pod
názvomDujnajskéelégie.Tohto
ročnéstretnutiesauskutočnilov
dňoch7.až9.septembravnajju
žnejšie ležiacom slovenskom
mesteŠtúrovoktoréhosaokrem
srbskýchaslovenskýchpredsta
viteľov zúčastnili aj oficiálni

zástupcovia Zväzu maďarských
spisovateľov(ZMS)zBudapešti,
Zväzu bulharských spisovateľov
zo Sofie, Zväzu spisovateľov
Rumunska z Bukurešti, Spoloč
nosti maďarských spisovateľov
na Slovensku a Maďarského
osvetovéhoinštitútuvBratislave.
Hlavnými usporiadateľmi tohto
medzinárodného podujatia v
prekrásnomambientehotelaTer
mal v Štúrove boli Spolok slo
venských spisovateľov (SSS) a
Združenie spisovateľov Srbska
(ZSS).Cieľomnáročnéhoprojek
tujepripraviťavydaťpublikáciu,
ktorá bude obsahovať po 10
básníodklasikovzkaždéhoz10
podunajských štátov (Nemecko,
Rakúsko, Slovensko,Maďarsko,
Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko,
Rumunsko, Moldavsko a Ukraji
na), v prekladoch do ôsmich
jazykov (preklady v nemčine
budúajpreRakúskoavrumun
čineajpreMoldavsko),tedacel
kovo800básní..Zhľadiskajeho
medzinárodného zastúpenia
pôjdeojedenznajvýznamnejších
európskych projektov v oblasti
literatúry,poznamenalPrebudila.
Otom,žeantológiabudemať

názovVeľkýpánDunaj,Prebudi
lahovorí,žejetotopodľarovno
mennejbásneVaskuPopu,vyni
kajúceho srbského básnika. Jej
súčasťou budú aj fotografie

unikátnych kultúrnohistorických,
pamätných, prírodných a turi
stických miest pri Dunaji – od
jehoprameňavnemeckomČier
nom lesepo jehoústie doČier
nehomora.Akouviedol predse
daSSSMiroslavBielik,zámerom
projektu je zbližovanie podu
najskýchštátovnabázekultúrnej
spolupráce a vzájomného
poznávanianárodnýchliteratúra
kultúr. Prebudila si v rozhovore
prenovinyspomenulajnaslová
predseduZSSRadomiraAndrića
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

minulýchstoročí“–„vmetaforách
básnikov, ktoré obnovujúmiesta
na jeho toku, spájajúce ich so
životne dôležitými významami
vpísanými do identity národov“.
Zároveň uviedol, že duchovné
mosty,ktoréDunajvytváramedzi
národmi, môžu byť oveľa
trvácnejšieakotie,ktorépostavil
človekvúsilíspojiťdvabrehy,a
tak prekonať prekážky, čo
obmedzovalistykymedziľuďmi.
Predseda Andrić tiež navrhol

abysavspoluprácisoSpolkom
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
súčasnýbásnici.Okremdohovo

VeľkýpánDunaj
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rov o tom, čo sa bude robiť
nasledovné dva roky na
zostavení antológie ,  srbskí,
bulharskí a maďarskí básnici
čítali básne v origináloch a
pracovníčkyknižniceavprekla
dochdoslovenčiny.
Projekt Veľký pán Dunaj

zakladá novú formu kultúrnej
spolupráce, ktorá prekonáva
spory medzi jednotlivými
štátmi stredoeurópskeho
a balkánskeho priestoru a
ktorásausilujeozbližovaniea
spoznávanie na báze auten
tických hodnôt, vyzdvihol na
záverrozhovoruMartinPrebu
dila.

A.Simonovićová
Foto:MilanPanić

зијебити,дакле,Дунав,ивеома
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
прекекојестојемеђуљудима.“
Председник Андрић је том

приликом такође предложио да
сеусарадњисаДруштвомсло
вачких писаца већ ове године
кренеусастављањедвојезичне
антологијеукојојбибилозасту
пљено по 20 словачких и срп
скихсавременихпесника.Поред
договора шта ће се радити у
оквиру пројекта следеће две
године песници из Србије,
Бугарске иМађарске читали су
песме на својим језицима, а
раднице тамошње градске
библиотеке у преводу на сло
вачкијезик.
Пројекат „Велики господин

Дунав“ гради нову форму кул
турнесарадње,којацепревази
ћи спорове међу појединим
државама средњевропског и
балканског простора, форму
зближавања и спознаје аутен
тичнихвредности.

А.Симоновић
Фото:МиланПанић

НАРОДНАБИБЛИОТЕКА„СИМЕОНПИШЧЕВИЋ“ШИД

Предавањеосрпским
научницима
Уоквиру музичкоедука

тивногфестивала“Еуфо
нија 4”, а у организацији

ТуристичкеорганизацијеШиду
Народној библиотеци “Симеон
Пишчевић”уШидупрошлене
деље 20. септембра одржано
јепредавањенатему“Божан
сконадахнућеисторијесрпске
наукеПупин,Тесла,Миланко
вић”.Овимпредавањемнаста
вљен је музичкоедукативни
фестивал након летње паузе
сановимдогађајима.
О великанима српске науке

МихајлуПупину,НиколиТесли
иМилутинуМиланковићу,гово
рила је Александра Нинковић
 Ташић интеркултурални ам
басадорУнеско клубаУнивер
зитета Сорбона, председни
ца образовног истраживачког
друштва Михајло Пупин, чији
се немерљив значај огледа у
оживљавањуиосветљењујед
ног од највећих имена српске
наукеМихајлаПупина.
РазговороТесли,Пупинуи

Миланковићујеодогромнева
жности за сваког човека уСр
бији.Минепричамоовдесамо
оњиховимнаучнимиљудским
достигнућима,негоиодругим
темама везаним за њих. Пре
свега то су брилијантна срца,
атекондабрилијантниумови.
Јернисуонимењалисвет са
мо својомнауком, него својим

добрим делима  изјавила је
АлександраНинковићТашић.
Предавач Александра Нин

ковић Ташић,прошлегодине
понела је значајно признање,
личностгодине.Досадајепре
давања о великанима српске
науке,чијисупосетиоциуглав
номбиладеца,одржалауви
шеградовауСрбији.

Сапредавања

УПозоришту„ДобрицаМилу
тиновић“  уСремскојМитрови
ци прошлог четвртка 22. сеп
тембра, одржан је маскенбал
под називом„У бајци станујем“.
Каоисвакегодинеорганизатор
је Библиотека „Глигорије Воза
ревић“,којајеиовогпутауспе
ладаподстакнедечијумаштуи
креативност. С.К.

МАСКЕНБАЛ

Убајци
станујем

КУЛТУРНИЦЕНТАР„БРАНАЦРНЧЕВИЋ“РУМА

Изложбасликапунихбоја
Слике Светлане Јовановић плене бојом и

јакомтекстуром,реклајенаотварањуизло
жбеовеауторкеМилијанаЈуцаЈовановић,

историчаркауметности.Изложбасликајеотворе
на22.септембраурумскомКултурномцентру,а
заинтересованијемогупогледатидо1.октобра.
Милијана је додала да је реч о апстрактним

сликама, али да је приметно да је Светлана
инспирацијуималауприроди.
– Изложба је изузетно богата колоритом и

мислимдаћерумскапубликаиматиприликуда
погледаједнуизузетнодобруиквалитетнуизло
жбу–истаклајеМилијанаЈуцаЈовановић.
Ауторка Светлана Јовановић је рекла да ове

слике припадају њеном циклусу „колорфул“,
пошто нисам нашла адекватну реч на српском,
односноприродапунабоја,аликоднаснемајед
неречизато.

–Тоједеосликакојесупрошлегодинеизло
женеуНародноммузејууШапцу,пожелеласам
и овдеда излажемиРумљани суми изашли у
сусрет.Бавимсетекстуром,бојоминекимимпул
симаизприродекојимепокрећу,такодаовесли
кепредстављајунекимојдоживљајприроде,не
набуквалан,негоапстрахованначин.Тојенеки
мојуметничкиначинвиђењаприроде,пунобоје
итекстуре–реклајесликаркаСветланаЈовано
вић.
РецимодајеСветланарођенауШапцу,амаги

стрирала је на групи за вишемедијску уметност
ФакултетауметностиуБеограду.ЖивиуБеогра
ду где ради као наставник цртања и сликања у
средњојуметничкојшколиТехноартБеоград.
Ималајевишесамосталнихизложбиуземљи

инеколикогрупнихуиностранству.
 С.Џ.
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У„сајберјазбинама“
исрпскедевојчице

Недавни случај хапшења двоје
аустријскихдржављанакојисуу
Бачком Петровом Селу фото

графисали наге девојчице и уживо
преносили њихове порнографске
представе, згрозио је јавност самом
природомдогађаја,азатимичињени
цом да су са свиме били упознати и
родитељи, односно рођацималодоб
нихдевојчица.
ОвајдогађајумирномселууБачкој

класификован јекао„сајбер јазбина“.
Иако се уСрбији о овом појмумало
зна,усветује,последњихгодина,изу
зетно распрострањен. О „сајбер –
јазбинама“ највише знају они који их
стварају, затим педофили који их
користе,алииполицијакојапокушава
дасузбијеовокривичнодело.
 „Сајбер јазбине“ су просторије из

којихсепутеминтернетаиуживо, за
новчану надокнаду, преносе сцене
сексуалног злостављања детета.
Дакле,некипедофилсабилокојетач
кенасветуможедаплатиособикоја
држи„сајбер јазбину“,дазакажетер
мин,аондадатозлостављањепрати
путем рачунара. „Сајбер јазбине“ су
врлоорганизоване.Постојигрупакоја
светоприпрема,затимлицекојеима
полниодноссажртвом,педофилкоји
светогледаиплаћа,инакрају,група
којатајматеријалпретварауснимаки
касније га промовише и продаје
широмсветазановчанунадокнаду.И
мисмо,нажалост,ималитуситуацију

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,забрињавајућеитоштојето
достадуготрајало,адасеништаније
знало. Комшије нису причале, друга
рицесуједнедругеврбовале,доводи
ле у једну исту кућу, а сазнало се
веомавеомакасно.Друштвоутаквим
ситуацијама,кадапостојебилокакве
назнакедаседешаванештоштоније
добро,морадареагујебржеиефика
сније,рекаојеначелникОдељењаза
борбупротиввисокотехнолошкогкри
миналаМУПаСрбије,СашаЖивано
вић, на стручној конференцији „Без
бедност и одговорност 2017“ коју је
недавно у Суботици организовала
ФондацијаТијанаЈурић.
Овајнемилидогађајупотпуностисе

уклапауосновнедефиниције „сајбер
јазбина“иуопштеупрофилеинтернет
педофилије.Жртвеобичнонанаговор
другарица почињу да се баве сајбер
сексом, јер добијају информације да
језарададобра,идатогледајусамо
странцикојеоненикаданећеупозна
ти и видети уживо. Педофили врше
уплате преко агенција за трансфер
новца, а деци су потребне одрасле
особекојећеподићиновац.Упракси
јерегистрованодасуобичнопороди
ца или рођаци девојчица умешани и
даониподижуновац.

Борбапротивпедофилау
Србијитешкаалиуспешна
Одељење за борбу против високо

технолошког криминалаМинистарства
унутрашњихпословаРепубликеСрбије
сматраселидеромуовомрегионупо
питању борбе против педофилије и
других опасности на интернету.Међу
тим, како Живановић каже, постоје и
ограничавајућифакторитокомистрага.
Проблемјештосемисуочавамоса

доказима који су невидљиви, неопи
пљиви, и не налазе се у Републици
Србији, већ негде напољу, а ви их
моратенаћи,документоватиназаконит
начин,иукраткомроку.Кодједноглица
смо, рецимо, пронашли око 720.000
фотографија са сексуалним злоста
вљањем деце и малолетника и 3.700
видео клипова. Наш посао се не зау
стављанатомпроналажењу,већсле
ди идентификација жртава које се
налазенафотографијамаиснимцима.
Далиможетеурокуод48часоваква
литетно да обрадите толику количину
материјалазаједнолице?Довољноје
дапропуститеједнужртвуидатајизвр
шилац евентуално утиче на њу. То је
маливременскирокдабисмоми ква
литетно одрадили наш посао. Даље,
српскаполицијанеможедапровоцира
ниједнокривичноделокаоштотоможе
ФБИ. Не можемо да се представимо
каомалолетна девојчица, да седопи
сујемо са педофилима, заказујемо им

„Сајберјазбине“
супросторијеиз
којихсепутем

интернетаи
уживо,за
новчану

надокнаду,
преносесцене

сексуалног
злостављања

детета
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састанке и хапсимо их, појаснио је
Живановић.
Заједничке карактеристике свих

педофила јесувисокстепенстрпљена
у задобијању поверења детета које
желе да направе жртвом, способност
даослушкујуоколностиукаквимадете
живи, као и она да се распитују у
каквомједетеодносусародитељима.
Када је Одељење за борбу против
високотехнолошкогкриминалапокуша
лоданаправипрофилсрпскогпедофи
ланаосновудосадашњихухапшенихи
осуђенихлица,тонијебилоизводљи
во.
Мисмопокушалидапрофилишемо

интернет предатора са наших просто
ра.Педофилијајемеђународнокласи
фикованаболест, алинисмомоглида
издефинишемо да ли су то људи из
руралнихилиурбанихсредина,којегсу
нивоаобразовања.Међунашимпедо
филима имамо профиле од пољопри
вредника,докторанаука,досвештени
ка, тако да нисмо могли да изведемо
закључак,истакаојеЖивановић.

Репресијајеважна,
алинапревенцији

семоравишерадити
Према његовом мишљењу на пре

венцији се мора радити много више.
Оваквеприче,примериизакључцине
смеју се пласирати само у стручним
круговима, већ у свакодневници.

Информације о преварама на интер
нету,педофилији,сектама,тероризму,
емо покретима, навијачким групама,
десничарским покретима, вршњачком
насиљу,требадаразмењујемосапри
јатељима, да их делимо на друштве
ниммрежама,даподижемонивозна
њаисвести,идатакоспасимодецу.
Обраћајући се родитељима, Жива

новић је подсетио на истраживање
рађеноунашојземљи,којејепоказа
лопоражавајућеподатке.
Утомистраживањујекључнобило

питање колико наша деца прихватају
позивзадружењеодстраненепозна
тихљуди.Таквапријатељствасанепо
знатимлицимаприхвата43%основа
ца,и71%средњошколаца.Дветрећи
не њих комуницира са непознатим
лицима путем „месинџера“ и других
„чет“ комуникација. Најфрапантнији
податак гласида6%основацаи15%
средњошколацаприхватасастанкеса
непознатим особама. Колико родите
љинисусвесниозбиљностиситуације
схватамокадгодсесусретнемочиње
ницом да су они ти који својој деци
претшколскогузрастаотварајуФејсбук
налоге,појасниојеСашаЖивановић.
Против онлајн предатора и дечије

порнографије, српска полиција успе
шносебориакцијом„Армагедон“која
јепокренута2010.године.Одпочетка
акције против 176 лица поднете су
кривичнепријаве.

ФондацијаТијанаЈурић

СУБНОРСРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Комесмета
Споменобележје?!

ПредседникСУБНОРаГрадаСрем
ска Митровица Рада Корица се пита
комејесметалатабланаСпоменкући
наРохаљбазама,наместугдејефор
миран Фрушкогорски партизански
одред.Он додаје да је табла саСпо
менкућеискиданаибачена.

САЛАШНОЋАЈСКИ

Участвојводи
Чупићу
Упонедељак,18.септембра,уСала

шуНоћајскомодржанје25.Саборвој
воде Стојана Чупића. Овогодишњи
сабор отворио је заменик начелника
Градске управе за културу, спорт и
омладину Града Сремска Митровица
ЗоранМишчевић.
Мишчевићсезахвалиосвимакојису

присуствовалиовомдогађајуиистакао
дасетрадицијанесмезаборавити.
Организатор овог сабора је Месна

заједница Салаш Ноћајски, црквена
општинаСалашаНоћајског,подпокро
витељством Града СремскаМитрови
ца.
Овогодишњу титулу мачванског вој

водепонеојеАлександарКрајишник.

ИРИГ

ПосетаРепублици
Српској
Делегација Општине Ириг коју су

чинили Стеван Казимировић председ
ник те локалне самоуправе, Драган
Драгичевић,директорТуристичкеорга
низацијеОпштинеИригиТихомирСто
јаковић, посланик у покрајинској скуп
штини посетили су Сајам привреде,
пољопривреде и туризма у Броду у
РепублициСрпској,упетак15.септем
бра.
Токомпосете,делегацијасенаприје

мукодначелникаОпштинеБродсусре
лаисачелницимаопштинаМодричаи
Дервента,сакојимасусеразговаралио
потенцијалнојсарадњи.
Свечаномпрограмуотварањапрису

ствовали су и представници општина
СремскеМитровицеиШида.
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КРУНОСЛАВИВАНКОВИЋ,ЈУНАКСАКОШАРА

Шиднесмедазаборави
херојасаКошара
Једна улица у Београду носи име овог хероја. Зашто Шид

ћути,заштосенеодужиовомчовеку.Онје,попутмногоњих,
рођеновдеиучиниоједасеиШиђаниузњегаосећајузначај
ним,поноснимивеликим

Прошло је 28 година од
чувене битке на Коша
рама. Кошаре, караула

ВојскеЈугославије,напрелазу
изАлбанијепремаКосовуби
лајеметанападаНАТОпакта
ињихових злочиначких слуга
изредовашиптарскогнарода.
Битка је вођенаод9. априла
до 10. јуна 1999. године. По
треснасведочењаонихкојису
преживелиовубиткуговорео
јуначкомдржањунашивојни
капредбројнимибољенао
ружанимнепријатељом.
Склони,каквијесмо,дасве

брзозаборављамо,азаисто
рију, учитељицу живота, која
намсеусвомлошемоблику
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
јеискрварио.Узалудсубили
апели из команде 125. мото
ризоване бригаде у Пришти
нидасекаорањеникповуче
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.

Крунослав Иванковић је
завршиоВојнуакадемију
у Загребу, службовао је

увишеместабившеЈугосла
вије,апоследњупрекоманду
добио је у Пећ на Косову и
Метохији.Изасебејеоставио
супругуВидосавуидвекћер
кеСиндииЕнди.Требарећи
даимасеструВлатку,којажи
виуШиду,ибратаВладими
ра који је уНемачкој.Синди,
студентисторијеуНовомСа
ду,посопственомсведочењу
намерава да напише књигу
о свомоцу.Билобилепода

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 домовинуСрбију.Официр
ска част и војничка заклетва
били суму важнији одживо
та. Једна улица у Београду
носи име овог хероја. Зашто
Шидћути,заштосенеодужи
овомчовеку.Онје,попутмно
гоњих, рођен овде и учинио
је да се и  Шиђани уз њега
осећају значајним, поносним
ивеликим. З.Марковић

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Монтажнекућезаизбеглице
Упонедељак, 25 септембра у Град

ској кући у Сремској Митровици
начелникГрадскеуправезаздрав

ствену и социјалну заштиту Војислав
Мирнић уручио је кључеве монтажних
кућа у оквиру другог потпројектаРегио
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

путемстамбенозбринута, захвалиласе
свимакојисуучествовалиуовомпројек
ту.ЊенапородицајеизбеглаизДaрува
ра,ауСремскојМитровицисуод1993.
године.

ПројекатјефинансиралаБанказараз
војсаветаЕвропеузучешћеиподршку
Јединицезауправљањепројектима,Ко
месаријата заизбеглицеиГрадаСрем
скаМитровица. С.С.

Сапотписивања
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Мед 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
кућициуобликупчелињекошнице,за
почетак налазиће се четири кошнице
сапчеламаиопремомзаинхалацију,а
каковласникнајављује,првикорисни
цибимоглидајеиспробају,већумар
туследећегодине,итобесплатно.
Да би се неко бавио пчеларством,

нијепотребносамоуметивећиволе
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 уСловенији, и сада чекамда
завршимобјекат какобихмогаода је
монтирам–причаДраганкојипоказује
маску,којајеуправостигла.

Дрвена монтажна просторија биће
димензија два пута дваметра, у којој
ћесеналазитичетирикошницесапче
лама.
Маскасеставинаносиузпомоћ

цеви удише се директно ваздух из
кошница.Наравнопчелеодмрежице
немогудапрођукрозцев,апацијент
ихнеометауњиховомраду.Заједан
третман је довољно пола сата, или
пет третмана у 10 дана, како би се
осетио ефекат  појашњава власник

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
годинарађененамногим универзите
тимаширомсветанаглашаваДраган.

Овај објекат ће се налазити у
викенд насељу Корушка, на
Фрушкој гори. Удаљен 30 кило

метараодСремскеМитровицеиисто
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 имамоју подршку,
каоидосадаштојеувекимаокаже
Снежанакојајенедавноотворилапро
давницуукојојможедасенабависве
запчеларство. С.Костић

Узпомоћове
терапијемогућеје
лечитичакитешка

обољења
респираторног

система.
Овулековитост

ваздухаиз
кошница

потврдилесу
чакимноге

научнестудије,
наглашаваДраган

Терапијомизкошница
противстреса

ПЧЕЛАРДРАГАНМАЈКИЋИЗСРЕМСКЕМИТРОВИЦЕ

Апитерапијакористи
секодбројних
здравствених

проблема,најчешће
кодреспираторних

сметњи,бронхитиса,
погоднајезајачање

отпорностиорганизма,
акориснаје

ипротивстреса
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ТРАГИЧНАСУДБИНА„КОСОВСКОГБОЈА“УОСНОВНОЈШКОЛИ
„МИЛИЦАСТОЈАДИНОВИЋСРПКИЊА“УВРДНИКУ

Надазамуралјошпостоји

Чувени мурал „Косовски бој“
димензија 5 пута са2,5метара
којиједавне1964.годиненасли

каоакадемскисликарВојаСтаменић,
на зиду једне учионице у Основној
школи „Милица Стојадиновић Српки
ња“ у Врднику, преглетован је и пре
креченулето2007.године,наредбом
тадашње директорке школе Аленке
Орешчанин. Отпадање беле фарбе
сазидапробудилојенадузапослени
маируководствушколеда„Косовски
бој“ још може да „оживи“, а то сма
тра и Константин Гушић, наставник
ликовног,којигајевећједномвратио
уживот.
Када би се обезбедила новчана

средства за боју, радови би одмах
почелинареституцијимурала,сматра
ГоранЖугић,директоровеосмогоди
шњешколе.
Сликар Воја Стаменић, који

јешездесетихгодинарадиокао
наставникликовногуовојшко
ли у Врднику желео је да тај
мурал буде сећање на мурал
„Косовски бој“ који је нестао
у изгорелом манастиру Врд
ник 1776. године. Стаменић
1965. године одлази у Амери
ку,асамоосамгодинакасније,
његовмуралнашколскомзиду,
рађен тада земљаним бојама
јепрекречен.
Већ 1991. године „Косов

ски бој“ је поново „откривен“,
наставник ликовног – сликар
Гушић радио је четири пуна

месецадокмуралнијерестауриран.
Такав, рестауриран и обновљен

„Косовски бој“ је „живео“ 16 година и
био понос како ученика тако и Врд
ничана, даби2007. године тадашња
директорка школе Орешчанин, анга
жовала молере и наредила да се
мурал преглетује и прекречи, јер је
наводнобојанамуралупобуђавила.
 Он је био један од симбола ове

школе и налазио се у учионици тех
ничког образовања. Нажалост он
никада није био заведен код Завода
зазаштитуспоменикакултуре,алису
онизнализањегакажеГоранЖугић
садашњидиректоршколе.
Колектив школе те јесени био је

запрепашћенонимштојеурађеноса
муралом.Јоштада,узиму2008.годи
не,Аленка због побунемеђу настав

ницимаипобунеВрдничана,збогуни
штавањамураласмењенајеипротив
ње јебилаподнетакривичнапријава

заделооштећењаиуништења
туђихствариалијесудскипро
цеспрекинутјерјезастарео.
Можесеспасити„Косовски

бој“, који јеСтаменић радио у
комбинацијиекспресионизмаи
апстрактног сликарства, њего
ва обнова јемогућа,међутим,
дабисеоводелопокојногСта
менића спасило, морали би
бити ангажовани стручњаци 
рестауратори.Миимаможарку
жељудаонједногданаосване
назиду,алисредствазањего
вуобновунемамо. Једино кад
бисејавилиљудидобревоље
ипомоглинамдаон„осване“
истичеЖугић. С.Костић

Слика  уље на платну „У рудар
ском окну“, коју је у Врднику, по
наруџбидирекцијетадашњегРудни
камркогугљаВрдник,насликаоВоја
Стаменић,такођеједоживелатужан
крај.Наиме,дирекција је одбилада
сликаруисплатитадашњих80хиља
дадинаразасликудваса1,20мета
ра. Та слика је продата једној
Румљанкиистајалајеутојкућисве
до 1980. године. Када је она умрла
њенсупругјесређиваокућу,аслику
избациоизкућеионајеуништена.

Сликарније
имаосреће

КонстантинГушићпоказујеназидуотпадањефарбе

ДиректоршколеГоранЖугићпоредбелогзидагдејенањемубиомурал
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ОВАН: Очекујете
новчанидобитаккоји
неће имати везе са
играмана срећу или

наследством. Вероватно је у
питању неки пројекат на коме
стевреднорадилиикојипочиње
дадајепрверезултате.Ако још
увек не знате нашта да потро
шите новац, направите план.
Алинезаборавитесепочастите
некомситницом.

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
даливољандавамсепридру
жи. Све је лакше у двоје, зар
не?

БЛИЗАНЦИ: Ваша
подсвест ће ове
недељебитинарочи
тоактивна.Могућеје

даћетепрерађиватинекалоша
искуства из прошлости. Ово не
би требало да вас претерано
брине,собзиромданатајначин
радите на вашем психичком
здрављу.На крају недељећете
се много боље осећати. Време
проводите у дружењу са прија
тељимаиличлановимапороди
це.

РАК:  Ово је време
када семогу напра
вити неке корените
промене у вашем

односупремапослу.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.

ЛАВ:Фокусирајтесе
максимално на све
оноштовамјебитно
упословномсегмен

ту, колико годвамунекимтре
нуцимаизгледалодасамопри
чатеупразноивртитесеукруг
неке нејасне и недефинисане
ситуацијећесебрзорашчисти
ти и имаћете пред собом јасну
слику.Успећетедасенаправи
начин поставите према сарад
ницима.

ДЕВИЦА: Не да сте
активни,негонезна
те где ударате када
је посао у питању.

Улазитеу једнуновуживотно–
пословнуфазукојаћевамдоне
ти напредак и просперитет.
Немојтедасенервирате,јерће
вас ситуације кочити јер ћете
наилазитинаоколности које су
вамнејасне.Овојесамотренут
но стање, већ од другог дела
недељебићетекаозмај!

ВАГА:Нареднипери
одћевамбитипову
ченији,тишисамање
нервирања него до

сада.Заборавитенатодабуде
теупрвомплану,садасевише
посветите анализи онога што
сте урадили. Стоје вам неке
недоумице, бићетемало забри
нутијернематеправеинформа
ције или су вам неке ситуације
нејасне. Не повлачите никакве
конкретнепотезе,сачекајте.

ШКОРПИЈА: Забри
нути сте због неких
својих планова, јер
вамсечинидауовом

тренутку од тог посла нема
ништа. Помало сте исцрпљени
некимдоговоримаисматратеда
вам могу исклизнути из руку,
поготово што видите да друга
страна одуговлачи и никако да
вамдабилоштаконкретно.Ово
јестенесигурновремезавасали
страховиибојазансадатренут
номогубитисамоувашојглави.

СТРЕЛАЦ:Улазитеу
једну сасвим нову
пословну фазу, која
ће вам у будућности

донети велике промене и нове
пословнепочетке.Имаћетепро
блеме да се договорите са
сарадницима,аниодноссанад
ређенима неће баш увек функ
ционисати најбоље. Ви сте јед
нимвећимделомуспелидасре
дитеситуацијуусвојимемотив
нимилибрачнимодносима.

ЈАРАЦ: Време је да
се активирате да
покренетеоноочему
већдугопланиратеи

маштате.Неустручавајтесе,не
страхујтеодбудућностиправије
тренутакдатубудућностправи
те. Усамљени припадници овог
знакаимајуприлике,имајунова
познанства. Међутим ви идете
опрезноиполако,потребновам
јевремедасагледатеситуацију.

ВОДОЛИЈА: Када је
пословни сегмент, а
нарочито пословна
партнерстваисарад

ње у питању сигурно је да ће
доћидонекихвеликихпреокре
та. Покушајте да идете у корак
сањимаидаихприхватите јер
ће вам донети промене којима
стетоликотежилиупретходном
периоду. Током ове седмице
будите усмерени на све што је
везанозадоговоре.

РИБЕ: Неко ремети
ваш пословни кон
цепт,такодастепри
моранидапронађете

заобилазнорешење.Понекадје
тешко ускладити различита
интересовања и заједнички
пословни ритам. Потребан вам
јеподстицајиподршка.Емотив
но сте узнемирени. Желите да
оставите позитиван утисак на
особукојавамседопада.

VREMEPLOV
27.септембар

1825. Првом у свету јавном
железничком пругом Дарлинг
тонСтоктон, у североисточној
Енглеској, кренуо воз с првом
парном локомотивом, којом је
управљао њен конструктор
ЏорџСтивенсон.
1940. Немачка, Италија и
Јапан у потписали Берлину
десетогодишњи војни и еко
номски пакт Осовина Берлин
РимТокио.

28.септембар
1914.Умросрпскикомпозитор
имузичкипедагогСтеванСто
јановићМокрањац.
1958. У Француској одржан
референдумнакомјеприхва
ћенновУстав,чиме јепочело
раздобље Пете Републике.
Новим Уставом ојачана пред
седничкавласт.

29.септембар
1758.Рођененглескиадмирал
ХорациоНелсон, једаноднај
већих стратега у историји
поморских ратова. Однео
кључне победе над Наполео
новом флотом, а 1805. нанео
катастрофалан пораз удруже
нојшпанскофранцускојфлоти
кодТрафалгара.
1854. У Ваљеву умро прота
Матија Ненадовић, војвода и
један од вођа Првог српског
устанка.

30.септембар
1846.АмеричкизубарВилијам
Мортон први употребио ане
стезијуприликомвађењазуба.
1941. Почела прва немачка
офанзиванаМосквууједнојод
највећих битака Другог свет
ског рата, окончана у јануару
1942.поразомНемаца.

1.октобар
1924. Радио Београд је почео
даемитујепрограм.
1949.УПекингујепроглашена
Народна Република Кина на
челу са Мао Цедунгом. За
првог премијера и министра
спољних послова постављен
јеЧуЕнлај

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

3.октобар
1990. Источна и Западна
Немачка се, после 45 година,
поново званично ујединиле.
Неформалноуједињењепоче
ло 9. новембра 1989, по паду
Берлинскогзида.
1997. Јапански воз намагнет
нимјастуцимабрзиномод451
километарначасобориосвет
скирекорд,наекспериментал
ној железничкој деоници
западноодТокија.

HOROSKOP

Среда,27.
(14)септембар

ВоздвижењеЧасногКрста–
Крстовдан

Четвртак,28.
(15)септембар

СветивеликомученикНикита;
Св.ЈосифТемишварски

Петак,29.
(16)септембар

ПреподобниДоротеј;Св.Кипри
јан;Св.великомуч.Јефимија

Субота,30.(17)септембар
СветемученицеВера,Надаи
ЉубавимајкаимСофија

Недеља,1.октобар
(18.септембар)

СветиЕвменијеГортински;Све
тамученицаАриадна

Понедељак,2.октобар
(19.септембар)

СветимученициТрофим,Сава
тијеиДоримедонт

Уторак,3.октобар
(20.септембар)

СветивеликомученикЈевстатије

Crkveni
kalendar

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

Чоколадне
коцке
Састојци: 150 г брашна, 60 г

какаа, прстохват соли, 75 г путе
ра,250гчоколадезакување,230
гшећера,60млмлека,кашичица
екстрактаваниле,2жуманца,јаје,
малоуљазаподмазивање.

Припрема:Загрејатирернуна
180степени.Помешајтебрашно,
какаоисо.Отопитепутеричоко
ладуимешајтечесто.Кадсеото
пити, оставите да се мало охла
ди. Додајте шећер, млеко, екс
тракт ваниле, жуманца и јаје и
мутитедоксенесједини.Накрају
додајте и мешавину брашна и
мутитедокнедобијете једнолич
нусмесу.Плехвеличине20x20
цм подмажите са мало уља и
пеците око 20 минута. Сећи на
коцке и служити охлађене. По
жељи, украсите сецканим баде
мом,лешникомилиорахом.
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Јазак:ЦарУрошСлога(М)
0:1;Јарковци:Борац–ЧСК је
одложено; Ривица: Планинац
–Крушедол0:5;Крчедин:Фру
шкогорац – Раднички 0:0;
Крњешевци:Слога(К)–Дунав
2:1.

01.Крушедол 4 3 1 0 19:6 10
02.Раднички 4 2 2 0 10:4 8
03.Слога(К) 4 2 2 0 7:4 8
04.ЧСК 3 2 1 0 7:4 7
05.Дунав 4 1 1 2 5:7 4
06.Планинац 4 1 1 2 7:12 4
07.Фрушкого. 3 0 3 0 2:2 3
08.Слога(М) 4 1 0 3 7:11 3
09.ЦарУрош 3 0 1 2 2:5 1
10.Борац 3 0 0 3 1:12 0

Бачка Топола: ТСЦ–Бежа
нија4:0;Врање:Динамо–Про
летер це играти у понедељак;
Добановци: Будућност  Рад
нички (П) 3:1;Горњи Милано
вац: Металац – Темнић 2:0;
Челарево:ЧСКПивара–Сло
бода3:1;Јагодина:Јагодина–
Инђија0:0;Београд:Синђелић
– Телеоптик 0:0; Нови Пазар:
НовиПазарРаднички(К)0:1

01.Металац 6 4 1 1 8:2 13
02.Динамо 5 4 0 1 11:5 12
03.Раднич.(К) 6 4 0 2 6:3 12
04.Синђелић 6 3 3 0 4:1 12
05.ТСЦ 6 3 2 1 6:2 11
06.Будућност 6 3 1 2 7:5 10
07.Инђија 6 3 1 2 5:5 10
08.Пролетер 5 3 0 2 8:5 9
09.Но.Пазар 6 2 3 1 6:4 9
10.Темнић 6 3 0 3 6:7 9
11.ЧСКПивара 6 2 1 3 9:9 7
12.Бежанија 6 2 0 4 9:13 6
13.Слобода 6 2 0 4 3:10 6
14.Јагодина 6 1 1 4 3:7 4
15.Телеоптик 6 0 2 4 5:11 2
16.Раднич.(П) 6 0 1 5 5:12 1

Пригревица: Братство 1946
Раднички(НП)1:0;Шид:Рад
нички (Ш) – Борац 0:1; Стари 
Бановци:ДунавМладост(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–Цемент2:2

01.Бечеј1918 6 6 0 0 22:3 18
02.Борац 6 5 1 0 14:3 16
03.Омладинац 6 5 1 0 12:4 16
04.Оџаци 6 5 0 1 10:6 15
05.Цемент 6 4 1 1 13:7 13
06.Братство 6 3 2 1 6:3 11
07.Младо.(БЈ) 6 3 1 2 9:8 10
08.Динамо 6 3 0 3 10:5 9
09.Радни.(З) 6 3 0 3 9:9 9
10.Ц.Звезда 6 3 0 3 11:14 9
11.Железничар 6 2 0 4 5:8 6
12.Радни.(НП) 6 1 1 4 3:12 4
13.Дунав 6 1 0 5 8:14 3
14.Бачка1901 6 0 1 5 2:13 1
15.Радни.(СМ) 6 0 0 6 2:12 0
16.Радни.(Ш) 6 0 0 6 4:19 0

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:СлавијаБорац
(Ш)2:4;Белегиш:Подунавац–
ЛСК 6:1; Чуруг: Хајдук (Ч) –
Југовић4:1

Мартинци:Борац(М)–Сло
вен 3:2;Мачванска Митрови
ца: Подриње – Партизан 2:0;
Салаш Ноћајски: Будућност –
Љуково2:1;Голубинци:Јадран
–Железничар0:4;Јазак:Рудар
– Хртковци 4:2;Путинци: ПСК
 Граничар 1923 0:1; Доњи 
Товарник:СлободаБорац(К)
2:0;Рума:ПрвиМај–Напредак
4:0

01.Слобода 6 5 1 0 9:0 16
02.Подриње 6 5 0 1 8:3 15
03.ПрвиМај 6 4 2 0 16:4 14
04.Железни. 6 4 1 1 17:3 13
05.Граничар 6 4 1 1 14:6 13
06.Борац(К) 6 3 1 2 10:7 10
07.Борац(М) 6 3 1 2 12:10 10
08.Рудар 6 3 0 3 9:11 9
09.ПСК 6 2 1 3 4:6 7
10.Љуково 6 2 0 4 7:9 6
11.Будућност 6 2 0 4 11:15 6
12.Хртковци 6 1 2 3 8:16 5
13.Напредак 6 1 1 4 2:9 4
14.Словен 6 0 3 3 8:13 3
15.Партизан 6 1 1 4 5:2 1
16.Јадран 6 0 1 5 3:19 1

Манђелос: Фрушкогорац 
Фрушка Гора 3:1; Шашинци:
СлободаДоњиСрем20151:3;
Буђановци: Младост  Зека
Буљубаша 4:2; Брестач: Бре
стач–Хајдук4:1;Нови Карлов
ци:Полет–Митрос3:2;Бикић 
До: Бикић Дол  Граничар (К)
3:0; Обреж: Граничар (О) –
Слога 3:1; Доњи Петровци:
ДоњиПетровци–Напредак0:0

01.Јединство 6 5 1 0 15:5 16
02.Слога(Е) 6 5 0 1 14:3 15
03.Хајдук(Ч) 6 4 1 1 11:5 13
04.Хајдук(Д) 6 4 1 1 9:6 13
05.Подунавац 6 3 2 1 13:5 11
06.Борац(Ш) 6 3 2 1 15:10 11
07.Кабел 6 2 3 1 10:10 9
08.Индекс 6 2 2 2 6:5 8
09.Слога(Т) 6 2 2 2 5:8 8
10.Борац(НС) 6 2 0 4 5:7 6
11.Хајдук(Б) 6 2 0 4 7:10 6
12.Сремац 6 1 2 3 6:11 5
13.ЛСК 6 1 2 3 10:20 5
14.Југовић 6 1 1 4 8:13 4
15.Славија 6 1 0 5 8:15 3
16.Купиново 6 0 1 5 4:13 1

Вашица: Напредак  Једин
ство(Љ)6:2;Батровци:Омла
динац Обилић19933:4;Бин
гула: ОФК Бингула – Сремац
1:1; Бачинци: ОФК Бачинци –
Јединство 1:0; Јамена: Грани
чар – Једнота 1:2; Гибарац:
СинђелићЕрдевик20171:2

01.Обилић 6 5 1 0 17:6 16
02.Ердевик 6 5 1 0 13:5 16
03.Напредак 6 4 2 0 18:6 14
04.Јединство 6 4 0 2 13:7 12
05.ОФКБачи. 6 2 3 1 13:7 9
06.Синђелић 6 2 2 2 10:8 8
07.Сремац 6 2 1 3 13:12 7
08.Једнота 6 2 1 3 12:11 7
09.ОФКБингу. 6 1 3 2 8:8 6
10.Омладинац 6 1 0 5 7:19 3
11.Граничар 6 1 0 5 6:20 3
12.Јединс.(Љ) 6 0 0 6 6:27 0

Платичево: Јединство (П) 
27.Октобар2:0;Мали Радинци:
Фрушкогорац – Младост 0:0;
Никинци: Полет – Слога 2:1;
Рума: Јединство (Ру)  Једин
ство(К)1:0;Добринци:Сремац
–Борац6:0;Грабовци: Грани
чар–Војводина4:1

01.Јединс.(Ру) 5 5 0 0 8:3 15
02.Полет 4 4 0 0 13:2 12
03.Јединс.(П) 5 4 0 1 15:5 12
04.Слога 5 3 0 2 26:7 9
05.Фрушког. 5 2 2 1 9:10 8
06.Сремац 4 2 1 1 16:5 7
07.Јединс.(К) 4 2 0 2 7:3 6
08.Граничар 5 2 0 3 9:14 6
09.Младост 5 1 1 3 3:18 4
10.Борац 5 0 1 4 5:20 1
11.27.Октобар 5 0 1 4 2:17 1
12.Војводина 4 0 0 4 2:11 0

Крушевац: Напредак –
Мачва 3:1; Београд: Црвена
Звезда – Војводина 2:0;Луча
ни: Младост – Вождовац 1:3;
Земун:ЗемунСпартакЖК1:1;
Ниш: Раднички  ЈаворМатис
1:0; Београд: Рад – Партизан
2:4; Београд: Чукарички –
Борац2:0;Сурдулица:Радник
ОФКБачка3:1

Хајдук 1932 3:1 Камени;
Ловац 1:2 Шумар; Словен 3:3
Сремац;Младост4:0Витез.

Сремска Рача:СремСлога
(З) 7:0; Шуљам: Напредак –
Планинац 1:4; Велики Радин
ци:Борац(ВР)–БСК0:3;Ноћај
јебиоСлободан

01.Д.Петровци 6 5 1 0 20:1 16
02.Напредак 6 4 1 1 16:7 13
03.Младост 6 4 1 1 13:8 13
04.Грани.(О) 6 4 0 2 12:12 12
05.Ф.Гора 6 3 1 2 13:12 10
06.Фрушког. 6 3 1 2 9:8 10
07.Хајдук 6 2 3 1 11:10 9
08.Слога 6 3 0 3 10:10 9
09.ДоњиСрем 6 2 1 3 10:9 7
10.Митрос 6 2 1 3 11:11 7
11.З.Буљубаша 6 2 1 3 14:15 7
12.Полет 6 2 1 3 9:11 7
13.БикићДол 6 2 0 4 7:7 6
14.Брестач 6 2 0 4 8:23 6
15.Слобода 6 1 1 4 9:16 4
16.Гранич.(К) 6 0 1 5 3:15 1

ПРВАЛИГА
СРБИЈЕ

СУПЕРЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКАЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГ

ОПШТИНСКАФУДБАЛСКА
ЛИГАШИД

ОФЛРУМА–ИРИГ

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГАСРЕМ

СРЕМСКА
ЛИГА OПШТИНСКАФУДБАЛСКА

ЛИГАПЕЋИНЦИ

ОФЛИНЂИЈА
–СТАРАПАЗОВА

ГФЛСРЕМСКА
МИТРОВИЦА

01.Ц.Звезда 10 9 1 0 24:1 28
02.Партизан 10 7 2 1 22:9 23
03.Војводина 11 7 1 3 14:10 22
04.Вождовац 11 6 3 2 15:9 21
05.СпартакЖК 10 5 4 1 21:10 19
06.Чукарички 11 6 1 4 12:10 19
07.Раднички 10 5 3 2 12:11 18
08.Радник 11 4 3 4 12:20 15
09.Напредак 11 4 2 5 19:18 14
10.Земун 10 3 4 3 8:8 13
11.Младост 10 3 3 4 14:14 12
12.Мачва 11 4 0 7 17:19 12
13.Рад 11 2 2 7 11:20 8
14.ОФКБачка 11 1 3 7 9:21 6
15.Јавор 11 1 1 9 4:18 4
16.Борац 11 1 1 9 6:22 4

01.БСК 3 2 1 0 15:2 7
02.Срем 2 1 1 0 8:1 4
03.Планинац 2 1 1 0 5:2 4
04.Слога(З) 2 1 0 1 3:7 3
05.Напредак 3 1 0 2 3:15 3
06.Ноћај 2 0 1 1 1:4 1
07.Борац(ВР) 2 0 0 2 0:4 0

01.Младост 4 4 0 0 14:1 12
02.Хајдук1932 4 3 0 1 13:5 9
03.Шумар 4 3 0 1 11:5 9
04.Сремац 4 2 1 1 9:7 7
05.Камени 4 1 0 3 5:10 3
06.Ловац 4 1 0 3 6:14 3
07.Витез 4 1 0 3 6:15 3
08.Словен 4 0 1 3 5:12 1

КУП Србије за пионире и
кадете и Универзитетско
првенствоСрбијеуасусава
теуодржаноје24.септембра
урумскојХалиспортова.Уче
ствовало је12клубоваса91
такмичаром. Најуспешнији је
биоСавате бокс клуб „Рума“
са освојених девет златних,
пет сребрних и једном брон
заноммедаљом.
Организаторипрвенствабили
суСаватебоксклуб„Рума“и
СаватесавезСрбије,апокро
витељи Министарство омла
дине и спорта и Општина
Рума.

Презадовољансамрезулта
том спортиста нашег клуба
који су убедљиво освојили
првоместонаовомтакмиче
њу  и захваљујући њима у
укупном пласману за ову
годину на свим званичним
такмичењима Савате савеза
СрбијенашСаватебоксклуб
„Рума“ заузео је прво место
од25клубова.Другимречима
Саватебокс клуб „Рума“ јеи
првакСрбије за2017. годину
– рекао је Миодраг Ракић,
тренер и председник СБК
„Рума“.

С.Џ.

КУПСРБИЈЕУАСОСАВАТЕУOДРЖАНУРУМИ

Домаћиниманајвишемедаља
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Шампионат
Србије
Нови успех остварили су

овогапутанајмлађиатлетича
ри„Сирмијума“нашампионату
Србије за млађе пионире у
Крушевцу. Душан Лазић је
оствариовеликиуспехнасвом
првом великом такмичењу
освојио је сребрну медаљу у
трцина300метарасарезулта
том42,26.Накоракдомедаље
била је Катарина Живановић
којајауспринтуна60метара
заузела четврто место. Запа
жена јебилаиВањаМилано
вићутрцина300метаракоја
је у овој дисциплини оствари
лаличнирекорд.
Запаженисубилиисениори

„Сирмијума“уоквирутакмиче
ња Велика награда Србије.
НиколаПрвуловић јебиотре
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
тркауМоровићу
У недељу. 24. септембра,

одржанајебициклистичкатрка
Првенства Војводине у две
дисциплине  друмска трка и
трканахронометар,уоргани
зацији Бициклистичког савеза
Војводине и Бициклистичког
клуба„Шид“изШида.
Друмска трка одржана је у

Моровићу. Дванаест категори
јатакмичаравозило јекружне
трке у дужини од 3,3 киломе
тра, а број вожених кругова
зависиуправоодтакмичарске
категорије.

ОДБОЈКАУРУМСКОЈХАЛИ

ПрвапобедаВизуре

Од септембра један од
најбољихженскиходбој
кашких клубова Визура

наступа под именом Визура 
Рума.
Први тренинг после преме

штања седишта у Руму имали
су18.септембра,aодигранаје
и тренинг утакмица са екипом
Лугожизистоименогрумунског
града. Визура је победила са
3:0.
Дејан Десница, шеф Струч

ногштабаВизуререкао јетом
приликомдасенададаћегра
ђани руме бити задовољни
онимштоћемоћидавиде јер
је Визура актуелни шампион
државе.
–Такмичимосенатрифонта

играмоиЛигушампионаито
групнуфазугдесусвеизузетно
квалитетне екипе и где ће
одбојкабитинасветскомнивоу.
Рума је један леп градић са

пријатним људима, у хали
можедасеиграЛигашампио
наасигурансамдаћесеура
дити нештои по питањупода,
тарофлекс подлоге, на којој
ћемо играти. Договор је да се
сви потрудимо да свим екипа
мапружимоштобољеуслове.
У новој сезони имамо највиша
очекивања  ми имамо четири
титулешампиона државе и то
нас обавезује да сваке године
напредујемо. Тим се није пуно
промениоиамбицијесунам–
прошле годиненам јеизмакао
СуперкупиКупјерсмоизгуби
лиуфиналу,алисмоосвојили
првенство.Билобидобродате
трофеје освојимо овде ове
године, а првенство нам је на
првомместу  рекаонам јена
почетку првог тренинга Дејан
Десница.
Лугож из Румунијесе од 12

екипа, налази у горњем дому,

алијењиховалигадостајака.
Ониимајуидвенашеигра

чицеНинуЈакићиАлександру
Цветичанин,аинашегтренера
ЛукуВалеријана.10.октобраје
Супер куп борба за први тро
феј, од три Супер куп, Куп и
првенство,атусесастајупрвак
лигеипрваккупаЈединствоиз
Старе Пазове и ми – игра се
само једна утакмица и надам
седа ћемо уз помоћ публике
доћидопрвогтрофеја.Овдеје
супер, већ сам била овде са
репрезентацијом такодами је
ово све познато  каже Сара
Лозо,примачВизуре.
ЛукаВалеријан,тренерЛуго

жа је истакао да је Визура
првакдржавеидобраекип.
  Визура је преко наших

могућноститренутнорекаоје
тренер гошћи Валеријан, што
се и испоставило као тачно,
послепобедеВизуре. С.Џ.

Визурауакцији

СедамчлановаАК „Срем“ наступило
је на Првенству Србије за млађе
пиониреуКрушевцу23.септембраи

освојене су двемедаље, злато и сребро.
Ксенија Зорановић нова је шампионка
Србијена60метара,адоодличјајестигла
новим личним рекордом 8,24 секунде.
Ималајенајбољевремеуквалификација
ма (8,33),финале је истрчала концентри
саноисавеликомжељомдапобеди.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
одскокарезултатомод4,71метра.
У сениорској конкуренцији за Велику

награду Србије боје „Срема“ бранили су
копљаш(800г)ВедранСамациСараСта
нимировић у дисциплини бацање диска
(1кг).Ведранјебиодругопласиранирезул
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“наступилоједеветатлетича
ра „Срема“ а освојено је чак тринаест
медаља.ЗлатнемедаљесуосвојилиКата
ринаШкорић(даљзона+200м),Алексан
дарЈефтић(даљзона,200м),ЂорђеТопић
(вортекс), Наталија Крстић (кугла 3кг),
ЛанаКрњевић (вортекс)Сребрни субили

ЛазарАндрић (даљзона+60м),Теодора
Чонић(200м),ЛукаКрњевић(вортекс),док
субронзанемедаљеосвојилиСараБерток
(У20) и Теодора Чонић (60 м). Најбоље
резултатемеђуњимасуостварилиЂорђе
Топић у вортексу (преко 52м), Катарина
Шкорићиудаљу(3,53м)ина200мпретр
чавшиихза31,5секунде.
На отвореном првенству Београда за

јуниореутрцина5.000метаранаступили
суМиркоМаунаиДејанАнтуновић.Мирко
је победио резултатом 16:43,50, док је
Дејанбиотрећиса17:17,34. Д.М.

АТЛЕТСКАТАКМИЧЕЊА

УспешниМитровчани

ВедранСамац
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MEДАЉЕЗАКАЈАКАШЕ„ВАЛА“

ЗлатозаЗделара
Регата „Олимпијске наде“ одржана је од 15.

до 17. септембра у чешким Рачицама. На
највећем међународном такмичење за

узраст од 15до 17 година наступило је око 800
такмичараиз33земљеширомсвета.Кајакашка
репрезентацијаСрбијенаступилајеса32такми
чара,одкојихсушестизКајакклуба„Вал“Оли
вераМихајловић,АнастазијаБајук,БојанЗделар,
Стефан Врдољак, Огњен Масталовић, Огњен
Њежић као и тренер Ненад Косијер. Србија је
освојилаукупночетиримедаље,аМитровчанима
суприпалечактримедаље–двезлатнеисребр
на.
БојанЗделарјеукајакуједноседуна500мета

раза2000.годиштеосвојиозлатнумедаљу,гдеје
среброприпалоДанцуРасмусуКнудсену,аброн
запредставникуМађарскеТиборБенедекКошу.У
истој дисциплини, Стефан Врдољак заузео је
шестоместо.
У трци на 200метараБојан Зделар је такође

освојиозлатнумедаљу,испредсребрногСловака
Матуша Јединака и бронзаногПољакаБартоша
Грабовског.СтефанВрдољакјеиовојдисципли
ниимаозапаженнаступзаузевшиседмоместо.
СтефанВрдољакиБојанЗделарсунаступили

иудвоседуна200метарагдесуосвојилисребро
одличје,изазлатнихНемацаВелендаиВауриха
а испред бронзаних Летонаца Ламбертса и Лат
Чеипа.
НајближамедаљабилајеОливераМихајловић

којајеосвојилачетвртоместоукајакаједноседу
на1000метараза2002.годиште.Оливерајеима
ла одличан наступ и у једноседу на 500метара
гдејезаузеласедмоместо.
АнастазијаБајукиОливераМихајловићсузау

зелевисокопетоместоза20012002. годиштеу
кајаку двоседу на 200 метара, а Анастазија је
измаклофиналеукајакуједноседуна200метара
за 2002. годиште пошто је полуфиналну трку
завршиланачетвтомместу.

ОгњенМасталовићсетакмичиоукајакудвосе
ду на 500 метара са партнером из Новог Сада
Луком Алавањом, где је заузео девето место у
конкуренцији 2000. годишта, а надомак финала
билисуутрцина200метарапоштосуполуфи
налезавршилиначетвртомместу.
ОгњенЊежић је наступио у двоседу на 1000

метараза2000.годиштесаЛукомАлавањомгде
сузавршилиполуфиналнутркунаседмомместу.
 Б.З.

УГрадскојкућиуСремскојМитровициупетак
22.септембра,организованјепријемзакајака
ше:ОливеруМихајловић,АнастазијуБајук,Боја
на Зделара, Стефана Врдољака, Огњена
Масталовића,ОгњенаЊежићаипредставнике
КК„Вал“,тренераНенадаКосијераипредседни
каклубаПредрагаМилковића.Кајакашејепри
мио начелник за културу, спорт и омладину
ИлијаНедићкојијечеститаоБојануЗделаруна
освојениммедаљамаиосталимкајакашимана
постигнутимрезултатима.
Регата„Олимпијскенаде“одржанајеод15.до

17.септембраучешкимРачицама,којејенајве
ћемеђународнотакмичењезаузрастод15до
17година.Утркамана200и500метара,Зделар
је освојио златнемедаље, а у двоседу на 200
метарасаСтефаномВрдољакомсребрну.
ПремаречимаБојанаЗделараовиуспесиму

значемного.
Овимосвојеним златниммедаљамапотвр

дио сам освојене прошлогодишње успехе и
закључиосамсезону.Садсевраћамобразова
њу,аодаприлакрећемуновераднепобеде 
рекаојеЗделар. С.К.

ПријемуГрадскојкући

СвечанипријемкајакашауГрадскојкући

БојанЗделар

ТУРНИРУПЕЋИНЦИМА

Кошевипуни
тројки
Да кошарка спада у сам врх

популарнихспортоваупећинач
којопштини,доказјеикошарка
шкитурнир„Викендподкошеви
ма“ који већ осму годину заре
дом организује Кошаркашки
клуб„Срембаскет“изПећинаца,
подпокровитељствомСпортског
савеза„Развојспортова“ипећи
начкелокалнесамоуправе.
Првог такмичарског дана, у

Спортској хали у Доњем Товар
нику,23.септембрасукошарка
шко умеће показали млади
кошаркаши 2005. и 2006. годи
штеКК„СремБаскет“,КК„Ста
ра Пазова“, КК „Дифенс“ из
Новог Сада и КК „Партизан“ из
Београда. Међу бројним гости
ма, били су и еминентни струч
њациДејанСрзић,тренермла
ђихкатегоријауКК„Партизан“и
Петар Родић, председник Окру
жногкошаркашкогсавезаСрем.
Приликом отварања турнира

Томислав Ћирковић, директор
пећиначке Јавне установе
„Спортскицентар“,рекаоједаје
иметренераКК„Срембаскет“из
ПећинацаЖивкаМисирачевео
ма цењено у спортском свету и
дајењеговдоприноскошарциу
општиниПећинциизузетан.
Победниктурнира јеКК „Пар

тизан“, други је КК „Дифенс“,
трећиКК„СремБаскет“,четврти
КК „СтараПазова“.Препослед
његкола,организованојетакми
чењеушутирању„тројки“.Најви
ше успеха је имао кошаркаш
ПартизанаСавоДрезгић.
Такмичењем 2007. и 2008.

годишта у недељу, 24. септем
бра завршен традиционални
дводневни турнир „Викенд под
кошевима“, у организацији
Кошаркашког клуба „Срем
баскет“, под покровитељством
пећиначког Спортског савеза
„Развој спортова“ и Општине
Пећинци.
Кошаркашко умећена терену

приказали сумлади кошаркаши
КК„Железничар“изИнђије,КК
„Џокер“изБеоградаидватима
изПећинацаКК„Срембаскет1“
и„Срембаскет2“,апредседник
РазвојаспортоваСинишаЂокић
изразиојепосебнозадовољство
јерјетурнирпостаотрадицијаи
сваке године изнедри бројне
таленте, каошто је и ове 8. по
реду.
Заистајебиловеликоужива

ње гледати ове мале кошарка
ше,којинеспорнопоседујувели
ки таленат. Пећиначка локална
самоуправаиСпортскисавезће
наставитида, усвакомпогледу,
створештобољеусловезанај
млађеспортисте,поготовопред
школског и школског узраста.
Посебно нам је драго да је
спортскахалауДоњемТоварни
ку још једном оправдала своје
постојање–истакаојеЂокић.


