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УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајина помаже
сремске општине
Општини Шид
додељено је укупно
13.504.872 динара
за изградњу
трафо станице у
комплексу
радне зоне у
Адашевцима.
Уговор је у име
Општине Шид
примио
председник ове
сремске локалне
самоуправе
Предраг Вуковић

П

редседник
Покра
јинске владе Игор
Мировић и директор
Управе за капитална ула
гања Војводине Недељ
ко Ковачевић, уручили су
прошлог четвртка, 5. окто
бра уговоре у вредности
од око милијарду динара,
представницима градова и
општина, који су оствари
ли право на бесповратна
средства на јавним конкур
сима Управе за капитална
улагања Војводине.
Општини Шид у области
локалног и регионалног
економског развоја доде
љено је укупно 13.504.872
динара за изградњу зидне
трафо станице у комплексу
радне зоне у Адашевцима.
Уговор је у име Општине
Шид примио председник
ове сремске локалне само
управе Предраг Вуковић.
У Покрајинској влади
додељени су уговори за
финансирање и суфи
нансирање 21 пројекта у
областима
саобраћајне
инфраструктуре, водоснаб
девања и заштите вода,
као и локалног и регио

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

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022

Предраг Вуковић
и Недељко Ковачевић

налног економског развоја
а њихова реализација ће
допринети равномерном и
бржем развоју Војводине.
Мировић је обраћајући се
представницима локалних
самоуправа, изразио наду
да ће усмерена средства
бити ефикасно утрошена,
и нагласио да је неопходно
правовремено, брзо и одго
ворно реаговање приликом
реализације ових пројека
та.
- На вама је да одредите
приоритете и кандидујете
најважније велике пројек
те, јер Покрајинска влада
у сарадњи са Управом за
капитална улагања, током
јануара, планира распи
сивање новог великог кон
курса - поручио је Мировић
најавивши тиме нови кон
курс, и закључио да је при
оритет ових пројеката, пре
свега, јачање економског
развоја покрајине.
Мировић је даље навео,
да о циљевима Покрајин
ске владе најбоље говори
чињеница да се на терито
рији АП Војводине ради чак
11 индустријских зона, као

За водовод у Ашањи
4,7 милиона динара
На конкурсу Управе за
капитална улагања Општи
ни Пећинци додељено је 4,7
милиона динара за санаци
ју хидротехничке и електро
опреме на изворишту у насе
љу Ашања. Испред пећиначке
локалне самоуправе уговор
је потписала председница
Општине Дубравка Ковачевић
Суботички.
-  Извориште је било у јако
лошем стању и веома нам је
значајно што ћемо моћи да га

поправимо и тиме обезбедимо
мештанима Ашање безбед
није и сигурније водоснабде
вање, јер је управо водоснаб
девање нешто на чему пећи
начка локална самоуправа
придаје велики значај. Такође,
Општина је започела израду
пројеката за бушење нових
бунара у свим насељима наше
општине која имају само једно
извориште из којег се месни
водовод снабдева водом –
рекла је Ковачевић Суботички.

и да постоји велико инте
ресовање инвеститора за
локације широм Војводине,
те да је сходно томе, нео
пходно створити услове за
што квалитетније понуде.
Директор Управе за капи
тална улагања је честита
јући корисницима, поручио
да се у најкраћим времен
ским роковима темељно
припреме и доставе сву
неопходну документацију
како би се што пре ушло
у реализацију пројеката и
подсетио да је Управа за
капитална улагања увек на
располагању за кориснике
који редовно прате и кон
куришу.
За пројекте у области
саобраћајне инфраструк

туре, усмерено је укупно
602.000.000 динара а сред
ства су добили представ
ници Сремске Митровице,
Суботице, Бачке Паланке,
Бечеја, Инђије и Опова. У
области водоснабдевања
и заштите вода додеље
но је 252.000.000 динара
представницима општина
Кикинда, Алибунар, Апа
тин, Врбас, Кула, Нова
Црња, Нови Бечеј, Пећин
ци, Стара Пазова и Тител,
док су у општине Панчево,
Сомбор, Рума, Темерин и
Шид, усмерена средства у
вредности од 207.527.236
динара у области локалног
и регионалног економског
развоја.
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Муке с паркирањем

д недавно, под надзором паркинг сервиса који
функционише у оквиру ЈКП Комуналије, цео ужи
центар Сремске Митровице је искоришћен за зону у
којој је наплата паркирања обавезна. Као и сваки, и овај
почетак иде тешко, јер има оних који не могу тек тако да
прихвате да паркинг мора да се плаћа. Најсимпатичнији
су коментари оних појединаца који кукају због опште
скупоће; само им је на ову беспарицу још паркинг требао.
За шта треба имати доста разумевања: ето, немају људи
ни за леба, а Град решио да им наплаћује паркинг. То што
та гладна гологузија вози мечке, бенџе, аудије и остале
марке, нико их не пита од чега су их купили? Осим ако им
није тетка из Канаде послала неку позајмицу? Као Вулину
за стан?
Најсимпатичнији су ми докази и стручна тумачења
зашто за општу ползу није добро да се сада наплаћује
сваки метар места за паркирање у граду на Сави. Кад је
политичко тумачење целог овог замешатељства у
питању, један активиста из владајуће структуре је одмах
изнео као аргумент то што се плаши да неће имати
довољну излазност за следеће изборе, у центру града. Не
верујем у ту врсту изговора, али ако не буде довољне
излазности то ће бити ствар страначке организације, а не
наплате паркинга. Јер, у центру се највише паркирају они
из рубних делова града. Из Мале Босне, Мале Славоније,
Хесне, Јалије итд. Док они који имају среће да станују у
ужем градском језгру немају баш неку потребу да се
возикају по центру, а и зашто би? Све им је надохват руке.
Иначе, ако ћемо право, паркирање није једноставна
ствар. Својевремено ми је требало прилично времена да
се наканим да возим по Београду, управо из овог разлога.
Није лако у саобраћајном шпицу наћи место за паркирање

у главном граду. У томе и јесте разлика између њега и
Сремске Митровице, сем што је Београд двадесет и
нешто пута већи од града на Сави. Наиме, док ти се у
Београду може десити да мораш да се паркираш силом
прилика на локацији која је много даље од оне која ти
треба, у Сремској Митровици места има готово свугде.
Проблем праве бећари који би да се паркирају, а да не
плате паркирање. Које је, узгред једно три пута јефтиније
од кафе, и пет пута јефтиније од пива. Али, за пиво мора
да буде, а за паркинг ако баш не може да се ескивира.
ајочигледнији пример за то је паркирање на зеленим
површинама испред Педагошке академије. Ко год
нема намеру да граду остави ни динара за
паркирање аутомобила, лепо се паркира на трави испред
ове установе која је као рођена за дошколовавање
нешколованих полицајаца, како исти не би остали без
посла. Што може да служи на радост директорки школе,
али не и комуналној полицији, која би требала да брине о
зеленим површинама. Шеф комуналне полиције Љубомир
Вујичић се слаже да ово представља проблем за град,
али његова служба још није предузела никакве мере по
том питању, мада он тврди да ће и то доћи ускоро на ред.
Кад се распетља чвор везан за надлежности оних који
примају плату да ову полуписмену боранију наводно
образују. Живи били па видели.
Док се то не деси, ако баш не желите да платите Граду
тај ситниш за паркирање, слободно станите на зелену
траву испред Педагошке академије. Ем је бесплатно, ем
можете док чекате да прође пауза за доручак у некој
установи, у паузи да завршите и школу за васпитачице. А
и комунална полиција за сада вам неће ништа. Чекајући
да се реши питање надлежности.

Н
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НОВИ СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПАРКИНГА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Проширене зоне
наплате паркинга
У

Сремској Митровици од 15. септем
бра наплата паркирања се врши на
15 нових локација у граду. Осим уво
ђења нове, плаве паркинг зоне и корекције
цена паркирања, дошло је и до промена
које се односе на време наплате паркира
ња. Новом одлуком о јавном паркирали
шту, коју су недавно усвојили одборници
Скупштине Града Сремска Митровица
регулисана је област паркирања, а према
речима начелника Градске управе за сао
браћај, комуналне и инспекцијске послове
Мирослава Јовановића, нова одлука за
циљ има увођење реда у систем наплате
паркинга.
– Сви мисле да када се уводи нова зона
и када се повећа цена паркинга да нам је
циљ да узмемо паре. Имали смо пробле
ма са недовољним бројем паркинг места и
гужвом у граду, посебно у строгом центру
града, у првој тј. црвеној зони. У ранијем
систему наплате паркинга било је 758 пар
кинг места, а сада је тај број повећан, те
имамо 1.385 паркинг места која се напла
ћују. Такође је уочено да је у зонирању
било низ пропуста, те смо анализирали
постојеће стање и донели нове одлуке које
за циљ имају унапређење система. Напла
та паркинга се врши на око 15 нових лока
ција, неке од тих локација су улице у који
ма се паркирање и раније наплаћивало,
али само на једној страни, а неке од њих
су потпуно нове. Једна од новина је и да
цена месечне карте за другу, трећу и
четврту зону износи 1.000 динара, одно
сно 10.000 динара на годишњем нивоу.
Месечна карта за црвену зону је 2.500
динара, а годишња 25.000 динара  рекао
је Јовановић.
Јовановић је објаснио да су због проши
ривања зоне наплате паркинга кориговане
цене и да су оне за другу и трећу зону
ниже у односу на претходне цене. Тако
сада цена за прва два сата паркирања у
црвеној (прва зона) износи 50 динара, а
сваки наредни сат се тарифира 80 динара.
Начелник Јовановић објашњава да им је
циљ да у црвеној зони увек има места за
паркирање, а да они који на дуже долазе у
град своја возила паркирају у жутој зони.
Такса за зелену и жуту зону износи 35,5

Начелник Мирослав Јовановић
динара за сат времена паркинга, док је
дневна карта 120 динара за ове две зоне.
Такса за плаву зону износи 50 динара за
сат, а дневна карта је 170 динара. Дневна
карта у црвеној зони износи 250 динара.
Месечна карта за повлашћено паркира
ње за станаре који су у улици становања је
450 динара, а годишња 4.500 динара.
Месечна такса за целодневно паркирање
за правна лица и предузетнике уколико се
паркинг налази у улици седишта фирме, а
у питању је службено возило износи 1.200
динара, а годишња 12.000 динара. Полуго

дишње карте су укинуте. Казна за не пла
ћање паркинга је 900 динара, а уколико се
уплати у року од осам дана износи 450
динара.
Из ЈКП „Комуналије“ Сремска Митрови
ца, у оквиру које послује паркинг сервис,
кажу да су обавезе плаћања паркинга
ослобођена возила у којима се возе инва
лидна лица обележена у складу са одред
бама одлуке о јавним паркиралиштима, на
паркинг местима предвиђеним за инва
лидна лица, возила по решењу надлежне
Градске управе за саобраћај, комуналне и
инспекцијске послове и специјална возила
јавних предузећа и возила инспекције за
време док врше интервенцију или пре
глед.
Паук сервис излази на терен на основу
налога надлежних општинских служби и
полиције, а на констатацију да паук углав
ном уклања јефтинија возила, из „Комуна
лија“ поручују да паук носи сва она возила
која су непрописно паркирана, с тим да
власници скупљих аутомобила врло брзо
дођу по своја возила, док их они други не
покупе тако брзо.
Да би избегли плаћање паркинга, велики
број возача своје аутомобиле паркира и у
дворишту Педагошке академије, на зеле
ним површинама. Оне који се паркирају на
зелене површине комунални полицајци
прво опомињу, а затим пишу прекршајне
пријаве. Од почетка ове године до 1. окто
бра комунална полиција је казнила 142
возача, а до сада је наплаћено 46 казни.
Мандатна казна за паркирање на зеленим
површинама износи 10.000 динара, а уко

Нема потребе за градском гаражом
Сремска Митровица је 70их година
прошлог века била у врху градова у бив
шој Југославији по броју аутомобила.
Годинама се причало о изградњи градске
гараже, којом би се решио проблем пар
кинг простора. Начелник Мирослав Јова
новић наводи да је став Града да ова
скупа инвестиција тренутно не би била
исплатива.

 Нисмо толико велики град и немамо
толико велики проблем са паркирањем
попут Београда и Новог Сада, тако да би
градска гаража била исплатива инвести
ција само уколико би паркинг био пун. А
возачи код нас не морају по сат времена
да круже градом како би пронашли пар
кинг, јер нису сва паркинг места заузета
– наводи Јовановић.
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АНКЕТА

Плате мале, паркинг скуп

Петар Вагић, Иван Хорват и Анита Мраовић
Петар Вагић, Манђелос: Када долазим
у град стајем на обележено паркинг место,
иако мислим да је у односу на наша при
мања паркинг скуп.

Драган Ђурђевић, Манђелос: Ако у
град долазим аутомобилом гледам да се
паркирам тамо где се не наплаћује пар
кинг, јер је скуп, а плате су мале.

Иван Хорват, Лаћарак: Видео сам да
су проширили паркинг зоне, што је добро,
мада је у центру гужва на паркингу. Оста
вљам кола на паркингу и није ми скуп.

Живко Вученовић, Сремска Митрови
ца: Добро је што су проширили зоне пар
кирања, јер сада када долазите у град
имате где да се паркирате. Није ми скупа
такса за паркинг.

Анита Мраовић, Сремска Митровица:
По мени је зонирање добра ствар. Не
избегавам паркинге који се плаћају, често
је то гаранција да има слободних места за
паркирање у граду.

Павле Берисављевић, Сремска Митр
овица: Не правим проблем око плаћања
паркинга. Сматрам да би требало по
целом граду да се наплаћује паркинг.

Драган Ђурђевић, Живко Вученовић и Павле Берисављевић
лико се плати у року од осам дана, кошта
5.000 динара.
Од 1. јануара до 15. септембра продато
је 493 месечне претплате, као и 40 годи
шњих.
Према речима начелника за саобраћај,
паркирање у црвеној паркинг зона се више
не наплаћује суботом до 19 часова, као
што је то сада случај, већ до 14 часова. У
зеленој зони наплата паркирања се врши
ла и недељом, што је са почетком приме
не нових мера укинуто, односно наплата
се у овој зони врши од понедељка до субо
те. Значи, паркинг у црвеној зони се напла
ћује радним данима од 7 до 19 часова, а
суботом од 7 до 14 часова. У жутој зони
паркинг се наплаћује радним данима од 7
до 15 часова, у зеленој зони од понедељка
до суботе од 7 до 14 часова, а у плавој

зони од 8 до 20 часова сваки дан у време
трајања градске плаже (од 10. јуна до 10.
септембра).
Паркинг код Пословно спортског центра
Пинки се и даље не наплаћује.
Пијачари се буне што се наплаћује пар
кинг код Максија на пијаци, те су сада
додатно оптерећени наметима. Кажу док
плате дневну и годишњу пијачарину, а
сада морају да узимају и месечне карте за
паркинг, остане им мало новца.
Прошле године је Град Сремска Митро
вица од наплате паркинга приходовао 21
милион динара. Како начелник Јовановић
објашњава, део припада ЈКП „Комуналије“
чији радници раде у паркинг сервису, а део
новца се улаже у саобраћајну сигнализа
цију и одржавање паркиралишта.
Биљана Селаковић
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Зоне наплате
ЗОНА I (црвена зона):
– Улица Краља Петра I – број паркинг места
84;
– Улица Светог Димитрија (од броја 2 до
броја 10) – број паркинг места 27;
– Улица Вука Караџића - број паркинг места
30;
– Трг Николе Пашића - сва паркинг места
осим 13 паркинг места уз ивицу коловоза
улице Шећер сокак – број паркинг места
30;
– Житни трг - број паркинг места 37;
– Улица Масарикова (лева страна од броја
1 до броја 5 и десна страна од броја 4 до
броја 6) - број паркинг места 25;
– паркинг у Улици Вука Караџића (испред
хотела „Сирмијум“, осим паркинг места
која се налазе уз зграду Историјског
архива „Срема“) - број паркинг места 16;
– Улица Шећер сокак – обе стране – број
паркинг места – 72;
– Трг Николе Пашића (испред ТЦ „Мадеса“
од раскрснице са Улицом Шећер сокак до
раскрснице са Улицом Ђуре Јакшића) број паркинг места 23.
ЗОНА II (зелена зона):
– Соларски трг - број паркинг места 46;
– Улица 28. марта - број паркинг места 40;
– Улица Пушкинова – десна страна од рас
крснице са Улицом Паробродска до рас
крснице са Улицом 28. март – број пар
кинг места 17;
– паркиралиште „Макси“ и ВП „Сава“ – број
паркинг места 95;
– Улица Светла – број паркинг места 13
ЗОНА III (жута зона):
– Трг Војвођанских бригада - број паркинг
места 120;
– Улица Светог Димитрија (од броја 12 до
краја) - број паркинг места 71;
– паркинг код Палате правде - број паркинг
места 25;
– Улица Краља Петра I (други део, од улице
Стари шор до улице Северни бедем);
– Улица Северни бедем (од Улице Краља
Петра I до Улице Саве Ковачевића) број паркинг места 8;
– Улица Светог Саве (лева страна од броја
1 до 11 - раскрсница са Улицом Масари
кова) - број паркинг места 20;
– Улица Змај Јовина (од Доситејеве улице
до Масарикове) – број паркинг места 10;
– Улица Доситејева – број паркинг места 30;
– Улица Масарикова (лева страна од броја
7 до краја и десна страна од броја 6 до
краја) - број паркинг места 40;
– паркинг код ЈКП „Топлификација“ (угао
улица Змај Јовине и Масарикове) – број
паркинг места 35;
– Улица Јупитерова (обе стране) број пар
кинг места 81;
– Улица Променада (Диспанзер на Сави) –
број паркинг места 42;
– Улица Рибарска обала – број паркинг
места 88;
– Улица Занатлијска – број паркинг места
38;
– Улица Музејска – број паркинг места 15;
– Улица Стари шор, обе стране – број пар
кинг места 78 паркинг места;
ЗОНА IV (плава зона):
- паркиралиште „Градска плажа“ (у купали
шној сезони од 10. јуна до 10. септембра)

Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“ реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и омладину
Града Сремска Митровица. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ПОЧЕТАК ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Дрва поскупела,
даљинско грејање неће

Г
За све оне који се
греју преко система
даљинског грејања
сезона је почела у
уторак 3. октобра,
иако је то нешто
раније него што то
градска одлука
налаже. Временске
прилике су такве да
су температуре у
последњих неколико
дана ниске, што
захтева да радијатори
буду топли

рађани Сремске Митровице имају
више избора када је у питању гре
јање - дрва, угаљ, струја, гас или
даљинско грејање. Шта ће изабрати то
у већини случајева зависи од њихове
финансијске ситуације.
Како прошле, тако и ове године цена
дрва је нагло скочила и креће се од
4.500 до 6.000 динара по метру, у зави
сности од тога какво је дрво у питању.

На цену се сви жале, понуда је мала,
а потражња велика. Због такве ситуа
ције, неки су се одлучили за такозва
ни паприкаш, то су исцепана дрва која
се продају на џак, килу или како купац
жели. Када је струја у питању, и ту има
мо поскупљење од два одсто.
За све оне који се греју преко
система даљинског грејања сезона
је почела у уторак 3. октобра, иако је

Славко Сладојевић и Владимир Санадер у обиласку котларнице Стари мост
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АНКЕТА: Како ћете се грејати ове зиме?

Кад се мора није скупо

Радмила Ковачевић, Милица Глигорић, Јасминка Јовић и Александар Кочић
Даница Недић

Настојаћемо да
грађанима обезбедимо
репрограм плаћања
рачуна, који
подразумева да се
тридесет одсто
рачуна из зимског
периода плати у
летњем периоду,
каже Даница Недић
то нешто раније него што то градска
одлука налаже. Временске прилике
су такве да су температуре у послед
њих неколико дана ниске, што захтева
да радијатори буду топли. У складу са
тим котларница у Насељу Стари мост
је почела са радом и том приликом
су је обишли градоначелник Срем
ске Митровице Владимир Санадер и
директор ЈКП „Топлификација“ Славко
Сладојевић.
Према речима градоначелника, Град
ће настојати да грађанима обезбеди
квалитетно грејање.
Овом приликом први човек ЈКП
„Топлификација“ је званично објавио
почетак грејне сезоне.
- Ремонте смо завршили, све смо на
време урадили и не би требало да буде
никаквих проблема када је у питању
снабдевање наших грађана топлотном
енергијом. Грејање ће као и увек бити
прилагођено спољним температура
ма. С обзиром на то да је грејна сезо
на тек почела искористићу ову прилику
да подсетим грађане да провере своје
грејне системе и да уколико имају неки
проблем са радијаторима то што пре
пријаве нашој техничкој служби како
би смо отклонили евентуалне кварове.
Оно што још желим да нагласим је то
да неће бити корекције када је у пита
њу цена грејања. Тренутно у Сремској
Митровици од 3.400 станова, око 400

Радмила Ковачевић, Сремска
Митровица: Ја имам централно
грејање, грејем се на гас у Насељу
Стари мост. Грејање је скупо, али
шта можемо кад морамо да се гре
јемо.
Милица Глигорић, Манђелос:
Грејем се на дрва, ове године нисам
купила дрва зато што сам исекла
дрва у воћњаку, а нешто ми је оста
ло и од прошле године.
Јасминка Јовић, Вишњићево:
За ову зиму сам набавила дрва,
нама је велика предност то што нам
је близу шума. Цена дрва се креће
од 4.000 до 4.500 динара, све зависи
од квалитета дрва.
Александар Кочић, Сремска
Митровица: Грејем се на гас, цена
је повољна, 1.600 динара је месеч
на основица а у сезони се креће од
3.000 до 3.500 динара.
Никола Стојановић, Сремска

Митровица: Грејем се на дрва, дрва
су скупа у односу на примања. Угаљ
не користим, зато што не смем да га
стављам у шпорет.
Ђорђе Лукач, Сремска Митро
вица: Ја се грејем на дрва, а повре
мено и на плин, дрва су повољнија.
Претходних година сам се грејао на
дрва и планирам да наставим.
Васа Кресојевић, Бешеново:
Ове зиме ћу се грејати на дрва,
угаљ и чокове. Цена дрва је скочила
још од прошле године, а ове годи
не њихова цена је 6.000 динара по
метру, док је цена угља од 12.000 до
15.000 динара по тони, све зависи
који угаљ је у питању.
Милош Јаковљевић, Сремска
Митровица: Грејем се на гас, пре
ко „Топлификације“. Грејање је скупо
али шта могу, не могу да се искљу
чим пошто живим у згради где је
колективно становање.

Никола Стојановић, Ђорђе Лукач, Васа Кресојевић и Милош Јаковљевић

станова плаћа грејање по потрошњи,
а остатак по метру квадратном. Ово
комунално предузеће је јединствено у
Србији, јер има три енергента на рас
полагању.Тренутно користимо гас, а
имамо на располагању мазут и биома
су – рекао је Сладојевић.
Како сазнајемо из „Срем–гаса“,
њихово финансијско пословање је
позитивно. Према речима директор
ке Данице Недић, и ове године ће се
обезбедити кредитирање грађана када
је у питању плаћање рачуна у зимском
периоду.
– Настојаћемо да грађанима обез
бедимо репрограм плаћања рачуна,
који подразумева да се тридесет одсто
рачуна из зимског периода плати у
летњем периоду. Оно што још желим

да истакнем је да је извршена мала
корекција цене гаса, нова цена изно
си 33,07, уместо 33,55 динара по куб
ном метру. Оно што је специфично за
„Срем–гас“ је да не постоји класична
грејна сезона, не чекамо да темпера
тура падне да бисмо пустили гас. Гас
је увек доступан, тако да грађани и
током лета користе гас, да ли за топлу
воду или за кување. Имамо све већи
број захтева за нове прикључке, али
јављају нам се и корисници који има
ју прикључак, али нису били активни
потрошачи. Они желе поново да се
активирају, а све што морају да ура
де је да плате ново прикључење које
износи 2.200 динара – рекла је Даница
Недић.
Светлана Котаранин
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ЈКП „КОМУНАЛАЦ“

Обнављање механизације
као приоритет
П
о ступању на функ
цију вршиоц
 а дужно
сти директора јав
ног комуналног предузећа
„Комуналац“ Инђија у јуну
текуће
године,
Душана
Лемаића сачекали су први
проблеми. Пре свега они
који се односе на дотрајалу
механизацију коју је насле
дио из неких претходних
година. Из тог разлога, како
и сам каже, било је неопх од
но одмах реаговати и виде
ти на који начин механиза
ција може да се обнови. У
првих 20 дана расписана је
јавна набавка за куповину
новог трактора, а у договору
са председником Општине
Инђија до нове године биће
купљена два нова камиона.
Јавно комунално предузеће
такође је предвидело купо
вину још једног, али полов
ног камиона за шта су опре
дељена средства у износу
од пет милиона динара.
- Општина Инђија издво
јиће 35 милион
 а за набав
ку два нова камиона који су
нам преко потребни јер је
механизација у ЈКП „Кому
налац“ стара и преко 35
година, што нам отежава
посао - каже Лемаић и дода
је:
- Камиони са којима рас
полажемо у овом тренут
ку су непоуздани и сваког
јутра је неизвесно да ли ће
тај дан бити у функцији или
не. Такође, због дотрајало
сти након одношења смећа
из домаћинстава остајале
су баре и непријатан мирис,
због чега су се грађани
непрестано жалили. Због
тога је председник Општине
обећао да ће доћи до набав
ке нових камион
 а. Такође,
очекујемо да ћемо добити и
донацију јапанске амбасаде
почетком следеће године.
Вршилац дужности дирек
тора ЈКП „Комуналац“ исти
че да су у току припреме
зимске службе за предстоје
ћу сезону. У наредном пери
оду биће извршена поправ
ка оне механизације где за
то постоји потреба, али ће
и један од два нова камио
на, који би требало да стиг

Доњи део Градске пијаце ускоро под кровом

ну до половине децембра,
бити коришћен за чишћење
путева.
- Један од два камио
на које ће купити локална
самоуправа користиће и
зимска служба како би смо
у време великих падавина
несметано могли да чисти
мо путеве јер са постоје
ћом механизацијом никада
не знамо да ли ће остати у
квару или не - каже Лемаић
и додаје да ће ускоро бити
спроведена јавна набавка
за со и ризлу, а тај посао
годинама уназад поверен је
ЈП „Инђија пут“.

- Набавићемо довољне
количине агрегата за целу
зиму јер је одржавање путе
ва током зимског периода
велика одговорност. У сва
ком тренутку морамо води
ти рачуна да ли су путеви
безбедни за возаче . Уједно,
тражимо и решење на који
начин ћемо током зиме одр
жавати Улицу Војводе Сте
пе, јер није пожељно бацати
со због материјала од којег
је урађена поменута улица.
Последње невреме које је
погодило територију општи
не Инђија направило је ште
ту на тезгама које се налазе

Цвећара све посећенија
Градска цвећара која се
налази код Новог гробља у
Инђији бележи све већи број
продатих аранжмана који се у
последње време не односе
само на сахране, што је рани
јих година била пракса. Како
каже Душан Лемаић, захваљу
јући додатном ангажовању
запослених у Градској цвећари
све је већи број оних који купу
ју аранжмане за различите
врсте прослава.
- У последње време бележи
се већа продаја цветних аран
жмана, уједно и појачана
набавк а цвећа од стране

нашег предузећа јер су запо
сленима у цвећари одрешене
руке што се одразило и на
већи број купаца. Код нас су
аранжмани доста повољнији, а
имамо и стручно особље које
се заиста труди да удовољи
свим жељама и потребама
купаца – наводи Лемаић.
Радно време Градске цвећа
ре је од 7 до 15 часова сваким
радним даном, суботом и
недељом, а како каже в.д.
директора, аранжмани напра
вљени на овом месту могу се
пронаћи и у продавници на
Средњем гробљу у Инђији.

Душан Лемаић, в.д. директора
ЈКП „Комуналац“ Инђија

у доњем делу Градске пија
це, због чега ће у наредних
неколико дана бити поста
вљен кров који ће у потпу
ности покрити поменути део
пијаце.
- Тај део Градске пијаце
морамо у најкраћем могу
ћем периоду покрити најве
роватније лименим кровом
како би омогућили добре
услове за рад продавцима,
али на крају и купцима који
долазе на Градску пијацу.
С друге стране, неопходна
је комплетна реконструкци
ја Градске пијаце али за то
чекамо неко боље време истакао је Душан Лемаић,
в.д. директора ЈКП „Кому
налац“ Инђија и додао да су
задовољни приходом који у
поменуто предузеће стиже
захваљујући закупу тезги.
М. Ђ.
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НАГРАДА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА

Лидери у области туризма

О

пштина Инђија званично је
лидер у постављању нових
стандарда у конкурентности
кроз организациону и оперативну
изврсност, континуиране иновације
и инвестиције, и мултидисциплинар
ност туристичких садржаја. Бизнис
конференција под називом Туристич
ко тржиште Југоисточне Европе, која
се организује под покровитељством
Министарства трговине, туризма и
телекомуникација препознала је тури
стичке потенцијале инђијске општине
и на основу презентације, пре све
га дунавске обале у среду, 4. окто
бра доделила награду Бренд лидер
2017. Тако је Општина Инђија доби
ла још једну награду за остварене
резултате, али и као подстицај нове
развојне етапе, овај пут у туризму на
конференцији коју седму годину заре
дом организује компанија Mass Media
International.
- Акценат је, наравно, био на Дуна
ву као нашој најзначајнијој природно
- туристичкој вредности. У послед
ње време се ту значајно издвојила
Крчединска ада, као еко туристичка
дестинација и пример одрживог раз
воја туризма. Радили смо много на
промоцији, што је резултирало вели
ким интересовањем туриста - рекла је
Маја Бошњак, директорка Туристичке
организације Општине Инђија.
Kако је истакао Владимир Гак, пред
седник Oпштине Инђија досадашњи
напори ове сремске општине усме
рени су ка привредном развоју, ула
гању у индустријске зоне и привлаче
њу инвеститора, али награда Бизнис
партнер даје ветар у леђа и за интен

Председнику Општине Инђија уручена награда „Бизнис партнер 2017.“

зивнији развој туризма, као део укуп
ног друштвеног и културног напретка.
- Наравно да желимо да туристичка
понуда Општине Инђија буде далеко
богатија, а да Туристичка организаци
ја и уопште функционисање туризма
на нивоу општине буде много боље.
Оно на чему ћемо да радимо је да се
наша општина равномерно развија у
свим сферама - истакао је Гаки додао:
- Општина Инђија има заиста вели
ки туристички потенцијал, а нама је
да га у што већој мери ставимо на
располагање грађанима Инђије и сви
ма који долазе и пролазе кроз нашу

општину. Осим привредног потенција
ла по коме смо препознатљиви, сва
ком ко нас посети имамо да понудимо
и нешто друго, нешто што се зове лек
за душу, што се зове одмор и добра
храна и оно што је најважније - добри
и гостопримљиви људи.
На конференцији су се представи
ли бројни градови, хотели, туристичке
агенције и компаније које својим пону
дама и репутацијом представљају
најзначајније чиниоце у туристичком
и пословном свету југоисточног дела
Европе.
М. Ђ.

ОШТИНСКО ВЕЋЕ

Три матична подручја за Инђију

К

ако би се ускладили са закон
ском регулативом Републике
Србије, Општинско веће општи
не Инђија на последњој седници одр
жаној у среду, 4. октобра утврдило је
предлог одлуке о одређивању матич
них подручја и њихових седишта за
општину Инђија. Према предлогу
одлуке Нови Сланкамен, Бешка и
Инђија су нова три матична подручја
на територији те сремске општине.
- То значи да ће се административ
ни послови грађана који се тичу
матичне службе одвијати у ове три
јединице. Матично подручје Инђија

обухвата насељена места Инђија,
Марадик, Нови Карловци, Љуково и
Јарковци. Под окриљем матичног
подручја Нови Сланкамен налазиће
се места Нови Сланкамен, Стари
Сланкамен и Сланкаменачки Вино
гради, док ће у оквиру матичног под
ручја Бешка бити насељена места
Бешка, Крчедин и Чортановци - иста
кла је Драгана Радиновић, заменица
председника Општине Инђија.
Како је истакла много већи градови
од Инђије имају по једно матично
подручје, а та локална самоуправа се
изборила за три матичне јединице

како би се администрација што више
приближила суграђанима који живе у
сеоским срединама. Она је подсети
ла да ће се одлука о матичним под
ручјима примењивати од 1. јануар
а
2018. године.
Поред утврђивања одлуке о матич
ним подручјима, већници су разма
трали предлог Одељења за друштве
не делатности који се односи на одо
бравање Програма ФК „Чортановачки
спорт клуб 1939.“ Чортановци и доне
ли Решење којим се одобрава наве
дени програм и износ средстава за
његову реализацију.
М. Ђ.

Пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Инђија сликом и речју“ финансијски је подржан од стране Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Свечано отварање погона непалске компаније у Руми

У

првој фабрици компаније ЦГ Корп
Глобал – ЦГ Фудс Јуроп у Руми,
која је свечано отворена 5. окто
бра, дневно ће се производити 450.000
паковања светски познатих нудли ваи –
ваи.
Ово је први погон компаније у Европи,
а тренутно је технолошки најопремље
нији и најмодернији производни погон
од свих који послују у оквиру Синовејшн
групе.
Отварању на Румској петљи су при
суствовали председник Србије Алек
сандар Вучић, власник компаније Бинод
Чаудри, покрајински премијер Игор
Мировић, амбасадорка Индије у Бео
граду Нариндер Чаухан и председник
Општине Слађан Манчић, као и бројни
пословни партнери.
- Мени је ово четврта фабрика коју
отварам у Руми, људи се овде запо
шљавају не само из Руме него и из шест
околних општина. Подсећам да је Рума
раније била 500 милиона у минусу, а
сада кад год питам имају 200 милиона
на рачуну, да не говорим о увећаним
порезима, доприносима, смањењу бро
ја незапослених. Та стопа незапослених
од 11,8 одсто и даље је велика и наш је
циљ да је у што скорије време спусти
мо испод 10 процената, до европског
просека, а мислим да ћемо то успети и
раније него што смо очекивали. Захва
лан сам нашим непалским и индијским
пријатељима што су изабрали Србију.

Мени је ово
четврта фабрика
коју отварам
у Руми, људи се
овде запошљавају
не само из Руме
него и из шест
околних општина,
рекао је
Александар Вучић

Разговарао сам мало и са радницима,
иако је то тежак посао, видео сам да
су људи задовољни. Ово је једно див
но искуство, желим прво да честитам
радницима који овде раде, као и буду
ћим јер овде треба да се упосли још 313
радника. Ја сам био председник владе,
када смо дали финансијска средства у
висини 3.950.000 евра за ових 406 запо
слених колико ће их бити, а надам се да
ће Бинод овде још више улагати – рекао
је на отварању председник Србије Алек
сандар Вучић.
Он је додао да, где год да се ови про
изводи извозе, свуда ће да пише да су
направљени у Србији, у Руми.
– Овде у Србији су вам отворена вра
та и за градњу скупих хотела и за дру
ге делове производње које хоћете да
покренете, а ми ћемо умети да покаже
мо захвалност за то – поручио је Алек
сандар Вучић.
Др Бинод Чаудри је истакао да су за
градњу своје прве фабрике у Европи
изабрали Србију и Руму после пажљиве
анализе тржишта и имајући у виду пред
ност локације која ће олакшати снабде
вање целе Европе, доступност сировина
у непосредној близини, квалификоване
радне снаге и структуру трошкова.
- У врло кратком року, за 16 месе
ци завршена је ова фабрика, а томе је
допринела подршка, тада премијера
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Производња нудли за европско тржиште

Вучића, владе, али и локалне админи
страције која је веома активно учество
вала у проналажењу решења с циљем
да се убрза реализација пројекта –
рекао је власник Бинод Чаудри и још
једном захвалио на подршци, уз најаву
проширења производње.
Он је додао да ова пословна група
послује у више од 30 земаља, има 76
брендова у 122 различите компаније
са преко 10.000 запослених широм све
та. Осим девет прехрамбених погона у
Азији, ЦГ Група гради фабрике у УАЕ и
Америци.
– Желимо да оформимо снажан
дистрибутивни пут у Србији како бисмо
достигли целу Европу. Србија има јаку
индустријску инфраструктуру и има
велике могућности у пољопривредном
сектору. Настојаћемо у наредном пери
оду да додајемо нове врсте производа
који ће се производити у Руми, користи
ћемо преко 80 одсто домаћих сировина,
а преко 80 одсто производа из Руме ће
се извозити у Европу, на Блиски Исток и
Америку, то је и обећање које сам ја лич
но дао председнику Вучићу – истакао је
Бинод Чаудри.
Покрајински премијер Игор Мировић
је презентовао најновије податке када
је реч о развоју Војводине и отварању
нових радних места.
– Ових 170 запослених, који ће овде
бити ангажовано до краја године, је део
једног великог тренда смањивања броја
незапослених у Војводини. У јулу ове, у
односу на јул прошле године, број неза
послених је смањен за 22.140 лица.
Други важан податак је да је извоз вој
вођанске привреде за седам месеци

Не сумњам
да ће најављена
цифра од 406
запослених бити
реализована, ја
мислим да ће бити
и надмашена, као
што је било и у
претходним
фабрикама које
смо отворили.
Желим да нудле
из Руме иду у цео
свет, а већ први
шлепери у
октобру, како сам
обавештен, иду
за Велику Британију,
рекао је Слађан
Манчић

вредео готово 2,5 милијарди евра што
је за 20,7 процената више него прошле
године у истом периоду. Да кажем и да
заједнички радимо на 11 индустријских
зона у Војводини, од Шида до Хоргоша,
то ће бити нова места за нове компани
је и за осигурање овог тренда и подата
ка о којима сам говорио – рекао је Игор
Мировић.
Слађан Манчић, председник Општи
не Рума је указао да, отварањем ове
фабрике се показује, када заједно држа
ва добро ради, републичка влада а на
локалу се прати тај њихов рад, резултат
не може изостати.
– Ово је пета фабрика коју отварамо
у минуле три године чиме смо створили
услове да се упосли преко 3.000 људи.
Свакако да је ово јако важно за те људе
и њихове породице. Захваљујем Биноду
Чаудрију што су препознали да је Србија
и Рума добро место за улагање, доби
ли су за то сву подршку Владе Србије
и локалне управе и резултат је видљив.
Не сумњам да ће најављена цифра од
406 запослених бити реализована, ја
мислим да ће бити и надмашена, као
што је било и у претходним фабрикама
које смо отворили. Желим да нудле из
Руме иду у цео свет, а већ први шлепе
ри у октобру, како сам обавештен, иду
за Велику Британију – рекао је Слађан
Манчић.
Вредност инвестиције у Руми је девет
милиона евра. Погон се простире на
6.000 квадратних метара ограђеног про
стора, а купљено је 9,5 хектара грађе
винског земљишта у блоку четири радне
зоне Румска петља.
За сада има четири врсте нудли – са
пилетином, вегетаријанске, парадајз
паприка и пица.
Смиља Џакула
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ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

Добијена три возила

Јелена Мрачевић Стојанац и Слађан Манчић

Куповином овог возила желели смо да помогнемо
функционисање Дома здравља, јер су они у служби гра
ђана као и ми, они брину о здравственој заштити и
животима наших грађана, рекао је председник Општине
Слађан Манчић

В

озни парк Дома здравља Рума
појачан је са три возила - новим
санитетским возилом за превоз
пацијената на дијализу, за који је сред
ства обезбедила локална самоуправа,
„Фијат пандом“ који је донирао Ротари
клуб Рума и „Југом“ – донацијом ЈП
„Гас – Рума“.
Кључеви ових возила уручени су
директорки Дома здравља 3. октобра
на паркингу ове здравствене установе.
– Куповином овог возила желели
смо да помогнемо функционисање
Дома здравља, јер су они у служби
грађана као и ми, они брину о здрав
ственој заштити и животима наших
грађана. Дом здравља има подршку
локалне самоуправе, како нова дирек
торица тако и цео колектив. Надамо се
да ће ситуација у здравству бити
поправљена. Комби је намењен за
превоз пацијената на дијализу, а ја
желим да захвалим и Ротари клубу на
донирању возила, што је урађено уз
сарадњу са Привредним саветом
Општине. Реч је половном фиjату – то
ће користити патронажна служба, као
и директору ЈП „Гас – Рума“ који дони
ра половни југо – рекао је председник
Општине Слађан Манчић.
За овај комби је издвојено 3,5 мили
она динара, а Манчић је додао да су
ребалансом повећана средства за
Дом здравља како би се упослила три
нова лек ара и једна медицинска
сестра.
Петар Димитријевић из Ротари клу
ба је рекао да је ово друга донација
Дому здравља.

- Пре неколико година донирали смо
пулсни оксиметар и сад фијат панду
који ће користити патронажна служба.
Нећемо се на овоме зауставити и
даље ћемо донирати, како према гра
ду тако и појединцима. Овај ауто је
2014. годиште, у добром је стању и
дуго може да обавља своју функцију
– истакао је Димитријевић.
Јелена Мрачевић Стојанац, дирек
торка Дома здравља Рума је истакла
да се годишње пређе преко 400.000
километара и возила не смеју да буду
покварена и стално морају да се обна
вљају.
- Захваљујући Општини обезбеђена
су средства за ново санитетско возило
за дијализу. Имамо 35 пацијената за
које ће ово бити сигуран и комфоран
превоз. Захваљујем и Ротари клубу на
путничком возилу и ЈП „Гас – Рума“.
Примамо и три лекара опште праксе у
стални радни однос путем конкурса
који ће радити у Кленку, Хртковцима и
један за рад у Грабовцима и Витојев
цима – рекла је директорка приликом
уручења кључева за поменута возила.
– Ми занављамо наш возни парк, а
добар део тих возила је још у корект
ном стању па смо и Дому здравља
понудили та возила. Она немају неку
велику вредност у продаји, али су
добро очувана, па могу да се користе
свакако још неколико година. „Југо“ је
исправан, а уз њега су добили и сву
потребну опрему за возило. Како сам
чуо њега ће користити лекари за рад
на терену – рекао је директор ЈП „Гас
– Рума“ Рада Маравић.
С. Џ.
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РУМА

Модернизована
НИС-ова пумпа

Модернизовани малопродајни обје
кат компаније НИС свечано је отворен
3. октобра у Руми, у Улици Владимира
Назора.
На овој локацији је и раније постојала
бензинска пумпа која је сада реконстру
исана у складу са најсавременијим тех
ничким и еколошким стандардима.
Свечаном отварању модернизоване
НИС Петрол бензинске станице прису
ствовали су Бранко Радујко, директор
Дирекције за малопродају НИС-а и Сте
ван Ковачевић, председник СО Рума.
Прве количине горива на модернизо
ваној бензинској станици Рума 1, као
донација НИС-а, наточене су у ново
санитетско возило Дома здравља.

Берзенбрик
град побратим
Како сазнајемо од председник а
Општине Рума Слађана Манчића, оче
кивана одлука о братимљењу Руме и
немачког града Берзенбика је донета.
Одборници Скупштина овог града су на
заседању које је одржано 28. септембра
донели одлуку о братимљењу са Румом.
Градоначелник Берзенбрика др Хорст
Бајер и челни људи организације „Гра
димо мостове“, задужене за сарадњу
Руме и немачког града, Хари Кинт и др
Жељко Драгић упутили су честитке на
братимљењу председнику Општине
Рума Слађану Манчићу. Први човек
румске општине је тим поводом рекао:
- Одлична сарадња наша два града
биће крунисана потписивањем повеље
о братимљењу. Још увек је рано за кон
кретне датуме, али је у плану потписи
вање Повеље и у Немачкој и у нашем
граду. Обавештен сам да су за брати
мљење наша два града гласали у Скуп
штини Берзенбрик а и представници
власти и опозиције и са само једним
гласом против донели су одлуку која
отвара врата за још интензивнију сарад
њу.
Рума и Берзенбрик већ заједно уче
ствују у пројекту „Партнерство одрживог
развоја јединица локалне самоуправе“,
од кога ће првo корист имати подручно
одељење ОШ „Змај Јова Јовановић“ у
Малим Радинцима, везано за обезбеђе
ње квалитетнијег грејања.
Иако је још неизвесно када би се
повеља о братимљењу потписала, Сла
ђан Манчић каже да би било лепо када
би то било 24. новембра који ће се обе
лежавати као Дан града.
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OДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА УСВОЈИЛИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Више новца у општинској каси
Ребалансом
буџетски
приходи су
већи за преко
50 милиона
чиме се
приближавамо
цифри од две
милијарде.
Мислим да је
реално да се то
и достигне с
обзиром на то
да смо за шест
месеци имали
нешто преко 900
милиона динара
прихода, тако да
та цифра није
недостижна,
сматра
председник
Слађан Манчић

Седница СО Рума

О

дборници Скупшти
не општине Рума су
на седници одржаној
2. октобра усвојили реба
ланс општинског буџета, а
овом одлуком приходи и
расходи су усклађени на
вишем нивоу. Тачније, пла
нирани су укупни приходи
од 1.996.000.000 динара, а
повећање у односу на прет
ходни ребаланс је за 53
милиона динара, што су
приходи које општина оче
кује од Покрајине. Основни
разлог за ребаланс је била
добијена сагласност из
Министарства финансија
на повећање масе средста

ва за плате и то за Тури
стичку организацију – која
је постала индиректни
буџетски корисник -  и за
УПВО „Полетарац“ која је
прошле године отворила
четири нове васпитне групе
и за то ангажовала 14 нових
радника.
Ребаланс је искоришћен и
да се неке позиције за које
се увидело да до краја годи
не неће бити потребне пре
компонују, а истовремено су
отворене неке нове, јер су
добијена одређена сред
ства на конкурсима, рекао
је Слађан Манчић.
– Ребалансом буџетски

приходи су већи за преко 50
милиона чиме се приближа
вамо цифри од две мили
јарде. Мислим да је реално
да се то и достигне с обзи
ром на то да смо за шест
месеци имали нешто преко
900 милиона динара прихо
да, тако да та цифра није
недостижна – сматра пред
седник Манчић.
Пре доношења одлуке о
ребаласу, усвојена су и три
амандмана на ову одлуку
које је поднео одборник
Ненад Боровић, а који су
били техничке природе.
На овој седници одборни
ци су донели и одлуку да

У Општинској управи 149 запослених
Предлог правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Општинској управи и Општин
ском правобранилаштву општине
Рума усвојен је на седници Општин
ског већа 29. септембра.
Начелник Општинске управе Душан
Љубишић је истакао да се основне
измене тичу грађевинских инспектора
који су до сада, формацијски, припа
дали Одељењу за урбанизам и грађе
ње, а сада су придодати Одељењу за
инспекцијске послове и што је Каби
нет председника Општине појачан са
три нова радна места, али прераспо
делом, а не новим запошљавањем,
како би Градска кућа радила ефика
сније.
– Што се тиче броја Одељења,
остало је исто. Имамо седам Одеље

ња и као осма организациона једини
ца је Кабинет председника. Сада има
мо укупно 149 запослених, од тога је
стално запослених 133 радника, што
је мањи број у односу на цифру када
смо дошли на власт, када је било 178
укупно запослених – објаснио је
Душан Љубишић.
Као председник Комисије за проце
ну штета од олујног невремена Душан
Љубишић је обавестио чланове
Општинског већа да је, између две
седнице, пристигло додатних седам
десетак захтева, а да је помоћ опре
дељена за још седам грађана – шест
су из Путинаца и један из Добринаца.
– Њима смо доделили преосталих
525.000 динара, тако да је укупно 66
породица добило помоћ за санирање
штете од пет милиона динара колико

смо за ту сврху определили – рекао је
Љубишић.
Председник румске општине Сла
ђан Манчић је додао да сматра да су
на овај начин помогли најугроженије,
а ако се укаже потреба за оправданом
помоћи, могућа су и додатна издваја
ња средстава за ову намену.
На овој седници је донета одлука да
се финансијски помогну радови на
цркви у Витојевцима са средствима у
висини од 156.000 динара.
– Ова средства им свакако неће
бити довољна, али подсећам да смо
за овај храм и лане издвојили пола
милиона динара. На овај начин су
утрошена и сва средства која смо ове
године одредили за верске заједнице
а реч је о десет милиона динара –
рекао је Слађан Манчић.
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Највећа штета од невремена у Путинцима
На седници Општинског већа, која
је одржана недељу дана пре седнице
СО Рума, 25. септембра, највише се
разговарало о штетама насталим
услед невремена које је 17. септем
бра погодило румску општину. Било је
речи о процени штете, као и раду
комисије која је одмах реаговала,
изашла на терен на пријављене ште
те, снимила их и документовала, а
потом и одлучила о томе ко ће и коли
ко помоћи добити.
О штетама је говорио Душан Љуби
шић, начелник Општинске управе
који је био председник поменуте
Комисије.
– Имали смо укупно 341 захтев, од
тога се 270 односило на стамбене
објекте, 32 на штете у пољопривре
ди, 27 на помоћне објекте и 12 на
објекте јавне намене. Ми смо разма
трали оне који се односе на стамбене
објекте, јер смо сматрали да је то
најхитније. За помоћ смо одобрили
59 захтева, а од тога је чак 39 у
Путинцима где је било и највише
штете. Трудили смо се да радимо
ефик асно и будемо објективни, а

У наредном
периоду
основни ми је
циљ да даље
унапредим рад
„Комуналца“, да
заједно са свим
запосленима,
оно што је
урађено
дигнемо на
још виши ниво,
рекао је
Драган Панић

доделили смо око 4,5 милиона дина
ра помоћи – рекао је Душан Љуби
шић.
Он је додао да се помоћ кретала у
распону од 20.000 до 360.000 динара,
а да су власници 11 најугроженијих
стамбених објеката – сви у Путинци
ма – добили највише и то од 100.000
до 360.000 динара, што је била и нај
већа појединачна сума.
Да је Комисија радила добро сло
жио се и Слађан Манчић, председник
Општине који је истакао да ће се за
пластенике тражити и помоћ од
Покрајинског секретаријата за пољо
привреду и надлежног Министарства.
– Приоритет су нам биле куће у
којима људи живе и грађани наше
општине који су претрпели штету на
својим стамбеним објектима су схва
тили да желимо да им помогнемо.
Многи захтеви су одбачени јер је олуј
ни ветар са крова однео, рецимо, од
30 до 300 црепова. То грађани морају
сами санирати. На притужбе да су
грађаре дуплирале цене смо такође
реаговали, послали смо тржишну
инспекцију и на крају је утврђено да

празник Општине Рума убу
дуће буде 24. новембар, у
знак сећања на Велики
народни збор који је тог
датума давне 1918. године
одржан у Руми, у кући др
Жарка Миладиновића. На
том скупу, којем је прису
ствовало преко 300 пред
ставника из сремских места,
је донета одлука о присаје
дињењу Срема Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца.
Градска слава биће Свети
краљ Стефан Дечански која
ће се пригодно обележава
ти, такође, 24. новембра.
Донете су и две одлуке
везане за планску докумен
тацију – а то је план детаљ
не регулације за део Блока
1-1-1 дела централне зона у
Руми и измене плана гене
ралне регулације Добрина
ца.
Првим је, између осталог,
омог ућ ен о
прош ир ењ е
коридора Улице Змај Јови
не и изградња објек ата
колективног становања на
појединачним парцелама
минималне површине 1.000
квадратних метара.
Када је реч о Добринци
ма, измене је иницирало је
и финансирало предуз еће
„Соле комерц“ и њиме је
омогућено проширење гра
ђевинског региона у поме
нутом селу.
Одборници су дали сагла

ти наводи нису били тачни – рекао је
Слађан Манчић.
Локална самоуправа је за санирање
штете из текуће буџетске резерве
определила пет милиона динара, тако
да ће се и остатак поделити онима за
чије се захтеве утврди да су оправда
ни, јер има још двадесетак који су
накнадно стигли.
Још једна одлука тицала се, посред
но, олујног невремена – а везана је за
доделу исеченог и уклоњеног дрвећа
која је ветар изломио или комплетно
исчупао из земље. То дрво ће бити
расподељено домаћинствима која су
претрпела велику материјалну штету
услед непогоде изазване ветром.
Количина огрева која се испоручује по
домаћинству износи три метра кубна
метра, а критеријум за расподелу
огрева је висина материјалне штете
на објекту, као и социјално - матери
јални положај породице. Дрва ће се
делити преко Центра за социјални
рад, а реч је, за сада, о преко 50 куб
них метара дрва. Очекује се да ће се
количина удуплати после комплетног
рашчишћавања Борковца.

Драган Панић

сност и на план управљања
заштић ен им
стан иш тем
„Бара Трсковача“ за период
до 2021. године Туристичке
организације Рума. Такође,
сагласност је дата и на план
и програм рада Културног
центра „Брана Црнчевић“ за
наредну годину, као и на
измене и допуне годишњег
програма пословања ЈП
„Комуналац“ за текућу годи
ну.
У оквиру избора и имено
вања за в.д. директорку
Турис тичк е орган из ац ије
поново је именована Мирја
на Вујасиновић, а за дирек
торку Дома здравља доса
дашња в.д. директорк а
Јелена Мрачевић Стојанац.
За в.д. директора ЈП „Кому
налац“ именован је Драган

Панић, дипломирани инже
њер грађевине. Председник
Општине Слађан Манчић је
истакао да је, досадашњем
директору Бранку Јовичићу
истекао мандат и захвалио
му се на досадашњем раду,
уз констатацију да је избор
новог в.д. директора за ово
предузеће добро решење.
– У наредном периоду
основни ми је циљ да даље
унапредим рад „Комуналца“,
да заједно са свим запосле
нима, оно што је урађено
дигнемо на још виши ниво –
рекао је Драган Панић.
Дата је сагласности на
употребу назива Општине
ЖОК „Визура“ која ће насту
пати као „Визура Рума“ и
све своје утакмице играти у
Спортској хали у Руми.
– Ово је екипа која је
четвороструки првак држа
ве и која ће играти Лигу
шампиона, а од нас нису
ништа тражили када су
средства у питању, већ
само простор за такмиче
ње. Они ће чак урадити и
паркет у нашој хали, како се
не би стављала подлога.
Сем тога, наша Хала задо
вољава све њихове потре
бе. На овај начин ми промо
вишемо и наш град, али
анимирамо и децу да се
више баве спортом – рекао
је Слађан Манчић.
Смиља Џакула
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ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

Изабрано пет пројеката
за наредну годину

У

општинском буџету за
нареду годину биће и
пет пројеката за које
су се грађани румске
општине определили у про
цес у
парт иц ип ат ивн ог
буџетирања које је ове
године реализовано трећи
пут.
У периоду од 20. до 30.
септембра грађани су
могли дати свој глас за
неки од понуђених пројека
та, а како је информисао
Драган Косановић, шеф
Одељења за локални еко
номски развој, на конфе
ренцији за новинаре која је
одржана 4. октобра, најви
ше гласова је добио проје
кат изградња мобилијара
за децу у Буђановцима,
Доњим Петровцима, Клен
ку, Никинцима и Малим
Радинцима – 1.641 глас.
– У буџету ће бити и про
јекти изградње лифта за
инвалидна и друга болесна
лица у Дому здравља
(1.634), уређење центра
Платичева (1.318), ормари

Саопштени пројекти који се финансирају наредне године

ћи за ђаке у основним шко
лама „Иво Лола Рибар“,
„Змај Јова Јовановић“ и
„Душан Јерковић“ (1.110) и
изградња парка у центру
Вогња – рекао је Драган
Косановић и изразио задо
вољство бројем грађана
који су учествовали у про

ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ ГИЗ-а

Подједнак развој
града и села

П

редседник
румске
општине Слађан Ман
чић потписао је Мемо
рандум о техничкој сарадњи
о унапређењу управљања
земљиштем на локалном
нивоу са Ане – Кетрин Вирц,
представницом
Немачке
организације за техничку
сарадњу (ГИЗ) која је вођа
пилот пројекта „Унапређење
управљања земљиштем на
локалном нивоу у Србији“,
који се бави израдом стра
тешких докуманата у овој
области. Меморандум је
потписан у Градској кући 27.
септембра.
Том приликом председник
Манчић је изразио задовољ
ство што је Рума изабрана
да учествује у пилот про
јекат за израду стратешког
документа који ће допри

нети равномерном развоју
руралних и урбаних средина
на територији наше општи
не.
- Докуменат који ће бити
донет кроз овај процес и про
јекат ће указати на пропусте
при управљању земљиштем
и начине на који они могу да
се исправе - изјавио је Сла
ђан Манчић.
Пројекат
финансира
немачка влада на основу
споразума са Владом Срби
је, а његова вредност је три
милиона евра.
Овај пројекат је започео
6. септембра када је одр
жана и прва радионица о
припреми локалног стра
тешког документа за упра
вљање земљиштем у Руми,
са већом поменутом радном
групом. 
С. Џ.

цес у
парт иц ип ат ивн ог
буџетирања.
- Одељење за финансије,
привреду и пољопривреду
израђује одлуку о буџету
Општине за наредну годину
и у оквиру те одлуке биће и
ови пројекти из партиципа
тивног буџетирања. Оквир

но, могу да кажем да ће за
ове пројекте бити потребно
око 20 милиона динара,
што је на нивоу средстава
која су обезбеђена и за ову
годину – рекла је Биљана
Дамљановић, шефица Оде
љења за финансије, при
вреду и пољопривреду.

ДАН ПРАВА ЈАВНОСТИ ДА ЗНА

Признање за
транспарентност

П

оводом Међународ
ног дана права јавно
сти да зна - 28. сеп
тембара, румска општина
се нашла међу добитници
ма признања за транспа
рентност и приступ инфор
мацијама од јавног знача
ја.
Комисија коју чине пред
седници новинарских удру
жења УНС-а и НУНС-а,
предс тавн ик
акад емс ке
заједн ице,
предс тавн ик
Коалиције НВО за слободу
приступа информацијама и
повереник, сматрала је да
управо овај дан прилика да
се констатује да неки људи
и организације дају вредан
допринос афирмацији пра
ва јавности да зна и да
заслужују да им се за то
ода признање.
Тако је признање за

доприн ос
афирм ис ањ у
права на приступ инфор
мацијама од јавног значаја
и транспарентност у раду
додељено у категорији органа јавне
власти локалне самоупра
ве управо Општини Рума, у
категор ији
републичк их
органа јавне власти Пове
ренику за заштиту равно
правности, у категорији
правосудних органа Апела
ционом суду у Београду, а
у категорији покрајинских
органа јавне власти Покра
јинском секретаријату за
образ ов ањ е,
проп ис е,
управу
и
нацио н алн е
мањине. Признање, као
победнику на конкурсу за
“Најбољи информатор о
раду државних органа”,
додељено је Министарству
рударства и енергетике.

M NOVINE

11. OKTOBAR 2017.
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Превентивним прегледима
обележен Светски дан срца

С

ветски дан срца, 29. септембар,
својим активностима је обележио
и румски Дом здравља и то тако
што су стручни тимови свим грађанима
који су дошли у Културни центар мери
ли шећер у крви, притисак, висину и
тежину, као и ЕКГ и давали савете о
здравој исхрани и здравим стиловима
живота.
Овај својеврсни базар здравља посе
тила је и директорка Дома здравља
Јелена Мрачевић Стојанац која је иста
кла да су болести срца водећи узрок
смрти , а да чак 80 одсто превремених
смрти може да се спречи контролом
фактора ризика као што су пушење,
неадекватна исхрана и физичка неак
тивност.
– Кроз данашње услуге које бесплат
но пружамо грађанима они могу да
провере своје кардиоваскуларне ризи
ке – рекла је директорка Дома здра
вља.
Др Драгана Босић Живановић је ука
зала да су у Србији кардиоваскуларне
болести убице број један, са 52,4 одсто
од укупне смртности.
- Фактори ризика на које можемо да
утичемо су бројнији, а то су неправил
на исхрана, физичк а неактивност,
повишени крвни притисак, повишене
вредности шећера, холестерола и три
глицерида у крви. Зато се ми трудимо

Превентивни прегледи

да што више скренемо пажњу јавности
на начине борбе против ове болести. У
нашем Дому здравља постоји Центар
за превенцију у ком спроводимо пре
вентивне мере и активности, а изабра
ни лекари током свог свакодневног
рада апелују на пацијенте да промене
неке животне навике у циљу што дужег,

квалитетенијег и бољег живота - рекла
је др Босић Живановић.
Светски дан срца се ове године обе
лежава под слоганом „Ојачајте своје
срце”, наглашавајући значај здравих
стилова живота, као и значај превенци
је и контроле фактора ризика.

С. Џ.

РУМА У ПРОЈЕКТУ ХОРИС

Са комшијама у развој туризма

Р

умска општина је 11. сеп
тембра у Хрватској, у оп
штини Нијемци потписа
ла споразум са партнерима на
пројекту ХОРИС - Општином
Нијемци, Коњогојским удру
жењем „Вранац“ из тог места,
Коњичким клубом „Срем“ из
Сремске Митровица и Сред
њом пољопривредно-прехрам
беном школом „Стеван Петро
вић-Бриле“ из Руме.
Партнерски споразум пред
ставља надоградњу уговора о
додели бесповратних донаци
ја који је општина Нијемци као
носилац пројекта склопила са
Агенцијом за регионални раз
вој републике Хрватске, као
управљачким телом програма
Интерег Ипа Србија - Хрватска
у оквиру којег се пројекат ХО
РИС и спроводи.
Пројекат ХОРИС предста
вља резултат дугогодишње са
радње и анализе која је пока
зала да се на подручју Срема
и на подручју Вуковарско- сри

јемске жупаније крију потен
цијали за развој обједињене
туристичке понуде која би се
темељила на заједничкој бога
тој коњичкој традицији.
На основу тога, Управљач
ка тела Интерег програма су

Презентација пројекта

ХОРИС препознала као веом
 а
значајан пројекат за цео реги
он и одобрила су његову им
плементацију у наредне две го
дине у укупном финансијском
износу од 1.417.632 евра.
Ово је први пројекат румске

општине који се финансира из
Интерег Ипа Србија - Хрватска
програма, а имплементација
ХОРИС- а представља и знача
јан инфраструктурни и страте
шки подухват.
Поред изградње инфра
структурних и људских капа
цитета како би се створили
услови за развијање богате
туристичке понуде и импле
ментацију услуге хипотерапије,
пројекат ХОРИС обухвата и из
раду свеобухватног и обимног
стратешког документа за раз
вој туризма који ће покрити цео
регион Срема и Вуковарскосремске жупаније. Као такав,
он ће обухватити све општине
Срема, њихове проблеме, по
требе и предлоге за развој ту
ризма.
Као датум званичног почетка
пројекта ХОРИС је одређен 1.
септембар, а пројектни тим са
српске стране је већ кренуо са
имплементацијом пројектних
активности.
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ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ПУЗИЋ“

Ученици и професори
прославили 105 година рада

Р

умска Гимназија „Сте
ван Пузић“ обележила
је 105 година постоја
ња 7. октобра својим про
грамом у великој дворани
Културног центра.
После академске хим
не, бројне госте, ученике и
професоре поздравила је
Софија Благојевић, дирек
торка школе.
– Данас не обележавамо
само јубилеј школе, него и
105 година постојања једне
идеје, потребе за образова
њем, коју су давно осетили
наши суграђани. Нашу шко
лу чини изузетном професо
ри који у њој годинама пре
дано раде, као и велики број
ђака који је кроз њу прошао,
а који су освојили награде
на многим такмичењима, од
општинских до републич
ких, а међу најбољима су
и као студенти. Савремен
начин образовања захтева
наставу у савременим каби
нетима и учионицама, опре
мљеним адекватним учили
ма и рачунарском опремом.
Стварање оваквог амбијен
та у нашој школи је један
од наших главних задата
ка у годинама које дола
зе – истакла је директорка
Софија Благојевић.
У програму који је уследио
учествовали су искључиво

Програм поводом годишњице

садашњи и бивши гимна
зијалци – Вокална гимна
зијска група, као и ученици
који су рецитовали стихове
на енглеском – „Погребни
блуз“ или на руском, сти
хове Јесењина и Владими
ра Висоцког. Тамбураши и
Вокална гимназијска група
су извели песму „Ја волим
моју Руму“, а симболично,
програм је завршен песмом
ЕКВ „Ово је земља за нас“
коју је извела група „Шећер
у крви“ коју чине бивши гим
назијалци, заједно са свим
учесницима програма.
Ево и неколико података
из преко века дуге гимна
зијске историје. На предлог

општинског већника Ђуре
Стаић
 а, марта 1912. годи
не, Тровишно поглаварство
упутило је представку Кра
љевској Земаљској влади
у Загребу, тражећи дозволу
да се у Руми оснује нижа
реална гимназија.
Августа исте године сти
гло је одобрење Земаљске
владе да се отвори први
разред привремене мале
реалне гимназије у Руми.
Гимназија је свечано отво
рена 4. октобра на имендан
цара Фрање Јосипа I, а прво
школско звоно огласило се
7. октобра – датум на који
Гимназија и слави своје јуби
леје. Први директор ново

Директорка
Софија Благојевић

основане Гимназије био је
Мојо Медић, а наставнички
кадар бројао је 11 профе
сора (седам интерних, два
екстерна и два хонорарна).
Прве године, у три разре
да Гимназије уписано је 118
ученика - 52 ученице и 66
ученика.
С. Џ.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ“

Расипач на поклон

П

окрајински секретаријат
за образовање, пропи
се, управу и националне
мањине је донирао расипач
вештачког ђубрива Пољопри
вредној школи „Стеван Петро
вић Бриле“ у Руми чија је вред
ност 275.000 динара.
– Реч је о расипачу запреми
не 1.500 литара, са два диска
и хидрауличним регулисањем
бацања веђштачког ђубрива.
Машина је нова и домаће је
производње. Свака машина
која дође код нас је, прво, учи
ло, на њој ће наши ученици сти
цати знања и вештине, а кори
стиће се и на нашем газдинству
чија је површина преко 100 хек

тара. Захваљујемо Секретари
јату, као и заменику секретара
Милану Ковачевићу који су пре
познали наш рад – каже дирек
тор школе Милан Пуповац.
Горан Милошевић, ученик
трећег разреда смера пољо
привредни техничар каже да ће
ову нову механизацију ученици
користити у практичној наста
ви.
– Моји имају око 30 јутара
земље и доста ствари које сам
у школи научио већ сам приме
нио у раду кући што се показа
ло веома добро. Волео бих да
и ми имамо једну овакву маши
ну, кући имам али мању – каже
Горан.

Милан Пуповац поред донираног расипача
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Обележавање 270 година
Румског вашара

О

ве године познати Румски
вашар слави 270 година посто
јања и за то време успео је да
прерасте у један од најпознатијих и
највећих вашара, како у земљи, тако и
окружењу.
Завичајни музеј Рума обележавање
овог јубилеја је започео 2. октобра,
као домаћин стручног скупа Етноло
шке секције Музејског друштва Србије,
са темом „Традиција вашара и сабора
у Србији“.
Стручни скуп је трајао два дана, тако
да су учесници имали прилику да оду
и на вашар, а управо је, по традицији,
октобарски један од највећих вашара
у години.
Током скупа представљени су, поред
Румског вашара о којем је говорила
историчарка Завичајног музеја Алек
сандра Ћирић, и вашари у Великом
Бечкереку, Алексинцу, Рајачки вашар
и косидба на Рајцу, Драгачевски сабор
трубача у Гучи, Зајечарски вашар, а
било је речи и на тему Занатлије на
вашару Св Константин и Јелена, као и
о вашарском срцу – Вашар као место
повезивања, презентовања и означа
вања.
Други дан је била прилика да се раз
говара на тему реализације заједничке
изложбе „Традиција сабора и вашара у
Србији“, о њеној концепцији и каталогу.
Ивана Јовановић Гудурић је истакла
да није случајност што је баш Завичај
ни музеј домаћин овог скупа.

Стручни скуп о Румском вашару

– Ми смо се прошле године дого
ворили на секцији да први пројекат и
изложба буде на тему вашара. С обзи
ром на велики јубилеј Румског вашара,
то је разлог што смо овде. Ова тема
је интересантна за цео простор Србије
јер феномен вашара можемо да реги
струјемо на простору целе земље.
Постоји одлична грађа у музејским
фондовима на ову тему који указују
на континуитет вашарских манифе
стација у Србији већ негде од 18. века
па све до савремених вашара. Одзив
колега је заиста велик, на овом скупу
учествује њих четрдесетак, што пока

зује њихов интерес за заједнички про
јекат. Румски вашар је велик, изнена
дили смо се колику површину заузима.
Међутим, утисак је да је он задржао
од почетка па до данас ту неку сво
ју основну, економску црту – рекла је
Ивана Јовановић Гудурић, председни
ца Етнолошке секције Музејског дру
штва Србије.
Обележавање јубилеја биће наста
вљено изложбом о Румском вашару
чије је отварање предвиђено за 12.
октобар, док ће трећа активност бити
промоција филма о Румском вашару у
продукцији Завичајног музеја.
С. Џ.

ГРАДСКА КУЋА

Пријем првака
„Дан отворених врата“ за
прваке и предшколце град
ских основних школа и врти
ћа и ове године је органи
зован 6. октобра у Градској
кући, у оквиру Дечје недеље.
Са малишанима се дружи
ла заменица председника
Општине Марија Стојчевић.
Она је поздравила своје
мале госте и рекла да су они
још увек мали да би схватили
да је школско доба најлепши
период њиховог живота.
- Верујем да ћете уз роди
теље, учитеље и васпита
че имати срећно детињство
проткано љубављу и бројним
пријатељствима, која ћете
неговати целог живота. Дру
жите се, играјте се, будите
деца. Морате бити вредни и

марљиви, слушати родитеље
и учитеље, јер ће они од вас
направити вредне и добре
људе, а образовање које стек
нете ће вам касније помоћи у
животу да боље напредујете
– поручила им је Марија Стој
чевић.
После поклона који су
малишани уручили замени
ци председника уследио је и
неформалнији део дружења
уз омиљене слаткише.
Ана Грбић је Марији Стој
чевић уручила поклон, сат са
логом Основне школе „Змај
Јова Јовановић“.
– Лепо је у школи, стекла
сам баш пуно нових пријате
ља. Учимо слова, ја знам сва,
а у школи није тешко – рекла
нам је Ана Грбић.

Пријем за прваке у Градској кући
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Отварање изложбе Плакатирање геноцида

ИЗЛОЖБА „ПЛАКАТИРАЊЕ ГЕНОЦИДА“

Данас зликовце хоће
да претворе у свеце

„Плакатирање геноцида“ је назив
изложбе која је 15. септембра отворе
на у Завичајном музеју Рума, у орга
низацији Музеја Војводине, Завичај
ног музеја Рума, Малог историјског
друштва Нови Сад и Друштва новина
ра Војводине.
Изложено је преко 70, од знатно
већег броја прикупљених, немачких и
хрватских нацистичко-усташких пла
ката у Срему за време Другог светског
рата из периода од 1941. до 1945.
године.
Аутор ове изложбе је др Драго
Његован, директор Музеја Војводи
не. Он каже да је повод за изложбу
75 година од трагичних догађаја у
лето 1942. године када је кроз акци
је непријатеља и покретни преки суд
убијено преко 6.000 Срба у Срему, док
је десетине хиљада завршило у лого
рима.
- Ја сам их у протеклих 20 година
сакупљао и то су плакати, углавном,
из музеја и архива Срема, али и Новог
Сада, Сремских Карловаца и Земуна.
Објавио сам и књигу у којој се налази
много више плаката него на овој изло
жби. Ова наказна држава НДХ, док су
мислили да ће победити, они су се
хвалили својим злочинима и то су и
објављивали у функцији застрашива
ња и пропаганде. Много више је оних
који су убијени, као Сава Шумановић,
без икаквог суђења, и то је неплакати
рани геноцид. Ово су све оригинални
документи - продукти немачке оружа

не силе и НДХ. Дужност је наша да се
подсећамо тих периода, да препозна
јемо и данас оне идеје и идеологије
које томе личе и до тога воде. Сведо
ци смо, нажалост, повампирења тих
идеја и многи од ових плаката имају и
потпис „За дом спремни“, што видимо
и данас, и што опомиње. Усташка иде
ја је била да се трећина Срба побије,
трећина преведе у Хрвате и да се тре
ћина протера. Дакле, ово је подсећа
ње историјским фактима на једно зло
време - рекао је др Драго Његован.
Ђорђе
Вукмировић,
помоћник
покрајинског секретара за културу и
информисање каже да, када би све
оно што се види на овој изложби тре
бало да стане у две речи, те две речи
би биле пијетет и опомена.
- Прва је наклон жртвама у Срему, а
њих је преко 6.000, за мање од месец
дана, од половине августа до полови
не септембра 1942.године, а реч опо
мена значи да ова изложба има сврху
да се то што се десило не сме забора
вити, из поштовања према жртвама,
али и зато што смо и данас сведоци
да џелате хоће да претворе у правед
нике, а зликовце у свеце. Ова изло
жба је управо опомена да то никако
не сме да се догоди - рекао је Ђорђе
Вукмировић.
Снежана Јанковић, директорка
Завичајног музеја Рума је указала да
ова изложба има за циљ да подсети
на период који је у Срему био изузет
но тежак, као и у целој земљи.

- Ми желимо да овом изложбом да
подигнемо културу сећања, која код
нас није баш на завидном мивоу. Ово
је наставак изузетно добре сарадње
са Музејом Војводине - каже Снежана
Јанковић.
О историјату плаката, поготово
овим политичким, говорио је и Ђор
ђе Бошковић, историчар у Завичајном
музеју Рума.
- Ови плакати на језгровит и веродо
стојан начин приказује суштину вре
мена у којем су настали, у овом слу
чају о рату на подручју Срема. Дуго
времена нисмо имали изложбу која се
бави тематиком Другог светског рата
у Срему. Ако непристрасно посматра
мо овај период, на основу историјских
чињеница, како старих, тако и ново
откривених, не може се порећи да
су носиоц
 и антифашистичке борбе у
Срему били скоро искључиво припад
ници НОП-а, а како је рекао познати
историчар Предраг Марковић, да би
Сремци требало да буду поносни јер
су били међу првима у тој борби про
тив фашизма - рекао је Ђорђе Бошко
вић.
Изложба „Плакатирање геноцида“
на један нов, животнији, начин даје
поглед на време које је је у Срему
остало запамћено као „крваво“.
Ову изложбу су омогућили Покра
јински секретаријат за културу, јавно
информисање и односе са верским
заједницама, Градска управа за кул
туру Новог Сада и румска општина.

M NOVINE

11. OKTOBAR 2017.

21

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

Иво Лола Рибар и култура сећања
П
осле изложбе „Плакати
рање геноцида“ у Завичај
ном музеју Рума 26. и 27.
септембра су одржана два
догађаја која су тематски веза
на за Други светски рат на
нашим просторима и антифа
шистичку борбу. Прво је 26.
септембра отворена изложба
„Живот и смрт хероја. Неутрал
ности не може бити“, а потом је
одрж ана промоција књиге
„Отпор фашизму“, зборника са
стручног и научног скупа који је
одржан у Новом Саду 26.
новембра прошле године.
Изложба „Живот и смрт херо
ја. Неутралности не може бити“
је настала као резултат истра
живања визуелних репрезента
ција идеја Иве Лоле Рибара у
култури сећања социјалистич
ког и постсоцијалистичког пери
ода. Циљ изложбе је контексту
ализација и актуал
 изација
живота и дела Иве Лоле Риба
ра, с намером да се у његову
„биографију“ укључе и интер
претације после смрти. Ауторке
изложбе су Јасмина Новаковић,
Мина Лукић и Марија Васиље
вић.
Директорка Завичајног музе
ја Снежана Јанковић је истакла
да су ове изложбе посвећене
Другом светском рату, односно
култури сећања.
– Да видимо колико памтимо,
колик о
забор ав љам о,
а
нажалост више је овог другог.
Да би се то спречило напра
вљена је и ова изложба, а
ауторке су завршиле историју
уметности и сада су постди
пломским студијама – рекла је
Снежана Јанковић.
Марија Васиљевић је рекла
да су истраживања за изложбу
радиле од 2014. године, а изло
жба је отворена у децембру
исте године у Студентском гра
ду. Изложбу су видели и људи у
Крагујевцу, Инђији, Аранђелов
цу, Сарајеву и сада у Руми.
– Ми се бавимо социјали
стичким периодом и било нам
је интересантно да видимо шта
се данас дешава са народним
херојима и целокупним насле
ђем антифашизма, то је био
наш главни циљ. Пример Иве
Лоле Рибара смо одабрале
зато што је он један од најмар
кантнијих примера народних
хероја, који су потом величани у
тој култури сећања социјали
стичког периода, а данас су
готово заборављени – истакла
је Марија Васиљевић.
Ова изложба је испричана
кроз три смрти Иве Лоле Рибара
– прва је његова смрт као поје
динца, друга је смрт „народног
хероја“, а трећа када сећање на
њега постаје потпуно нереле
вантно, у политичком смислу.

Промоција зборника о Другом светском рату у Војводини
– Дакле, хтеле смо да види
мо ко је био Иво Лола Рибар и
зашто је он нама данас знача
јан и шта се десило са свим
тим фабрикама и школама које
су носиле његово име – додала
је Марија Васиљевић.
Јасмина Новаковић је иста
кла да су Иву препознали као
марк антног хероја, значајну
фигуру из времена социјали
зма, али и човека који је водио
личну и колективну борбу,
имао своје вредности, идеале
или утопију у коју је веровао и
за коју се борио, али да не
можемо све реално да сагле
дамо управо због те идеологи
зације.
– Зато је идеја изложбе била
да се унивезалне идеје које
баштини његов лик које су
актуелне и данас у смислу да
верујемо у неке своје идеале,
прикажу. Када говоримо о кул
тури сећања социјалистиичког
периода она се своди на поје
динце, оне који су живели у том
периоду и који имају можда и
неки носталгичан однос према
том периоду, и нас који смо

били мали у том периоду, или
нисмо били ни рођени, али
имамо неку знатижељу да
сазнамо шта је било са том
читавом државом и њеним
вредностима. Зато је важно
проговорити са дистанце, кри
тички проговорити у култури
сећања, а не да се све своди
само на ентузијазам поједина
ца или мањих група – рекла је
Јасмина Новаковић.
У духу сећања на Народноо
слободилачку борбу и период
Другог светског рата је била и
промоција књиге „Отпор фаши
зму“ која је одржана 27. сеп
тембра.
Учесници промоције у Руми
су били Станко Шушњар, др
Борис Кршев и Александра
Ћирић.
Станко Шушњар је председ
ник Удружења антифашиста
Новог Сада које је организова
ло неколико скупова и штампа
ло зборнике радова на тему
народноослободилачке борбе,
рехабилитације која је и данас
актуелна, а опредељење је
било да се, после свих тих

Марија Васиљевић и Јасмина Новаковић

активности, направи један
зборник радова који би обухва
тили период од 1941. до 1945.
године у Војводини.
– Први зборник који се данас
промовише у Руми носи наслов
„1941. у Војводини – отпор
фашизму“. У јавности се тешко
пробијају идеје антифашизма,
Војводина је била специфична
у том периоду јер је раздељена
– Срем је под окупацијом НДХ,
у Бачкој су Мађари, а у Банату
су Немци – зато смо се опреде
лили да све то прикажемо, сва
ку годину, да би на крају, имали
збирку која би обухватила цео
ратни период. Посебно смо
ставили акценат на НОБ, одно
сно партизански покрет који је
најбоље био организован у
Срему, ја тврдим да четничког
покрета у Војводини није било
– рекао је Станко Шушњар и
најавио нове зборник е, уз
задовољство што су, готово
половину текстова писали мла
ди људи.
А једна од њих је и истори
чарк а Александра Ћирић из
Завичајног музеја Рума.
– Мени је била велика част
што сам добила позив да уче
ствујем на поменутом скупу,
поготово што је ова тема Дру
гог светског рата у последњим
деценијама мало маргинализо
вана. Ја се још од студентских
дана бавим овом темом и мој
циљ је да се стално присећамо
на тај важан и трагичан период
наше историје, да не заборави
мо невине жртве, како цивил
ног становништва, тако и бора
ца НОП-а, по чему је Срем био
специфичан. Овде је искључи
во био Народноослободилачки
покрет који је водио упорну
борбу против те злогласне
фашистичке идеологије – иста
кла је Александра Ћирић.

Смиља Џакула
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14. САЈАМ МЕДА У РУМИ

Слаба година за пчеларе
Т

радиционални Сајам меда одржан
је од 1. до 3. септембра на Град
ском тргу у Руми. То је била при
лика да пчелари изложе своје произво
де које су грађани могли да купе, али
сем те презентације меда и других про
извода на бази меда, одржано је и реги
онално саветовање пчелара на тему
припреме пчелињих друштава за зиму.
Станимир Јаворац је председник
Удружења „Никола Милеуснић“ које је
организатор Сајма меда. Он каже:
 Ово је 14. Сајам меда који ове
године траје три дана, а ако гледамо
и раније, ово је 32. изложба пчелињих
производа, опреме и лекова за пчелар
ство која од 2004. године има форму
сајма. Поред регионалног саветовања
обележавамо и 115 година од оснива
ња прве Српске пчеларске задруге о
чему имамо снимљен документарни
филм, како о задрузи, тако и друштву
„Никола Милеуснић“ који је њен наслед
ник. Имамо и госте  друштва пчелара
„Нуклеус“ из Ваљева, Шапца и Брчког
са којима смо братимљени. Ове године
је било мање меда, па имамо и нешто

Организатор Станимир Јаворац

мање излагача. Нисмо имали воћну
пашу, мало пчелара је ухватило липову
и багремову пашу, једино није омануо
сунцокрет. Дакле, ово је била једна од
најслабијих година, али за добра пче
лиња друштва увек има меда, зато је и
ово саветовање важно  истакао је Ста
нимир Јаворац.
 Већ неколико година долазим на
Сајам меда. Мислим да је више циљ
оваквих скупова да људе боље упозна
мо са самим пчеларством, особинама
меда и производа од њега. Треба знати
да мед помаже одржању здравља, али
није искључиво лек. Ја имам скоро све
врсте меда које постоје на овом под
небљу, јер селим пчеле до Поцерине
и Фрушке горе. Прошла и ова година
су биле лоше за пчеларе, подбацио је
багрем, липе је јако мало, док је сунцо
крет био врло добар, као и шумски мед
 углавном година је испод просека, док
је 2015. била одлична  каже Радивој
Паравиња из Руме.
Он додаје да је код ових саветовања
која се организују циљ је да се доведу
пчелари  практичари, јер су класична

предавања свима доступна на интер
нету.
Своју тезгу већ деценију на Градском
тргу имају и Иван и Марија Перишкић из
Бачког Моноштора.
 Овде нам је лепо. Дружимо се са пче
ларима и грађанима Руме, не из неке
користи јер људи немају баш пуно нова
ца. Али упорни смо, јер је пчеларство
наше занимање. Тренутно имамо син и
ја 300 кошница, а син ми је већ четвр
та генерација која се бави пчеларством.
Поред меда производимо и разне меле
ме на бази пчелињих производа, полен,
прополис, матични млеч... Такође, увек
одем и на саветовање које се одржава
на сваком сајму, јер се човек учи док је
жив  каже Иван.
Рецимо још да су на Сајму шумски,
багремов и липов мед продавани за 700,
а ливадски и мед од сунцокрета којих је
било више за 600 динара по килограму.
Организатор 14. Сајма меда је Дру
штво пчелара „Никола Милеуснић“, а
покровитељ је локална самоуправа.
Сајам је свечано отворио 2. септембра
Стеван Ковачевић, председник СО Рума.

Марија и Иван Перишкић већ деценију долазе у Руму
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СРЕМСКИ БЕЋАРАЦ У ДОБРИНЦИМА

Најбољи бећар
паприкаш из Јаска

У

дружење жена „Тифа
ни“ из Добринаца 3.
септембра је органи
зовало такмичење у кува
њу бећар паприкаша, а у
томе их није омела ни киша
која је повремено падала.
Тога дана жене из 25 удру
жења изложиле су колаче и
ручне радове, а придружи
ли су им се и мушкарци у
кувању бећар паприкаша.
Домаћини су организова
ли и надметање за децу
у брзом једењу кукуруза
шећерца, а за одрасле у
круњењу кукуруза.
На манифестацији су
се окупиле жене из Врба
са, Пећинаца, Краљева
ца, Врдника, Шимановаца,
Купинова, Лаћарка, Голу
бинаца, Руме, Старе Пазо
ве, Деча и других места.
Штанд су имали и МО
слепих и слабовидих Рума,
Грнчарска
радионица,
Пољопривредно
газдин
ство Вере Лукић из Ваље
ва и Мала кућна радионица
„Дивна“.
Док се паприкаш кувао,
гости су могли да ужива
ју у игри малишана из КУД
„Добринци“, a представио
се и млади музичар Филип
Стојшић, добитник бројних
признања на такмичењима
ученика музичких школа.
Велики аплауз учесника
манифестације и публике
добили су и чланови Позо
ришта младих аматера из
Пећинаца, који су извели
Кабаре „Чујеш Секо“.
Гости и домаћини, који
су се посебно такмичили,
припремали су паприкаш у
дванаест котлића. Најуку
снији је према оцени жири
ја направила Бранислава
Младеновић из Јаска, дру
го место је припало Удру
жењу жена из Лаћарка, а
треће су освојиле Шиђан
ке.
 Кувала сам фрушко
горски бећар паприкаш.
Најпре се динста мало сит
но исецкане, прошаране
сланинице на мало уља,
затим се дода већа количи
на црног лука, који се благо

Сремски бећарац у Добринцима

посоли, а потом и исецкана
паприка и ољуштен пара
дајз. Ставила сам и јед
ну феферону и три врсте
лишћа – целерово, першу
ново и ловорово. Све се
то кувало сат времена на
благој ватри, а на крају сам
додала и четири јајета, да
добије густину, бибер и со,
по потреби – истакла је са

задовољством због освоје
ног првог места Бранисла
ва Младеновић.
Најбољи међу домаћини
ма био је Стева Олујић са
његовом екипом.
 Користили смо лук,
паприку, парадајз и дома
ћу маст, а све то смо кува
ли на тихој ватри. Тајна је
у поврћу произведеном у

Победник Стеван Олујић са екипом

мојој башти – рекао је прво
награђени Стева Олујић.
Додељене су и друге
награде. Најлепши штанд
имале су жене из Јаска,
друго место је припало УГ
„Рузмарин“ из Голубинаца,
а треће женама из Шима
новаца.
Награде за најбољу етно
поставку добиле су члани
це удружења жена из Деча,
Врдника и Краљеваца,
а признања за најлепше
колаче припала су женама
из МЗ Стари Врбас, Купи
нова и Шида.
Прве три награде за сла
на пецива добиле су уче
снице из Доњег Товарника,
Старе Пазове и „Веселе
Сремице“ из Голубинаца.
Награде за најлепши
„шпајз“ добиле су жене из
Сурчина, Јакова и Лаћарка.
 Трудили смо се да сви
буду задовољни и да се
осећају пријатно. Захвал
ност
дугујемо
Месној
заједници Добринци и број
ним спонзорима – казала
је на додели награда Сла
вица Беговић, председни
ца добриначког Удружења
жена „Тифани“.
Овогодишњи, трећи по
реду Сремски бећарац је
завршен заједничким руч
ком свих учесника.
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САБОР ВИТЕЗОВА СРБСКИХ

Промоција витешких вештина

Ч

етврти „Сабор Витезова Срб
ских“ одржан је 9. септембра
у Спортском центру у Руми, у
организацији Академије Видовдан
ских витезова Србских и Савате бокс
клуба Рума.
На Сабору су учествовали и сво
је вештине промовисали специјалне
јединице полиције и војске Србије,
гости из полиције Румуније, спортске
борилачке организације и гимнастич
ки клубови, витезови „Бели орлови“
стреличари и оклопници, а били су
присутни и представници Министар
ства за омладину и спорт начелник
Одељења за развој и унапређење
система спорта др Мирко Кантар који
је и отворио ову манифестацију. Он
је изразио задовољство што на јед
ном месту види толико младих људи
који се баве спортом и пожелео да
ова манифестација траје још дуги низ
година.
Сабор је започео дефилеом, затим
химном „Боже правде“ коју су извели
чланови Градског певачког друштва
Рума, а потом је уследио приказ бори
лачких вештина, као и гимнастичких
тачака, те подела награда заслужним
за промоцију овог сабора, али и вите
шких вештина.
Посетиоци су имали прилику да
виде мачеве, стреле али и део гар
деробе која је коришћена за снима
ње серије „Немањићи“ која се већ
увелико најављује као српска верзија
познате серије „Игра престола“.
На Сабору смо упознали Слобода
на Маринића из Витешког удружења
„Бели орлови“ чије је седиште у Бео

Слободан Маринић са својим мачевима

Овако би изгледао српски властелин

граду. Занимљивост везана за Сло
бодана је да је он ковач који је ковао
мачеве за главне ликове у серији
„Немањићи“. Изложена опрема се,
међутим, користи и у једном нама
мало познатом спорту „бохурт“, који је
модерни приказ средњовековних бор
би, фул контакт борилачки спорт.

- Ово што видите је права борилач
ка опрема каква је била на пример у
14. веку. Комплетна опрема је тешка
од 30 до 40 килограма, тако да за то
треба много снаге и тренинга, али и
духа и срца, зато је то један врло зах
теван, али и посебан спорт. У Срби
ји је овај спорт у повоју. Витешко
удружење „Бели орлови“ постоји од
2009. године - имамо чланове из целе
Србије - и од тада радимо на промо
цији „бохурта“. Недавно је у Манаси
ји одржан витешки фестивал „Деспот
Стефан Лазаревић“ на којем смо има
ли госте из 16 европских земаља, али
највеће такмичење на свету је „Битка
нација“ које је прошле године било у
Барселони. Тамо је било представни
ка из целог света, а ми смо тада зау
зели 16. место, од преко 60 тимова.
Полако напредујемо, и желимо у „топ
десет“. Наши чланови су били и на
снимању серије „Немањићи“, у сцена
ма борби, то је био наш допринос да
се јубилеј - осам векова од крунисања
Стефана Првовенчаног - лепо обеле
жи. И наша је обавеза да прикажемо
ко су били ти људи, како су изгледали,
како су се борили - рекао је за наше
новине Слободан Маринић.
На овом сабору титуле витезова су
добили Миодраг Ракић, председник
СБК „Рума“, Слободан Маринић из
Сремске Митровице и Горан Тодоро
вић, припадник 63. падобранске једи
нице из Ниша.
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ШАХОВСКА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ ОДРЖАНА У РУМИ

Домаћин „Словен“ најбољи

Е

кипа Шах клуба „Сло
вен“ победник је Прве
лиге Србије за мушкар
це која је од 1. до 11. сеп
тембра одржана на домаћем
терену, у румском хотелу
„Парк“. Наши шахисти су у 11
мечева остварили чак девет
победа, у једном су ремизи
рали, а само један изгубили.
- У драматичном мечу
последњег кола „Словен“ је
победом против вишестру
ког првака Србије, екипе
Новосадског шаховског клу
ба, успео да обезбеди прво
место. Победа „Словена“ је
апсолутно заслужена јер су
остварене победе против
свих највећих ривала. Коли
ко је ово такмичење било
квалитетно довољно гово
ри податак да је на њему
учествовало 44 велемајсто
ра, међу којима и сви наши
олимпијски репрезентатив
ци и вишеструки шампиони
државе као и многи страни
велемајстори из самог свет
ског врха као што су Моро
зевич, Рубљевски и други.
Овај историјски успех, не
само за наш „Словен“ него
и за Руму, остварила је еки
па коју су чинили Сергеј
Рубљевски, Игор Милади
новић, Драган Косић, Горан
Тодоровић, Мирољуб Лазић,
Мирослав Миљковић, Гојко
Лакетић, Горан Косановић
и капитен Драган Тешић.
Заслуге за титулу шампи
она државе припадају и

Први потез повукао Слађан Манчић

председнику Клуба, великом
шаховском
заљубљенику
и прегаоцу Живку Матије
вићу, а посебну захвалност
дугујемо и нашој општини
чију смо велику подршку
имали последњих година и
изузетно нам је драго што
је та подршка резултирала
успехом на који сви заједно
можемо да будемо поносни
- изјавио је за наше новине
капитен и секретар ШК „Сло
вен“ Драган Тешић.
Друго место је припа
ло екипи „Југовић“ из Каћа,
док је трећа екипа „Итака“
из Београда, док Прву лигу
напуштају ОШК „Параћин“,
„Црвена звезда“ и „Нафта
гас“ из Елемира.

Победничка екипа - „Словен“ Рума

Подсетимо,
такмичење
Прве лиге Србије у шаху
за мушкарце започело је 1.
септембра у румском хоте
лу „Парк“ где су мечеви нај
бољих екипа Србије играни
до 11. септембра, када је
овогодишње такмичење и
завршено тако што је „Сло
вен“ постао носилац титуле
најбоље екипе за ову сезону.
Први потез на овогоди
шњем такмичењу је повукао
председник румске општине
Слађан Манчић.
- Ми смо ово домаћинство,
заједно са Шах клубом „Сло
вен“ са задовољством при
хватили и новчано помогли.
Мислимо да је и ово једна
лепа промоција наше општи

не у спортском, али и у сва
ком другом смислу. Свима
желим пуно успеха у такми
чарском делу, али и да се
истовремено лепо осећају у
нашем граду - рекао је пред
седник Манчић.
Румска локална самоупра
ва је и покровитељ шахов
ског надметања а за органи
зацију је издвојено 300.000
динара.
У Руми се за титулу најбо
ље борило 12 екипа из Срби
је. Надметало се укупно 110
такмичара, од чега 44 веле
мајстора и четири репрезен
тативца Србије.
На такмичењу су, поред
домаћина ШК „Словен“ над
метале још екипе „Омлади
нац“ Нови Бановци, „Јелица
ПЕП“ Горачићи, „Светозар
Глигорић“ Панчево, „Црвена
звезда“ Београд, „Нафтагас“
Елемир, „Југовић“ Каћ, „Сло
га Турист“ Краљево, „Итака“
Београд, екипа из Параћина,
Новосадски шах клуб и „Све
ти Николај“ Ваљево.
Ратко Пижурица, в.д. пред
седник Шаховског савеза
Србије рекао је да је дома
ћин већ првог дана показао
организацион
 у класу.
- Овогодишње такмичење
у Руми је било заиста квали
тетно, јер су најбољи српски
шахисти допутовали у Руму,
а и велики број екипа у сво
јим саставима има провере
не интерн
 ацион
 алце – рекао
је Ратко Пижурица.

Пројекат „Румска панорама“ финансијски је подржан од стране Општине Рума.
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РЕГИОНАЛНИ САЈАМ ПРИВРЕДЕ У НОВОЈ ПАЗОВИ

Место сусрета привредника
из сремског региона

Ђорђе Радиновић, Зоран Ђорђевић и Цвико Крунић у обиласку Медиусовог штанда

Подршка жена на овогодишњем сајму

Н

а Регионалном сајму привреде у
Новој Пазови дела својих руку
представиле су и жене из Старе
Пазове, чланице Удружења пазовачких
жена. Оне су своје производе изложи
ле и на Гастро Срему, а посетиоци су
могли да уживају у домаћим кифлица
ма, колачима и њиховом новом специ
јалитету – надлацкама. Ово удружење
може се похвалити континуит етом тра
јања дугим девет и по деценија.
- Удружење пазовачких жена из Ста
ре Пазове има око 30 чланица, а 95
година постоји без прекида, значи 95
година константног рада, стално је
активно. Чланови се мењају, једни
одлазе, други долазе. Што се тиче
наших активности, сваке године уче
ствујемо овде на сајму привреде и
Гастро Срему у Старој Пазови, имамо
ускршњи и новогодишњи базар, одла
зимо на разна дружења. Жене у удру
жењу раде према афинитетима, неке

праве слаткише, неке слано, неке се
баве израдом ручних радова, декупаж
техником. Бренд су нам кифле, ћуфте
и надлацке. Надлацке нам је нешто
најновије што правимо, а правимо сла
не и слатке. Надлацке су дизано тесто
са квасцем које се истовремено пржи и
кува. Умеси се тесто и кад надође онда
се ваде модлицом да би добиле свој
облик, стављају се на врело уље, пре
лију водом, поклопе и тако се кувају на
пари – каже једна од чланица удруже
ња Ана Оравец.
На њиховом штанду посетиоц
 и су
могли да пробају чувене надлацке,
како слане тако и слатке, домаће
кифлице и колаче.
- Нама ове манифестације значе
пуно, јер управо ту имамо могућност
да искажемо своју креативност. Иначе,
дружења имамо сваког понедељка у
Удружењу „Херој Јанко Чмелик“ имамо
свој простор где се дружимо. Имамо и

етно собу коју поново опремамо да би
била у новом руху. Било је успона и
падова, али како пристижу нове члани
це, тако уносе нове елане. Тренутно
нема младих у удружењу, од 55 до 75
је распон година наших жена. Јако
лепо функционишемо – додаје Ора
вец.
Украсне кутије за разне намене,
послужавници, украсни подметачи и
ручни рад могли су се видети и купити
код Зорице Ивановић из Шапца.
- Декупаж и вез су моја окупација, мој
пензион
 ерски хоби. Док нисам отишла
у пензију нисам знала да тако чаробан
свет декупажа постоји. Од одласка у
пензију урадила сам много тога, а
мислим да сам тек почела да откривам
ту област. Предмети које ја радим има
ју употребну вредност, ретко шта је
само украс, све има своју функцију, од
послужавника, украсних кутија, кутија
за фотографије, дечијих кутија... Све
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егионални сајам при
вреде, 11. по реду
одржан је 5. и 6. окто
бра на комплексу спортско
– рекреативних базена у
Новој Пазови. Ову дводнев
ну манифестацију званично
је отворио министар за рад,
запошљавање, борачка и
социјална питања Зоран
Ђорђевић, рекавши да је
сајам привреде битан како
за целу Србију, Војводину и
општину Старa Пазовa, тако
и за све предузетнике, јер
представља идеалну прили
ку за долазак потенцијалних
инвеститора, али и могућ
ност да се они који га посете
међусобно упознају, догово
ре сарадњу и унапреде сво
је пословање.
- Најбитније је да се орга
низује више оваквих сајмо
ва, у различитим градовима,
јер би то допринело разви
јености целе Републике
Србије - нагласио је мини
стар и похвалио председ
ника Општине Стара Пазо
ва Ђорђа Радиновића, на
вредном труду и раду, што
доказују резултати о броју
незапослених у овој општи
ни.
- Стопа незапослености
у Србији никад није била
мања и износи 11,8 одсто,
што је резултат вредног и
напорног рада Владе Срби
је. Захваљујући председни
ку Републике Србије Алек
сандру Вучићу, који је као
председник Владе Србије
поставио стратегију и смер

Привредна комора Србије један од организатора Регионалног сајма привреде

нице како да се боримо
за смањење незапослено
сти, против сиве економије
и рада на црно, данас ова
Влада има овакве резулта
те - рекао је министар Ђор
ђевић и додао да ће Влада
Србије, Министарство за
рад, запошљавање, борач
ка и социјална питања и
даље радити на економском
развоју Србије и вишем
стандарду свих грађана.
Регионални сајам при
вреде
организовали
су
Општина Стара Пазова и
Привредна комора Срби
је - Регионална привредна
комора Сремског управног
округа. Излагачима је и ове
године био обезбеђен бес
платан опремљен излагачки

Добро се јело на штанду Удружења пазовачких жена

простор, а за све посетиоц
е
улаз на сајам био је беспла
тан.
Старопазовачка
општи
на је препозната као место
где су пре више од 40 годи
на отворене прве занатске
радње у бившој Југослави
ји, а где данас послује преко
1.000 приватних предузећа
и преко 3.000 предузетнич
ких радњи, као и велики број
страних компанија. Општи
на Стара Пазова се великим
трудом, раме уз раме при
кључила
најразвијенијим
општинама и градовима у
Србији, највећим делом јер
су се на једном месту пре
познали и удружили своје
снаге квалитетни људи са
јасном визијом, а то је јача

ње привредних потенција
ла. Зато је од 2012. до дана
шњих дана незапосленост у
овој сремској општини сма
њена за 40 одсто.
- По 11. пут се окупљамо
на сајму привреде, који је
из годину у годину све посе
ћенија манифестација, коју
подржавају и људи из реги
она, што је веома значај
но у смислу сусрета наших
привредника са привредни
цима из регион
 а. Посебно
задовољство је што се на
овом месту одржава сајам
запошљавања, на којем
је понуђено 400 радних
места – изјавио је председ
ник Општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић.

сама радим и све је ручни рад. Овде
сам већ трећу годину заредом, а своје
радове излажем на сајмовима који се
организују у околини Шапца, али и Сај
му хране и пића у Београду – каже нам
Зорица Ивановић и додаје да јој је вез
љубав од малих ногу и да је то нешто
што је увршћено у нематеријалну кул
турну баштину нашег подручја.
Марија Урбан из места Бољевци
представник је Удружења жена „Пер
ла“. Ово удружење је основано пре
шест година, а на сајму у Новој Пазови
су други пут изложиле и представиле
зимницу, слатко, традиционалне кола
че и неизоставан вез. Овакве манифе
стације им значе како би промовисале
своје удружење и словачку и српску
традицију.
„Веселе Сремице“, удружење жена
из Голубинаца и ове године су на сајму
имале свој штанд где су представиле
слатки и слани програм и ручни рад.
Снежана Наглић, чланица удружења
каже да се на овај начин може доћи до
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Сајам се организује са
циљем да понуди не само
прилику да посетиоци виде
оно што привреда у овом
крају има да понуди, него и
да постане место окупља
ња пословних људи и пред
узетника како би се обез
бедила реализација нових
пословних замисли и идеја,
и остварила нова улагања
у привреду Срема. Велику
помоћ у пословању компа
нијама пружа Привредна
комора Србије.
- Све локалне самоуправе
на територији Срема добро
сарађују са Привредном
комором Србије и активни
су учесницу у развоју при
вреде. На територији Сре
ма тренутно послује више
од 4.085 активних привред
них друштава и око 10.000
предузетника. У Срему је
запослено 80.000 људи, а
на евиденцији се налази
19.000 незапослених, док је
прошле године тај број био
22.000. Ови подаци гово
ре да привреда у Срему
расте и развија се. Стога је
овај сајам одлична прили
ка за размену искустава и
пословних идеја – нагласио
је Ђорђе Божић, вршилац
дужности директора Реги
оналне привредне коморе
Сремског управног округа.
Отварању сајма прису
ствовао је и др Зоран Вујић,
потпредседник Привредне
коморе Србије, који је иста
као да је сајам у Новој Пазо

11. OKTOBAR 2017.

У Новој Пазови се добро јело и пило

ви већ традиционално место
окупљања пословних људи
из различитих области при
вреде али и добра прилика
за уговарање нових послова
и партнерстава привредни
ка из Срема, региона и ино
странства.
Циљ Регионалног сајма
привреде јесте упознава
ње са новим занатима и
вештинама који су у складу
са данашњим временом и
технологијама, што отвара
могућност да се привред
но окружење осавремени,
а самим тим повећа учешће
наших предузетника на све
већем и захтевнијем тржи
шту. Овогодишњи Сајам
привреде окупио је око 150
излагача из Србије и зема
ља у окружењу.

остваривања сарадње, стицања нових
контаката, али и промоције удружења
и самог села.
- Имамо добру сарадњу са Општи
ном Стара Пазова, Туристичком орга
низацијом Стара Пазова и Покрајином.
Удружење лепо функционише, идемо
на такмичења и дружења, а све у циљу
очувања традиције и сећања на оно
како је некада било и како се некада
живело. У Голубинцима имамо и етно
кућу опремљену са ручним старинским
радовима. Имамо младих у нашем
удружењу, чак је и моја унука која има
девет година укључена у све то. Кад
дође код мене у посету и она припома
же колико може. У Голубинцима имамо
и Омладински састав који нам помаже
кад организујемо неке наше манифе
стације. Сад се нашем удружењу при
дружио тамбурашки оркестар, тако да
имамо лепу сарадњу и са њима – исти
че Снежана Наглић и додаје да је удру
жење траје већ четири године.
Сања Станетић

Међу онима који на сај
му привреде редовно про
мовишу своју понуду је и
Медиус, локални трговински
ланац који се бави продајом
робе широке потрошње кроз
велепродају и ланац мало
продајних објеката у регији
Срема.
- Ми као друштвено одго
ворно предузеће у локалној
заједници већ другу годи
ну на организован начин
са својим партнерима, а у
питању су мали добавља
чи, породичне фирме, про
мовишемо њих и њихове
производе, јер су њихови
производи заиста од велике
важности за наше потроша
че. Направили смо добар
спој повезивања домаће
трговине и домаће произ

Веселе Сремице из Голубинаца

водње. И заиста има шта
да се види, од слаткиша до
сланог програма. Задовољ
ни смо, а најважније нам је
да су људи који су посети
ли наш штанд били веома
задовољни оним што смо
им презентовали. Овакав
заједнички наступ на сајму
привреде у Новој Пазови
већ има своје ефекте, јер
су људи још једном виде
ли квалитетне производе и
траже их у нашим маркети
ма. Могао бих да кажем да
је од прошле на ову годину
повећана куповина произ
вода који су презентовани
на сајму, због чега су наши
добављачи изузетно задо
вољни – изјавио је власник
Медиуса Цвико Крунић.
Биљана Селаковић
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ОТВОРЕН ЈЕДИНСТВЕНИ ХОЛИСТИЧКО – РЕХАБИЛИТАЦИОН
 И ЦЕНТАР У СРБИЈИ

Стара Пазова општина
солидарности

У

Школи за основно и
средње
образовање
„Антон Скала“ у Ста
рој Пазови 3. октобра свеча
но је отворен први холистич
ко – рехабилитациони центар
у Србији. „Ослонац“ како је
симболично назван овај једин
ствени центар на овим просто
рима, резултат је заједничког
пројекта Општине Стара Пазо
ва и Делегације Европске уни
је у Србији. Укупна вредност
пројекта износи 232.812 евра,
од чега Делегација ЕУ финан
сира 85 одсто, а Општина Ста
ра Пазова 15 одсто средстава.
Председник Општине Ста
ра Пазова Ђорђе Радиновић
је истакао да је ово веома
значајан пројекат за општину
Стара Пазова, који доприноси
развоју заједнице и социјалној
инклузији најугроженијих гру
па.
- Дубоко верујемо да ће
нови центар са свим његовим
технолошким и модерним, али
пре свега, стручно одабра
ним садржајем, донети вели
ке бенефите за своје кори
снике. Овим пројектом смо
желели да заједнички директ
но допринесемо и помогне
мо у развоју деце и младих,
који имају различите развојне
потешкоће. Драго нам је што
је Делегација ЕУ препознала
значај овакве једне инвести
ције и управо Општини Стара
Пазова доделила поменута
средства. Заједнички рад на
изградњи центра, омогућио
је да се још више едукујемо о

Председник Општине Стара Пазова на отварању Холистичко – рехабилитационог центра

потребама осетљивих група и
начинима за њихово ефика
сније и конкретније укључи
вање у заједницу. Ми ћемо и
даље наставити да помажемо
финансирање центра, јер сма
трамо да је предуслов напред
не заједнице постојање јед
наких шанси за све - изјавио
је први човек старопазовачке
општине Ђорђе Радиновић.
Холистичко - рехабилитаци
они центар, као јединствени
центар у Србији пружа ино
вативне терапије које могу да
побољшају способност мозга
и стимулацију чула, обухвата
комбинацију различитих типо
ва терапија намењених особа

Центар поседује опрему за иновативне терапије

ма са инвалидитетом, како би
превазишле физичке и соци
олошке баријере унутар сво
је заједнице кроз холистички
приступ појединцу и његовом
окружењу у области здрав
ства, образовања, развоја
вештина и оснаживања соци
јалне инклузије.
- За кориснике „Ослонца“
смо обезбедили холистички
приступ кроз сензорне терапи
је и хало – терапије, наравно
уз стручну помоћ дефекто
лога, психолога, педагога и
педијатара. Комбинација ових
терапија омогућава превази
лажење социолошких барије
ра и напредак у погледу обра

зовања и вештина - нагласила
је директорка ШОСО „Антон
Скала“ Тања Тодоровић. На
овом пројекту, заједно са
тимом школе „Антон Скала“
вредно је радила и помоћница
председника Општине Стара
Пазова Марина Савић, која је
захваљујући великој подршци
општинског руководства на
челу са председником Ради
новићем, успешно спровела
све сложене административне
процедуре, које су били неиз
оставан предуслов добијања
неопходних средстава.
обзиром на то да су
деца и млади са више
струким сметњама и
са урођеним респираторним
потешкоћама са територи
је општине Стара Пазова до
сада користила само при
марну здравствену заштиту,
школа и локална самоуправа,
су заједничким снагама омо
гућиле да дође до изградње
центра, а све у циљу побољ
шања психофизичког здравља
поменуте циљне групе, што је
у више наврата истицано као
један од приор
 итета локалне
самоуправе, која носи епитет Општина солидарности.
Тренутни капацитет цен
тра је реализација сензорне
терапије за око 30-оро деце и
младих са различитим развој
ним потешкоћама (поремећаји
пажње и различите врсте сен
зорног оштећења) са тенден
цијом повећања броја кори
сника.
Немања Стикић

С
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ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА

СЕДНИЦА СО СТАРА ПАЗОВА

ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ“

Усвојени
урбанистички
планови

Дан школе

Одборници СО Стара Пазова усво
јили су свих 15 тачака дневног реда.
Највише расправе изазвале су прве
две тачке које су се односиле на уре
ђење централног дела Старе Пазове
и западног дела блока 25 Нове Пазо
ве.
Дарко Исаиловић, директор Урбани
зма је рекао да се ради на стварању
услова за изградњу а председник
Општине Стара Пазова Ђорђе Ради
новић објаснио, да се постојећим пла
ном у Новој Пазови регулише изград
ња оног што је могуће а у шта спада
између осталог изградња спортске
хале. За директора ЈКП Водовод и
канализација именован је Милош
Грковић, за директора Урбанизма
Дарко Исаиловић а Општинску стам
бену агенцију ће у наредном четворо
годишњем периоду водити Саша
Милићевић. Именовани су нови чла
нови школских одбора, представници
родитеља а за говорницом су се чула
и одборничка питања, која су се најви
ше односила на комунално уређење
насеља.
З. К.

ОШ „Симеон Араницки“ у Старој
Пазови обележила је свој Дан школе и
тако започела десету годину од почет
ка рада. За протеклих девет година,
ова школа је уврштена у 10 најбољих
школа у Србији. Успеси се из године у
годину нижу. Директорка школе подсе
тила је и на стручна усавршавања
запослених, пројекте у којима учеству

Месна заједница Нова Пазова доде
лила је захвалнице особама за развој
овог насеља. Овим је завршена ового
дишња манифестација „Дани досеље
ник а“, коју руководство ове месне
заједнице организује у знак сећања на
претке, који су после Другог светског
рата започели нови живот у Новој
Пазови.
За изузетан допринос развоју Нове
Пазове, захвалница Дани досељеника
припала је председнику општине Ста
ра Пазова Ђорђу Радиновићу. За
достигнућа од великог друштвеног,
културног и спортског значаја и допри
нос афирмацији места, Месна заједни
ца Нова Пазова уручила је захвалнице
бројним организацијама и појединци
ма.
З. К.

буде чешће, не само у октобру а до
краја месеца солидарности са старим
особама најављују вече са породицом,
која се доселила из Русије, затим вече
поезије И дружење са члановима хора
Звонце ОШ Б.П. Пинки.
М. Л.

СТАРА ПАЗОВА

Јесењи маскенбал
Јесен је била инспирација за креа
тивне маске, које су ученици нижих
разреда Основне школе „Бошко Пал
ковљевић Пинки“ из Старе Пазове
направили са својим родитељима.
Првобитно је било планирано да се
дефиле одржи на Градском тргу, али
услед кише, карневал је одржан у
спортској сали школе.
Ј. К.

БАНОВЦИ ДУНАВ

Шеширијада
је. Овом приликом уручене су и
захвалнице многобројним сарадници
ма и пријатељима школе. Ученици су
овом приликом припремили музички
рокенрол програм, а прослави су при
суствовали представници лок алне
самоуправе, јавних предузећа, војске,
полиције, родитељи.
С. С.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Солидарност са
старим особама

ДАНИ ДОСЕЉЕНИКА

Захвалнице
за заслужне

11. OKTOBAR 2017.

Фениксовим поселом почели су Дани
солидарности са старим особама. Као
и претходних седам година, од када је
при Центру за социјални рад у Старој
Пазови основана Служба за помоћ у
кући, октобарске дане солидарности
са старим лицима, ове године је отво
рило Друштво за афирмацију инвали
да Феникс са својим поселом. Ова
година је проглашена за годину међу
генерацијске солидарности. ЦСР Ста
ра Пазова се труди да афирмише
активну старост, а овакви програми
доприносе томе. Гост посела био је
Беки Бекић, дугогодишњи и велики
пријатељ овог друштва. Својом песмом
забавио је све присутне, који су дола
ском у Клуб за дневни боравак на тре
нутак заборавили на своје свакоднев
не проблеме. У Центру за социјални
рад теже томе, да сличних програма

У Предшколској установи „Радост“ у
насељу Бановци Дунав одржана је
традиционална ревија шешира. Шеши
ријада је замишљена као својеврсна
модна ревија, на којој малишани пока
зују шешире које су направили заједно
са својим родитељима. 
З. К.

СТАРИ БАНОВЦИ

Дечја ликовна
колонија
Пета по реду општинска дечија
ликовна колонија у Основној школи
„Слободан Савковић“ у Старим Банов
цима окупила је 23 ученика из већине
основних школа са територије општи
не Стара Пазова – из Старих и Нових
Бановаца, из Сурдука, Белегиша, Вој
ке, Старе и Нове Пазове. Учесници
колоније су радили слике са темом
Стари Бановци, а циљ ове колоније

поред окупљања и дружења, јесте
подстицај креативности и развој лико
вих вештина код ученик а, који су
наклоњени овој уметности. Слике
настале на овој колонији остају у шко
ли, рекла је организаторка манифе
стације Ивана Керкез, наставница
ликовне културе у школи домаћина,
изражавајући задовољство, што су
слике са претходних колонија продали
на хуманитарној изложби, а сва сред
ства усмерили за помоћ у лечењу Сте
фана Суботића из Белегиша.
Ј. К.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ПОЗОРНИЦИ У КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОМ ЦЕНТРУ У ШИДУ

Нова шидска сцена

У

права за капитална
улагања АП Војводине,
обезбедила је средства
у висини од 5.694.362 динара
за санацију позорнице у Кул
турно образовном центру у
Шиду. Прошле недеље завр
шени су комплетни радови,
што је био повод посете пред
седника Општине Шид Пре
драга Вуковића овој културној
установи.
- Прва фаза радова у Кул
турно образовном центру коју
је финансирала Управа за
капитална улагања АП Вој
водине, је завршена. Нама је
најважније да је новом позор
ницом највише задовољна
омладина, која је и најви
ше користи за своје пробе и
наступе, као и организатори
разних културних манифе
стација. Конструкција позор
нице је изузетно чврста и ја
сам веома задовољан. Пре
остало је да се уради друга
фаза радова, а то је уређење
сале за публику. Биће поста
вљене нове столице, нови
подови, као и разне декора
ције прилагођене културним
програмима. Ја сам сигуран
да ће Шид имати једну од нај
лепших позорница у Срему, а
мислим и у целој Војводини.
То наши грађани заслужују
и ови радови су били преко
потребни - истакао је Предраг
Вуковић.
Понуде за другу фазу радо
ва, биће отворене 18. окто
бра, а почетак радова се оче
кује почетком новембра. За
другу фазу радова, уређење
сале, средства је обезбеди
ло Министарство за културу
и информисање у оквиру кон
курса „Градови у фокусу“ у
износу од 19 милиона динара.

- Драго ми је да је председ
ник Општине Шид Предраг
Вуковић задовољан овим
што је до сада урађено у Кул
турно образовном центру.
Ми смо до сада дали све од
себе да створимо услове за
рад за све извођаче који се
баве културом на подручју
шидске општине. Ту пре све
га мислим на наше глумце и
оне који учествују на култур
ним академијама. Оно што
следи су радови на уређењу
сале, којом ће се верујем сви
Шиђани поносити. На нама
је да оправдамо поверење
људи из Министарства и Вла
де Републике Србије - истиче
директор Културно образов
ног центра Срђан Малеше
вић.
Како наводи директор на
новој позорници ће по први
пут бити одржана акаде
мија поводом обележава

САЈАМ ТУРИЗМА

Промоција Шида
У оквиру 50. Сајма туризма у Новом Саду, који је
одржан од 5. до 7. октобра туристичке организације
Срема су имале заједнички наступ у оквиру излагач
ког простора Туристичке организације Војводине.
Међу присутнима била је и Туристичка организаци
ја Шид, која је представила туристичку понуду шид
ске општине.
Отварању 50. јубиларног Сајма туризма прису
ствовали су председник Скупштине АП Војводине
Иштван Пастор, амбасадор Црне Горе Бранислав
Мићуновић, директор Новосадског сајма Слободан
Цветковић и бројни званичници. Сајам је свечано
отворио потпредседник Покрајинске владе и покра
јински секретар за привреду и туризам Иван Ђоко
вић.

Предраг Вуковић и Срђан Малешевић

ња културне манифестације
Вишњићеви дани почетком
новембра, након чега ће усле
дити наставак радова. Сала
ће према речима директора,
имати универзални карак

тер. Поред нове позорнице и
нових седишта, у плану је да
се изграде и две сале, велика
и мала сала за разне конфе
ренције.
М. Н.
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Посета пећиначком Услужном центру

ДЕЧЈА НЕДЕЉА ОБЕЛЕЖЕНА И У СРЕМУ

Представе, поклони
и пријеми за најмлађе

П

од слоганом „За радост сваког
детета - градимо мостове међу
генерацијама“ од 2. до 8. октобра
низом активности обележена је Дечја
недеља.
У Сремској Митрови Дечја недеља
почела је Малом олимпијадом која је 2.
октобра одржана на Атлетском стадио
ну у Сремској Митровици, а своја спорт
ска умећа показали су малишани из
Предшколске установе „Пчелица“. У
митровачким вртићима организовани
су и маскенбали.
Поводом недеље посвећене деци у
четвртак, 5. октобра у вртићу „Лане“ у
Мачванској Митровици начелница
Градске управе за образовање Мирјана
Пјевац је поделила поклоне деци.
Према речима Мирјане Пјевац ово је
прилика да се подсетимо колико су нам
деца важна и колико пажње треба да
им посветимо. У посети вртићу „Лане“
била је и директорка ПУ „Пчелица“
Мирослава Илијић, која је искористила
прилику да се захвали Градској управи
за образовање која сваке године обра
дује малишане са пригодним поклони
ма.
Заменица председник а Општине
Инђија Драгана Радиновић у среду, 4.
октобра, дружила се са децом из свих
основних школа са територије ове
општине и малишанима из Предшкол

ске установе „Бошко Буха“ у оквиру
обележавања Дечје недеље.
Деца из инђијских школа и вртића
искористила су своје присуство и
могућност да разговарају са заменицом
председника како би јој саопштили сво
је жеље, али и проблеме са којима се
суочавају образовне установе из којих
долазе. Већина жеља односила се на

могућност бављења одређеним врста
ма спорта, што је највише изражено у
сеоским срединама. Већина њих је
била реална у својим жељама и захте
вима, те им је заменица председника
општине обећала да ће се потрудити
да већину и испоштује. После дружења
у новој скупштинској сали, деци су
подељени симболични поклони, а они

Пећинци наградили најбоље
Председница Општине Пећинци
Дубравка Ковачевић Суботички уру
чила је прошлог петка, 6. октобра нов
чане награде вуковцима и ученицима
генерације све три основне школе са
територије пећиначке општине и
Средње техничке школе „Миленко
Веркић Неша“. Награђено је укупно 22
носиоца Вукове дипломе и четири
ђака генерације, а у разговору са
добитницима награда председница
Ковачевић Суботички је нагласила да
пећиначка локална самоуправа пружа
подршку деци од самог рођења до
завршетка школовања и запошљава
ња.
- Трудимо се да вам обезбедимо
што боље услове за школовање.
Наша средња техничка школа је пио
нир у увођењу дуалног система обра

зовања. Ове године нисмо успели да
уведемо одељење гимназије у пећи
начку средњу школу, али ћемо се
потрудити да то урадимо наредне
школске године, тим пре што ће након
доградње средње школе, која је у
току, наша средња техничка школа
пружати исто толико квалитетне усло
ве за стицање знања као и школе у
много већим срединама. Надам се да
ће се они међу вама који оду на
факултете након завршетка школова
ња вратити и наставити да живе и
раде у нашој општини, за шта постоје
добри услови захваљујући бројним
компанијама које послују на терито
рији наше општине, јер када ви одла
зите, одлази будућност ове средине
– рекла је прва жена пећиначке
општине.
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Спортски
дан у Иригу
Иришка Дечја установа „Дечија
радост“ је у оквиру Дечје недеље
организовала Дан спорта за децу и
њихове родитеље. Сунчан 5. октобар
је измамио малишане на фудбалско
игралиште у Иригу да се поиграју и
проведу време онако како то њима
одговара. Спортски дан био је прили
ка за развијање спортског духа код
деце, али и подршка породици и
деци.
најмлађи из вртића имали су прилику
да виде и како изгледа кабинет пред
седника општине.
Традиционално, и у старопазовачкој
општини у првој половини октобра,
обележена је Дечја недеља са циљем
да се скрене пажње јавности на децу и
младе, на потребе и права деце и мла
дих у породици, друштву и локалној
заједници, на њихова права да одра
стају у што бољим условима, на једна
ке шансе за развој и остварење свих
својих потенцијала.
Током прошле недеље у вртићима и
школа организовани су бројни програ
ми. У ПУ „Полетарац“ је одржан маскен
бал, а предшколци су посетили библи
отеку, где су добили и чланске карте. У
складу са овогодишњим мотом „Гради

Пријем за најмлађе у Шиду

мо мостове међу генерацијама“, деца
из „Полетарца“ су посетила и Клуб за
дневни боравак.
У оквиру обележавања Дечје неде
ље, предшколци пећиначке Предшкол
ске установе „Влада Обрадовић Каме
ни“ 4. октобра су посетили Општински
услужни центар, где су их дочекали
председница Општине Дубравка Кова
чевић Суботички и запослени у
Општинској управи, који су се потруди
ли да малишанима појасне шта се ради
у Услужном центру, месту где ће и они
једног дана долазити. Истог дана орга
низован је Дан отворених врата код
председнице Општине, којем су прису

Радионица за најмлађе

Радионица у митровачкој Галерији

Галерија „Лазар Возаревић“ из
Сремске Митровице у сарадњи са
Установом за неговање култ уре
„Срем“ организовала је прошле сре
де, 4. октобра ликовну радионицу за
особе са Дауновим синдромом и
предшколце из вртића „Стоногица“.
Како је истакао директор Галерије
Милан Маринковић, водећи се дечјим
правом да маштају, да слободно
изражавају своје креативне способно
сти и таленте, да се друже и играју,
Галерија је одлучила да за најмлађе у
оквиру Дечје недеље организује
ликовну радионицу, на којој су имали
прилику да се упознају са академским
сликаром Дејаном Симеуновићем.

У митровачкој Галерији у то време
били су изложени радови са смотре
ликовног стваралаштва аматера Гра
да Сремска Митровица, те су најмла
ђи посетиоци били у прилици да се
упознају са њиховим радовима. На
тај начин је Галерија оправдала циљ
који је пред себе поставила, да кроз
активности за најмлађе покуша да
утиче на свест младих и стварање
нових љубитеља уметности.
Обезбеђени су и скромни поклони
за учеснике радион
 ице, а и сам
директор Галерије Милан Маринко
вић је поклонио 60 својих књига
Удружењу Даун из Сремске Митро
вице.

ствовали представници ученичких пар
ламената све три основне школе са
територије пећиначк е општине. У
директном разговору са председницом
Дубравком Ковачевић Суботички, у
општинској скупштинској сали ученици
су били у прилици да се боље упознају
са радом локалне самоуп
 раве, али и
изнесу своје сугестије, да укажу на про
блеме и недостатке у школама и насе
љима из којих долазе.
Дан отворених врата организован је
и у Руми за ђаке прваке и предшколце
из румске општине. Уз пригодно послу
жење, са малишанима су се дружили
заменица председник а Општине Рума
Марија Стојчевић и начелник Одеље
ња за друштвене делатности Свети
слав Дамјанчук.
Бројним и разноврсним активности
ма, и у шидској општини прошле неде
ље обележена је Дечја недеља. У свим
основним школама били су скраћени
часови, а малишанима су понуђени
бројни културни и забавни садржаји, те
су тако ученици основних школа „Срем
ски фронт“ и „Бранко Радичевић“ уру
чене бесплатне чланске карте градске
библиотеке. На Тргу културе организо
вана је креативна радион
 ица у оквиру
које су деца правила етно лутке, а при
ређен је и концерт најмлађих чланова
фолклорних група културно уметничких
друштава из Шида и Ердевика. У среду,
4. октобра, традицион
 ално као и сваке
године, за најмлађе грађане Шида,
организован је пријем код председника
Општине. Предраг Вуковић, председ
ник шидске општине је том приликом
истак ао да локална самоуправа не
води бригу о најмлађима само током
Дечје недеље, већ то ради током целе
године. Он је подсетио да се школа
„Сремски фронт“ комплетно адаптира,
и најавио да ће боље услове имати и
ђаци из ОШ „Бранко Радичевић“. У
оквиру Дечје недеље у Шиду је одржа
на радион
 ица карик атуре, трка „За
срећније детињство“, а у сали Културно
образовног центра изведене су три
позоришне представе у организацији
Црвеног крста Шид и Културно обра
зовног центра. 
Е. М. Н.
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Изложба
о Стефану
Првовенчаном

У Библиотеци „Глигорије
Возаровић“ у Сремској
Митровици прошлог четврт
ка, 5. октобра отворена је
изложба „Трагом првог кра
љевства: осам векова од
крунисања Стефана Прво
венчаног“ ауторке Милијане
Дмитровић Торма.
Излож бу
је
отвор ио
Миљан Гарчевић, профе
сор историје, а публика је
била у прилици да ужива по
први пут у наступу хора
„Сирмијум канторум“ који се
однедавно поново окупио
под окриљем Библиотеке,
са диригентом Војиславом
Бугарским.
Изложба садржи историј
ски преглед живота и вла
давине Стефана Првовен
чаног, као и фотографије
фресак а из задуж бина
Немањића и репродукције
слик а Паје Јовановића и
литографије Анастаса Јова
новића. 
Б. С.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Бициклом кроз Срем

Састанак у Градској кући

У

Градској кући у Сремској Митрови
ци у четвртак 5. октобра, одржан је
први састанак Регионалне развојне
агенције Срема са представницима Мини
старства трговине, туризма и телекомуни
кација, Покрајинског секретаријата за при
вреду и туризам и амбасаде Швајцарске у
Србији поводом пројекта „Бициклистичким
туризмом ка руралном и регионалном раз
воју Срема“. Пројекат ће бити финансиран
средствима Швајцарске агенције за сарад
њу, у износу од 353.271 швајцарских фра
нака.
О реализацији пројекта и његовом знача
ју говорила је Сања Ступар, пројект мена
џер Регионалне развојне агенције Срема.
– Овај пројекат је резултат успешне про
јектне сарадње са Швајцарском агенцијом
за сарадњу. Град Сремска Митровица је

домаћин првог састанка међуопштинске
радне групе за туризам. Овај пројекат се
највећим делом реализује на подручју Сре
ма, а у плану је изградња бициклистичке
стазе од Засавице до Сремске Митровице,
која је значајна за повећање броја домаћих
туриста – рекла је Сања Ступар.
Састанку је присуствовала и заменица
градоначелника Светлана Миловановић
која је истакла да је бициклистичка стаза
од Засавице до Сремске Митровице веома
битна.
- Град Сремска Митровица ради пројект
ну документацију, која је у фази израде и
треба да буде завршена до краја ове годи
не. Од марта следеће године требало би да
се почне са радовима на стази – истакла је
Светлана Миловановић.
С. Котаранин

САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Чешће контроле трактора

С

тигла је јесен а са њом пољо
привредни радови и лоше
временске прилике, као што
је смањена видљивост, мокри коло
вози и блато на путевима. Пољо
привредни радови су у току, а самим
тим и трактори и комбајни су на
коловозу.
О безбедном учешћу у саобраћа
ју у наведеним условима, учешћу
и контроли возача пољопривред
них машина говорио је Владимир
Рољић, начелник Одељења саобра
ћајне полиције Полицијске управе у
Сремској Митровици.
– У последњих седам дана имали
смо две саобраћајне незгоде, у који
ма су учествовали возачи трактора,
путничко возило је ударило у при
колицу коју је вукао трактор. У обе
незгоде дошло је до повређивања
лица, у другој незгоди која се деси
ла између Кузмина и Босута повре

ђено је шест лица. Овом приликом
апелујем на возаче, посебно воза
че трактора и комбајна да обрате
пажњу на исправност светлосне сиг
нализације, јер је она веома важна
када је у питању безбедност у сао
браћају. Долази нам период лоших
временских прилика, саобраћај ће
се одвијати у условима смањене
видљивост, зато апелујем на воза
че да прилагоде вожњу временским
приликама и да поштују ограничења
– поручио је Владимир Рољић.
Начелник Рољић је додао да ће
саобраћајна полиција и током окто
бра у зони основних школа кон
тролисати брзину кретања возила.
Тамо где је ограничење кретања 30
километара на час, мораће да се
поштује и неће бити толеранције,
казне ће се наплаћивати за преко
рачење брзине, истакао је Рољић.
С. К.

Начелник Владимир Рољић
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ГУШЧИЈА ДА У ШАТРИНЦИМА

Гуске заштитни знак села

Раније је било толико гусака да смо им једно време
забранили излазак на улицу, јер су летеле на жице од
бандера, па нам је нестајало струје, кажу Шатринчани

Д

а су Шатринци постали препознатљи
ви по гускама, доказано је још једном
на 13. по реду „Гушчијади“, манифе
стацији која се одржава у част ове птице.
Овогодишња „Гушчијада“ одржана је у субо
ту, 7. октобра.
Општина Ириг је покровитељством исте,
показала да ради на развоју туризма.
 Општина Ириг заједно са Туристичком
организацијом као и сваке године подржава
и помаже све манифестације које се одржа
вају на територији општине. Већ тринаести
пут одржава се „Гушчијада“ у Шатринцима.
Ми смо препознали ову манифестацију која
може да помогне у развоју овог села –
рекао је председник Општине Ириг Стеван
Казимировић.
Ове године је посећеност мања у односу
на претходне године, како кажу мештани,
али су ипак задовољни. Манифестацију је
употпунио богат културно – уметнички про
грам. Кувао се гушчији паприкаш, пекле се
гуске на ражњу, а нису изостали ни штандо
ви удружења жена.
Председник Савета месне заједнице
Шатринци Јаника Такач истиче да је задо
вољан како је протекла „Гушчијада”.
 Стицајем околности „Гушчијада” је ове
године мање посећена у односу на претход
не године, али задовољни смо. Такмичење

у кувању котлића је организовано, као и ова
манифестација, како би промовисали гуске,
гушчије месо, маст, перје, а са циљем да
омасовимо узгој гусака – поручио је Такач.
Шатриначанин Јожика Михајлик Доја
испричао нам је нешто интересантно:
 Ако хоћеш да имаш чудо у кући, имај
снају, гуску или козу, веће чудо ти не треба
 каже он. На питање због чега се те три
ствари сматрају чудом, каже да увек ураде
оно што не треба. Иначе, Јожика Михајлик
држи око 20 гусака. Каже, раније се могло
лепо живети од узгоја гусака, што данас
није случај, па ни не чуди што се број поро
дица које држе гуске готово преполовио.
 Гуске гајимо 50 година. Раније је било
много више гусака у селу, сада младе то
слабо интересује. Гуске када пустимо из
дворишта, оду на поток и нема их цео дан,
онда се у колонама свако јато враћа својој
кући. Ми продајемо гушчију маст, чија је
цена око 500 динара. Што се тиче саме
манифестације, она није утицала да се број
гусака у селу повећа – додаје Јожика Михај
лик.
На манифестацији сваке године је и Руди
Сегеди.
 Мање је људи него претходних година,
вероватно је хладно време утицало на то.
Раније је у Шатринцима било толико гусака

Најуспешнији
У такмичењу за најлепше јато прво
место освојила је Ружа Новак. Најдуже
гушчије перо донела је Данијела Лазар.
Друго место у такмичењу за најдуже перо
припало је Дуњи Матковић, а треће Дариу
Такачу. Најбољи паприкаш скували су
Миладинка и Дарко Сабо. Друго место
припало је „Баба Ружиној дружини”, док
су треће место однели „Лигаши”.
Сви такмичари и спонзори су награђе
ни, а признање је добила Општина Ириг.
да смо им једно време забранили излазак
на улицу, јер су летеле на жице од бандера
и нестајало нам је струје. Сад је то много,
много мање, али нека традиција узгоја је
ипак остала. Ове године се такмичим у
кувању котлића  истиче Сегеди и додаје да
је до сада на „Гушчијади“ увек пекао прасе
на ражњу, а ове године пекао је гуске.
На манифестацији су се представиле и
жене из два удружења, из Ирига и Шатрина
ца. Миладинка Сабо из Шатринаца каже да
удружење функционише десетак година и
да, оно што је занимљиво, има доста девој
ка које су заинтересоване да се прикључе.
Софија Смиљанић, председница Актива
жена Ириг истиче да су на овој манифеста
цији представиле старинске колаче и пите,
нешто што је обележје њиховог краја. А
њихово удружење функционише 17 година
у континуитету.
С. Станетић
Фото: В. Цуцанић
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Година Лутера и Хурбана

Г

одина 2017. проглашена је годином
Јозефа Милослава Хурбана у Сло
вачкој а поводом 200. годишњице од
његовог рођења, а у Словачкој евангели
стичкој цркви и годином Мартина Луте
ра, поводом 500 година од реформације.
Свечаност поводом 200 година од рође
ња Ј. М. Хурбана одржана је 17. септем
бра у месту Хлбоко у Словачкој. На про
слави је била четворочлана делегација
из Старе Пазове на челу са Игором Фел
дим, свештеником Словачке евангелич
ке цркве.
Свечаност је почела литургијом, када
се бројним гостима обратио Милош
Клаћик, генерални бискуп Евангеличке
цркве у Словачкој. Он је говорио о Јозе
фу Милославу Хурбану као свестраној
личности, јер је Хурбан био свештеник,
кодификатор, писац, новинар, борац за
народна права. Бискуп је подсетио и на
још један јубилеј значајан за Евангелич
ку цркву – 500 година од реформације
Мартина Лутера, сазнајемо од свеште
ника Игора Фелдија који додаје да је
овом приликом откривена и спомен пло
ча на спомен соби.
- Син и унук Ј. М. Хурбана су били све
штеници у Старој Пазови. Пренео сам
поздраве од бискупа Словачке еванге
личке цркве у Србији и истакао да у Ста

Игор Фелди и Катарина Вереш

Dve významné jubilea v jednom roku

R

ok 2017. vyhlásený je rokom Joze
fa Miloslava Hurbana na Slovensku
a k príležitosti 200. výročia od jeho
narodenia a v Slovenskej evanjelickej cir
kvi aj rokom Martina Luthera, k príležitosti
500 rokov od reformácie. Spomienková
slávnosť, ktorej súčasťou bolo odhalenie
pamätnej tabule pri príležitosti 200.
výročia narodenia Jozefa Miloslava Hur
bana sa uskutočnila 17. septembra v obci
Hlboké na Slovensku a zúčastnila sa aj
štvorčlenná delegácia zo Starej Pazovy
na čele s farárom Igorom Feldym.

Podujatie sa začalo službami Božími na
ktorých kázal generálny biskup ECAV
Miloš Klátik, ktorý pripomenul dve výročia
vzácne pre Evanjelickú cirkev a to 500.
výročie pamiatky reformácie a 200.
výročie narodenia evanjelického farára,
národovca, kodifikátora, spisovateľa,
novinára Jozefa Miloslava Hurbana.
Slávnosť pokračovala kladením vencov
pri pomníku tohto národovca pred Evanje
lickým kostolom, a vyvrcholila odhalením
Pamätnej tabule J.M.Hurbana na
pamätnej izbe, hovorí Igor Feldy.

- Bola to pre mňa zvláštna udalosť, lebo
v Starej Pazove pôsobili ako evanjelickí
farári syn aj vnuk J. M. Hurbana a bolo to
pre mňa aj osobitnou cťou. Preniesol
som pozdravy od biskupa SEAVC v Srb
sku a poznamenal som, že v Starej Pazo
ve máme ústredný archív SEAVC v Srb
sku ktorá počíta okolo 50.000 členov. V
archive na Hurbanovskej fare u nás máme
zachované hodne listov J.M.Hurbana od
synov, dcér , vnukov. Okrem listov a kníh
sme zachovali aj palicu, ktorá patrila
J.M.Hurbanovi. ktorú mal potom syn Sve

O Jozefovi Miloslavi Hurbanovi
Jozef Miloslav Hurban sa narodil 19. marca
v Beckove a zomrel 21. februára v Hlbokom,
bol prvý predseda Slovenskej národnej rady,
slovenský spisovateľ, novinár, politik a
organizátor kultúrneho života slovenského
národného hnutia, evanjelický kňaz a vedúca
osobnosť slovenského povstania 1848 – 1849.
pôvodne bol stúpencom Jána Kollára neskôr
Ľudovíta Štúra, kodifikátora slovenského spi
sovného jazyka. Mal päť synov a štyri dcéry.
Jeho najstarší syn Svetozar Hurban Vajanský,
je známy slovenský spisovateľ a Vladimír Hur
ban, bol evanjelický farár v Starej Pazove a
otec Vladimíra Konštantína Hurbana (VHV),
známeho pazovského spisovateľa, čie sa diela
aj dnes často na divadelných doskách.

Изложба
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рој Пазови у парохијском дому имамо
централни архив наше цркве која бро
ји око 50.000 чланова. У архиви имамо
доста књига али и писама Ј. М. Хурбана
такође од синова, ћерки, унука. Поред
тога имамо и један раритет – штап Ј. М.
Хурбана, који је затим имао син Свето
зар Хурбан Вајански, познати словачки
писац, а после и старопазовачки свеште
ници Хурбанови. Тај оригинални штап
сам држао у руци док сам говорио и он је
изазвао велико интересовање присутних
– каже Игор Фелди.
Имајући у виду да су свештеници Хур
бан у Старој Пазови били активни 80
година и да је цела породица оставила
дубоке корене и у култури Словака на
овим просторима, Фелди додаје да је
у плану да се овај јубилеј обележи на
библијским сусретима до Божића када
ће бити приказане и слике о учешћу на
прослави у Словачкој.
- Можда ћемо позвати и неког експер
та да што више приближимо дело овог
значајног човека. Такође планирамо да

Изложба

О Јозефу Милославу Хурбану
Јозеф Милослав Хурбан је био председ
ник Словачког народног већа, словачки
писац, новинар, политичар и организатор
културног живота словачког народног
покрета, евангелички свештеник и водећа
личност словачког покрета 1848 – 1849.
Прво је био следбеник Јана Колара, касни
је Људовита Штура, кодификатора словач
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ког књижевног језика. Имао је пет синова и
четири ћерке. Његов најстарији син Свето
зар Хурбан Вајански је познати словачки
писац, док је син Владимир Хурбан био
свештеник у Старој Пазови и отац Влади
мира Константина Хурбана (ВХВ), познатог
пазовачког писца, чија се дела и данас
често налазе на позоришним даскама.

обележимо и други овогодишњи јуби
леј – 500 година реформације Мартина
Лутера оснивача хришћанске проте
стантске лутеранске цркве и једног од
вођа реформације у Немачкој. Пред крај
октобра организоваћемо свечаност уз
присуство и гостију из Немачке – каже
Игор Фелди.
Пуни утисака са ове свечаности у Сло
вачкој вратили су се и остали чланови
делегације – Михал Гирег, Павел Балаж
и Катарина Вереш.
А. Симоновић

tozar Hurban Vajanský, známy spisovateľ
a neskoršie aj staropazovský farári. Práve
tú palicu, ktorá je pod zaštitou cirkvi som
aj mal v rukách, ked´ som hovoril a tá
vyvolala veľký záujem prítomných - hovorí
Igor Feldy.
Majúc na zreteli, že Hurbanovci v Starej
Pazove pôsobili 80 rokov a zanechali
hlboké korene aj v kulture Slovákov na
týchto priestoroch, plánuje sa niečo aj v
Starej Pazove?
- Spomienková slávnosť bude na
biblických hodinách pred Adventým
obdobím, kedy budeme nielen hovoriť o
J.M.Hurbanovi, ale budeme premietať aj
fotky z pobytu na Slovensku a možno
zavoláme aj niekoho z odborníkov aby

Пазовчани у Словачкој

čím viac priblížili dielo tohto významného
človeka. Tiež plánujeme zaznamenať aj
druhú slávnosť ktorá prebieha počas toh
to roku – 500 rokov reformácie Martina
Luthera. Bude to koncom októbra v diva
delnej sale kedy bude mať aj hostí z

Nemecka - hovorí Igor Feldy.
Plný dojmov zo spomienkovej slávnosti
sa vrátili aj ostatný členovia delegácie –
Michal Gíreg, Pavel Baláž a osobitne
archivárka Katarína Verešová.
A. Simonovićová
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МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ У РУМУНИЈИ

Песме Доње земље

С

ловаци у Румунији фестивал „Cez
Nadlak je...“ сматрају својим најпо
знатијим фестивалом. Већ дуги низ
година то је и међународни фестивал, јер
учествују певачи из Мађарске и Србије.
Фестивал је основан 1999. и сваке године
се одржава у јесен. Његов назив је истовре
мено и назив народне песме коју су Слова
ци у Надлаку донели из Словачке и мало
је прилагодили. Љубитељи народне музике
тако сваке године на смотри могу да чују
словачке народне песме али да уживају и у
богатству народних ношњи из крајева ода
кле долазе интерпретатори.
Овај фестивал можемо назвати и цело
доњоземски јер наступају певачи из тако
зване Доње земље, односно из Румуније,
Мађарске и Србије. Такмичарски део имао
је три категорије, певаче од шест до 12
година, од 13 до 18 и старије од 18 година.
Ове године фестивал је одржан од 21.
до 24. септембра и наступило је 36 певача.
Поред домаћина наступили су и представ
ници из Мађарске из Бекешчабе и Кетшо
проња као и из војвођанских средина, из
Лалића, Бачког Петровца, Селенче, Киса
ча, Гложана, Пивнице, Арадца, Ковачице,
Новог Сада. Срем су представљали певачи
Андреја Опавски и Марија Фолћан из Ста
ре Пазове, Мартина Агарски из Бољеваца и
Данијела Грекса из Добановаца.
И ове године су најбројнији били пред
ставници из Србије, зато и није чудно што
су освојили и највише признања. У кате
горији од шест до 12 година друго место

припало је Михаели Шимек из Лалића, а
треће Симони Сикора из Бачког Петровца.
У категoрији од 13 до 18 година су такође
освојили друго и треће место и то Мартина
Агарски из Бољеваца и Ивета Ковач из Бач
ког Петровца. Најуспешније су биле пева
чице у трећој категорији, које су освојиле
сва три прва места. Прво је припало Тати
јани Јашко из Новог Сада, друго Андреји
Кукучка из Бачког Петровца и треће Михае
ли Марко из Ковачице.

Оркестром је дириговао Ондреј Маглов
ски из Србије, а такође у жирију је поред
представника Румуније и Мађарске био
и врстан музичар из Србије – Јурај Суђи.
Смотру словачких народних песама „Cez
Nadlak je...“ организовала је Арадска област
Демократског савеза Словака и Чеха у
Румунији. У гала програму је наступио фол
клорни ансамбл „Липтов“ из Ружомберка из
Словачке.
A.Симоновић

Medzinárodný festival v Rumunsku

S

lováci v Rumunsku prehliadku slo
venských ľudových piesni pod názvom
„Cez Nadlak je...“ pokladajú za svoj
najznámejší festival. Už dlhé roky je to aj
medzinárodný festival lebo sa zúčastňujú aj
speváci z Madarska a Srbska. Festival bol
založený v roku 1999, uskutočňuje sa každo
ročne v jeseni. Jeho názov je zároveň aj
názvom ľudovej piesne, ktorej nápev si Nad
lačania priniesli zo Slovenska, trochu ho
prispôsobili a zložili domácky text. Milovníci
ľudovej hudby si každoročne na prehliadke

môžu vypočuť mnohé slovenské ľudové pie
sne a kochať sa krásou ľudových krojov z
tých oblastí, z ktorých interpreti pochádzajú.
Tento festival môžeme pomenovať aj celo
dolnozemskou
prehliadkou, lebo sa
zúčastňujú speváci nielen z Rumunska ale aj
z Madarska a z vojvodinských prostredí.
Festival má dva súťažné koncerty – v piatok
a v sobotu., kým je v nedeľu galakoncert a
vyhlásenie výhercov. Súťažná časť prehli
adky má tri vekové kategórie, a to: od 6 až 12
rokov, od 13 až 18 rokov a nad 18 rokov.

V tomto roku sa festival konal v dňoch 21.
až 24. septembra v Nadlaku. Na IXX festivale
sa zúčastnilo 36 spevákov. Vystúpili speváci
z rôznych prostredí z Dolnej zeme, z
rumunského Nadlaku, z maďarskej Békeš
skej Čaby a Ketšoproňu a z vojvodinských
prostredí: Lalite, Báčskeho Petrovca, Selen
če, Kysáča, Hložian, Pivnice, Aradáča, Kova
čice, Nového Sadu. Sriem prezentovali
speváčky Andrea Opavská a Mária Folťanová
zo Starej Pazovy, Martina Agárská z Boľoviec
a Daniela Greksová z Dobanoviec.
Aj tohto roku najpočetnejší boli predstavi
telia zo Srbska preto nie div, že získali aj
najviac odmien. V kategórii od 6 do 12 rokov
druhú cenu si vyspiev
 ala Michaela Šimeková
z Laliťe a tretiu Simona Sýkorová z Báčského
Petroveca. V kategŕii od 13 do 18 rokov sa
tiež dostala druhá a tretia cena, Martine
Agárskej z Boľoviec a Ivete Kováčovej z
Báčského Petrovca. Najúspešnejšie boli
speváčky v tretej kategŕii ktoré obsadili všetky
tri miesta. Prvé obsadila Tatian
 a Jašková z
Nového Sadu, druhé Andrea Kukučková z
Báčského Petroveca a tretie Michaela
Marková z Kovačice.
Festivalovým orchestrom dirigoval Ondrej
Maglovský zo Srbska. Aj v porote okrem
predstaviteľov z Rumunka a Madarska bol aj
špičkový hudobník zo Srbska Juraj Súdi. Pre
hliadku usporiad
 ala Aradská oblasť Demo
kratického zväzu Slovákov a Čechov v
Rumunsku. V galaprograme vystúpil
Folklórny súbor Liptov z Ružomberka zo Slo
venska.
A. Simonovićová
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Обележен Европски
дан аутизма
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МУЗЕЈ СРЕМА

Људи у нама

У Музеју Срема у Срем
ској Митровици 2. октобра
отворена је изложба слика
и скулптура троје аутора.
Назив изложбе је „Људи у
нама“, а своје радове су
предс тав ил и
Мирос лав
Мунижаба из Сремске
Митровице, Љиљана Сте
вановић из Београда и
Мирослав Савков из Панче
ва.
Изложба ће бити отворе
на до 14. октобра.
Б. С.

КУЗМИН

Дан отворених врата у Удружењу

П

оводом Европског дана аутизма који
се обележава 3. октобра, Општинско
удружење грађана за помоћ особама
са аутизмом у Сремској Митровици је орга
низовало отворен дан за све оне који желе
да се упознају са радом удружења.
Један од чланова удружења Бран
ко Лазић, истакао је значај обележавања
Европског дана аутизма за друштво.
– Већ другу годину ми правимо Дан отво
рених врата, када су добро дошли сви који
желе да се упознају са особама са аути
змом и њиховим родитељима. Људи који
имају предрасуде могу да их реше када
дођу у наше просторије, које су отворене од

17 до 18:30 часова сваким радним даном.
У склопу удружења организујемо три ради
онице, једну финансира Град, а преостале
две Министарство за рад и запошавање.
Једна је психолошка подршка родитељи
ма која се одржава једном месечно, друга је
спортска радионица која се одржава четири
пута месечно и имамо и дефектолога који
ради са децом два пута недељно – рекао
је Лазић.
Удржење је посетио и начелник Градске
управе за социјалну и здравствену заштиту
Војислав Мирнић, који је истакао да је Град
за активности овог удружења у овој години
издвојио 720.000 динара.
С. К.

Распевана
јесен
У Кузмину је прошлог пет
ка, 6. октобра одржана
манифестација Распевана
јесен, такмичење певача
аматера. Организатор овог
догађаја био је Културни
центар Кузмин, уз подршку
Града Сремска Митровица.
На такмичењу је учествова
ло 15 певача аматера, а по
оцени жирија, најбоља је
била Драгана Станивуковић
из Шида.

ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Без краља не ваља

У

недељу 8. октобра
одржана јe прва избор
на скупштина Покрета
обнове Краљевине Србије
у Сремској Митровици. За
председника је једногласно
изабран Миливоје Тодоро
вић, дипломирани економи
ста из Сремске Митровице.
Скупштини су присуство
вали Томислав Јанковић,
председник Скупштине Гра
да Сремска Митровица,
Љубомир Воларевић, прото
намесник за Сремску Митро
вицу и духовник КПЗ, Душан
Радосављевић,
оснивач
ПОКС и председник одбора
за повратак Краља и обнову
монархије за Западну Срби
ју, Љубомир Станисављев,
заменик покрајинског секре

Изборна скупштина

тара за спорт и омладину и
председник ПОКС Зрења
нин, Мирко Чикириз, држав
ни секретар у министарству
правде и председник ПОКС
Крагујевац и Жика Гојковић,

народни посланик и заступ
ник ПОКС.
- Ми смо млада странка,
недавно основана, али смо
за ово кратко време пока
зали да смо озбиљна орга

низација квалитетних и спо
собних људи окупљених око
једне здраве идеје, којима
су породица, вера и круна
на првом месту. Србија је
дуго лежала у мраку, таво
рила у републиканском екс
перименту који нам ништа
добро није донео. Време је
да се Србија пробуди, да
обновимо монархију, јер је
то једини и најбржи пут за
препород Србије. Позивам
суграђане да нам се при
друже у нашој борби, да
нам помогну да крунишемо
Србију, а све у циљу вас
крса снаге и славе Србије,
снаге и славе какву је имала
Краљевина Србија – изјавио
је том приликом Миливоје
Тодоровић.
Б. Т.
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НАЈМЛАЂИ АТЛЕТИЧАРИ „СРЕМА“

Вицешамиони Србије

У

Зрењанину је одржано финал
но такмичење Првенства Срби
је у дечјој атлетици за годишта
20062009. а екипа АК „Срем“ је осво
јила друго место у категорији 2008.
годишта.
Такмичење је било групно, а еки
па је броји најмање осам чланова уз
могуће резерве. Однос дечака и девој
чица мора бити 4:4 или 5:3. Кроз ква
лификације широм Србије дошло се
до представника три региона: Војво
дина, централна Србија и Београд, а
из сваког региона учествовале су по
две екипе.
Такмичило се у пет дисциплина:
полигон брзине (трчање уз преска
кање препона), бацање медицинке и
бацање вортекса (збирно сабирање
резултата), скок у даљ из места (где
ја стадох ти продужи) и полигон издр
жљивости.
Екипу „Срема“ су сачињавали: Ива
Бежановић, Ива Скакић, Катарина
Шкорић, Лена Божовић, Лена Бисер
чић, Миона Максимовић, Алекса Жиг
мундовац, Лазар Лав Комленић и
Реља Радовановић. Они су били нај
бољи у бацању вортекса, другопласи
рани у бацању медицинке и полигону
издржљивости, а трећепласирани у
полигону брзине и скоку у даљ.

БОРИЛАЧКИ
СПОРТОВИ

Успешни
Румљани
Теквондисткиња Јована
Васиље вић осво јила је
златну медаљу на Европ
ском кадетском првенству,
које је одржано у Будимпе
шти, од 5. до 8. октобра.
У категорији до 41 кило
грама у финалу су се
бориле српске теквондист
киње, а златну медаљу
освојила је Јована Васи
љевић, пошто је победила
Андреу Бокан са 7:6.
Обе су имале по пет
борби и у великој и у вели
кој конкуренцији су се
избориле за финале.
Добре резултати оства
рили су и румски кик бок
сери у Немачкој. Димитри
је Вуковић је К1 освојио
Куп Баварске више него
убедљиво, док је други
члан Кик бокс клуба „Ру
09“, Ненад Ћосић био нај
бо љи
на
Првен ству
Немачке у А класи, у кон
куренцији сениора до 91
килограма.

Најмлађи атлетичари „Срема“ са тренером

На такмичењу су доминантни били
клинци из новосадске „Војводине“ који
су победили у свим узрасним катего
ријама.
Атлетичари „Срема“ учествовали
су и на кросу РТСа у Шапцу. Нају
спешнија је била Мила Маринковић
у трци девојчица 7. разред. Она је
трчала сјајно, водила другу поло
вину трке, створила предност али
је у самом финишу изгубила зла
то. Припало јој је сребро за утеху.
Петопласирана у трци девојчица 8.

разред је била Сара Берток, шести,
такође добар, је у трци дечака 4. раз
ред био Миленко Илић, док је Никола
Кличарић завршио трку дечака петог
разреда негде на средини.
Млађи јуниори Мирко Мауна и Дејан
Антуновић су снаге одмерили са сени
орима у трци на 6.000 метара. Мирко
је био тринаести, а Дејан четрнаести.
Ова трка им је добро дошла као нека
врста пробе пред крос Србије у Бору
који ће се одржати 28. октобра, јер ће
тамо трчати 5.000 метара.
Д. М.

АТЛЕТИКА

Пауковић други
на Северном Кипру

У

организацији
Атлет
ског савеза Северног
Кипра 3. октобра у
Лефкоси је одржан позивни
интернационални атлетски
митинг на ком је од српских
атлетичара учествовао једи
но Бранко Пауковић из АК
Рума, који је у бацању копља
заузео друго место са 72,22
метра иза Мађара Норбер
та Риваса Тота 75.92, док је
у генералном пласману био
четврти.
Најзвучније име митинга
био је Рамил Гулијев из Тур
ске, светски шампион на 200
метара, који је на митингу
победио у трци на 100 мета
ра. Још једно звучно име је
и светска вицешампионка у
скоку у вис Јулија Левченко
из Украјине.
На митингу су осим дома
ћих атлетичара учествова

Победници митинга (преузето са www.taf.org.tr)

ли атлетичари из Украјине,
Белорусије, Турске, Нигери
је, Мађарске, Чешке, Слове
није, Хрватске, Турске.
Специфичност митинга је
што је такмичење одржано
у преподневним часовима
и што је митинг замишљен

као митинг затварања сезо
не без великог такмичарског
оптерећења са циљем да се
позвани спортисти друже и
одморе у предивном амби
јенту и пријатној острвској
клими неколико дана након
такмичења.
А. С.
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МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Манђелос: Фрушкогорац –
Слобода 3:1; Буђановци: Мла
дост - Фрушка Гора 1:1; Бре
стач: Брестач - Доњи Срем
2015 3:1; Нови Карловци:
Полет - Зека Буљубаша 4:0;
Бикић До: Бикић Дол – Хајдук
2:0; Обреж: Граничар (О) –
Митрос 1:0; Доњи Петровци:
Доњи Петровци - Граничар (К)
4:0; Жарковац: Напредак –
Слога 2:0.

Бачка Топола: ТСЦ – Дина
мо 0:0; Добановци: Будућност
– Бежанија 1:1; Горњи Мила
новац: Металац – Пролетер
1:2; Челарево: ЧСК Пивара Раднички (П) 2:1; Јагодина:
Јагодина – Темнић су играли у
понедељак; Београд: Синђе
лић – Слобода 1:1; Нови Пазар:
Нови Пазар – Инђија 4:3; Крагу
јевац: Раднички (К) – Телеоптик
1:0.

Пригревица: Братство 1946
- Раднички (Ш) 7:0; Стари
Бановци: Дунав - Раднички
(НП) 1:3; Панчево: Железничар
– Борац 3:0; Сремска Митро
вица: Раднички (СМ) - Младост
(БЈ) 0:3; Суботица: Бачка 1901
- Црвена Звезда 2:2; Зрења
нин: Раднички (З) - Динамо
1945 0:1; Нови Бановци:
Омладинац - Бечеј 1918 1:4;
Беочин: Цемент – Оџаци 5:2.

Дивош: Хајдук (Д) – Купино
во 6:1; Стара Пазова: Једин
ство - Слога (Т) 5:2; Бешка:
Хајдук (Б) – Сремац 2:1; Нови
Сад: Кабел - Борац (НС) 0:0;
Нови Сад: Славија - Слога (Е)
1:4; Белегиш: Подунавац –
Индекс 1:0; Чуруг: Хајдук (Ч) Борац (Ш) 2:2; Каћ: Југовић –
ЛСК 2:1.

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

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

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

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

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

26:4
22:8
16:10
16:15
20:15
13:13
14:13
13:14
13:25
14:14
12:12
9:8
12:14
15:21
12:25
6:22

19
19
17
16
14
13
12
12
12
10
10
9
7
7
4
2

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

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

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

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

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

19
16
16
15
14
13
13
11
11
11
10
8
7
5
3
1

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
1
0
0
0

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

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

28:4
20:10
14:11
15:7
13:10
15:5
14:5
13:9
13:16
9:9
10:13
9:12
10:18
4:19
2:15
4:30

24
19
18
17
16
15
14
14
11
10
10
9
4
2
1
0

8 7 0 1 19:4 21
8 6 2 0 20:7 20
8 5 1 2 16:12 16
8 4 3 1 19:12 15
8 4 2 2 14:7 14
8 4 2 2 13:11 14
8 3 2 3 9:14 11
8 3 1 4 15:15 10
8 2 4 2 10:11 10
8 3 1 4 7:8 10
8 2 3 3 7:7
9
8 3 0 5 10:12 9
8 2 2 4 15:22 8
8 1 3 4 6:13 6
8 1 1 6 10:20 4
8 0 1 7 6:21 1

СРЕМСКА
ЛИГА

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ПЕЋИНЦИ

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Мартинци: Борац (М) – Под
риње 0:2; Салаш Ноћајски:
Будућност – Словен 2:1; Голу
бинци: Јадран – Партизан 0:0;
Јазак: Рудар – Љуково 1:0;
Путинци: ПСК – Железничар
1:1; Доњи Товарник: Слобода
– Хртковци 2:0; Рума: Први
Мај - Граничар 1923 3:0;
Попинци: Напредак - Борац
(К) 3:1.

Вашица: Напредак – Омла
динац 1:0; Бингула: ОФК Бингу
ла - Јединство (Љ) 5:0; Бачин
ци: ОФК Бачинци - Обилић
1993 3:2; Јамена: Граничар –
Сремац 1:4; Гибарац: Синђе
лић - Јединство (М) 1:2; Ерде
вик: Ердевик 2017 – Једнота
3:0.

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

Шуљам: Напредак – Ноћај
2:2; Велики Радинци: Борац
(ВР) - Слога (З) 0:0; Бешеново:
БСК – Планинац 6:0; Срем је
био Слободан.

01. Подриње
02. Слобода
03. Желез
04. Први Мај
05. Граничар
06. Борац (К)
07. Рудар
08. Борац (М)
09. ПСК
10. Будућност
11. Напредак
12. Љуково
13. Хртковци
14. Партизан
15. Јадран
16. Словен

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

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

13:5
12:2
19:4
19:6
16:10
13:10
10:12
13:13
7:9
13:19
6:11
7:11
10:20
8:12
4:19
11:18

21
19
17
17
16
13
12
11
9
9
8
6
6
5
5
3

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА
Јазак: Цар Урош – Борац
3:2; Ривица: Планинац - Слога
(М) 0:1; Крчедин: Фрушкогорац
– ЧСК 0:2; Крњешевци: Слога
(К) – Крушедол 1:3; Нови
Сланкамен: Дунав – Раднички
2:2.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

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

6
5
6
6
6
6
5
6
5
5

5
4
2
2
3
2
1
1
0
0

1
1
4
3
0
2
1
1
3
0

0
0
0
1
3
2
3
4
2
5

25:8 16
13:4 13
13:7 10
9:8
9
11:11 9
10:9 8
5:10 4
7:17 4
3:7
3
3:18 0

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

0
1
1
2
1
3
3
3
4
6
6
8

20:6
20:9
16:6
16:9
17:10
18:14
13:9
12:11
13:15
10:21
8:25
7:35

20
19
19
16
13
11
9
9
8
6
4
0

ОФЛ
РУМА – ИРИГ
Мали Радинци: Фрушкого
рац - 27.Октобар 2:0; Никинци:
Полет - Јединство (П) 1:1;
Рума: Јединство (Ру) – Мла
дост 3:0; Добринци: Сремац –
Слога је прекинута; Грабовци:
Граничар - Јединство (К) 1:3;
Шатринци: Војводина – Борац
5:1.
01. Једин. (Ру)
02. Слога
03. Полет
04. Фрушког.
05. Једин. (П)
06. Сремац
07. Једин. (К)
08. Граничар
09. Младост
10. 27-Октобар
11. Борац
12. Војводина

7
7
6
7
7
6
6
7
7
7
7
6

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

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

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

11:5
31:7
14:3
14:11
17:9
19:9
11:7
11:20
3:21
5:19
9:26
7:15

18
15
14
14
13
10
9
6
5
4
4
3

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

Младост
Хајдук
Шумар
Сремац
Ловац
Камени
Витез
Словен

6
6
6
6
6
6
6
6

6
5
4
2
2
2
1
0

0
0
0
1
1
0
1
1

0
1
2
3
3
4
4
5

19:3 18
18:8 15
16:8 12
12:12 7
13:18 7
7:13 6
10:20 4
6:19 1

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

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

4
3
4
4
5
4
4

3
2
2
2
1
0
0

1
1
1
1
1
2
1

0 21:2 10
0 10:1 7
1 7:7
7
1 8:9
7
3 5:21 4
2 3:8
2
3 1:7
1

РУКОМЕТНИ КЛУБ „ДОЊИ СРЕМ“

Прва званична
утакмица

У аналима Рукометног
клуба „Доњи Срем“, 4. окто
бар ће имати посебно место,
тог дана је у спортској хали
у Руми овај клуб одиграо
свој први званични меч.
После нешто више од годи
ну дана „сувих тренинга“ и
тек покоје тренинг утакми
це против школских секција,
младе рукометашице пио
нирке „Доњег Срема“ (2005.
и 2006. годиште), имале су
за ривала вршњакиње рум
ског „Словена“. У утакмицу
су „ученице“ Милице Ђур
ђевић и Ивана Стојаковића
ушле „прилично стегнуте“ и
под великом тремом. Међу
тим, у другом полувремену
се опуштају и играју далеко
боље. Коначан резултат је
био 18:11 (полувреме 11:2).
- Врло смо задовољни

приказаном игром. Конач
но смо одиграли прву зва
ничну утакмицу, у којој нам
је резултат био најмање
битан. Једноставно, оди
грали смо најбоље што смо
могли у овом тренутку, а са
далеко искуснијим РК „Сло
вен“ наставићемо сарадњу
и верујемо да ћемо ускоро
имати узвратну утакмицу у
Доњем Товарнику - први су
утисци тренера Ивана Сто
јаковића.
За РК „Доњи Срем“ утак
мицу су започеле: Исидора
Млађеновић (голман), Неда
Костић, Маша Веселиновић
(2 гола), Ана Јовановић (7),
Миљана Лазаревић, Ања
Лазић (1) и Тара Цветковић.
У игру су улазиле Бојана
Јаковљевић (1), Ева Митро
вић и Николина Живковић.
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Чувамо природу, тако што бацамо смеће у контејнер

ЗДРАВО МАЛИ ЕКОЛОЗИ: НАЈМЛАЂИ ЧУВАРИ ПРИРОДЕ

Папир се баца у канту
Д

а је веома битно и значајно во
дити рачуна о животној средини
и природи која нас окружује, учи
се од малена. Битно је деци објасни
ти због чега је важно очување природе.
А на који начин то раде, испричали су
нам и показали и малишани који поха
ђају забавиште у Дивошу.
На питање шта је животна средина и
због чега је битно чувати је, Слободан
каже да је животна средина све што
нас окружује.
- То је цвеће, животиње, све око нас.
Ја бринем о околини, тако што бацам
смеће у канту, сам сам то науч
 ио, а
опомињем сестру и другаре када крену
да баце смеће на зелену површину, да
га баце у канту – каже Слободан, а Ми
лица додаје да она стално залива цве
ће у свом дворишту. Смеће каже, баца
у канту, јер је тако мама науч
 ила, али
је она некада и опомиње. У школском
дворишту сам са другарима из забави
шта купила смеће, каже Милица.
Како смеће утиче на воду и ваздух,
објаснила нам је Николина.
- Смеће загађује улицу, дрвеће и цве
ће, али загађује воду и ваздух, а љуби
чице не миришу лепо ако се око њих
налазе папирићи и флаше. Због тога ја
бринем о природи, тако што редовно
заливам цвеће и чистим око своје куће.

Смеће загађује улицу,
дрвеће и цвеће,
али загађује воду
и ваздух, а љубичице
не миришу лепо ако
се око њих налазе
папирићи и флаше.
Због тога ја бринем
о природи, тако што
редовно заливам
цвеће и чистим
око своје куће,
каже Николина

Мора да нам буде лепа и чиста улица,
јер је лепше живети у чистом – додаје
Николина.
Њихов другар Марко истиче да је
битно да школско двориште буде чисто
како би се играли. Он каже да како чи
сти своје двориште од смећа, тако са
другарима чисти и школско двориште.
Исто тако, опомиње другаре када сме
ће баце на улицу да покупе и баце у
контејнер, јер због чега контејнери слу
же?!
Милица нам прича да поред рачуна о
смећу, воде рачуна и о хигијени.
- Треба све да буде чисто, али по
сле спремања ми перемо руке после.
То нам је обавезно – каже Милица, а
Николина додаје да се руке перу пре
и после јела, после склањања и баца
ња папирића у канту. То је важно због
тога, објашњава она, како бактерије не
би ушле у тело и да се не разболимо.
Онда су деца из забавишта отпевала
песмицу „Пре и после јела“, коју их је
васпитачица научила.
На питање да ли знају шта је реци
клажа, малишани одговарају:
- Папир се баца у канту, када се пре
ради папир направи се нешто, то је ре
циклажа, правили смо ми у забавишту
рециклажу од старих новина – кажу сви
углас.
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Васпитачица их учи да брину о природи

Сваки дан им
причам да не
смеју да бацају
папире напољу,
али исто тако да
редовно воде рачуна
о хигијени. Поред
тога, имамо и
екологију у по плану
и програму, тако да
се деци константно
скреће пажња
о здравој животној
средини, односно
о очувању исте,
наводи васпитачица
Јела Лакић

Васпитачица Јела Лакић каже да де
ца из забавишта где год да нађу папир
носе и бацају у канте.
- Они заиста све слушају док су ма
ли. Иду по школском дворишту и где
год да нађу папирић они купе и носе да
баце у контејнере, па чак и папирић од
жваке. Знају да треба да купе папири
ће, да не остављају смеће за собом, а
старији већ раде другачије. Сваки дан
им причам да не смеју да бацају папи
ре напољу, али исто тако да редовно
воде рачуна о хигијени. Поред тога,
имамо и екологију по плану и програ

После чишћења школског дворишта

му, тако да се деци константно скреће
пажња о здравој животној средини, од
носно о очувању исте. Имамо еколо
шку химну, радне акције где скупљамо
смеће, такође и радионице у вези са
екологијом – каже васпитачица у овој
установи Јела Лакић.
Да је тако како су малишани прича
ли, а потврдила васпитачица, уверили
смо се и сами. Заиста је школско дво
риште чисто, без иједног папирића, а
контејнери пуни, као и што треба да
буде.
С. Станетић
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VRE M EPLOV
11. октобар
1579. У Цариграду један дер
виш убио турског државника и
војсковођу, пореклом из Босне,
Мехмед-пашу Соколовића.
1963. Умрла француска пева
чица Едит Пјаф.
12. октобар
1810. Дан када су се венчали
баварски принц Лудвиг и сак
сонска принцеза Тереза постао
догађај године и временом се
претворио у баварске Октобар
ске свечаности пива и кобаси
ца, Октоберфест.
1897. У Беог рад, у порту
Саборне цркве, из Беча прене
ти посмртни остаци Вука Сте
фановића Караџића, реформа
тора српског језика.
13. октобар
1792. Председник САД Џорџ
Вашингтон положио камен темељац Беле куће, председ
ничке резиденције у Вашингто
ну.
1993. Суд у Хамбургу прогла
сио кривим Немца Гинтера
Пархеа због рањавања ножем
југословенске тенисерке Мони
ке Селеш. Осуђен условно на
две године затвора.
14. октобар
1882. Рођен је ирски државник
Емон де Валера, лидер репу
бликанског покрета „Шин фејн“
(ирски: Ми сами) од 1917. до
1926, председник Ирске од
1959. до 1973.
1944. Немачки фелдмаршал
Ервин Ромел, назван „пустињ
ска лисица“ извршио је самоу
биство таблетом цијанида да
би избегао хапшење због уме
шаности у заверу против
Хитлера.
15. октобар
1917. У шуми Венсен, надомак
Париза стрељана је Мата
Хари, најпознатија жена шпи
јун у Првом светском рату.
1989. Умро је Данило Киш,
један од највећих писаца нови
је српске књижевности чије је
дел о значајно допринел о
њеној афирмацији у свету.

11. OKTOBAR 2017.

HOROSKOP
ОВАН: Ове недеље
ћете бити у прилично
мутном расположењу,
несигурни и забрину
ти јер се ништа не одвија онако
како сте планирали. Партнера не
можете и даље заваравати само
лепом причом. Пређите на дела.
Неко олакшање и побољшање
расположења јесте у данима
викенда. Водите рачуна на шта
трошите новац, извлачи вам се
из џепа без икаквог плана.
БИК: Имате неке
лепе и релативно
мирне и спок ојне
дане иза себе али
изгледа да је са тим завршено.
Много тога вам смета када је
понашање емотивног или брач
ног партнера у питању. Често
обоје нећете успевати да се
суздржите од крит ик овања.
Пословна ситуац
 ија је доста
повољна. Очекујте недељу са
великим активностима.
БЛИЗАНЦИ: Недеља
ће
крен ут и
кроз
потребу да будете
максимално одговор
ни и посвећени својим обавеза
ма. Не прескачите неке ствари и
не остављајте их за сутра, јер је
више него извесно да ћете бити
искритиковани од стране партне
ра или надређених. Доносите
закључак на основу субјективног
утиска, узалуд размишљате о
сусрету са особом која није у
вашем емотивном домету.
РАК: Сачек ајте да
чујете нечији комен
тар, пре него што
донесете нову одлуку.
Нема разлога да улазите у нову
расправу са неистомишљеници
ма већ своју енергију посветите
конкретном решавању неких
актуелних питања. Слободно
можете да се ослоните на своје
пријатеље и да им поверите неке
деликатне задатке. Супротстави
те се особи која подрива ваш
пословни углед.

16. октобар
1793. Због издаје је, пред око
300.000 Парижана, на гиљоти
ни погубљена француска кра
љица Марија Антоанета, супру
га Луја XVI и ћерка аустријске
царице Марије Терезије.
1837. Српски кнез Мил ош
Обреновић издао је указ о уки
дању свих врста кулука, осим
кулука за одржавање путева и
мостова.

ЛАВ: Без обзира
колик о
делујет е
тајанс твен о
пред
вољеном особом, не
успевате да прикријете своје
нерасположење или ствари које
потискујете у себи. Не дозволите
да вам неко покреће ниске стра
сти или жељу за пословним
ривалством. Добро размислите о
својим предностима и недоста
цима. Олакшајте своју савест у
искреном разговору са блиском
особом.

17. октобар
1849. У Паризу умро пољски
композитор и пијаниста Фреде
рик Шопен.
1931. Криминалац Ал Капоне
осуђен на 11 година затвора
због избегавања плаћања
пореза.
1997. У пожару изгорело Југо
словенско драмско позориште
у Београду.

ДЕВИЦ А:
Постоје
питања која се реша
вају или тајне које се
откривају, искључиво
у блиском сусрету са драгом осо
бом. У договору са сарадницима
потребно је да остварите сагла
сност и уважавање различитих
интересовања или практичних
циљева. Налазите се у сјајној
форми.

ВАГА: Уместо да раз
мишљате о нечијим
манама боље је да
озбиљније анализира
те своје понашање. Покушавајте
да импресионирате своју околину
на различите начине. Стало вам
је да привучете нечију пажњу и
да оправдате свој углед. Важно је
да имате јаку мотивацију и добру
вољу. Размислите на који начин
треба да саопштите свом партне
ру неке одлуке о уређење зајед
ничког живота.
ШКОРПИЈА: Уколико
наилазите на хладан
пријем у нечијем дру
штву, размислите о
својим манама. Негде сте погре
шили. Избегавајте непознате
ситуације или сараднике који
својим понашањем ремете вашу
концентрацију. Важно је да сачу
вате присебност духа и самокон
тролу. Динамика нових дешава
ња и заоштрена пословна клима
натераће вас да повучете нове
потезе.
СТРЕЛАЦ: Делујете
напето, будите довољ
но стрпљиви пред
партнеровим захтеви
ма. Не пренагљујете својим одлу
кама. У одлучујућим ситуацијама
потребна вам је нечија асистен
ција. Нема разлога да прецењује
те своје могућности. Пријаће вам
излазак или шетња као релакса
ција. Важно је да правилно ускла
дите свој разум и осећања.
ЈАРАЦ: Делујете врло
амбициозно и непре
кидн о прош ирујете
планове или договоре
које имате са сарадницима. Неко
може успешно да реши ваше
финансијске дилеме, потребно је
да се обратите одговарајућој осо
би. Својом комплетном појавом
или стилом изражавања, привла
чите велику пажњу и делујете
врло шармантно да друштво око
себе.

Crkveni
kalendar
Среда, 11. октобар
(28. септембар)
Преподобни Харитон Исповед
ник
Четвртак, 12. октобар
(29. септембар)
Преподобни Киријак Отшелник
– Михољдан
Петак, 13. октобар
(30. септембар)
Свети свештеномученик Григо
рије; Св. Михаил Кијевски
Субота, 14. (1) октобар
Покров Пресвете Богородице
Недеља, 15. (2) октобар
Свети свештеномученик Кипри
јан; Преподобни Андреј
Понедељак, 16. (3) октобар
Свети свештеномученик Диони
сије Ареопагит
Уторак, 17. (4) октобар
Свети Стефан и Јелена (Шти
љановић)

Хрскава пита
од јабука
Састојци: јабук е 5 мањих,
лиснато тесто 250 г, цимет кашичи
ца, карамел шећер 1 кесица, со,
смеђи шећер 2 кашике, путер 100 г,
уље за пржење, прах шећер по
укусу.

ВОДОЛИЈА: Постоје
неке изненадне ком
плик ације које вас
објективно успорава
ју, тако да непрекидно у ходу сми
шљате различита решења и
користите своје скривене адуте.
У сусрету са сарадницима под
стичете стваралачко расположе
ње, јер не желите да се помирите
са просечним резултатима. Пока
жите већу ноту самокритичности.

Припрема: Јабуке ољуштити и
исећи на коцкице. У тигањ ставити
путер и кашику уља, па када се
загреје додати јабуке, смеђи и
карамел шећер, со, цимет и дин
стати 6-7 минута. Оставити да се
прохлади. Лиснато тесто одмрзну
ти па га танко развући оклагијом.
Поделити га на 6 делова и на сваки
део ставити по кашику динстаних
јабука. Ивице премазати водом, па
тесто спојити и виљушком прити
снути ивице да не испадне фил. У
тигању загрејати уље и пржити
питу са обе стране да порумени.

РИБЕ: Практичан дух
и преду з им љивост
коју
израж ав ат е
гарант ују
успеш не
резултате на различитим страна
ма. Уместо да наметнете своје
ставове, чак и у неким ситуација
ма када околина не показује
посебно интересовање за ваше
идеје. У односу са партнером
свесни сте да имате одређену
предност и нећете дозволити да
заједничка дешавања иду мимо
ваше воље.

• И кога поједу звери –
умро је природном смр
ћу.
• Они који однесу побе
ду, нема тога што после
не могу да однесу.
• Човек води туђу бригу,
да се не би превише
секирао.
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ЉИЉАНА ПАУШИЋ - МОЈИЋ ВЛАСНИЦА ФАРМЕ ЧИЈИ КОЗЈИ СИРЕВИ ДОБИЈАЈУ
ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ

Кад се споје укус и задовољство

П

ензион
 ерка из Новог Сада, ина
че правник по струци, Љиљана
Паушић - Мојић, дошла је пре
четири године на идеју да започне
производњу козјег сира у селу Јазак.
У кратком времену успела је да раз
вије сопствени бренд који обухвата
производњу сирева на традиционал
ни начин за које је добила две златне
медаље Новосадског сајма. У разгово
ру за М новине, наглашава да наста
вља производњу са мањим количина
ма али изузетног квалитета.
Љиљана, коју је пут сасвим случајно
нанео у Јазак, у близини бање Врдник,
одлучила се за узгој коза расе алпи
на. На фарми, која се налази у Малој
Ремети, 70 млечних грла чије млеко
прерађује у сиреве, храни искључиво
здравом храном, односно травом са
пашњака.
- Ова врста козе даје велику коли
чину млека и одличног је квалитета.
Нису претерано захтевне и имам све
услове за њихово држање. Од тог мле
ка производим пет врсте сирева и то:
меки сир са разним додацима, као што
су лековите и зачинске биљке, млади
козји сир, зрели сир, зрели козји у хра
стовини и полутврди козји, који се још
зове чипка - прича наша саговорни
ца, којој у овом послу помажу још две
жене Станка Нешковић и Лела Вра
њеш, у потпуно опремљеном простору
за припрему сирева.
Знајући да је козји сир веома тра
жен у свету, али и да га нема довољно,
власница фарме, тврди да је у њего
ву израду веома важна хигијена, како
грла тако и прављења, јер онда сир
нема непријатан мирис, који најчешће
одбија потрошаче.
Љиљана каже да је велики заљу

Љиљана Паушић – Мојић у објекту где се прави сир

бљеник ове намирнице те стално екс
периментише, додајући у сиреве раз
не додатке. Тако да код ње може да
се нађе сир са брусницом, лавандом,
у маслиновом уљу... али и купци могу
сами да креирају свој укус.
- Зато смо отворили у склопу имања
малу дегустациону салу која може да
прими око 20 људи. Сиреви се дегу
стирају на сличан начин као и вино.
Прво се почиње са блажим сиревима,
а наставља се са јачим, ароматични
јим. Поред сирева наше госте служимо
и са најбољим фрушкогорским вини
ма, јер је лакше кад се и залије - кроз

Сир у храстовини добио је златну медаљу

осмех објашњава наша домаћица.
Љиљана напомиње да у њеним
сиревима уживају гости у бројним
ресторанима у Београду и Новом
Саду, али и да могу да се купе у боље
снабдевеним малопродајним објек
тима. Већином продају обавља преко
интернета или на имању.
Поред неколико врста сирева које
производи, Љиљана каже да јој је
остала жеља да започне производњу
тврдог козјег сира. Који би већ током
ове године могао да се појави на тржи
шту.
С. Костић

Полутврди козји сир

