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

Градоначелник обилази радове на новој канализацији

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Септичку јаму
замениће канализација

У

Улици Новосадска у Сремској
Митровици, већ увелико тра
ју радови на канализационој
мрежи. Тим поводом градоначел
ник Сремске Митровице Владимир
Санадер је у петак 13. октобра, оби
шао радове.
– Радови на канализационој мре
жи теку по предвиђеном плану. Са
улицама Новосадска и Бањалучка
завршавамо оно што имамо испро
јектовано када је у питању канализа
циона мрежа у Сремској Митровици.
Једино остају насеља која немају
решене имовинско – правне односе,
пример је Насеље Мала Славонија.
Надам се да ћемо и тамо кроз фор
мално – правне ствари решити про
блем и наставити да градимо. Кана
лизација је неопходна, има доста
септичких јама, а неки људи су при
кључени на канализационе мреже
других улица и тим стварају одређе
не проблеме. Када је Лаћарак у пита
њу, он се ради фазно, ове године су
обављени радови у вредности од 22
милиона динара. Следеће године
нам је у плану да издвојимо сред
ства за Лаћарак, а конкурисаћемо и
код Покрајине за додатна средства.
Без јавно – приватног партнерства
које би се евентуално закључило
не можемо тако брзо радити, јер за
канализацију у Лаћарку је потребно
издвојити велика средства. Потреб

но је да обезбедимо пречишћавање
отпадних вода, како бисмо могли
да радимо канализацију по селима,
посебно у Мартинцима и Кузмину где
је интензивна сточарска производња
– рекао је Санадер.
Заједно са градоначелником радо
ве је обишао и помоћник градоначел
ника за локалне инвестиције Бранко
Јаковљевић.

Са улицама
Новосадска
и Бањалучка
завршавамо оно што
имамо испројектовано
када је у питању
канализациона мрежа
у Сремској Митровици,
каже градоначелник
– Када је у питању Новосадска ули
ца постојале су бројне иницијативе
грађана и писане су петиције како би
се направила канализациона мре
жа. Град је успео да нађе партнера
у покрајинској Управи за капитална
улагања за реализацију овог пројек
та. Вредност ове инвестиције би била
десет милиона динара али смо успе
ли да остваримо неке уштеде, тако

да ће радови коштати нешто мање
од девет милион
 а и двеста хиљада.
Рок за завршетак радова је 65 дана,
а ми очекујемо да то буде завршено
пре рока, како би се што пре регули
сао саобраћај у улици. Између оста
лог извођач је пронашао и техничко
решење да се не сече асфалт који је
један од новијих у насељу – истакао
је Јаковљевић.
Становници Новосадске улице
радују се новој канализацији која
према њиховим речима значи мно
го. Своје задовољство изразио је и
Жика Мандић, становник ове улице.
– Ја овде живим десет година и
толико дуго чекам и канализаци
ју. У дворишту имам три септичке
јаме, оне су презасићене и чекају
да их замени канализација. Био сам
у Водоводу да питам када ће радо
ви бити завршени и да ли ћу моћи
да отплаћујем на рате. Добио сам
информацију да би цена прикључка
требала да буде око 50.000 динара,
али погодност је то што ће грађани
ма бити дата могућност плаћања на
рате – рекао је Жика Мандић.
Становници из суседних улица
Ђуро Вученић и Миљка Бајић, кажу
да је за ово ниско подручје канали
зација преко потребна, јер је земљи
ште презасићено отпадним водама у
септичким јамама.
С. Котаранин
Фото: В. Цуцанић
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Има једна
народна изрека о томе
како је лако извесном
ствари глогиње
млатити. Управо то
ради Анкица Јевтић, а
за сада, изгледа, нема
ко да је заустави у том
авантуризму. Додуше,
„прети“ јој се
преиспитивањем
рада, што само по
себи не значи ништа,
али може и да значи,
уколико се њени
политички заштитници
измакну
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Млаћење глогиња

Анкица Јевтић

једном од прошлих бројева М новина градоначелник
Сремске Митровице Владимир Санадер, говорио је
о томе како накнаде штета по судским пресудама
које запослени воде, и добијају, против митровачких
основних и средњих школа падају на терет локалне
самоуправе. „Ми не желимо јавашлук у школама, али
директори школа су упозорени да не крећу у
дисциплинске поступке и отпуштање запослених уколико
заиста не постоји озбиљан преступ“, изјавио је Санадер и
додао да ће се „преиспитати рад свих директора, с
обзиром на то да је и став министарства просвете да је
потребна смена директора који улазе у масовне судске
спорове без ваљаног разлога“.
Непосредни повод за ову градоначелникову изјаву био
је судски спор који је учитељ Мате Жарко водио против
ОШ „Слободан Бајић Паја“. Мате Жарко је добио судски
спор против школе и њене директорке због тога што је
незаконито отпуштен. Суд је наложио да се Жарко врати
на посао и да му се због тога што је био ван радног
односа годину и по дана исплати милионска одштета. Рок
у коме је школа требала да исплати одштету учитељу
Жарку истиче ових дана, па ће се по свој прилици ићи на
принудно извршење.
Ово није усамљени случај у „Бајићевој“ школи. Према
нашим сазнањима води се још један поступак против
школе. Каква ће бити његова судбина, видећемо.
Е сад, како ће градоначелник Владимир Санадер успети
да „преиспита рад“ директорке Анкице Јевић и шта то у

ствари значи, такође ћемо видети. Ваљда. Факат јесте да
је дотична нанела буџету Града штету коју ће сви
Митровчани плаћати. Али јој ни то не би доста, него и
даље отпушта раднике и тера кера по митровачком суду.
Има једна народна изрека о томе како је лако извесном
ствари глогиње млатити. Управо то ради Анкица Јевтић, а
за сада, изгледа, нема ко да је заустави у том
авантуризму. Додуше, „прети“ јој се преиспитивањем рада,
што само по себи не значи ништа, али може и да значи,
уколико се њени политички заштитници измакну.

Т

о са глогињама нама, пореским обвезницима и
финансијерима градског буџета, се често дешава.
Казне за пропусте у раду свих директора,
функционера и осталих, плаћамо ми, и само ми. Таква су
правила, на жалост. Баш у складу са народном
пословицом о глогињама. А да нису, да дотична Анкица
мора из свог џепа да исплати Мати Жарку милион и кусур
динара, другачију би песму певала. И три пута би
размислила да ли да га отпусти или не. Овако, брига
Анкицу за судску пресуду. Она млати глогиње па млати. А
што и не би кад је ништа не боли?
И док Анкица млати глогиње, градоначелник Санадер
нека размишља о томе како ће Мати Жарку да плаћа
судске одштете. И не само Мати Жарку. Ко зна колико
таквих случајева има по школама и градским установама.
Мате Жарко је био под лупом јавности, други нису, а
требало би.
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Потпредседник Владе Србије Ивица Дачић обишао радове у Голубинцима

ИВИЦА ДАЧИЋ, ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ СРБИЈЕ ОБИШАО РАДОВЕ У ГОЛУБИНЦИМА

Гради се 30 станова
за избегличке породице
Очекујемо да ћемо
следеће године
градити још 135
стамбених објеката
за породице које су
избегле. Ми, као људи
отвореног срца,
спремни смо да
уложимо средства са
којима располажемо и
пружимо сву помоћ
коју можемо како
бисмо обезбедили
сигурнију будућност,
истакао је Ђорђе
Радиновић

Т

ридесет породица које су избе
гле са подручја бивше Југослави
је до почетка лета 2018. године
добиће кров над главом, захваљујући
изградњи стамбеног објекта у Голу
бинцима. Свечаном обележавању
почетка радова на изградњи станова
за избеглице у оквиру потпројекта
четвртог Регионалног стамбеног про
грама у петак, 13. октобра присуство
вао је потпредседник Владе Србије и

министар спољних послова Ивица
Дачић.
Како су истакли представници Коме
саријата за избеглице у потпројекту
четвртог Регионалног стамбеног про
грама градиће се укупно 261 стамбена
јединица у 13 општина. Поред Голуби
наца, где је почела изградња 30 стано
ва, градилишта су отворена и налазе
се у фази земљаних радова у девет
јединица локалне самоуправе, а пла

Укратко о пројекту
Крајем 2013. године потписан је Мемо
рандум о сарадњи између Општине Ста
ра Пазова и Комесаријата, управо у окви
ру плана на решавању стамбеног питања
за најугроженија лица у статусу избеглице
и лица, којима је престао статус избегли
це. Меморандум подразумева изградњу
стамбеног објекта за колективно станова
ње у оквиру спровођења, горе поменутог,
Регионалног стамбеног програма у Репу
блици Србији. У питању је изградња 30
станова у Голубинцима у Пазовачкој ули
ци у самом центру. Средства за реализа
цију ће се црпити из Фонда Регионалног
стамбеног програма, преко Банке за раз
вој Савета Европе. Општина Стара Пазо
ва и ЈП Општинска стамбена агенција

Стара Пазова (ОСА) имају активну сарад
њу са Комесаријатом за избеглице и
миграције Републике Србије, а преко
Комесаријата и са УНХЦР-ом и до сада је
предуз ето више значајних активности у
циљу решавања стамбених питања за
избегла лица, која живе на територији ста
ропазовачке општине.
У најкраћем, технички могућем року, са
циљем да се убрза процес решавања
овог кључног питања, Општина је са
Општинском стамбеном агенцијом обез
бедила земљиште, идејни пројекат, лока
цијску дозволу, обезбедила комплетно
комунално опремање тј. инфраструктуру
предвиђене парцеле, као и сам идејни
пројекат.
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нирано је да почну још у Врњачкој
Бањи, Оџацима и Ужицу. Поменути
Програм намењен је решавању стам
бених потреба најугроженијег дела
избегличке популације.
Ивица Дачић је истакао је да је Реги
онални стамбени програм пример
добре сарадње.
- Као председник Комисије и пред
седник Управног одбора Регионалног
стамбеног програма имам привилегију
да последњих годину дана будем
редован и непосредан учесник на раз
личитим догађајима којима обележа
вамо напредак у спровођењу Регио
налног стамбеног програма. Веома ми
је драго што је тако, јер част и задо
вољство је бити део пројекта који заи
ста мења животе људи, али и одговор
ност, да се не изневере очекивања
људи који живе у избегличким услови
ма преко 20 година и да се Регионални
стамбени програм у потпуности спро
веде - рекао је Дачић.
Општина Стара Пазова обезбедила
је локацију у Голубинцима, надомак
зграде Месне заједнице у Пазовачкој
улици, на којој је почела изградња 30
стамбених јединица за избегличке
породице. Председник Ђорђе Радино
вић истакао је да је Општина Стара
Пазова спремна да увек одговори на
овакве врсте захтева и помогне онима
којима је помоћ најпотребнија.
- Драго нам је што учествујемо у јед
ном хуманом делу какво јесте спрово
ђење Регион
 алног стамбеног програ
ма и веома сам срећан што ће 30
породица, које су бежећи од недаћа
дошле на територију општине Стара
Пазова, коначно добити свој кров над
главом - рекао је председник Општине
Стара Пазова и додао:
- Очекујемо да ћемо следеће године
градити још 135 стамбених објеката за
породице које су избегле, имајући у
виду да су то породице које се до сада
нису снашле и да су то људи који су
најтеже поднеле оно што их је погоди
ло. Ми, као људи отвореног срца,
спремни смо да уложимо средства са
којима располажемо и пружимо сву
помоћ коју можемо како бисмо обезбе
дили сигурнију будућност породицама
које су избегле.
Владимир Цуцић, комесар за избе
гице и миграције, нагласио је да се
Регионални стамбени програм у Срби
ји спроводи веома интензивно, да се
поред градње станова избеглицама
граде и монтажне куће, купују сеоска
домаћинства и испоручује грађевин
ски материјал. Комесар Цуцић је наја
вио да ће ново градилиште за 270
станова за избеглице у Камендину
бити отворено у новембру ове године.
Присутнима на градилишту у Голу
бинцима обратили су се Пол-Хенри
Прес ет, предс тавн ик делегац ије
Европске уније у Србији, Џозеф Мелот,
заменик шефа мисије ОЕБС-а у Срби
ји и Андреј Казаков, представник
УНХЦР-а.
М. Ђ.
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У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗАСЕДАО ПАРЛАМЕНТ
ПРИВРЕДНИКА СРЕМА

Стара Пазова и Инђија
лидери у извозу

Заседање Парламента привредника Срема

У

Градској кући у Сремској Митро
вици прошлог четвртка, 12. окто
бра одржана је друга седница
Парламента привредника Регионалне
привредне коморе Сремског управног
округа (РПК). Седници је присуствовао
Предраг Петровић, генерални секре
тар Привредне коморе Србије, који је
нагласио да је применом новог Закона
о привредним коморама, комора вра
ћена привредницима.
- Привредници учествују у креирању
привредног амбијента у Србији. Пред
ставници Привредне коморе Србије су
део радних тела у свим министарстви
ма и на тај начин могу директно да ути
чу и да дају своје предлоге и сугестије.
Наш циљ је да се смањи опорезивање
доприноса, како би се повећале зара
де. Држава тако не губи, јер ако имате
веће плате, више ћете куповати – изја
вио је Предраг Петровић.
Председник Парламента привредни
ка Срема Далибор Берић нагласио је
да је Срем један од водећих региона у
Србији, у којем је смањен број незапо
слених, а све више страних компанија
улаже у ово подручје. Он је нагласио
да нове компаније које долазе не тра
же само људе са средњим образова
њем него и инжењере електротехнике
и машинства.

Према подацима које је изнела Ста
на Јевић из Регионалне привредне
коморе Срема, у Срему је у јуну 2017.
било 19.424 незапослених, а просечна
нето зада у августу износила је 43.107
динара. На територији Срема тренутно
послује 4.085 привредних друштава и
9.055 предуз етника. Општине Инђија и
Стара Пазова највише извозе и увозе,
а земље у које сремски привредници
највише извозе су Немачка и Италија.
Да Регионална привредна комора
има добру сарадњу са сремским локал
ним самоуправа потврдио је вршилац
дужности директора Ђорђе Божић.
- Последњих година повећава се
број привредних друштава, а смањује
незапосленост. Све више и домаћих
привредника улаже у Срем – рекао је
Божић.
На крају седнице Парламента при
вредника, привредници су говорили
о проблемима са којима се суочавају.
Највећи проблем, посебно у фирмама
са већим бројем запослених, су боло
вања. Како наводе, добар део радника
на боловању у ствари није болестан,
већ користе своја познанства са лека
рима. Проблем производних погона је
и недостатак фабрика у Србији које
уништавају производни отпад.
Б. Селаковић

Митровица има најмању
стопу незапослености у Србији
Седници парламента привредник а
Срема присуствовао је и градоначелник
Сремске Митровице Владимир Санадер,
који је истакао да је Сремска Митровица
један од лидера када је у питању довође
ње инвеститора после 2000. године.
- Све компаније су задовољне радом
локалне самоуправе, посебно на начин
на који смо им излазили у сусрет што се

тиче грађевинских дозвола и опремања
индустријске зоне. Захваљујући тим инве
стицијама запослено је доста наших
суграђана, и сада смо град са најнижом
стопом незапослености у Србији. Срем је
већ сада међу најбољим регионима у
читавој Србији, што се тиче извоза и
отварања нових радних места – рекао је
Санадер.
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СУДАНИЈА

Новинару СМ портала
пресуда 100.000 динара
Виши суд је потврдио пресуду
против Милана Миливојевића у
предмету по тужби Василија
Радосављевића, чиме је она постала
правоснажна. Да ли ће ова пресуда
имати „домино ефекат“ у случају
других пресуђених предмета које још
нису правоснажне?

М

илан Миливојевић, новинар Сремскомитровачког
портала проглашен је кривим због кривичног дела
увреде. Ово је правоснажна пресуда, коју је
изрекао Виши суд у Сремској Митровици, чиме је одлука
Основног суда, по тужби Василија Радосављевића из
Сремске Митровице, због кривичног дела увреде,
постала правоснажна. Миливојевић је због увредљивих
текстова на рачун Василија Радосављевића осуђен на
новчану казну од 100.000 динара плус судски трошкови,
а ако одбије да плати за сваких хиљаду динара следује
му по један дан затвора.
Ово је прва правоснажна и може се рећи симболична
казна у предметима који се тренутно воде против
новинара Миливојевића. Зато је свакако занимљив
одговор на питање да ли ће она имати „домино ефекат“
и за друге судске случајеве (овим новинама су позната
бар два по идентичним оптужбама) чије пресуде још увек
нису правоснажне и где су првостепено пресуђене много
веће суме. 
М. Н.

ПРАВОСНАЖНО: Потврђена пресуда
Основног суда у Сремској Митровици

СУДАНИЈА (2)

„Бајићева“ школа због
пресуде остаје без грејања?
21. октобра истиче последњи рок за исплату милионске одштете учитељу
Матеу Жарку, коју му по пресуди дугује Основна школа „Слободан Бајић
Паја“. Школа каже да нема пара, а адвокат Мате Жарка каже да ће предузети
мере принудне наплате

О

д 6. до 21. октобра тече тзв. парициони рок за
исплату милионске одштете учитељу Матеу Жарку,
по судској пресуди. Да подсетимо, Мате Жарко је
тужио Школу због незаконитог отказа, и на основу пресуде
школа је добила обавезу да му исплати изгубљену зараду
за све време (око годину и по дана) одсуствовања са
посла, са свим доприносима (негде око милион и по
динара).
Иако је правоснажна пресуда неупитна, чак се ни Школа
није жалила на њу, до учитеља Матеа Жарка стижу
незваничне информације да му се штета неће
надокнадити, јер наводно нема пара. Како у позадини
целог „случаја“ стоји (по мишљењу Матеа Жарка), свађа

директорке Школе Анкице Јевтић са поменутим учитељем,
одбијање да се исплати одштета може имати далекосежне
последице по ову образовну установу.
21. октобра
истиче последњи рок за исплату милионске одштете
учитељу Матеу Жарку, коју му по пресуди дугује Основна
школа „Слободан Бајић Паја“. Школа каже да нема пара, а
адвокат Мате Жарка каже да ће предузети мере принудне
наплате. Другим речима, с обзиром на то да се плате
запослених деле са посебног (заштићеног) жиро рачуна,
оне не могу принудном наплатом бити доведене у питање,
али сви остали облици рада у Школи доћи ће у проблем.
Довољно је само помислити шта ће се десити са
плаћањем грејања и осталих школских трошкова. 
М. Н.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ШИД

Индустријска зона до пролећа
Изградња
трафостанице
нам је веома
важна. Већ
на пролеће
очекујемо да
први део
индустријске
зоне буде
у функцији,
истакао је
Предраг Вуковић

Председник Општине Шид Предраг Вуковић

Н

ајважнија тачка дневног реда
седн ице Општинс ког већа
Општине Шид, која је одржана
прошлог петка 13. октобра, односила
се на доношење одлуке о изградњи
зидане трафостанице у радној зони у
Адашевцима. За ову инвестицију
Општина Шид је од Покрајинске вла
де добила 13,5 милиона динара. Како
је након седнице на конференцији за
новинаре изјавио председник Општи
не Шид Предраг Вуковић, доношење
ове одлуке било је хитно, како би
радови на њеној изградњи што пре
почели.
- Изградња трафостанице нам је
веома важна. Поред средстава која
смо добили од Управе за капитална
улагања, 3,5 милиона динара за исте
намене биће издвојено из општинског
буџета. Већ на пролеће очекујемо да
први део индустријске зоне буде у
функцији - истакао је Вуковић.
Чланови Општинског већа изгласа
ли су правилника о ближим условима,
критеријумима, начину и поступку за
остваривање права на надокнаду
трошкова за вантелесну оплодњу у
2017. години. Општина Шид једна је
од 15 општина у Србији којој су доде
љена средства у износу од 11 милио
на динара за пројекте подстицаја
рађања и популациону политику. Део
добијених средстава опредељен је за
вантелесну оплодњу. Општина Шид

ће додељивати по 250.000 динара,
брачним паровима за четврти покушај
вантелесне оплодње, а ближи услови
и критеријуми биће утврђени правил
ником.
- Правилником ће бити регулисана
правила на који начин ће се вршити
избор брачних парова, као и све оста
ле појединости. Биће образована
стручна комисија, састављена од
лекара и медицинских радника, који
ће вршити избор брачних парова.
Предност имају брачни парови без
деце, после њих они са једним дете

Радови
у школама
Нека од новинарских питања пред
седнику Општине Шид, односила су
се и на радове у основним школама
у Шиду и рокове њиховог завршетка.
- Комплетни радови у Основној
школи „Сремски фронт“, по мојим
сазнањима, требали би бити заврше
ни за 50 дана. Што се тиче школе
„Бранко Радичевић“, извесно је да ће
Општина Шид добити око 100 милио
на динара за адаптацију те школе,
тако да ће и та школа такође имати
све услове какве једна образовна
установа и заслужује - одговорио је
Вуковић.

том, а четврти покушај вантелесне
оплодње субвенцион
 исаће Општина
Шид износом од 250.000 динара рекао је Вуковић.
Према речима првог човека Општи
не Шид, на седници је донет закључак
о преко потребној изградњи азила за
животиње.
- Изнели смо заједнички став да је
Шиду преко потребан азил за животи
ње. На пролеће ћемо настојати да га
направимо како бисмо решили про
блем паса луталица на улицама у
граду - истакао је Вуковић.
Чланови Општинског већа изгласа
ли су и предлог одлуке о спровођењу
јавног конкурса за јавна предузећа
чији је оснивач Скупштина Општина
Шид, као и предлог решења разреше
њу и именовању вршиоца дужности
ЈП Завод за урбанизам и Установе за
физичку културу и спортску рекреаци
ју „Партизан“. Усвојен је и годишњи
програм плана рада Предшколске
установе „Јелица Станивук овић
Шиља“, као и предлог о продуженом
боравку предшколске установе до 17
часова. Поред ових тачака дневног
реда, усвојен је и предлог измене
одлуке о образовању и именовању
Савета за здравље Општине Шид,
као и предлог решења о избору чла
нова Савета за међунационлне одно
се.
М. Н.
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ЈП „ГАС – РУМА“

Сигурни партнери
грађанима и привреди
Прошлу
годину је
ово предузеће
завршило са
добитком од 7,4
милиона динара

Директор ЈП „Гас – Рума“ Рада Маравић

Ј

авно предуз ећа „Гас – Рума“ је
једно од најуспешнијих јавних
предузећа у румској општини,
како у смислу финансијског послова
ња, подизања квалитета услуга тако и
у повећању обима посла и бриге о
својим потрошачима.
Прошлу годину је ово предузеће
завршило са добитком од 7,4 милио
на динара. У тој години је дистрибуи
рано 16,7 милион
 а кубних метара
гаса, а у овој је план да се потрошачи
ма испоручи око 19 милиона кубних
метара природног гаса.
Укупна дужина гасовода је 530,4
километара – од тога је 104,5 киломе
тара челичног гасовода, док 425,9
километара припада дистрибутивном
гасоводу. Истовремено, има преко
8.000 гасних прикључака у румској и
иришкој општини, а о свему томе бри
не укупно 39 запослених.
ЈП „Гас – Рума“ има десет потроша
ча који се воде у категорији „велики

потрошачи“ - то су потрошачи на
снабдевању, остале категорије су
школе и велике установе, мала пред
узећа, као и домаћинства.
Дакле, постоје различите категорије
потрошача, а сходно томе су и цене и
трошкови, а за јавност је свакако нај
интересантнија категорија „домаћин
ства“.
Сваких пет година у овом јавном
предуз ећу се редовно баждаре ком
плетно сва мерила, а постепено се
уграђују, према планираној динамици,
температурни коректори. Тако да је
план да до 2020. године сва бројила
имају температурни коректор, као
један поузданији начин мерења.
Оно што је свакако, најактуелније,
пред долазак хладног времена је
питање како се ЈП „Гас – Рума“ при
премило за грејну сезону.
– Ми потпуно спремни улазимо у
нову грејну сезону. Урадили смо ком
плетне ремонте, прегледане су готово

Све на једном месту
Како смо истакли, уколико се грађани
определе да се прикључе на гас, све
могу да обаве и опрему купе у ЈП „Гас –
Рума“.
– Што се тиче гасне опреме код нас, у
нашем продајном објекту у оквиру фир
ме, имамо пећи, котлове и шпорете.
Пећи су углавном, „Лампартове“ и ми смо
и сервисери за њих, а котлови су нам

„Баксијеви“, „Вајлантови“ и „Бошови“, а
за марку „Бакси“ смо и сервисери. Значи,
за све што се грађани определе, ми то
можемо поручити. Комплетан асортиман
продајемо на 12 месечених рата, а грађа
ни код нас добрим делом све и купе и са
ценама смо, у нашем окружењу, најпо
вољнији – рекао је за наше новине дирек
тор ЈП „Гас – Рума“ Рада Маравић.

све инсталације на подручју румске и
иришке општине – каже Рада Мара
вић, директор предузећа.
Поред домаћинстава и установа,
све актуелнија је привреда. Наиме, у
румској општини у последње три годи
не је отворено пет великих фабрика и
оне су и велики потрошачи, а ЈП „Гас
– Рума“ може у потпуности да испрати
њихове потребе.
– Ми имамо урађене генерално све
радне зоне, оне су гасификоване и
гаса има довољно за све. За садашњи
ниво потрошње ми имамо потпуно
довољне капацитете, тако да о томе
не бринемо и имамо решење за сваку
ситуацију – каже директор Маравић.
Прошле године је гас три пута
мењао цену и то наниже, а ових дана
потрошачи су добили обавештење да
се цена од 1. новембра коригује, и то
навише.
– Нова цена ће бити 36,33 динара,
са ПДВ-ом 39,96 динара, односно
повећање износи 6,19 процената.
Морам рећи да је доларска цена гаса
скочила за 22 процента и ми смо још
пре девет месеци тражили повећање,
јер смо сви дистрибутери били у
тешкој ситуацији, али нам повећање
тада није одобрено. Сада смо добили
овај део повећања који је довољан да
се не би ушло у неку зону губитака,
јер је долар у међувремену, драстично
пао што је срећа и за нас, а поготово
потрошаче. Долар је тако пао са неких
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118 динара, на тренутних 101,84 дина
ра. Тако смо успели да амортизујемо
тај губитак кроз пад курса, ова цена је
повећана на основу насталих трошко
ва, да те трошкове амортизујемо и да
наставимо са пружањем услуга на
заиста високом нивоу. Код нас потро
шач може да, од увођења гаса до
извођења инсталација и набавке
опреме, комплетно заврши посао и то
све кредитирамо, а тај заиста висок
ниво услуге има и своју цену – истиче
Рада Маравић.
ЈП „Гас – Рума“ четири године уна
зад омогућава својим потрошачима
репрограм дуговања. Од 2014. године
само предуз еће својим средствима
финансира тај репрограм, уз податак
да је репрограм повећан на пет рата.
- То планирамо и за наредну годину
– репрограм за рачуне из новембра,
децембра, јанура, фебруара и марта
– уз плаћање 70 процената рачуна
одмах, а остатак на период од 120 до
150 дана, како коме одговара. Нарав
но, то треба да одобри наш Надзорни
одбор, али мислим да то неће бити
проблем. То је нека наша генерална
политика, од како сам ја директор, да
новац који су нам дуговали, као на
пример „Стамбено“, а успели смо да
наплатимо, да та средства потом пре
усмеримо према грађанима. Тако да
се ти кредити грађанима фактички
финансирају из тих наплаћених дуго
вања, јер ми ЈП „Србијагас“ рачун
морамо да платимо на време – поја
шњава Маравић.
Како смо истакли, прошле године је
ово предузеће остварило добит од 7,4
милиона динара, а директор Маравић,
иако је опрезан, пре свега због курса
долара, каже да су очекивања да ће
добит бити већа него прошле године,
јер се потрошња гаса стално повећава.
Према Закону о јавним предузећи

Продајни објекат у оквиру предузећа
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Седиште ЈП „Гас – Рума“

ЈП „Гас – Рума“
четири године
уназад омогућава
својим потрошачима
репрограм дуговања.
Од 2014. године само
предузеће својим
средствима
финансира тај
репрограм,
уз податак да је
репрограм
повећан на пет рата

ма и ЈП „Гас – Рума“ је морао да
донесе своје средњорочне и дугороч
не планове развоја.
– Сходно ширењу индустријских
зона, ми планирамо генерално, да
буде повећање продаје гаса, рачуна
мо да ће сваке године бити бележен
раст потрошње и то не рачунамо
напамет. До 2020. године рачунамо
да ћемо имати око 21 милион прода
тих кубика гаса, бар сам ја тако зацр
тао циљ. Рачунамо на управо те нове
фабрике, али и на проширења као
што се најављују у „Хачинсону“,
„Митасу“ али и новој фабрици нудли
која је недавно отворена. Ми смо ове
године имали и 70 одсто више при
кључака него прошле, значи повећа
ва се и потрошња грађана. Имамо
доста захтева, а мало људи, али све
иде неком својом динамиком – исти
че директор Маравић.
Што се тиче саме дистрибутивне
мреже, ту неких већих захвата неће
бити јер је она прилично нова и у
одличном је стању.
– Зато идемо на телеметрију,
даљинско очитавање, то смо уради
ли код великих потрошача, а велика
су улагања да би то овог тренутка и
потпуно заживело. Ту нас мало успо
равају јавне набавке – каже Рада
Маравић.
Јавно предузеће за дистрибуцију
природног гаса ЈП „Гас – Рума“ осно
вано је одлуком Скупштине општине
Рума 25. новембра 1994. године, а
почело је са радом 1. јануара наред
не године.
ЈП „Гас – Рума“ поседује три лицен
це добијане од Агенције за енергети
ку Републике Србије за обављање
следећих енергетских делатности:
дистрибуција и управљање дистри
бутивним системом за природни гас
која је добијена 2007. године, јавно
снабдевање природним гасом из
2013. године и снабдевање природ
ним гасом из 2014. године.
Смиља Џакула
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

Мање запослених чиновника

Ч

ланови Општинског већа
Рума, на седници одржа
ној 13. октобра, донели су
предлог одлуке о максималном
броју запослених на неодр
 е
ђено време у систему локал
не самоуправе за текућу годи
ну, о којој ће коначну реч дати
одборници СО Рума.
Образлажући ову одлуку,
Душан Љубишић, начелник
Општинске управе је указао да
у јавном сектору – који подразу
мева Општинску управу, месне
заједнице, јавна предуз ећа и
установе, ради тренутно 698
лица, а да је десетак поднело
захтев за одлазак у пензију. Он
је истакао да је од децембра
2013. године у систему локалне
самоуправе смањен број запо
слених за 161 лице.
– Ако рачунамо да се у про
секу за сваког плаћало око
50.000 динара бруто плате,
онда је рачуница да смо уште
дели по 96 милиона динара
годишње, тиме што смо пошто
вали Уредбу која је донета
у децембру 2013. године. То
нам олакшава и сада доноше
ње ове нове одлуке - тренут
но фактички ради 698 људи,
иако је претходна одлука из
2016. године важила на 759.
Уз поменуте најаве за пензије,
ми ћемо потпуно испоштовати
број запослених који је Влада
прописала, чак ће бити и мање
од тог броја – рекао је начел
ник Општинске управе Душан
Љубишић.
На овој седници је донето и
решење о употреби 480.000
динара из текуће буџетске
резерве, а ова сума ће бити

Седница Општинског већа Рума
искоришћена за доделу помо
ћи за још 17 породица које су
претрпеле штету од невремена
које је погодило румску општи
ну 17. септембра.
– Са овим бројем ми смо
помогли укупно 83 породице
које су претрпеле највећу штету
и за то смо издвојили укупно око
5,5 милион
 а динара. Комисија
коју смо формирали је добро
урадила свој посао и мислим да
смо са овим завршили са помо
ћи најугроженијим. Колико сам
упознат, ми смо једина локал
на самоуправа у околини, која
је на овај начин помогла својим
угроженим суграђанима. Поред
тога, поделили смо и по три
кубна метра дрвета за 18 нају
гроженијих породица, а реч је о
стаблима која су срушена током
невремена – рекао је председ
ник Општине Слађан Манчић.
Како сазнајемо, и дрвеће које

се буде уклонило из Борковца
биће, такође, подељено нају
гроженијим породицама, али је
због статуса Борковачке шуме
потребно да прво на терен иза
ђу стручни људи из шумарије
који ће обележити дрвеће за
сечу, па ће потом запослени из
„Комуналца“ то дрвеће и укло
нити.
Донето је и решење о давању
сагласности на одлуку о додели
јавног уговора за реализацију
пројекта јавно-приватног парт
нерства са елементима конце
сије за обављање делатности
јавног превоза путника на тери
торији општине Рума и давању
сагласности на коначан нацрт
јавног уговора о поверавању
обављања делатности јавног
превоза путника на територији
румске општине, а реч је о року
на пет година.
Стојша Јовановић, шеф Оде

љења за инспекцијске послове,
али и члан стручног тима за
ову област је истакао да се све
радило у складу са новим Зако
ном о јавно-приватном партнер
ству, као и да ће убудуће поме
нута област управо морати тако
да се регулише.
– Ми смо први који смо ову
област уредили по новом зако
ну и многи су нас звали да пита
ју за наша искуства – рекао је
Јовановић.
Чланови Општинског већа
су донели предлог Стратегије
социјалне политике, измене и
допуне Акционог плана за уна
пређење положаја Рома, као и
одлуке о додели награда и јав
них признанња Општине, међу
којима је и титула почасног
грађанина, а о свему томе ће
расправљати и одборници СО
Рума.
С. Џакула

ЈП „СТАМБЕНО“ РУМА

Грејање почело раније
З
ванична грејна сезона је
почела 15. октобра, али је
због нижих јутарњих тем
пература грејање у Руми запо
чело 6.октобра.
ЈП „Стамбено“ греје око
100.000 квадратних метара
стамбеног и пословног просто
ра и око 1.800 станова, а у нову
грејну сезону улази, бар за
сада, са истим ценама и истим
начином плаћања.
– Све је спремно за грејну
сезону. Што се тиче већих
послова стављен је нов котао у
котларницу у Спортској хали,
снаге 4,5 мегавата, ту је био
један гасни котао, а у овој
котларници можемо грејати и на
мазут и имамо одређене коли
чине у резерви, ако затреба. То
је само у случају несташице

гаса. Значи, ту сада имамо два
котла, и овај стари је издржао
ону јаку зиму са температурама
до – 20, док је систем пројекто
ван за температуре до – 15 сте
пени. Успели смо да „изгурамо“
ту зиму, али смо потрошили
више 170 тона мазута више од
уобичајеног, као и више 45.000
кубних метара гаса – каже
директор ЈП „Стамбено“ Срђан
Николић.
Он додаје да су још два котла
потпуно ремонтована у насељу
„Солидарност“ код Дома здра
вља у којем има и највише
потрошача.
Румске котларнице и даље
више користе мазут, а у ову греј
ну сезону се ушло са резервама
овог енергента за месец дана
грејања, док је по Закону о ене

ргетици обавеза да има резерви
за 15 дана.
У наредних месец и по дана
планира се и аутоматизација
двадесетак подстаница тако да
ће се аутоматски регулисати
грејање, зависно од температу
ре.
– Крајем месеца куповаћемо
нове количине, ја рачунам око
250 тона мазута, а поређења
ради за неку просечну зиму се
потроши током грејне сезоне од
1.200 до 1.400 тона – каже
Срђан Николић.
ЈП „Стамбено“ има наслеђене
дугове од 442,5 тона мазута пре
ма Робним резервама које је
требало вратити до краја сеп
тембра, али је урађен репро
грам и обавеза да се те количи
не врате у року 36 месеци –

Директор Срђан Николић
било новчано или у мазуту –
значи месечно нешто преко 12,2
тоне.
Ове године ЈП „Стамбено“ је
добило 31 захтев за искључење
са топловода, а усвојена су три
захтева. Другостепено, о овим
захтев им а
ће
одлуч иват и
Општинско веће. 
С. Џ.
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ГРАДСКА БИБЛИОТ
 ЕКА „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“ РУМА

Берзенбрик донирао 200 књига
Р
умска библиотека „Атана
сије Стојковић“ је обогати
ли свој књижевни фонд са
200 књига на немачком језику
које је Градској библиотеци
донирао немачки град Берзен
брик.
Подс ет им о,
захваљ ујућ и
сарадњи Удружења „Градимо
мостове“ из Берзенбрик а и
Руме која је започела пре две
године, она је надограђена
сарадњом локалних самоупра
ва, да би до краја године била
крунисана братимљењем два
града, будући да је парламент
Берзебрик а недавно донео
одлуку о братимљењу.
Књиге је директору Градске
библиотеке Жељку Стојановићу
уручила председница Удруже
ња „Градимо мостове“ из Руме
Љиљана Мартинац. Она је
рекла да је реч о књигама како
стручним, речницима, тако
белетристици и да су све на
немачком језику. Она је подсе
тила и да су млади из румске
општине током септембра били
у двонедељној посети својим
вршњацима у Берзенбрику, а
донација књига је наставак
добре сарадње и у сфери култу
ре.
– Књиге је за румску библио
теку одабрао Рихард Рајнхарт,
шеф Канцеларије за културу у
Оснабрику, који је седиште
округа где се налази и Берзен
брик – рекла је Љиљана Марти
нац.
Сандра Кукић, секретарка СО

Донација књига Градској библиотеци
Рума је указала да је и ова
донација потврда добре сарад
ње два града пред којима је и
братимљење.
– Неколико дана после одлу
ке коју су донели о братимљењу
наши пријатељи из Немачке су
спремили овај дар за нас, као
један од видова проширења
наше културне сарадње и упо
знавање наших грађана са
немачком културом и немачким
језиком. Надамо се да ће ове
књиге помоћи нашим грађанима
који желе да науче немачки

језик, поготово ученицима. Тру
дићемо са да нашу сарадњу
побољшамо, нарочито у обла
сти културе - рекла је Сандра
Кукић.
На донацији се захвалио
директор Градске библиотеке
Жељко Стојановић који је рекао
да је до сада Градска библиоте
ка имала мали број књига на
немачком језику.
– Тренутно у нашој библиоте
ци и немамо 200 наслова на
немачком језику, стога смо више
него задовољни овом вредном

ОШ „23. ОКТОБАР“ КЛЕНАК

донацијом. Сви знамо да је у
Руми, не тако давно, немачко
становништво имало значајан
удео у популацији. Библиотека
баштини култ урно наслеђе
Руме, али није сачувано много
књига из немачке читаоница
која је овде постојала пре Дру
гог светског рата. То смо рекли и
пријатељима из Берзенбрик а
када су нам били у посети и
испоставило се да су нас добро
слушали и сада нас изненадили
овим поклоном – рекао је Жељ
ко Стојановић.
С. Џ.

Урађена гасификација школе

У

кленачкој ОШ „23. октобар“ је 10. октобра
пуштен у рад котао и гасне инсталације
тако да ће се, убудуће, цела школа гре
јати на природни гас, чиме је решен и вели
ки проблем грејања везан за ову школу, јер је
раније коришћено лож уље.
Средства за ову набавку и радове обезбеди
ла је локална самоуправа, а реч је о око 2,5
милиона динара.
– Имамо нови котао који је повезан на гасну
мрежу и јуче је почео са радом. Морам да истак
нем да смо на овим пословима имали изузетну
сарадњу са локалном самоуправом која нам је
увек излазила у сусрет како би се побољшао
квалитет рада у школи. Сада је урађена гаси
фикација, а у плану нам је и реконструкција
ученичких тоалета, као и да, на пролеће бето
нирамо или поставимо бехатон у двориште –
каже директорка Јасмина Поповић.
У кленачку основну школу иде укупно 242
ученика у 13 одељења, а настава је организо
вана у две смене. Поред њих, ту је и школски
објекат за предшколце који је такође, прикљу
чен на гас и ту се налази 32 малишана пред
школског узраста.
С. Џ.

Решен проблем грејања у школи
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Прехрамбено – шумарскА и хемијскА школА

Дуално образовање на делу

Небојша Огњеновић и Петар Боровић потписују уговор

У

просторијама Прехрамбено –
шумарске и хемијске школе у
Сремској Митровици у среду, 11.
октобра, потписани су уговори о дуал
ном образовању између школе и при
вредних друштава из Сремске Митро
вице и околине. Потписивању уговора
су присуствовали родитељи ученика
који су имали могућност да чују шта
ће привредници понудити ђацима,
који се определе да код њих иду на
праксу и у складу са тим да одлуче са
којом фирмом ће потписати уговор.
О значају и важности дуалног обра
зовања говорио је директор школе
Небојша Огњеновић.
– Ово је прва генерација ђака која
ће имати могућност да учествује у
дуалном образовању. Овде су присут

Мирјана Пјевац

ни представници седам фирми, који
ће потписати уговоре са школом и
родитељима, где ће се привредници
обавезати да приме ученике на прак
су, већ од следеће недеље. Дуално
образовање је у ову школу крочило
нешто раније. Закон о дуалном обра
зовању је ушао у скупштинску проце
дуру и требало би да буде готов до
краја октобра, како предвиђају наши
званичници. У наредном периоду два
смера крећу у дуално образовање,
смер оператер за израду намештаја и
техничар за обликовање намештаја и
ентеријера. Према нашим прорачуни
ма у дуално образовање ће бити
укључено 40 ученика – рекао је Огње
новић.
Потписивању уговора присуствова

Јелена Костић

ла је начелница Градске управе за
образовање Мирјана Пјевац.
– Потписивање ових уговора је
резултат рада Градске управе за
образовање, Привредне коморе, при
вредника и саме школе. Деца ће се
школовати по дуалном систему обра
зовања, а то значи да ће деца за вре
ме школовања од прве до треће годи
не ићи на праксу, у првој години то ће
бити један дан, у другој години два
дана и у трећој години три дана
недељно. Овај систем пружа ђацима
прилику, да кад заврше своје школо
вање остану да раде код привредника
код којих су ишли на праксу – истакла
је Мирјана Пјевац.
редставник фирме из Краљева
ца Петар Боровић, потписао је
уговор са директором школе и
овом приликом је истакао да ће њихо
ва фирма имати потребу за новим
кадровима у будућности.
Мишљење родитеља је веома бит
но када је у питању понуда оваквих
уговора, јер је на њима да сумирају
утиске и да прикупе податке о фирма
ма који ће им помоћи да усмере своје
дете у одговарајућу фирму.
Јелена Костић из Сремске Митрови
це нам је овом приликом рекла на шта
ће обратити пажњу приликом одлучи
вања.
– Ја имам дете које је прва година
смера оператер за израду намештаја,
још увек се нисам одлучила за фирму
са којом ћу потписати уговор, а потреб
но ми је и време да се информишем и
да се договорим са дететом, да видим
шта њему одговара– рекла је Јелена
Костић.
С. Котаранин
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ЈП „СРЕМ – ГАС“

Представљен нови сајт
Д

иректорка ЈП „Срем–гас“
Даница Недић је у сре
ду, 11. октобра медијима
представила нову веб страницу
предузећа. Овом приликом она
је истакла све предности новог
сајта www.sremgas.rs који ће
грађани моћи да посете како би
добили жељену информацију.
– Ово је редизајнирани сајт,
који ће посетиоцима омогућити
да се информишу о делатно
стима које предузеће обавља,
о карактеристикама природног

гаса, као и о мерама безбед
ности. Сајт такође нуди могућ
ност преузимања докумената
као што су закон о енергетици,
оснивачки акт, програм посло
вања, правила о раду, одлуке и
саопштења, извештаје и друго.
Оно што је ново јесте виртуелни
шалтер, у оквиру кога грађани
могу да се информишу о цени
гаса, цени прикључка, начину
прикључивања и најчешћим
питањима корисника. На сајту
се могу наћи адреса, контакти,

мејл и важни бројеви телефо
на наше дежурне службе која
је грађанима доступна 24 часа.
Оно што још желим да истакнем
је да је нови сајт прилагођен
различитим уређајима, доступ
не су мобилна и таблет верзија
– истакла је Даница Недић.
Према речима директорке
„Срем – гас“ је спреман за пред
стојећу грејну сезону, гаса има
довољно, тако да потрошачи не
морају да брину.
С. К.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Стазама завичајa

У

среду, 11.октобра у Градској кући у
Сремској Митровици састали су се
градоначелник Владимир Санадер и
представник Фонда за пружање помоћи избе
глим, прогнаним и расељеним лицима Душко
Ћутило.
– Тема састанка били су људи који су
дошли из бивших југословенских републи
ка. Намера нам је да их окупимо на једном
месту, тако што ћемо у Сремској Митровици
организовати Дане Републике Српске. Сле
деће године у плану је манифестацијa која ће
укључити велики број људи у културна деша
вања у Сремској Митровици са идејом да их
подстакнемо да негују културу и традицију –
рекао је Санадер.

Представник Фонда Душко Ћутило је овом
прилико истакао циљеве и идеје које су веза
не за манифестацију.
– Фонд има више пројеката и програма
преко којих се избеглим лицима помаже у
стамбеном збрињавању. Нама је циљ да кроз
одређени културни програм, интегришемо ту
популацију у наше друштво и да сачувамо
културно наслеђе народа са тих простора.
Прва оваква манифестација организована
је ове године у септембру у Новом Саду, под
називом „Стазама завичаја“, а идеја нам је да
се та манифестација организује у више гра
дова, између осталог и у Сремској Митрови
ци – рекао јe Ћутило.
С. К.

Даница Недић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Предавање
за бициклисте
У организацији Савета за безбедност
саобраћаја Града Сремска Митровица и
Бициклистичког савеза Србије прошле
среде, 11. октобра у Месној заједници 22.
август у Сремској Митровици одржано је
предавање о безбедности бициклиста
у саобраћају. Предавачи су били Бран
ко Бановић, председник Бициклистичког
савеза Србије и Ђорђе Врањеш, пред
седник Центра за заштиту и безбедност.
Према речима начелника Градске
управе за саобраћај Мирослава Јовано
вића, у последњих пет година на тери
торији Града погинуло је четворо бици
клиста, а 148 је повређено. Установљено
је да највише страдају лица између 46
и 64 године живота, а неосветљеност
бициклиста и непоштовање саобраћај
них прописа су најчешћи узроци незгода.
Несреће се најчешће дешавају између
18 и 21 час.
Бранко Бановић, председник Бицикли
стичког савеза Србије је нагласио да су
бициклисти најрањивија категорија уче
сника у саобраћају.
- Нажалост не постоји довољно бици
клистичких стаза по градовима, а ми се
залажемо да се обележе путеви којима
се најчешће крећу бициклисти до посла,
како би били безбеднији у саобраћају –
рекао је Бановић.
На крају предавања, присутнима су
подељени комплети светала за бицикл.
Б. С.
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СТЕВАН КАЗИМИРОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

Манифестације
као покретач
развоја туризма
Општина Ириг
заједно са Туристичком
организацијом као и
сваке године подржава
и помаже све
манифестације које се
одржавају на територији
општине, каже
Стеван Казимировић

О

ве године одржан је низ мани
фестација на територији оп
штине Ириг које су организо
вале месне заједнице, Општина Ириг
и Туристичка организација општине
Ириг. Све ове манифестације допри
носе афирмацији ове средине, те на
себи својствен начин афирмишу тури
стичке вредности овога краја.
Прва манифестација одржана је у
Иригу, чувени „Пударски дани“ који су
ове године обележили четврт века по
стојања и трајања. Богат програм оку
пио велики број посетилаца. Културно
уметнички програми су били органи
зовани како за старије, тако и за нај
млађе. Ова манифестација је званич
но започела 20. септембра, а трајала
све до 24. септембра.
Тим поводом је председник Оп
штине Стеван Казимировић, 24. сеп
тембра, уприличио свечани пријем у

Општини где је дочекао бројне госте
и пријатеље. Свечаности су прису
ствовали представници локалних са
моуправа из Републике Српске, Босне
и Херцеговине, представник из Сисач
ко  мословачкe жупанијe из Републи
ке Хрватске и представници сремских
општина. Он је том приликом рекао:
 Успешно су организовани 25. по
реду јубиларни „Пударски дани“. Није
мало истрајати оволико година. Ова
манифестација је постала препозна
тљива у региону. Ово је један од начи
на где представници општина из на
ше земље али и гостију који долазе из
иностранства могу да размене иску
ства, идеје али и да се дружимо. Када
смо кренули са оснивањем ове мани
фестације, циљ нам је био да окупимо
мале винаре. 1992. године, када смо
манифестацију покретали, виногра
дарство је замрло, имали смо само

један подрум. Ми на нашој територији
сада имамо четири велике и 20 малих
винарија. То је једноставно Фрушка
гора. Морамо и даље да истрајмо са
организовањем ове манифестације
управо због развоја виноградарства
– рекао је Казимировић.
Гости су тада истакли како им је у
Иригу пријатно, те да ће и даље на
ставити пријатељство и сарадњу са
овом локалном самоуправом.
Након „Пударских дана“ 30. септем
бра одржана је „Фијакеријада“ у Малој
Ремети. Овој, трећој по реду „Фијаке
ријади“, присуствовао је велики број
гостију, како из Срема, тако и Бачке,
а присутни су били и представници
иришке локалне самоуправе на челу
са председником Општине Стеваном
Казимировићем.
 Кад смо пре две године асфалти
рали пут који води из Мале Ремете ка
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Златна медаља
за туризам

Дани вина у Ривици

Фрушкој гори, Ремета је заживела. То
ме је допринела како фирма која се
налази у близини и која доста људи из
села запошљава, тако и манифеста
ција „Фијакеријада“. Та манифестаци
ја показује да је ово село почело да
живи и надамо се да ће из године у
годину бити више и посетилаца и ту
риста, јер Мала Ремета има шта да
покаже  рекао је Казимировић у Ма
лој Ремети.
И овој манифестацији присуство
вао је велики број гостију, па је тога
дана 35 кочија продефиловало овим
селом, што показује да се за манифе
стацију, али и село, далеко чуло.
Идућег викенда, традиционална
шатриначка манифестација одржана
је упркос хладном времену. „Гушчија
да“ је ове године била тринаеста по

Фијакеријада у Малој Ремети
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Не заборавимо
да се пригодна
дешавања, организују
и у Ривици – Дани
бостана и Дани
хране и вина, по
којима је Ривица
постала позната

Новосадски сајам је Туристичкој
организацији општине Ириг доделио
диплому са великом златном меда
љом за 2017. годину  за квалитет и
разноврсност туристичке понуде, на
овогодишњем Сајму туризма у Новом
Саду који је одржан од 5. до 7. окто
бра.
реду, а одржана је 7. октобра.
Општина Ириг је покровитељством
исте, показала да ради на развоју ту
ризма.
 Општина Ириг заједно са Туристич
ком организацијом као и сваке године
подржава и помаже све манифеста
ције које се одржавају 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 Казимировић.
Идућег викенда, 14. октобра одржа
на је и јазачка манифестација „Јесен
иде дуњо моја, кукурузи већ су зрели“.
Не заборавимо да се пригодна де
шавања организују и у Ривици – Да
ни бостана и Дани хране и вина, по
којима је Ривица постала позната. Та
кође, у Врднику се организује више
дневна манифестација  Видовдански
сабор, који из године у годину окупља
велики број посетилаца, али исто тако
људи који бораве у бањи током ових
дана, имају прилику да се забаве.
Свако од ових места која гравитира
ју на територији иришке општине има
неку своју драж. Свака манифестаци
ја је посебна на свој начин. Управо он
да ни не чуди што је туризам на овом
простору, за веома кратко време, по
чео да се развија великом брзином.
С. С.
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ЗБРИЊАВАЊЕ
ИЗБЕГЛИЦА

Монтажне куће

У оквиру потпројекта два,
Регионалног стамбеног програ
ма Комесаријата за избеглице и
миграције, у циљу трајног реша
вања стамбеног питања угроже
них група становништва, три
избегличке породице из Нових
Бановаца, Старе Пазове и Сур
дук а добиће монтажне куће,
чиме ће трајно бити решено
њихово стамбено питање. У сре
ду, 11. октобра су им свечано
уручени и уговори, након чега
већ могу да се уселе у своје нове
куће. У општини Стара Пазова
су за време рата уточиште
нашле бројне породице. Локал
на самоуправа у континуит ету
спроводи активности у циљу
трајног решавања стамбеног
питања угрожених група станов
ништва, кроз овај и друге пројек
те, истакао је заменик председ
ник а Општине Стара Пазова
Милан Беара. Монтажне куће би
требало да буду завршене у лет
њим месецима наредне године.

Мз Стара Пазова

Јесењи радови
Ових дана се приводе крају
радови на уређењу улаза у
Позоришној сали у Старој Пазо
ви где се мењају плочице, про
ширен је прилаз за инвалидна
лица и нови је постављен у про
сторије СКУД „Јанко Чмелик“. У
складу са својим могућностима,
Месна заједница санира и кућу
народног хероја Јанка Чмелика,
где је замењена дотрајала капи
ја, а у плану је и уређење зида у
дворишту и крова. За две неде
ље се планира уређење канала,
како је најавио извођач радова,
док дозвољавају временски
услови. Све поменуте радове
финансира Месна заједница
Стара Пазова.

грејна сезона

Цена као лане
ЈП „Топлана“ у Старој Пазови
почела је прошле недеље са
топлим пробама и њихови кори
сници су до 15. октобра, када је
и почела грејна сезона, имали
топле радијаторе. Цена грејање
остаје и ове сезоне, као и прет
ходне, што значи да ће се за
стамбени простор плаћати 94,8
динара без ПДВ-а, а за пословни
118, 5 динара без ПДВ-а који
износи 10 одсто.

Изградња водоводне мреже

СРЕДСТВА ИЗ ПОКРАЈИНЕ ЗА ОПШТИНУ СТАРА ПАЗОВА

Наставак изградње
водоводне мреже у Војки

З

ахваљујући
одличној
сарадњи са Управом за
капитална улагања Војво
дине Општина Стара Пазова
добила је део средстава неоп
ходних за наставак реализаци
је значајног пројекта, четврте
фазе изградње водоводне мре
же у Војки. Средства су намен
ски додељена кроз конкурс
Управе за капитална улагања
АП Војводине. Уговоре о додели
бесповратних средстава за 21
пројекат у области саобраћај
не инфраструктуре, водоснаб
девања и заштите вода, као и
локалног и регионалног економ
ског развоја, који ће допринети
равномерном и бржем развоју
градова и општина, 5. октобра
у Новом Саду представницима
локалних самоуправа, уручили
су Игор Мировић, председник
Покрајинске владе и Недељко
Ковачевић, директор Управе за
капитална улагања АП Војво
дине, који је похвалио Општину
Стара Пазова на доброј органи
зацији и способности тима који
је задужен да прати и конкури
ше на конкурсима покрајинских
институција.
- Озбиљно смо схватили и
кренули у реализацију свих бит
нијих пројеката за наше грађане
и то подједнако у свим насељи
ма. Пројекат изградње водо
водне мреже у Војки, односно
почетне фазе, које су подразу
мевале прикључење око 1.500
корисника на водоводну мрежу,
као и неких јавних установа од
значаја, ранијих година је реа
лизован, а сада, путем овог кон
курса, смо обезбедили преко 18

милиона динара за реализацију
дела четврте фазе, која обухва
та изградњу уличне мреже две
целине А и Б, односно 3,5 кило
метра са још хиљаду прикљу
чака за кориснике - изјавио је
Милан Беара, заменик председ
ника Општине Стара Пазова.
Четврту фазу чини улич
на водоводна мрежа у укупној
дужини од око 27 километара.
Укупна инвестицион
 а вред
ност мреже и прикључака пре

Општина Стара
Пазова добила
је део средстава
неопходних
за наставак
реализације
четврте фазе
изградње
водоводне
мреже у Војки
ма пројектној документацији је
198.658.131 динара без ПДВ-а.
Део четврте фазе који суфинан
сира Управа за капитална ула
гања АП Војводине чини целину
А (око 1.607 метара водоводне
мреже) и целину Б (око 1.583
метара
водоводне
мреже),
чија је инвестициона вредност
21.619.016,38 динара са ПДВом. Конкурсом Управе обезбе
ђено је око 18 милиона динара,
док је Општина Стара Пазова

издвојила 3,6 милион
 а динара.
Подсетимо, 2010. године при
ступило се изради документа
ције за изградњу водоводне
мреже, с обзиром на то да су
се мештани Војке снабдевали
водом из сопствених бунара од
којих је већина била изграђена
без документације и тачне еви
денције. 2014. године стекли
су се сви услови и кренуло се у
реализацију прве и друге фазе
водоводног система насеља
Војка. У првој фази изграђен
је бунар Б1 и потисни цевовод
у дужини од око 900 метара, а
у оквиру друге фазе дистрибу
тивна мрежа у дужини око 5,8
километара, чиме је обезбеђе
но снабдевање водом основне
школе, дома здравља и других
јавних објеката, као и великог
броја корисника. Укупна ула
гања у ове две фазе износила
су око 29 милиона динара које
је обезбедила Општина Стара
Пазова. Трећу фазу пројекта
изградње водоводне мреже у
Војки чини изградња резерво
арског простора и третмана
воде са пратећим објектима, а у
њену реализацију ће се кренути
када буде изграђено довољно
уличне мреже и када се обезбе
ди довољан број прикључених
корисника како би се обезбедио
оптималан рад објеката у систе
му водоснабдевања.
Покрајинска влада у сарадњи
са Управом за капитална улага
ња током јануара месеца наред
не године планира расписивање
новог великог конкурса усмере
ног на јачање економског разво
ја покрајине.
Н. Стикић
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ЦРВЕНИ КРСТ

Дан менталног
здравља

Ментални поремећаји су други највећи
здравствени проблем српског становни
штва, после кардиоваскуларних болести,
саопштило је Удружење за подршку људи
ма са неурозом Херц, поводом Светског
дана менталног здравља, 10. октобра.
Бројни су фактори који утичу на ментално
здравље - средина, односно окружење,
услови живота, трауматска искуства као
што су губитак и злостављање, као и злоу
потреба алкохола и психоактивних супстан
ци. Светски дан менталног здравља обеле
жава се од 1992. године, а овогодишња
тема менталног здравља је ментално здра
вље на радном месту. Општинска органи
зација Црвеног крста Стара Пазова делила
је на тргу у Старој Пазови едукативне фла
јере о факторима ризика и заштити мен
талног здравља.

ми се и до 750 оброка који се корисницима
дели на укупно 11 пунктова широм општи
не. Они имају право на један оброк дневно,
док викендом не добијају оброке у народ
ним кухињама, па се, како кажу, сналазе
како знају и умеју. Корисници наводе да им
и поред квалитета и разноврсности хране
који су побољшани у протеклих годину
дана, пола векне хлеба уз оброк, није увек
довољно. Боранија, грашак, тестенина,
пасуљ или кромпир само су нека од јела на
менију, док два пута недељно добијају
месо, два пута сланину и по једном кобаси
це. Када је реч о храни, корисници у више
наврата током године имају појачане обро
ке када добијају суви врат, мед и колаче.
Старопазовачки Црвени крст у оквиру којег
ради Народна кухиња потребним намирни
цама већим делом се снабдева захваљују
ћи Црвеном крсту Србије, али и средстви
ма из буџета локалне самоуправе. Надле
жни истичу да се посебно води рачуна о
исправности хране. На дан када смо посе
тили Народну кухињу у Старој Пазови при
премљено је 731 оброк. Највише корисника
има у Старој и Новој Пазова, као и Голубин
цима, а потражња за оброцима, додају над
лежни, већа је у зимским месецима.

Мини тини фест

Ива најбоља

УДРУЖЕЊЕ ФЕНИКС

НАРОДНА КУХИЊА

750 оброка дневно
У Народној кухињи у Старој Пазови која
ради већ деценију и по сваког дана припре

приказују целокупно богатство и сложеност
оригинала. С тим у вези, Предшколска
установа „Радост“ у насељима Бановци и
Дунав већ четири године успешно реализу
је пројекат „Причам ти бајку“. Бајке увлаче
децу у свет фантазија и подстичу њихову
машту, уче их како се носити са застрашу
јућим ситуацијама, проширују им видике,
буде наду победе добра над злом. Мали
шани новобановачког вртића имају своје
омиљене јунаке из бајки. Кључно раздо
бље за читање бајки је од 4. до 7. године.
Како изабрати праву и како је деци пред
ставити, питање је којим се у пројекту „При
чам ти бајку“ бави око педесеторо васпита
ча у бановачком вртићу „Радост“ који су пре
четири године започели са реализацијом
овог пројекта. Пре четири године пројектом
је обухваћено 12 васпитача. Данас у пројек
ту учествује 48 васпитача који су поред
деце, у реализацију пројекта укључили и
родитеље. На стручном скупу посвећеном
бајкама који се одржао у Врднику поменути
вртић са својим пројектом био је пример
колегама како деци на прави начин испри
чати бајку.

ТУРНИР У ФУДБАЛУ

Дефиле
пријатељства
Стара Пазова је протекле недеље била
центар окупљања у коме се промовисало
пријатељство, разумевање и љубав. У
организацији Друштва за афирмацију инва
лида „Феникс“ и Удружења параплегичара
„Фрушка Гора – Срем“ одржан је 11. Дефи
ле пријатељства. Симболично баш на
Михољдан, одговор на питање имају ли
особе са потешкоћама у развоју, инвалиди
тетом или другим хендикепом довољно
разумевања у средини у којој живе, могао
се пронаћи у Градском парку у Старој Пазо
ви где је наступом деце из вртића започела
ова манифестација. У циљу јачања прија
тељства и разумевања међу људима и
љубави према средини у којој живи, орга
низатори су послали јасну поруку, а подр
шку су им пружили припадници војске,
свештенства, центра за социјални рад,
Црвеног крста и невладин сектор који се
бави њиховим проблемима. И представни
ци Општине који су улицама заједно са
грађанством продефиловали до градског
Трга пружили су се промоцији поменутих
животних вредности. За особе које се само
по хендикепу разликују од других, деца
Словачког културно – уметничког друштва
„Херој Јанко Чмелик“ и КУД „Бранко Ради
чевић“ на тренутак су улепшали овај дан.
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Новинари на терену
Шеснаести по реду традиционални
музички фестивал „Мини тини фест“ одр
жан је у Позоришној сали старопазовачког
Центра за културу који је и организатор
овог музичког такмичења. Фестивал који се
одржава 16 година у континуитету окупио је
по 11 вокалних солиста у мини и тини кате
горији. „Мини тини фест“ свечано је отво
рио начелник друштвених делатности у
Општини Стара Пазова Жељко Шолаја.
Гранд при за најсолисту фестивала доде
љен је Иви Катић, ученици 8. разреда
Основне школе „Симеон Араницки“ у Ста
рој Пазови за интерпретацију песме „Љубав
је ко коцка“. Прва награда за интерпретаци
ју припала је Ксенији Радивојевић, ученици
4. разреда Основне школе „Бошко Палко
вљевић Пинки“ у Старој Пазови, док је у
тини категорији најбољи био Дејан Медић,
ученик 6. разреда Основне школе „Никола
Тесла“ у Новим Бановцима. За музички уго
ђај деце и многобројних посетилаца био је
задужен Миња Субота.

НОВИ БАНОВЦИ

Причам ти бајку
Бајке су незаобилазан део сваког детињ
ства. Иако неки родитељи радије бирају
модерне, мање окрутне бајке или екраниза
ције бајки, важно је да деца читају праве
бајке. Ни екранизације правих бајки не могу
заменити оригиналне приче јер често не

Србија и Стара Пазова од 10. до 13. окто
бра били су домаћини фудбалског турнира.
Сто спортских новинара из девет држава
обукли су дресове, ставили капитенске тра
ке и на тренутак били у кожи славних фуд
балера. Девет репрезентација одмерило је
снаге на теренима Спортског центра Фуд
балског савеза Србије у Старој Пазови.
Удружење спортских новинара Србије као
домаћини догађаја истичу да су поносни на
то што је Србија по први пут домаћин так
мичењу фудбалских новинарских селекци
ја. Министар омладине и спорта Вања
Удовичић поздравио је госте и домаћине и
свечано отворио такмичење истакавши да
је једна оваква активност изузетно значајна
јер представља спрегу између спорта и
спортског новинарства. Конгреси и такми
чења фудбалских новинарских селекција
југоисточне Европе први пут су организова
ни у Бугарској, а ове године у Старој Пазо
ви су, поред Србије, и репрезентације
Хрватске, Македоније, Босне и Херцегови
не, Румуније, Молдавије, Црне Горе и Тур
ске.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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У сусрет Дану
општине
У току су припреме за обе
лежавање Дана општине
Инђија, 22. октобра. Како је
истакао председник Општи
не Владимир Гак, планиран
је низ активности кроз про
грам који ће за разлику од
претходне године, ове бити
доста садржајнији. Комисија
за доделу општинских при
знања ускоро ће на основу
пристиглих предлога доне
ти и одлуку о добитницима
Октобарске награде за 2017.
годину, као највишег при
знања које појединцима или
фирмама додељује та локал
на самоуправа. Октобарска
награда се додељује преду
зећима, установама и другим
организацијама чије је седи
ште на територији општине
Инђија, као и грађанима или
групи грађана за заједничко
дело или остварење на тери
торији општине Инђија, за
изузетне резултате у раду и
највиша достигнућа и оства
рење у области привреде,
друштвених и других делат
ности.
- Комисија ради свој део
посла и ускоро ће бити позна
ти добитници Октобарске
награде. Као и прошле годи
не доделићемо пет награда
које се састоје од плакете и
новчаног дела у износу од
50 хиљада динара - истакао
је Гак.
У склопу обележавања
Дана општине Инђија, биће
одржана и свечана седница
СО којој ће, поред представ
ника локалне самоуправе и
одборника, присуствовати и
многобројни гости из окол
них градова и општина као
и представници оних локал
них самопуправа са којима
Општина Инђија гаји братске
и партнерске односе. М. Ђ.
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МАНИФЕСТАЦИЈА У ЧАСТ СРПСКОМ НАУЧНИКУ

Дани Милутина
Миланковића
У
дружење Милутин Милан
ковић, Општина Инђија и
Туристичка
организаци
ја општине Инђија у уторак, 10.
октобра одржали су Други час
науке у оквиру манифестације
Дани Милутина Миланковића у
Старом Сланкамену.
Програм манифестације обу
хватио је обилазак значајног
локалитета, лесног профила у
Старом Сланкамену са струч
ним објашњењима професора
Рударско-геолошког факултета
Универзитета у Београду и три
бину о научном раду Милути
на Миланковића на спортском
терену сеоске школе у Ста
ром Сланкамену. У трибини су
учествовали проф. др Душан
Николић, ректор Универзитета
у Новом Саду, мр Славко Мак
симовић, председник Удружења
Милутин Миланковић и проф.
Милан Предојевић, председник
Скупштине општине Инђија.
- Мислим да имамо сјајну при
лику да створимо једну врсту
истраживачког центра у Старом
Сланкамену у којем би се бави
ли палеоклиматолошким истра
живањима и климатским проме
нама у најширем смислу и неким
другим темама које су веома
важне за човечанство у целини –
истакао је Душан Николић, рек
тор Универзитета у Новом Саду.
Руководство Општине Инђи
ја улаже посебне напоре да се
у локалној заједници обезбеди
свестран развој па тако и овом
приликом није изостала подр
шка у организацији манифеста
ције „Дани Милутина Миланко
вића“.
- Са овом манифестацијом
општина Инђија наћи ће се на
светској мапи када су у питању
туристичке дестинације. Нарав

Други час науке у оквиру манифестације

О Милутину Миланковићу
Милутин Миланк овић је
стекао светску славу и заду
жио светску цивилизацији
својом астрономском теори
јом о климатским променама,
којим је објаснио периодиза
ције ледених и међуледених
периода са жарком и хладном
климом. После објављивања
Миланковићеве теорије многи
научници сматрали су да
ледена доба нису претежно
астрономског порекла. Кри
тичке и жусте расправе траја

ле су пуних 50 година.
Истраживања лесног про
фила Чот у Старом Сланкаме
ну пружила су увид у рекон
струкцију препознатљивог гло
балног ритма смене Миланко
вићевих циклуса, односно
климатских варијација током
последњих, приближно мили
он година. Приказани резулта
ти овај лесни профил апостро
фирају као један од најпотпу
нијих климатских архива на
европском континенту.

но, оно што је нама битно и на
светској мапи науке - истакао је
Милан Предојевић, председник
СО Инђија.
Представници
Удружења
„Милутин Миланковић“ иста
кли су да ниједног момента није
било сумње где ће поменута
туристичко - научна манифеста
ција бити одржана.
- Кад смо се ми као Удружење
определили да уведемо тај дан

и да бирамо место у којем ће
се одвијати активности, Стари
Сланкамен се наметнуо као иде
ална локација из више разлога.
Прво, овде је доказана Миланко
вићева теорија, а са друге стра
не, Сланкамен пружа идеал
 ан
туристички и научни амбијент –
истакао је Славко Максимовић,
председник Удружења „Милутин
Миланковић“ Београд.
М. Ђ.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ИНЂИЈА

Пројекат против насиља над децом

О

пштина Инђија преко Центра за
социјални рад „Дунав“ укључила се
у реализацију пројекта Заговарање
за примену протокола за заштиту деце од
насиља под слоганом „Живот без насиља
- за свако дете! Удружени у заштити деце
од насиља!“ Ужичког центра за права дете
та, који се спроводи у сарадњи са Мини
старством за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, Министарством здра
вља, Министарством образовања, науке
и технолошког развоја Владе Републике
Србије и УНИЦЕФ-ом, уз финансијску подр
шку Европске уније. Основни циљ пројекта
јесте усвајање или унапређење постоје
ћих локалних међусекторских протокола о

сарадњи за превенцију и заштиту деце од
насиља, злостављања и занемаривања
у циљаним општинама: Ужице, Чајетина,
Бачка Паланка, Панчево, Сомбор, Инђија,
Ириг, Ваљево, Чајетина, Мајданпек, Бор,
Пожаревац, Ћуприја, Варварин, Ћићевац,
Александровац, Прокупље, Бела Паланка,
Пирот, Бујановац, Врање.
Ужички центар за права детета је коор
динатор кампање на националном нивоу за
ово важно питање, а Ужице је једна од 20
општина у Србији, где се спроводи кампа
ња и где се очекује усвајање/унапређење
локалног међусекторског протокола.
Како се наводи у саопштењу, разло
зи за усвајање локалних међусекторских

протокола налазе се у следећим уоченим
проблемима: мали број откривених случа
јева насиља, недовољна информисаност
локалних партнера и непостојање преци
зно дефинисаних начина размене инфор
мација, важних за поступање, недовољно
познавање улога, надлежности, капаците
та и многи други. Усвојени локални међу
секторски протоколи треба да допринесу
стварању ефикасног, оперативног тима за
унапређење заштите деце која трпе наси
ље, повећању броја откривених случајева
насиља, повећању броја процесуираних
насилника и формирању јединствене функ
ционалне базе података.
М. Ђ.
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СА 48. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Измене у Плану генералне
регулације насеља Бешка
Н
а 48. седници Општин
ског већа у Инђији
одржаној у четвртак,
12. октобра утврђен је низ
предлога одлука о којима ће
још расправљати и одлучи
вати одборници Скупштине
општине на заседању које
је заказано за четвртак, 19.
октобар.
Сет
утврђених
одлука
односио се на измене пла
нова пословања јавних пред
узећа и установа, којима су
се усклађивали приходи и
расходи, а са циљем ефика
снијег рада и на основу нових
потреба јавних служби. Тако
се, на пример, измене пла
на Jавног предузећа „Ингас“
односе на задовољавање
потреба нових привредних
инвестиција, што је један од
основних задатака свих јав
них служби, истакао је пред
седник Општине Владимир
Гак.
- Нове инвестиције захте
вају измене планове и ово су
најбоље ствари када имамо
конкретне промене у финан

Седница Општинског већа у Инђији

сијским плановима и програ
мима – рекао је Гак.
Инђијски већници утврди
ли су и предлог Плана гене
ралне регулације насељеног
места Бешка. Како је иста
кла начелница Одељења за
урбанизам Тијана Дошен,
новине у односу на претход
ни План који је на снази од
2001. године, између осталог,
односе се на то да су изузете
улице јер нису реализоване у

последњих 16 година. Новина
је и локација за спортску халу
која ће се градити у Бешки
као и планирано проширење
пијачног простора.
- Новим генералним пла
ном утврђене су границе
неких нових грађевинских
реона са чиме су Бешчани
могли да се упознају током
јавног увида. Опредељене
су и нове зоне за становање
уз пословање, за делатности

ИНЂИЈА

Уговори за подстицај
развоју пољопривреде

У

Агенцији за рурални развој општи
не Инђија (АРРИ) у петак, 13. окто
бра потписани су уговори по дру
гом и трећем пресеку за инвестиције у
физичка средства и осигурање усева.
Према речима Иване Пејовић Шеврт,
директорице АРРИ за инвестиције у
физичка средства по другом пресеку
потписана су 24 уговора за укупан износ
од милион 863 хиљада динара, у окви
ру трећег пресека 18 пољопривредника
потписало је уговоре за укупан износ од
милион и 997 хиљада динара. Такође,
потписано је и 12 уговора укупне вред
ности од 422 хиљаде динара за осигу
рање усева.
Горан Крчелић, ратар из Новог Слан
камена један је од пољопривредника
са територије општине Инђија који су
добили повраћај средстава од 50 одсто
за инвестиције у физичка средства,
конкретно за куповину нове прикључне
механизације.
- Одлучио сам се за куповину нове
тањираче која ће ми олакшати рад у
пољу, поготово сада када припремамо

земљу за сетву пшеницу. Средства која
је Агенција уз помоћ Општине обезбеди
ла за нас, веома су значајна - истакао је
Крчелић.
Како истичу представници Агенције за
рурални развој општине Инђија, локал
на самоуправа ове године издвојила је
укупно 24 милиона динара за подстицај
развоју пољопривреде по више основа.
До краја године остало је још да се утро
ше средства за вештачко осемењавање
и за осигурање усева.
- Интересовање за све општинске кон
курсе било је веома велико. Агенција за
рурални развој је урадила свој део посла
у 2017. години који се тиче спровођења
конкурса и сада радимо на захтевима за
исплату средстава које је локална само
управа обезбедила кроз овогодишњи
аграрни буџет. Следеће године такође
ће бити опредељена значајна средства
за помоћ нашим пољопривредници
ма која ће бити утрошена, као и ове, у
складу са њиховом потребама - истакла
је Ивана Пејовић Шеврт, директорица
АРРИ.
М.Ђ.

које могу да се обављају само
уколико се не ради о постро
јењима која имају негативан
утицај на животну средину и
становништво - рекао је Гак.
Поред поменутих пред
лога одлука, на 48. седници
Општинског већа у Инђији
утврђен је и предлог одлуке о
подизању споменика Милун
ки Савић, као и предлог одлу
ке о измени одлуке о месним
заједницама.
М. Ђ.

СА САСТАНКА СИСТЕМА 48

Јефтинији прикључци
на гас до краја октобра
На састанку Система 48 у Инђији одржаном у
петак, 13. октобра вршилац дужности директо
ра Јавног предузећа „Ингас“ Гојко Кнежевић
известио је руководство Општине да је ово
предузеће извршило све неопходне припреме
за почетак грејне сезоне. Поред техничких кон
трола укупног гасног система ово предузеће
редовно „сервисира“ и своје расходе. На основу
стабилне цене гаса, али и захваљујући сниже
њу цена услуге прикључења на гасну мрежу,
ове године обезбеђени су и нови потрошачи.
- Због великог интересовања акцију јефтини
јег прикључка на гасоводну мрежу продужили
смо до 31. октобра. Временски услови нам
дозвољавају извођење радова и мислим да
ћемо све у уговорном року завршити - истакао
је Кнежевић и додао да је до сада потписано
159 уговора и да су урађена 144 нова прикључ
ка на гасоводну мрежу.
- У односу на прошлу годину када је укупно
било 64 прикључка, ове смо добили много више
потрошача него што смо предвидели на почетку
акције. Највећи број нових прикључака су у
Инђији, чак 65, али је велико интересовање
било и у осталим насељеним местима - каже
вршилац дужности директора ЈП „Ингас“.
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.

20

ДРУШТВО

M NOVINE

18. OKTOBAR 2017.

Родитељи који довозе децу и даље пролазе кроз двориште школе

ПАРКИРАЊЕ НА ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Комунални полицајци
коначно кажњавају
И

Проблем и даље
праве родитељи
ђака Пинкијеве
школе, који колима
улазе у двориште
школе, како би своју
децу довезли што
ближе школском
улазу. Уместо да
своју децу оставе
на паркингу испред,
они би, ако могу,
да их довезу малтене
пред учионицу

змеђу осталог, захваљујући и
писању М новина о проблему
паркирања на зеленим повр
шинама између Педагошке академије
и Пинкијеве школе у центру Сремске
Митровице, овај проблем је делимич
но решен.
Комунални полицајци су прошле
недеље, прво упозоравали власнике
аутомобила да је паркирање на овој
површини забрањено, да би затим за
два дана написали преко 140 прекр
шајних налога. Казна за све оне који
се непрописно паркирају на зелену
површину износу 10.000 динара, с тим
да они који је плате у року од осам
дана пролазе дупло јефтиније. Они
треба да искеширају 5.000 динара.
Како наводи Љубомир Вујчић,
заменик начелника Градске управе
за саобраћај и инспекцијске посло
ве задужен за комуналну полицију и

инспекцијске службе, проблем парки
рања није искључиво везан за то што
људи неће или не могу да плате пар
кинг.
- Ми смо ту да спроводимо Закон
о безбедности саобраћаја, Закон о
комуналним делатностима и градске
одлуке. Нама је у првом плану без
бедност учесника у саобраћају, првен
ствено пешака. Они који се паркирају
на недозвољеним местима прелазе
преко јавних површина. У конкретном
случају Педагошке академије и Пинки
јеве школе се дешава да возачи пре
ђу преко два пешачка прелаза и преко
тротоара којим се креће неколико сто
тина деце основног и средњошколског
узраста – истиче Вујчић.
На зеленим површинама у двори
шту ове две школе се паркирао ко је
стигао, од директора школа, професо
ра, до ученика. Неколико дана након

Нема привилегованих
На питање да ли има повлашћених
који ће и даље моћи да се паркирају
где год желе, Вујчић одговара:
- Ми када уђемо у прекршајни налог,
не гледамо ко је ко, јер ми не знамо ко
је власник возила. Захтев за иденти
фикацију власника возила шаљемо

МУП-у заједно са фотографијом какав
је прекршај учињен. Оног момента
када нам МУП достави податке, уко
лико власник не плати казну у року од
осам дана у износу од 5.000 динара
иде код судије за прекршаје и плаћа
казну у износу од 10.000 динара.

M NOVINE

18. OKTOBAR 2017.

21
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Стигле вакцине

Празан „паркинг“ између Педагошке
академије и Пинкијеве школе

Заменик начелника Љубомир Вујчић

објављивања текста у нашим нови
нама, којим смо желели да скренемо
пажњу на постојање овог проблема,
ситуација је сасвим другачија. Посети
ли смо прошлог петка, 13. октобра ове
школе и заиста на зеленим површина
ма више нема паркираних аутомоби
ла. Међутим, проблем и даље праве
родитељи ђака Пинкијеве школе, који
са колима улазе у двориште школе,
како би своју децу довезли што ближе
школском улазу. Уместо да своју децу
оставе на паркингу испред, они би да
их ако могу довезу малтене пред учи
оницу, ваљда плашећи се за њихову
безбедност. Наравно, о безбедности
других пешака не размишљају пре
терано. Оваквим својим понашањем
родитељи осим што крше неколико
саобраћајних прописа, доводе у пита
ње и безбедност ученика који у школу
долазе бициклом или пешке.
- Без обзира што се на овом платоу
између две школе више нико не пар
кира, и даље родитељи и запослени
у школи пролазе кроз ту површину
и долазе у двориште школе. Најве
ћи проблем је у довожењу ученика
Основне школе „Бошко Палковљевић

Пинки“, јер би родитељи своју децу да
одвезу у саму учионицу. Тај проблем
ћемо решити само уколико се затвори
капија која већ постоји. Саобраћајни
инспектор ће ове недеље дати налог
Градској управи за инфраструктуру да
затвори земљиште које је наше и кљу
чеве да домарима и градској чистоћи
да могу несметано да се обављају
комуналне делатности, а и школе ће
имати кључ за своје службене потре
бе. Ово радимо због безбедности
самих учесника у саобраћају, пре све
га ученика – каже Вујчић.
Већина
професора
Педагошке
академије и Средње техничке шко
ле „Никола Тесла“ се буни зашто се
кажњавају пошто су се паркирали на
површини која припада АП Војводини,
Љубомир Вујчић им поручује да нису
у праву.
- Ми санкционишемо све оне који
се паркирају на јавном и комунално
опремљеном земљишту. Уколико се
данас сутра школе договоре да на
свом земљишту направе паркинг и
приступну рампу, ми ћемо тај предлог
подржати и нећемо имати ништа про
тив тога, с тим што ће наравно мора
ти да испоштују услове како се прави
паркинг – наглашава заменик начел
ника Љубомир Вујчић.
Што се тиче самог паркирања, зави
сно од површине коју је несавесни
возач заузео, може да делује кому
нални полицајац, саобраћајни или
комунални инспектор. Комунални и
саобраћајни инспектори за разлику од
комуналног полицајца могу да воде
управни поступак, односно да траже
лице које је направило прекршај, као
и да утврде и тежину самог прекрша
ја. Од Вујчића сазнајемо да ће убрзо
поново са радом почети и паук.
Биљана Селаковић

Вакцинација против грипа започе
ла је у Дому здравља Рума 12. окто
бра, а дан - два касније и у селима
румске општине. Дом здравља је ове
године добио 2.200 вакцина против
грипа које су одмах дистрибуиране
по вакциналним пунктовима у глав
ном објекту у граду, здравственим
станицама и амбулантама по селима
и у Геронтолошком центру „Срем“.
Координаторка за имунизацију у
Дому здравља Смиљка Марковић
каже да је савет да сви хронични
болесници, као и људи старији од 65
година приме вакцину, али да је прво
потребно да се јаве и посаветују са
својим изабраним лекаром.
Октобар је и месец борбе против
рака дојке који је најчешћи малигни
тумор код жена. Ако се на време
открије веће су и шансе за излечење.
Током планираних акција здравстве
ни радници ће указати на факторе
ризика, пацијенткиње ће се обучити
за самопрегледе, а оне од 50 до 69
година старости имаће могућност да
закажу скрининг мамографију која се
ради у румском Дому здравља.
Поводом Светског дана остеопоро
зе, 20. октобра, у просторијама Удру
жења пензионера у Руми у времену
од 9 до 12 часова вршиће се снима
ње густине костију на пети, а паци
јенти ће добити и корисне савете
везане за превенцију остеопорозе.
С. Џ.

БИБЛИОТЕКА „ГЛИГОРИЈЕ
ВОЗАРОВИЋ“

Послушник љубави

У сремскомитровачкој Библиотеци
„Глигорије Возаровић“ 12. октобра
одржана је промоција књиге
„Послушник
љубави“
аутора
Слободана Васића.
На промоцији су о књизи говорили
Јаника Печи, књижевник, који је
написао рецензију за књигу, Тодор
Бјелкић књижевник и представник
издавачке куће Српска књига
Милутин Живановић. Стихове су
говорили Александар Крстајић и Ања
Зец. У музичком делу програма
наступила је Светлана Митровић
мецосопран уз пратњу на клавиру
Вање Вулетић и на гитари Игора
Миљковића. Програм је водила
библиотекарка Моравка Тодић.
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„ЈЕСЕН ИДЕ ДУЊО МОЈА, КУКУРУЗИ ВЕЋ СУ ЗРЕЛИ“ У ЈАСКУ

У знаку дуње
У

суботу, 14. октобра у Јаску одр
жана је манифестација „Јесен
иде, дуњо моја, кукурузи већ су
зрели“ у организацији Месне зајед
нице Јазак, Туристичке организације
општине Ириг, а под покровитељством
Општине. Манифестацију је свечано
отворио заменик председника Општи
не Ириг Миодраг Бебић.
 Сваке године све лепша, масовни
ја и организованија манифестација у
Јаску. Јако ми је драго што сам, обила
зећи просторије Дома културе, видео
да су баш лепо сређене. То је доказ да
се уз мало средстава, али уз другар
ство и слогу може много тога урадити.
Овај вид манифестационог туризма се
најбоље негује у нашој општини, јер
ово је начин да се промовишу села која
се чувају од заборава  рекао је Бебић
приликом отварања манифестације.
Већ око поднева почео се окупља
ти велики број посетилаца, кувао се
котлић, а нису изостали ни бројни штан
дови удружења жена. Све ово додатно
је употпунио културно уметнички про
грам најмлађих, али и музички програм
тамбурашког бенда из Стејановаца.
 Ово је 11. по реду манифестација
коју је започела Ружа Андрић. Назив
манифестације је такав да говори о
завршетку свих радова у пољопривре
ди и прикупљању свих плодова које
јесен доноси са собом. Потрудили смо
се да буде за сваког по нешто. Ове
године се пријавило 12 екипа за кување

Награде за жене
Након културно уметничког програ
ма, уследило је проглашење побед
ника, па је тако за најбољи штанд
награђен штанд Актива жена из Сте
јановаца, најбољи колач направиле
су жене из Врдника, најбољи вез
имао је Актив жена из Лаћарка, нај
бољи шпајз „Бешеновке“ из Бешено
ве, а најбољи сувенир Актив жена
Купиново.
котлића, што је највише до сада. Морам
да се захвалим свим мештанима, јер су
помогли да ова манифестација данас
овако изгледа. Показали смо да смо
сложно село  истакао је Бранко Грујић,
председник Савета месне заједнице
Јазак.
Лепо време, дефиле фијакера,
вожња моторима на стази на уласку
у село. Мириси хране и дечији жагор.
Добра организација и још бољи провод.
Јазачани и гости су били одушевљени.

Најбољи котлић
Према оцени жирија, најукуснији
котлић скувала су „Браћа Поповић“.
Друго место припало је екипи „Бикоч“,
док је за треће место нагађено
Ловачко друштво из Јаска.

Миленко Филиповић, такмичио се
у кувању паприкаша. Његова екипа,
„Ловачко друштво“ из Јаска, освојила
је треће место. Он као главни кувар,
каже да није кувао за награду, већ за
своје другаре. Паприкаш су кували
од дивљачи, како каже, и са мноштво
зачина. Филиповић истиче да је орга
низација одлична и да тако нешто могу
само Јазачани.
Бранислава Младеновић, председ
ница Актива жена Јазак каже да су ове
године имали јако пуно гостију и уче
сника, те да је манифестација из годи
не у годину све посећенија.
Да заиста буде традиционална,
потрудила се деведесетогодишња бака
Мира Јеврић. Она је умесила и доне
ла погачу за госте. Како нам је рекла,
за овакве прилике, погачу меси сваке
године, јер поштује традицију.
Оно што је још била атракција на
манифестацији јесте сир са дуњом 
специјалитет Светлане Мајсторовић.
Она нам је одала тајну како је то при
премила:
 Свежу дуњу исецкам на коцкице,
убацим их у млеко и сирило и то се
скупи, ставим у газу, па притиснем са
тегом. Та идеја ми је синула пред саму
манифестацију, јер требало је напра
вити нешто са дуњом, па сам одлучила
да пробам  додаје Светлана Мајсторо
вић.
С. Станетић
Фото: В. Цуцанић
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖЕЉКО ТРБОВИЋ

Наставићемо са унапређењем
јавног превоза
Д

ве недеље након увође
ња 20 нових аутобуских
линија на релацији Шима
новци - Београд, начелник
пећиначке Општинске управе
Жељко Трбовић каже да се већ
у промотивном периоду полако
кристалише које линије су фре
квентне, а које грађани пећи
начке општине користе мање
или за које уопште нису заин
тересовани.
- Локална самоуправа и ГСП
Београд прате ситуацију на
терену, а повратне информа
ције добијамо и од суграђа
на који користе јавни превоз
на овој релацији, што ће нам
помоћи да након истека про
мотивног периода прецизно
одредимо које линије ће бити
трајно уведене – каже Трбовић

и додаје да је унапређење јав
ног превоза у општини Пећин
ци посао на којем општинско
руководство непрекидно ради.
- Разлог због којег аутопре
возници укидају поједине лини
је јавног превоза је мали број
путника који те линије чини
неисплативим. Због тога се
пећиначка локална самоупра
ва труди да постојеће линије
максимално рационализује и
прилагоди потребама грађана
наше општине, али и да уве
де нове линије које ће нашим
суграђанима олакшати путо
вање до посла или до школе.
Унапређење квалитета јавног
превоза је мукотрпан посао
који не иде увек онако како
бисмо ми желели, али пози
тивних помака свакако има.

Начелник Жељко Трбовић
Недавно смо постигли дого
вор са локалним превозником,
пећиначким Аутопревозом, да
се четири постојеће аутобуске
линије продуже до Брестача и
седам постојећих линија да се
продужи до Ашање, а са уво
ђењем и 20 нових аутобуских

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

Велика срца малих људи

У

петак, 13. октобра у препуној сали Кул
турног центра у Пећинцима одржан је
хуманитарни концерт Друштва за него
вање народне традиције „Пећинци“ и њихо
вих гостију из Добановаца Културно уметнич
ког друштва „Будућност 1984“. Сав приход од
улазница ићи ће у фонд за лечење четрнае
стогодишње Драгане Антић из Јакова и сед
могодишњег Страхиње Максимовића из
Пећинаца.
На самом почетку поштовање и аплауз
побрао је мали Страхиња својим присуством
у сали, који је са одушевљењем пратио поче
так концерта.
Како је рекао кореограф ДННТ „Пећинци“
Влада Радоњић, идеја је потекла управо од

чињенице да је Драгана члан њиховог дру
штва и да јој је након операције неопходан
новац за њено лечење.
На сцени пећиначког Културног центра
ређале су се кореографије оба друштва,
насмејана лица Драганиних и Страхињиних
пријатеља, који су играли и певали само за
њих, а изненађење вечери на сцени свакако
је била Драгана, чији глас је не само побрао
бројне овације, него и дуго након концерта
остао да одзвања у срцима присутних.
Како је нагласио кореограф Радоњић,
након хуманитарног концерта у Пећинцима,
за недељу дана одржаће се још један у Доба
новцима, што није довољно, али свакако ће
бити значајно за Драгану и Страхињу.

линија на релацији Шимановци
- Београд слика јавног прево
за у општини Пећинци изгледа
много боље – рекао је Трбо
вић и нагласио да ће локална
самоуправа и даље радити на
побољшању јавног превоза у
општини Пећинци.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

Бесплатан
енглески за
предшколце
Путем разних активности и програ
ма пећиначка Предшколска установа
„Влада Обрадовић Камени“ труди се
да обогати свакодневни рад са
децом. Ликовне радионице, радиони
це за физичко, хорић за предшколце,
драмска секција и играоница, само
су неке од активности ове установе,
а од ове године уведени су и часови
енглеског језика за припремно пред
школске групе у објекту у Пећинцима
и Доњем Товарнику.

ДНЕВНИ БОРАВАК У СУБОТИШТУ

Противпожарна едукација

Т

оком протекле недеље за
корисник е услуга Дневног
боравка за децу и младе са
сметњама у развоју у Суботишту
организована је посета командира
Професионалне ватрогасне спаси
лачке јединице Пећинци Милана
Станића, који је том приликом одр
жао предавање о превентиви и
заштити од пожара.
Према речима Биљане Јовичић
Едукација у Дневном боравку
директорке пећиначког Центра за
социјални рад, корисници услуга
ове установе показали су велико интересова послом који обавља ватрогасац него и са
ње за позив ватрогасца, али и за разне начине начином како да се заштите од пожара ради
како се заштитити од пожара.
сопствене безбедности, а све то кроз једно
- Интересовало их је пре свега како спречи лепо дружење – рекла је Јовичић и додала да
ти пожар и шта радити у ситуацијама када до је договорено са командиром да се у наред
тога дође. Веома их је заинтересовала и обра ном периоду организује посета Ватрогасној
довала ватрогасна опрема коју је командир јединици у Пећинцима, где ће штићеници
Ватрогасне јединице Милан Станић донео са Дневног боравка бити у прилици да се на лицу
собом. Идеја је била да се упознају не само са места упознају са послом ватрогасца.

Према речима Данијеле Глушац,
психолога у Предшколској установи,
у сарадњи са Центром за унапређе
ње знања „Даника“, ове године запо
чео је још један специјализовани
програм – бесплатни часови енгле
ског језика, током којег ће деца при
премно предшколског узраста бити у
прилици да науче нешто ново.
Часови енглеског језика одвијају
се једном недељно по пола сата у
Пећинцима и Доњем Товарнику, а
како нам је рекла Марија Зец, про
фесор енглеског језик а, деца ће
током тих часова радити углавном
све оно што их чека у првом разреду.
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КРИСТИНА РАДОСАВЉЕВИЋ, ДИРЕКТОРКА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШИД

Шид све интересантнија
дестинација за туристе

У

оквиру 50. Сајма туризма у
Новом Саду, који је одржан од 5.
до 7. октобра, туристичке орга
низације Срема су имале заједнички
наступ у оквиру излагачког простора
Туристичке организације Војводине.
Између осталих, своју туристичку
понуду представила је и Туристичка
организације Шид.
Ове године у оквиру туристичке
понуде представили су Војну установу
Моровић, као једну од репрезентатив
них смештајних објеката на територији
шидске општине и произвођача орган
ског вина из Ердевика. О овогодишњој
туристичкој понуди на Сајму туризма,
као и о значају промоције туристичких
потенцијала шидске општине, разгова
рали смо са директорком Туристичке
организације Шид Кристином Радоса
вљевић.

: У чему се овогоди
MМNOVINE
НОВИНЕ:
шња туристичка понуда шидске
општине разликовала у односу на
сајмове туризма претходних годи
на?
КРИСТИН А
РАДОСАВ ЉЕВ ИЋ:
Овогодишња туристичка понуда пред
ставља известан помак у односу на
прошле године, с обзиром на то да
смо обично излазили сами на Сајам
туризма. Оно што је још карактери
стично за овогодишњи сајам, односно
за организацију самог сајма, јесте да
је поред бројних едукација које су пра
тиле сва три дана сајма, што смо има
ли прилику да учествујемо на састан
цима који су за нас јако битни. Са
друге стране преговарачког стола су
били представници туристичких аген
ција и ми као Туристичка организација
Шид смо имали прилику да први пут
причамо са представницима туристич
ких агенција из Мађарске. Мађари
генерално не спадају у групу туриста
који посећују нашу општину и ово је
била једна интересантна прилика да
понудимо том тржишту и да прикаже
мо оно што ми имамо. Морам призна
ти да су били јако заинтересовани,
поготово за наше произвођаче вина.
То је нешто што је њима блиско и оно
где они виде шансу да доведу своје
туристе на неку нову дестинацију. Од
наших туристичких агенција са којима
смо причали, договорили смо долазак
туристичке агенције која нуди своје
производе по Србији, мањим групама
страних туриста. То је један сегмент
тог туристичког тржишта који није
мали и који можемо ми као Туристичка
организација Шид да привучемо овамо

Директорка Туристичке организације Кристина Радосављевић

с обзиром на то да смо јако близу Бео
граду и да имамо да понудимо све оно
што је њима интересантно да попуни
један дан, са евентуално једним ноће
њем.
Да ли Шид још увек има проблема
са смештајним капацитетом за тури
сте?
С обзиром на то да су у питању тури
стичке туре од једног дана, ми немамо
више проблем са смештајним капаци
тетом који генерално имамо када су
веће групе у питању. Тако да смо ми
јако задовољни овогодишњим насту
пом и оно што нам је драго јесте, да су
задовољни и наши су излагачи који су
били са нама, како Војна установа
Моровић тако и произвођач вина који
се први пут нашао на било ком сајму
туризма. Њихови утисци су веома
позитивни. И убудуће се надамо некој
бољој сарадњи.

Колико су сајмови важни на про
мовисању туристичке понуде једне
општине?
Пре петнаес так година сајмови су
били основни начин презентовања.
Тада смо имали прилику да ступимо у
директан контакт са конзументима,
односно потенцијалним туристима.
Развојем модерне технологије, интер
нет је преузео ту улогу. Међутим оно
што је веома битно то су управо ти
састанци које не можете имати путем
интернета и не можете ступити у кон
такт са туристичким агенцијама које се
баве оним што вас интересује. Због
тога су важни сајмови туризма, где се
више ослањамо на сегмент професио
налног усавршавања и пословних кон
таката који се стварају.
Да ли је забележена посета већег
броја туриста шидској општини у
односу на претходне године и које
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су то туристичке дестинације које
туристи најчешће посећују?
У протекле три године забележено
је повећање броја ноћења. Из године
у годину ми имамо све већи број посе
та. Углавном су то људи који долазе
на једнодневне излете. Ми водимо
евиденцију о посетама туристичког
инфо центра кога отварамо и нерад
ним данима за најављене групе и има
мо евиденцију о посетама са Спомен
обележја „Сремски фронт“. И једно и
друго прати повећање броја посета.
Тако да статистички гледано ми смо
испунили наш задатак. Туристи обич
но обилазе спомен комплекс „Сремски
фронт“, Галерију слика „Сава Шума
новић“, а ми им понудимо да погледају
Музеј наивне уметности „Илијанум“,
цркву Светог оца Николаја и црквену
ризницу. С обзиром на то да је наша
општина веома распрострањена, они
се сами одлучују да ли ће ићи у север
ни део општине или у јужни део. У
последње време већина група туриста
се одлучује за дегустацију вина у некој
од винарија.
Постоје ли планови за отварање
још неке туристичке дестинације у
шидској општини?
Стаза здравља на Липовачи би тре
бало да почне са изградњом и радови
би требали бити завршени до краја
новембра. За тај први део средства у
износу од три милион
 а динара су
обезбеђена из министарства. То је
само један део средстава који ће нам
покрити неке од трошкова. Из општин
ског буџета опредељено је 700.000
динара, за исте намене. Ми ћемо
радове започети, а надамо се да ће то
уједно бити сигнал и приватном секто
ру који постоји на том локалитету, да и
они уложе нека средства, како би
евентуално почео са радом и постоје
ћи ресторан и деподанс који су сада
ван функције. Надамо се да ћемо у
периоду од наредне три године, имати
завршену стазу коју ће и локално ста
новништво и сви туристи моћи да
виде и обиђу.
Колико је по Вашем мишљењу
код локалног становништва разви
јена свест о значају туристичких
потенцијала у шидској општини?
Мислим да грађани тога нису све
сни. Али је то и за очекивање. Наша
општина никад није била туристичка
дестинација. Ипак мислим да се свест
полако мења код људи. Самим тим
што и локално становништво види да
смо интересантни другим људима.
Уједно је то и прилика да их подстак
немо да посете неке од локалитета,
које сигурно никада нису обишли иако
знају да постоје. Без подршке и свести
локалног становништва губи значај
све што овде имамо. Ако локално ста
новништво не види интерес у томе,
онда тешко да можете изградити једну
туристичку дестинацију.
М. Н.
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Курзовина фест

У

Огару, у дворишту Аксентијевог
кућерка, прошле суботе, 14. октобра
одржана је манифестација „Курзо
вина фест“, посвећена кукурузу и кукуру
зовини (курзовина), као једној од главних
пољопривредних култура у Срему, који
је некада, осим што је служио као храна,
био и једна од омиљених занимација нај
млађих Сремаца. Од хране до забаве, од
традиционалног до модерног - Аксентијево
двориште је привукло велики број учесника
и посетилаца.
Прву манифестацију „Курзовина фест“
организовала је Туристичка организација
општине Пећинци, а под покровитељством
пећиначке локалне самоуправе.
Љубица Бошковић, в.д. директор ТО
општине Пећинци, није крила задовољство
одзивом посетилаца на првом „Курзовина
фесту“.
- Од почетка нам је идеја била да окупи
мо што већи број људи и да се сви зајед
но добро проведемо, а уједно да се под
сетимо шта су кукуруз и кукурзовина били
Сремцима некада, не занемарујући дана
шњу улогу ове пољопривредне културе у
животу сремског села. Чувамо традицију,
али ниједног тренутка не занемарујемо
савремене трендове. Тако смо паралел
но са неким традиционалним начинима
коришћења кукуруза и кукурзовине, данас
имали презентацију најквалитетнијих и нај
новијих сорти НС семена. Тај спој традици
оналног и модерног показао се данас као
добитна комбинација и по свему судећи
ова манифестација, иако је донекле окре
нута прошлости, има будућност — изјави
ла је Бошковић.
Целодневни програм манифестације
започео је са најмлађим Огарчанима, који
су правили мозаик е од кукуруза и жита
и такмичили се у прављењу чардака од
чокања, док су вредне чланице удружења
жена биле задужене да подсете на тра
диционалне рукотворине али и незамен
љив колач Сремаца -колач на курузовини.
Поподневни сати били су у знаку тамбура

ша и поезије сремских песника, а програм
су свакако обогатили Фолклорно друштво
„Извор Доњи Товарник“ и певачка група
„Свитац“ из Деча.
И док су се у оранијама крчкали качамак
и паприкаш, на другој страни дворишта
одржало се занимљиво такмичење у најве
ћем клипу овогодишњег рода кукуруза, где
је прву награду однео Михајло Цветино
вић из Огара. Друго место припало је Еми
Стојнић из Ашање, док се на трећем месту
нашао клип Верице Видицки из Деча.
еђу бројним посластицама које су
припремиле чланице удружења
жена, жирију никако није било лако
да се одлучи који је слатки колач - колач
на курузовини, најбољи. Међутим, одлука
је морала да се донесе, те је прво место
припало УЖ „Сремице“ из Пећинаца, дру
го УЖ „Јаковке“ из Јакова, док се на тре
ћем нашао колач УЖ „Перла“ из Бољева
ца. Поред колача на курзовини, награде су
припале и удружењима која су припремиле
најукуснију проју, те је прво место освојило
УЖ „Бечменке“ из Бечмена, друго УЖ „Сун
чев цвет“ из Доњег Товарника, а треће УЖ
„Мајка Ангелина“ из Купинова. За најбољи
штанд проглашен је штанд УЖ „Колевка
Срема“ из Пећинаца. Специјалне награ
де отишле су у руке произвођачима меда
„Радошевић“ из Огара, УЖ „Шимановчан
ке“ из Шимановаца и УЖ „Веселице“ из
Деча, које су припремиле највећи колач на
курузовини.
Вечерњи сати били су резервисани за
концерте групе „Дивља ружа“ и бенда
Александра Стојановића и Јоване Милић.
Све је у Огару било у знаку кукуруза и
Срема – од тамбураша, преко качамака и
паприкаша, проје и колача на курузовини,
дечјег надметања у прављењу чардака од
чокања и такмичења у највећем клипу куку
руза, примера некадашњег круњења куку
руза, до веселих Сремица и Сремаца. Сун
чан јесењи дан био је обојен бојама јесени,
а организатори су се побринули да сваки
посетилац пронађе нешто за себе.

М

26

M NOVINE

ДРУГИ ПИШУ

18. OKTOBAR 2017.

ОМЛАДИНСКИ ШАМПИОНИ СВЕТА ИЗ ЧИЛЕА – 30 ГОДИНА КАСНИЈЕ
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Били су прваци света

О

во је прича о једној од
најталентованијих генерација у
историји фудбала, која би сигурно
и у „великом фудбалу“ постигла много
само да није поделила судбину
балканских нарави и бивше државе.
Што живот уме да исприча, то нико не
уме да напише. Једноставно, тако се
деси. Без неког разлога. Без икаквог
повода. Само од себе. Нико се ту
довољно не пита... Живот је то замислио
и ништа није могло да му се
супротстави.
Судбина, шта ли је?! Она је
оправдање и за радост и за тугу... Јер,
судбини није потребан нико! Ово је једна
типична прича у којој нас је задесила
судбина... Баш онаква какви смо и ми.
Наша судбина! Са јединим правилом
које поштујемо - да нема правила! Зато,
ваљда, тако силно и волимо лопту. Она
има геометрију наше нарави: иста са
свих страна, округла, без краја и
почетка. И увек тражи свој пут.
Непредвидива, неукротива, непослушна
и самовољна...
Лопта и ми - то су судбине што се
заједно котрљају! Игра крајности у
тактици супротности. И резултатом
противречности...
Ово је прича о најталентованијој
генерацији у историји фудбала, која је
ране јесени у Чилеу, 1987. године успела
да постане омладински првак света.
Прича о младости је прича о успеху. Ова
фудбалска бајка пркоси забораву на
страницама књиге у издању Блица.
Тридесет година после, Југославија не
постоји, али осамнаесторица
величанствених: Шукер, Бобан,
Просинечки, Мијатовић, Јарни, Петрић,
Лековић, Штимац, Брновић, Павловић,

Јанковић, Мијуцић, Павличић, Антонић,
Зиројевић, Ђурковић, Шкорић и
Пиплица, остају хероји једне земље и
једног времена, који заслужују наклон
памћење. Јер, „чилеанци“ су
најталентованија генерација у историји
фудбала.
„Апсолутно је то била једна од
најталентованијих генерација свих
времена на свету“ - потврђује
Александер Чеферин, актуелни
председник Европске фудбалске уније
(УЕФА). Стварно је фасцинантно колико
је, при крају Југославије, било
талентованих спортиста, како смо имали
најталентованије екипе у фудбалу,
кошарци, рукомету, ватерполу... Да није
дошло до распада бивше заједничке
државе, убеђен сам да би генерација из
Чилеа лако постала и сениорски светски
првак у фудбалу.
Успели су ти дечаци, јер су били
даровити и зато што су били пријатељи.
То је дупли пас којим су остварили своје
снове.
„То је једна велика прича и никада се
мали чилеански мондијал не да описати
довољно лепо и довољно поетично. Он
је био прави сан малих клинаца који су
били велики пријатељи, сјајни таленти
дивне генерације. Држали смо се
заједно од почетка до краја и зато смо
победили. Истовремено, збацили смо
терет и балкански комплекс свих сада
наших нација, тада југословенски
комплекс о мањој вредности наших
играча на светској разини”, препричава
незаборавне тренутке вечности
Звонимир Бобан, стрелац шампионског
гола, са пенала, у финалу против СР
Немачке.
Један од упечатљивих актера турнира

био је и Предраг Мијатовић, тада
анонимни клинац из Титограда, касније
један од четворице славних „чилеанацa“
у краљевском тиму Реал Мадрида...
„Поред фудбалског квалитета, та
генерација имала је једну страшно
добру ствар... Наш таленат је био још
јачи због другарства и амбијента какав
нисам доживео у читавој каријери. Ми
смо били и остали пријатељи, а то је у
данашњем фудбалу незамисливо”,
тврди Мијатовић.
И Давор Шукер је ишао сличним
путем: из Осијека, преко Чилеа, до
Загреба, Мадрида, Лондона...
„Заиста је било спектакуларно шта
смо тамо направили... Стопила се нека
синергија, нас клинаца гладних успеха и
тренера који су много дали тој екипи.
Увек се најежим кад гледам инсерте из
Чилеа, јер тачно ме врате у тај
најнежнији део моје каријере”, - сетан је
Шукер, сада председник Ногометног
савеза Хрватске.
Два Роберта, Просинечки и Јарни,
такође су чилеанским путем дошли на
двор фудбалске краљевине Реал
Мадрида.
„Свакако да нам је Чиле био одскочна
даска за велике каријере”, признаје
Просинечки, званично најбољи играч
турнира у Чилеу. Сада, 30 година после,
сведоци смо различитих судбина...
Најстрашније је што са нама више нису
Дубравко Павличић и Зоран Мијуцић.
Трагедије!
Јарни гледа у небо...
„Дуда и Мијуца су увек са нама и
надам се да нас гледају одозго”!
Живот није свима потаман. Стара
прича, чак старо правило... „Било је
играча који нису успели да пронађу свој
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фудбалски пут. Мислим на Зиројевића и
Ђурковића и још неке који су покушали,
дали све од себе, али срећа им није
била наклоњена. У животу има финих
прича, нажалост и прича које фино
почну, а заврше се како не треба“, прича
Мијатовић.
Једна од њих је и прича Ранка
Зиројевића, суперталентованог клинца
из Никшића, који није догурао даље од
битке на Сутјесци... „Сада бих само
могао да кажем како нисам имао
животног искуства“, искрен је Ранко. „А
да ми је ово, 30 година после, играо бих
у Барселони. Шта је ту је, не жалим се и
више не правим никакве планове, јер
све што сам у фудбалу замислио,
отишло је на другу страну. И овако сам
срећан, без обзира на то што немам
посао, што сам на бироу. Борим се и
сналазим, да помогнем себи и својој
деци. Они су моји највећи, највреднији
трофеји“, закључује Зиројевић.
И Славиша Ђурковић, такође
Никшићанин је могао више... „Веровали
или не, Чиле ми је узео више него што
ми је дао. Када смо се вратили ја сам
летео у облацима, планина ми је била
до колена. Мислио сам да ће каријера
ићи сама од себе, али сам се грдно
преварио. Плитка памет, бахатост, у
ствари моја луда глава су највећи
кривци. Жеља за животом, проводом,
жене, сплавови, кафане, знате како то
већ заједно иде... И ето ме данас опет у
Никшићу. Срећан сам са својом децом,
они нека се уче на мојим грешкама“,
очински поручује Ђурковић. Милан
Павловић, легендарни капитен
Југославије у Чилеу, такође је фудбалу
више обећавао него што му је дао.
„Свестан сам да је била пресудна моја

После три деценије
Драгоје Лековић (Будућност, Титоград),
живи у Бару, тренер голмана
репрезентације Црне Горе... Томислав
Пиплица (Искра, Бугојно), живи у
Немачкој, скаут у ФК Енергие Котбус...
Роберт Јарни (Хајдук, Сплит), живи у
Сплиту, селектор омладинске
репрезентације Хрватске... Славољуб
Јанковић (Црвена звезда, Београд), живи
у Параћину, власник школе фудбала АС
Балон... Гордан Петрић (ОФК Београд),
живи у Београду, тренер ФК Рад...
Бранко Брновић (Будућност, Титоград),
живи у Подгорици, после улоге селектора
репрезентације Црне Горе, чека нови
ангажман... Игор Штимац (Динамо,
Винковци), живи у Сплиту, тренер ФК Ал
- Шаханиа... Дубравко Павличић
(Динамо, Загреб), преминуо 4. 4. 2012.
године у Шпанији... Ранко Зиројевић
(Сутјеска, Никшић), живи у Будви и тражи
нову фудбалску шансу... Славиша

скромност. За успех је потребна доза
егоизма, али ја је нисам имао. Можда је
и то највећи разлог што нисам направио
неку већу каријеру, али нисам
незадовољан. Породица је на окупу и ја
опет предводим велики и најдражи тим”,
нашао је симболику капитен Милан
Павловић.
И на крају, кратка исповест
Славољуба Јанковића, велике наде
Црвене звезде, која је са главне улице
Мондијала залутала у неку споредну...
„Ни моја каријера, после Чилеа, није
отишла у добром правцу. Очекивао сам
да ћу у вољеној Звезди добити праву
шансу, али није било тако. Санкције,

Ђурковић (Сутјеска, Никшић), живи у
Никшићу, власник школе фудбала Полет
Старс... Милан Павловић (Жељезничар,
Сарајево), живи у Атини, тренер
инструктор ФИФА... Роберт Просинечки
(Црвена звезда, Београд), живи у
Загребу, селектор Азербејџана...
Звонимир Бобан (Динамо, Загреб), живи
у Цириху, на челу ФИФА сектора за
развој фудбала... Дејан Антонић (Црвена
звезда, Београд), живи у Хонгконгу,
тренер ФК Ренџерс... Предраг Мијатовић
(Будућност, Титоград), живи у Мадриду,
после директорског стажа у Реал
Мадриду, бира нови изазов... Петар
Шкорић (Војводина, Нови Сад), живи у
Немачкој, тренер ФК Швајнфурт... Зоран
Мијуцић (Војводина, Нови Сад),
преминуо 3.10. 2009. године у Шиду...
Давор Шукер (Осијек), живи у Загребу,
председник Ногометног савеза
Хрватске...

ратови и све што је касније уследило
иницирало је велика разочарања. Ја не
желим да причам о томе, неке ствари
остају само за мене. Живим у Параћину,
имам школу фудбала, радим и дружим
се са децом. Лепо ми је, не живим од
старе славе”, закључује Јанковић.
Ово је само делић приче која никада
неће бити испричана до краја.
Једноставно, ова прича и не сме да има
крај. Чилеанци, прича о
најталентованијој генерацији у историји
фудбала, заслужује вечност!
Града Бранковић
(Преузето из НИН – а)
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ПРИЧА О СРБИНУ, УСПЕШНОМ СЛОВЕНАЧКОМ ПРИВРЕДНИКУ

Миле би градио
фабрику у Србији

Милорад Радивојевић у свом погону

З
Прву приватну
фабрику хемије
у Југославији за
коју је дозволу
дао СИВ, влада
СФРЈ, 1989.
године, подигао
је у Врхники, у
Словенији,
Милорад Миле
Радивојевић,
рођен у
Засавици

а Милорада Мила
Радивојевића, углед
ног словеначког при
вредника, власника фабри
ке хемијских производа Уни
кем у Врхники одувек је
била најлепша српска песма
Поранио Mилорад да обиђе
виноград... Да је то тако о
свему говори његов животни
пут. Са 19 година 1966. годи
не, када је положио матуру у
сремскомитровачкој гимна
зији, упутио се у Словенију
да нешто ради и кроз шко
ловање напредује. Дипло
мирао је на Технолошком
факултету у Љубљани. За
то време је радио у великим
љубљанским фирмама и
увек напредовао. Најпре је
био технички директор у
Фабрици боја ЈУБ, а затим
помоћник директора као
шеф производње у Љубља
на леку. Најзад је био и
директор Илиријног ООУР-а
Козметика, који је имао 40
одсто производње козмети
ке у бившој Југославији. Као

привредни руководилац у
Словенији сакупио је више
од 20 година стажа. Онда је
одлучио, на искрају живота
оне велике земље, да буде
власник сопствене фабрике
хемијских производа.
- Моја фабрика Уникем је
прва приватна фабрика у
Југославији те врсте која је
почела са производњом
заштите биља. Прву дозво
лу ми је издало Савезно
извршно веће 1. јула 1989.
године. Сви у тадашњој вла
ди Југославије били су да
ми се изда дозвола, једино
је препрека био неки Јова
нов, представник Војводине
у тој влади. Другу дозволу
да проширим асортиман
добио сам 25. јуна 1991.
године. И данас је моја
фабрик а јединствена са
хемијским производима на
простору бивше Југослави
је, а по неким стварима и на
читавом Балкану - говори
Милорад Миле Радивоје
вић.

Милова фабрика Уникем
производи органска ђубри
ва и патроне за тровање
глодара, а посебно пацова у
канал из ац ијам а град ова
широм Европе. За врхунски
квалитет производа старају
се у његовом истраживач
ком центру три доктора
хемијских наук а и осам
инжењера разних струк а.
Прои звод и
из
његове
фабрике продају се у више
од 50 земаља широм света.
За Америку има представ
ништво у Чикагу. Капацитет
његове фабрике за произ
водњу органских ђубрива је
8.000 тона. За производњу
је набавио најсавременија
фабричка постројења која
постоје у свету. За сада
сировину од сувог ђубрета
кока носиља купује углав
ном у Италији и нешто у
Хрватској.
Има велику и могућност
да такву фабрику отвори у
Србији.
- Једна тона органског
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ЗАВРШЕНА ОБНОВА СПОМЕНИКА
„СЛОБОДА“ НА ИРИШКОМ ВЕНЦУ

Комплекс какав
и доликује

Фабрика хемијских производа

Сви чланови Милове породице
живе у својим кућама, у Љубљани
или ближој околини. Миле и Вида
живе сами у лепој и пространој
кући са травнатим двориштем и
пуно цвећа које негује Вида, у селу
Станежиче, десетак километар од
Љубљане
ђубрива замењује око 40
тона стајњака. Предност је
што се органско ђубриво за
житарице баца на њиву
сваке друге године, а за
поврће сваке године. На
хектару је довољно за пше
ницу и кукуруз бацити тону
и по до две и то за две годи
не. Тона у Словенији кошта
300 евра, можда би произ
водња у Србији била јефти
нија, ако се нађе кокошије
суво ђубре као подлога,
које је сигурно јефтиније
него у Италији. И да доби
јем исте услове као и други
страни инвеститори у Срби
ји – наглашава Миле.
Милова фабрик а иако
укупно запошљава око 150
људи, може се рећи да у
њој ради и одлучују члано
ви његове бројне породице.
Миле из првог брак а са
Словенком Невом, банкар
ским експертом, има ћерку
Александру и сина Дејана.
Алекс анд ра
је
мастер
хемијски инжењер и у
фабрици је директор набав
ке. Удата је за Матеја
Амброша, директора разво
ја у Љубљани лек са којим
има четворо деце: Атену,
Тару, Макса и Лана. Атена
ради код деде у фабрици и
сваки даном напредује. Син

Дејан је професор кинеског
језика и ожењен је са Бран
ком, која је студије економи
је завршила у Америци и са
којом има ћерку Ању од пет
година. Дејан и Бранка раде
на испитивању тржишта.
Миле дуго живи у другом
браку са Видом, банк ар
ским економистом и женом
која је рођена у Словенији,
у српској официрској поро
дици, пореклом из источне
Србије. Вида из првог брака
има ћерке Тању и Јану. И
оне раде у фабрици Уни
кем. Тања је удата за Пете
ра Бана и имају синове Сви
та и Брина и ћерку Милу.
Тања је као дипломирани
правник експерт за марке
тинг. Јана са мужем Анже
Зихерлом има ћерку Луну.
Јана је у служби испитива
ња тржишта за производе
из Уникем фабрике.
Сви чланови Милове
породице живе у својим
кућама, у Љубљани или
ближој околини. Миле и
Вида живе сами у лепој и
пространој кући са травна
тим двориштем и пуно цве
ћа које негује Вида, у селу
Станежиче, десетак кило
метар од Љубљане.
Миомир Филиповић Фића

Споменик на Иришком венцу

П

осле шест месеци,
завршени су послови
на санацији и конзер
вацији споменик а „Слобо
да“, симбола народноосло
бодилачке борбе народа
Војводине у Другом свет
ском рату на Иришком вен
цу. Вредност радова је изно
сила 34 милиона динара, а
средства је обезбедил о
Министарство за рад, запо
шљавање, борачка и соци
јална питања.
Љубиша Шулаја, дирек
тор Завода за заштиту спо
меника културе у Сремској
Митровици, каже да је сада
овај део Националног парка
добио један леп туристички
комплекс, какав му и доли
кује.
Споменик који је подигнут
у част палих бораца, аутора
Сретена Стојановића, у
последњих неколико година
претрпео је огромна оште
ћења од крађа бронзаних
рељефа, до уништавања
постамента.
- Сведоци смо били вели

Постамент
После 66 година, откако је
споменик откривен, први пут
је урађена рестаурација каме
них делова са постаментом.
Како каже Шулаја, остало је
само да се заврши хортикул
турно уређење.

ке девастације овог споме
ника. Од крађа бронзаних
рељеф а,
униш тав ањ а
постоља споменика. Завод
је урадио пројекте конзерва
торско - рестаураторске
радове и санацију овог
монумента који је један од
најзначајнијих споменика симб ола борбе прот ив
фашизма - истиче Шулаја и
додаје:
- Цео комплекс сада је
добио расвету, и ноћу се
види са свих страна. Остало
је још да се постави видео надзор, и све то би требало
да спречи нове крађе, како
обнова не би била узалуд
на.
Споменик „Слобода“ на
Иришком венцу, једно од
препознатљивих обележја
Фрушке горе, подигнут је
1951. године у знак сећања
на све Војвођане погинуле у
Другом светс ком рату.
Постављен је на кружној
каменој бази из које се узди
же обелиск на чијем врху се
налази монументална жен
ска фигура са уздигнутим
рукама која симболише сло
боду. На постољу је поста
љена алегоријска предста
ва устаника са оружјем и
заставом, док се у горњем
делу постоља са све четири
стране развија бронзани
рељеф са сценама из анти
фашистичке борбе народа
Војводине.
С. Костић
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ИНТЕРВЈУ: ТИХОМИР СТАНИЋ

Учио сам уз многе глумце,
али сам код Даре „докторирао“

Тихомир Станић

Г

лумца Тихомира Станића публика
свакако највише зна из познате
серије о паду династије Обрено
вић, где је играо краља Александра
Обреновића, или новије, као инспекто
ра Марјановића у серији „Убице мог
оца“. Међутим, Тихомир је највише
улога, сигурно преко 100, остварио у
позоришту. Једна од тих представа са
којом је гостовао у Руми је „Љубав,
љубав, љубав“ када смо и за наше
новине разговарали са овим познатим
глумцем.

: Више пута сте у пред
MМNOVINE
НОВИНЕ:
ставама београдског Атељеа 212
глумили у Руми, а једно време, на
почетку каријере, постали сте и члан
сталног ансамбла овог познатог
позоришта.
ТИХОМИР СТАНИЋ: Ја сам у Атеље
дошао 1986. године и тада сам тамо
играо своју прву представу „Пред огле
далом“, а годину дана касније добио
сам стални ангажман. Иначе, моја прва
представа је била у СНП у Новом Саду,

где сам и дипломирао. Тамо сам играо
1981. године, за отварање СНП, пред
ставу „Болна земља“ Дејана Мијача, а
гостовао сам у београдским позори
штима. Добио сам понуду да пређем у
Атеље, тада је Муци Драшкић био
управник Атељеа, заиста велики управ
ник. После двадесет година сам и дао
отказ у Атељеу, имао сам и сукобе са
њим, али то не мења чињеницу да је он
био велики човек. Тај текст за предста
ву „Пред огледалом“ писала је Ивана
Димић, добитница НИН-ове награде,
ту сам играо Андреју Белог, великог
песника.
У представи „Љубав, љубав,
љубав“ играте са Даром Џокић која
је и сама од почетка своје каријере у
Атељеу 212.
- И овде смо пар, „шлепа се“ Дара уз
мене, она је мало старија /смех/ учио
сам уз многе глумце Перу Краља, Ђузу
Стојиљковића, Жигона, Љубу Тадића,
али сам код Даре докторирао, она је
мој ментор докторских студија. Она је

значајна и озбиљна глумица, уз то
саврш ен партн ер и генер алн о,
захваљујући њој сам за мене, не знам
како то изгледа за публику, остварио
видан и осетан професион
 ални помак
– наравно и кроз године играња, зрело
сти и искуства, али и захваљујући Дари
која је један од партнера који су битно
утицали на моје глумачко сазревање.
Имали сте велики број улога у
позоришту, много више него на фил
му или ТВ, како се опредељујете за
улоге?
- Ваше улоге вас увек нађу. Давно
сам схватио да ни за једном улогом не
треба чезнути ни жалити, свако одигра
своје улоге, а оне који су други одигра
ли су биле њихове, њима намењене. У
велики број улога сам ја ускочио, нисам
их добио у старту, него је неко одустао,
па су звали мене, јер сам био познат
као неко ко за кратко време може да
савлада текст и улогу. Онда се тако
људи наваде, па кад им је густо, онда
мене зову. То ми је раније представља
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ло велики изазов, сад већ не и већ дуго
то не радим. Ускочио сам тако и у
„Мрешћење шарана“, имао сам снима
ње до пола осам, а у осам је била
представа, и одиграо сам је. Више не
бих смео да ризикујем и не ослањам се
више на то што наводно могу брзо да
научим текст, него се богами, припре
мим, јер немам више ни ту концентра
цију, храбрст на крају крајева, ни ту
лакомисленост младости. Са свима
нама је тако.
У Бразилу сте добили глумачку
награду за улогу у филму „Неприја
тељ“ - то је неки занимљив, готово
егзотичан податак из ваше каријере.
- Ја сам поносан на ту улогу, а и код
нас сам добијао неке награде за ту
улогу. Лепо ми је било јер нисам ни
знао за тај фестивал, филм је отишао
тамо и лепо је када добијете награду
негде где вас нико не зна. Ми смо мала
средина и ја некад унапред могу да
предвидим све награде на неким
фестивалима, када видим ко је у жири
ју. Ко је с ким ишао у школу, ко се с ким
забављао, за кога мисле ред је, кога
треба сад – нису награде нека објек
тивна слика вредности, али је лепо
добити их. Ако остане филм и ако то
нешто вреди, онда то вреди без обзира
да ли је то неки жири наградио или
није. У позоришту ми немамо ту срећу
да оно што је добро и квалитетно, буде
сачувано. Нема више озбиљних крити
чара, а када би се вратили у прошлост,
можда ни њихови савременици њих
нису доживљавали као квалитетне, то
је све баш релативно. Остане неко
сећање у публици, неко узбуђење,
неки узвишени тренутак који се деси
између публике и глумца понекад, то
памти тело и то остане негде. Шта је у
суштини битно у нашој уметности? Да
сачувамо ту радост игре и да тражимо,
док играмо неко лично задовољство и
личну сатисфакцију, јер ако тога нема,
све остало је, мучење и бесмислено
потпуно.
Да ли сте поборник да се неке
добре представе сниме за ТВ, као
што можемо да видимо да је случај
са неким старим представама које
се емитују на РТС 2?
- Добро је да се сними, да остане
нешто као траг, али то нема везе, сни
мак позоришне представе је као сладо
лед кроз стакло, нема укуса, нема
мириса. Зато је позориште примамљи
во и глумци га воле, зато што је то тре
нутак, то је само питање тог тренутка.
Вечерас је ова представа јединствена,
тај спој публике, људи, као и глумачки,
у међусобним односима, та неизве
сност и могућност да се деси нешто
велико и лепо или не, то је оно што је
привлачно. Наравно постоји и један
професион
 ални стандард који смо
дужни да испунимо, али то је само
стандард и када би остало само на том
професионалном односу, онда је то
ништа. Али та шанса да се нешто деси,
да варница заискри и да она запали
неку ватру у срцима публике – због те
шансе вреди се бавити овим послом.

Ипак сте широј публици познати
по серијама и улогама као Алексан
дар Обреновић и сада инспектор
Марјановић у крими серији „Убице
мог оца“. Да ли ћемо у наредној
сезони открити да ли је инспектор
више позитиван или негативан лик?
- Тек се сад замутило око тог лика, ја
никад нисам претпостављао да ћу
играти неког тако „зезнутог“, тако неког
опасног полицајца, то није у мојој при
роди и није било на листи мојих жеља.
Ја нисам хтео да играм раније у ТВ
серијама и ТВ сам доживљавао као
неку конфекцију – као велике робне
куће, стотине истих одела, само разли
чити бројеви. Ја нисам волео да гле
дам ни серије јер ме гледање једне

Дара Џокић је
значајна и озбиљна
глумица, уз то
савршен партнер и
генерално,
захваљујући њој сам
за мене,
не знам како то
изгледа за публику,
остварио видан
и осетан
професионални
помак

епизоде обавезује да гледам и друге.
Као млад глумац сам одбио једну
велику улогу у једној значајној серији,
јер сам чуо да ће бити 50 наставака,
мислио сам када ћу имати времена за
пробе, можда је то била заблуда,
можда сам погрешио. Знам да је Ружи
ца Сокић причала да, када се ја једном
докопам ТВ нећу се скидати са њега, и
сада сам ево снимио и серију „Пси лају
ветар носи“ са Радошом Бајићем и
његовом кћерком која је режирала и
ускоро почиње емитовање. Чуо сам да
је телевизија већ заинтересована и за
другу сезону, а прича се и да ћемо сни
мати и трећу сезону „Убице мог оца“,
појавићу се и у „Војној академији“ у
четвртој сезони, тако да сам сад
постао превасходно телевизијски глу
мац што никад нисам хтео, али прија
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ми. Те две серије требало би да се
појаве готово истовремено, а ја се
зезам једино што им је заједничко је
боја мог гласа, јер то не могу да про
меним.
У последње време о појединим
глумцима се више говори због неког
политичког ангажмана и изјава на
друштвеним мрежама. Шта мислите
о томе, као и све популарнијим тви
товима, који су посебно популарни
после победе Доналда Трампа?
- Ја сам на фејсу, то користим за
промоцију личну, као и промоцију Цеп
тер производа, ја сам њихов промотер,
а радим и као професор на Академији
уметности од ове године, дакле, радим
као коњ. Одавно је све постало вулгар
но, нећу себи више дозволити ни један
политички коментар, лепши ми је
живот и достојанственији без тога, без
обзира што много зависимо од овог
што зовемо политика, то је постало
свакдоневно блаћење једних и других.
Ја сам се ту петљао раније, али сад
бих волео да останем што даље од
политике, не интересују ме више поли
тичари, понашам се као да су из неке
друге земље.
Имате и своју продуцентску кућу,
има ли ту неких активности?
- Имао сам продуцентску кућу са нај
млађим братом који је умро и од 2013.
године нисам произвео ниједан филм.
Хтео сам да радим филм о Јасеновцу,
одустао сам од тога, јер нисам добио
никакву подршку, много сам ту изгубио
снаге, времена и живаца, мислим да
сам се у тој намери одужио свом поре
клу и крају у којем сам одрастао, сад
сам само глумац. Имам две кћерке,
једна је недавно дипломирала на
филозофији, она ми је саветник, њу
слушам. Млађа кћерка каже да ће
бити глумица, сада има 13 година.
Многи глумци кажу да не желе да
им се деца баве глумом. Какав је
ваш став?
- Ја имам са њом имао полемику.
Инсистирам да јој ја будем професор,
а она не жели, да не кажу тата јој је
професор, а ја кажем да ће то свакако
рећи. Боље ја да те научим, него неко
други, јер ја знам најбоље. Стварно
бих волео да је убедим да јој ја будем
професор, немам ништа против и
волео бих да јој помогнем, да не мора
да савлада све непознанице и препре
ке које сам ја морао. Ја сам дошао из
села, никад нисам био у позоришту,
тек на другој години сам се усудио да
уђем и одгледам представу. Лицемер
но би било да ја кажем па иди ти сама,
сама се спреми, па ако прођеш, ваљда
ја видим да ли талентована, а мислим
да јесте. Глума је занат, раније су се
занати наслеђивали, па је природно да
и једно моје дете буде глумац. Мој
отац је био несрећан што ниједан од
нас није постао учитељ, а ако се вра
тим у продукцију и треба ми нека мла
да глумица, нећу ни правити кастинг,
одмах ћу јој дати улогу. 
С. Џакула
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ДОБАНОВЦИ

Дани европске баштине
Н
а целом старом континенту 26.
септембра обележава се Европ
ски дан језика, који има за циљ
да подсети на лепоту и значај европ
ске језичке разноврсности. А управо 26.
септембра у Добановцима у Словачком
дому, одржан је програм у оквиру мани
фестације „Дани европске културне
баштине“.
Није то први пут, каже Жељко Чапе
ља, председник СКПД „Шафарик“ и
додаје да су у оквиру програма члано
ви овог друштва припремили етно изло
жбу ручних радова, народних ношњи,
сувенира, књига, часописа, слика Весне
Димитријевић, старих и уметничких
фотографија Петра Дешића о животу
Словака у Добановцима. Актив жена из
Добановаца се такође укључио у про
грам богатом понудом традиционалних
колача и презентацијом здраве хране,
док је удружење жена из Сурчина при
премило изложбу у складу са овогоди
шњом темом – културно наслеђе и при
рода.
Иако су Добановци село са малим
бројем Словака, моментално то није ни
200, ипак се труде да организовањем
али и учешћем на бројним манифеста
цијама да очувају своју културу, тради
цију, обичаје.
- Редовно одлазимо на фестивале и

смотре које организују словачке инсти
туције. Пре неколико година смо се
укључили у ову европску манифеста
цију, а ове године паралелно је одржан
као део манифестације „Битеф поли
фонија“ у Београду. Тако је у Добанов
цима одржана радионица под називом
„Структура кореографије и интерактив

ни позоришни дијалог између учесника
и публике“ - истиче Жељко Чапеља.
На овај начин су се чланови СКОС
„Шафарик“, Месни одбор Матице Сло
вачке и актив жена из Добановаца
укључили не само у манифестацију
„Дани европске баштине“ већ и у Међу
народни мултидисциплинарни фести

Dni európskeho dedičstva
N
a celom starom kontinente sa 26.
septembra oslavuje Európsky deň
jazykov, ktorý má za cieľ poba
viť, poučiť a pripomenúť krásu a význam
európskej jazykovej rozmanitosti. A práve
26. septembra v sriemskej dedinke Doba
novce, v Slovenskom dome sa konala
výstava a program pri príležitosti podujatia
Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

A nie je to po prvýkrát, hovorí Žeľko
Čapeľa, predseda SKOS Šafárnik z Doba
noviec a pokračuje, v rámci programu nain
štalovali sme výstavu ručných prác, výšivi
ek, suvenírov, kníh, časopisov, ľudového
kroja, obrazov Vesny Dimitrijevićovej,
starých ale aj umeleckých fotografií Petra
Dešića o živote Slovákov v Dobanovciach.
Spolok dobanovských a žien sa zapojil do

podujatia predajom tradičných koláčov, a
prezentovaním zdravej výživy, kým Zdru
ženie žien zo Surčina pripravilo výstavu v
súlade s témou podujatia kúltúrne dedič
stvo a príroda.
Hoci sú Dobanovce dedinkou s malým
počtom Slovákov, momentálne je to nie
ani 200, predsa sa snažia organizovaním
a zúčastňovaním na podujatiach zachovať
svoju kultúru, tradíciu a obyčaje.
Pravidelne odchádzame na festivaly
a prehliadky, ktoré organizujú slovenské
inštitúcie. Pred niekoľkými rokmi sme sa
zapojili aj do tohto európského podujatia.
Tohto roku paralelne prebiehala aj jed
na časť festivalu ExploreZ, ktorý je časťou
podujatia Bitef polyfónie v Belehrade. Tak v
Dobanovciach bola dielna - Štruktúra chore
ografie a nasledoval interaktívny divadelný
dialóg medzi účastníkmi a publikom. Na ten
to spôsob sa členovia SKOS Šafárik, MOMS
Dobanovce a Aktív žien z Dobanoviec zapo
jili nielen do programu Dňa európskeho
dedičstva, ale aj do Medzinárodného
multidisciplinárneho festivalu o divadle,
umení a spoločenskom vplyve. Festival
je súčasťou veľkého európskeho projektu
Caravan Next – Umenie kŕmi budúcnosť,
ktorý podporuje holandské veľvyslanec
tvo z Belehradu. Organizujú ho ZID teter z
Amsterdamu v splupráci s POD teatrom z
Belehradu.
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вал о позоришту, уметности и друштве
ном утицају. Фестивал је део великог
европског пројекта „Уметност храни
будућност“ и подржала га је амбасада
Холандије у Београду.
- Претпоследњег дана фестивала 30.
септембра у Центру за културну декон
таминацију у Београду представили су
се учесници са инсценацијом, концертом
са музиком, песмом и ритуалима разли
читих култура под називом „Љубав, хлеб
и приче“. Пред публиком у Београду
поред мене успешно су наступили све
штеница Словачке евангеличке цркве у
Београду Ана Петровић – Петрак, све
штеница Адвентистичке цркве Маријана
Васиљевић, певачица Данијеа Грекса.
Словачку културу поред чланова СКПД
„Шафарик“ представио је и „Талија теа
тар“ из Словачке. Поред њих учествова
ли су и представници из Данске, Холан
дије, Египта, Кине, Јапана. Било је то
ново искуство за нас и желео би да ова
манифестација постане традицион
 ална
у нашем друштву, као у неколико већих
градова у Србији - каже Чапеља.
Иначе „Дани европске културне
баштине“ се у Србији одржавају од 2002.
године и представљају својеврстан пра
зник културе и туризма са циљем да се
на најбољи начин презентују специфич
ности културне баштине народа и наци
оналних заједница у држави. Требали
би пре свега да подигну свест о богатом
спектру разноврсних култура народа на
старом континенту.
А. Симоновић
Фото: Архив СКПД „Шафарик“
Okrem toho, že jedna časť festival bola
vo vašej dedine, niekoľko vás sa zúčast
nilo aj ústredného programu v Belehrade.
V predposledný deň festivalu, v sobo
tu 30. septembra v Stredisku pre kultúrnu
dekontamináciu v Belehrade usporiad
 aný
bol divadelný koncert s hudbou, spevom
a rituálmi z rozličných kultúr pod názvom
Láska, chlieb a rozprávky, poznamenal
Čapeľa a dodal. Okrem mňa pred obecen
stvom spoločným sólovým spevom a hrou
sa predstavili farárka SEAVC v Belehra
de Anna Petrovićová-Petráková, pastor
ka Cirkvi adventistov Marijana Vasiljević,
speváčka Daniela Greksová. Slovenskú
kultúru predstaví SKOS Šafárik z Doba
noviec a Tália teater zo Slovenska. Tiež
vystúpili aj predstavitelia z Dánska, Holan
ska, Egypta, Činy, Japónska. Bola to nova
skúsenosť pre nás a prial by som si, aby
sa toto podujati stalo tradičným v našom
spolku ako je to v niektorých väčších
miest v Srbsku.
Inak V Srbsku sa dni kultúrneho dedič
stva každoročne pripomínajú od roku 2002
a zároveň predstavujú svojrázny sviatok
kultúry a turizmu s cieľom čo najlepším
spôsobom zviditeľniť a poukázať na špe
cifické formy kultúrneho dedičstva naro
da I národnostnýchspoločenstiev v danej
krajine. Mali by primárne povzdvihnuť
povedomie Európanov o bohatom spektre
rozmanitej kultúry národov žijúcich na sta
rom kontinente.
A.Simonovićová
foto – Archív SKOS Šafárik
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Сабор библиотекара

О

вогодишњи, 54. Сабор библиотекара
Сремa одржан је у Иригу 6. октобра.
Госте је у име домаћина поздравила
директорка Српске читаонице у Иригу Вера
Новковић, а потом и овогодишњи председа
вајући Организационог одбора Сабора Рајко
Секулић, директор Библиотеке „Глигорије
Возаровић“ из Сремске Митровице.
Учесници Сабора сваке године обележавају
најзначајније датуме и јубилеје из наше кул
турне и научне прошлости. Тако је на тему
„175 година првог српског читалишта - Срп
ске читаонице у Иригу“ говорила Вера Нов
ковић. Председница Подружнице библиоте
кара Срема Ружица Станковић представила
је рад Подружнице поводом 45 година њеног
постојања.
Пошто ове године Србија обележава више
значајних јубилеја од којих, за књижевност,
један од важнијих је 125 година од рођења
јединог српског Нобеловца Иве Андрића, те
је на тему „Иво Андрић данас“ говорио док
тор књижевних наука проф. Михајло Пантић
из Београда. Ученици средње школе из

Ирига припремили су изложбу о Андриће
вом животу и делу.
Традиционално се на Сабору уручује и годи
шња награда „Доситеј Обрадовић“ коју
Подружница додељује библиотечким радни
цима за допринос развоју библиотекарства,
ширењу књиге и писане речи. Добитница
награде за 2017. годину је Биљана Гвоздић,
школски библиотекар у ОШ „Растко Нема
њић - Свети Сава“ у Новој Пазови. Поводом
одласка у пензију Весне Петровић, библио
текара у сремскомитровачкој библиотеци, у
знак захвалности за свој предан и плодоно
сан рад у библиотекарству уручен је скро
ман поклон - књига. Обичај је и да се на
Сабору колегама представи библиотекар
писац. То је ове године била Олгица Субо
тић из библиотеке у Старој Пазови.
У музичком делу програма учествовали су
Наталија Драгичевић, етномузиколог из
Врдника, а поводом 250 година од рођења
Филипа Вишњића и народни гуслар Марко
Шћепановић извео је неколико песама.
Р. С.

РЕЗЕРВАТ ЗАСАВИЦА

МИТРОВАЧКА ГАЛЕРИЈА

У четвртак, 12. октобра у Специјалном резервату
природе Засавица одржана је прва радионица у
оквиру прекограничног пројекта са Хрватском „Eco
Wet – Процена екосистемских услуга мочварних
екосистема у прекограничном подручју Хрватска –
Србија“.
У резервату су се окупили сарадници на пројекту
из Хрватске, невладина организација за заштиту
природе „Зелени Осијек“ и Агенција за управљање
заштићеним природним вредностима на подручју
Осијечко - барањске жупаније, а са српске стране
Покрет горана Сремска Митровица, који је носилац
пројекта и главни партнер Завод за заштиту приро
де Војводине.

Изложба Михајла Ђоковића Тика
ла која је у Галерији „Лазар Возаре
вић“ у Сремској Митровици органи
зована од 9. до 31. маја ове године
послужила је као главна препорука
да Тикало постане добитник врло
престижне награде у култури, награ
де Вукове задужбине.
Изложба у Галерији је приказала
на јединствен начин ретроспективу
стваралаштва овог аутора. Како су
дела углавном скупљена из приват
них колекција, љубитељима фанта
стике је ово била јединствена при
лика да на једном месту погледају
најбоље радове Тикала.
- Студиозно и врло захтевно при
премање изложбе се исплатило, а
признање је стигло у виду ове
награде. Галерија „Лазар Возаре
вић“ ће и убудуће наставити са ква
литетним изложбама и програмима
– напомиње директор ове установе
културе Милан Маринковић.

Пројекат са Хрватском

Награда
за Тикала
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VREMEPLOV
18. октобар
1692. Постављен камен - теме
љац Петроварадинске тврђаве
код Новог Сада, која је постала
једно од најзначајнијих аустриј
ских стратешких утврђења у
борби против Турака.
1867. САД формално преузеле
суверенитет над Аљаском, коју
су 30. марта 1867. купиле од
Русије за 7,2 милиона долара.
1922. Основана Британска
радио компанија, ББЦ.
19. октобар
1813. Код Лајпцига окончана
Битка народа, у којој су уједи
њене војске више европских
држава, предвођене Русијом,
Пруском и Аустријом, поразиле
Наполеона и присилиле га на
повлачење преко Рајне.
1932. У Београду отворен
Коларчев народни универзи
тет, задужбина Илије Милоса
вљевића Коларца, који је у ту
сврху тестаментом завештао
око 50.000 дуката.
20. октобар
1944. Јединице Народноосло
бодилачке војске Југославије,
под командом генерала Пека
Дапчевића, и Црвене армије,
под командом генерала Влади
мира Ивановича Жданова,
ослободиле, у Другом свет
ском рату, Београд.
1971.
Канцел ар
Зап адн е
Немачке Вили Брант добио
Нобелову награду за мир.
21. октобар
1805. У бици код Трафалгара
Британци под Хорацијом Нел
соном поразили су француско
- шпанску флоту без иједног
изгубљеног брода.
1941. Немци су у Крагујевцу у
Другом светском рату стреља
ли више од 7.000 цивила, међу
којима и ученике крагујевачке
гимназије.
22. октобар
1883. У Њујорку извођењем
опере „Фауст“ отворена опер
ска кућа Метрополитен.
1964. Словеначки гимнастичар
Мирослав Церар освојио злат
ну медаљу на Олимпијади у
Токију.
23. октобар
1940. Рођен је бразилски фуд
балер Едсон Арантес до Наси
менто, познат као Пеле, који се
сматра најбољим играчем у
историји фудбала.
1983. На акушерској клиници у
Загребу рођена је прва југосло
венска беба из епрувете.
24. октобар
1882. Немачки бактериолог
Роберт Кох открио бактерију
која изазива туберк ул озу,
Кохов бацил.
1912. Победом Прве српске
армије под командом регента
Александра Карађорђевића
над турском Вардарском арми
јом Зеки-паше завршена Кума
новска битка, у Првом балкан
ском рату.

18. OKTOBAR 2017.

HOROSKOP
ОВАН: Налазите се у
сјајној форми и имате
занимљиве идеје које
делују врло подсти
цајно на вашу околину. Вашу
добитну комбинацију предста
вља спој лепих и корисних ства
ри у различитим правцима. Осе
ћате емотивни занос и инспири
сани сте да учините нешто
посебно како бисте усрећили
вољену особу. Ослоните се на
своју интуицију.

ВАГА: То што су око
вас добре пословне
понуде не значи, да
заврши одлуку треба
доносити на пречац или без кон
султације са поузданим партне
рима. Због нечијег разумевања
сваки погрешан потез можете
исправити лако и без материјал
ног губитка, али поштедите себе
од непотребне тензије. Осећате
да нешто није онако као што при
жељкујете.

БИК: Најбоље реше
ње је да се определи
те за опцију која омо
гућава напредовање
на пословној лествици на разли
читим нивоима. Потрудите се да
будете пажљиви са улагањем
новца. Импонује вам нечија
пажња и комплименти, нови
сусрети на вас делују врло под
стицајно. Доживљавате нову
емотивну блискост у односу са
партнером.

ШКОРПИЈА: Касно је
да коригујете своје
пословно – финансиј
ске пропусте или да
мењате започету стратегију у
договору са сарадницима. Досто
јанствено и без сувишних пита
ња прихватите критику која сти
же на вашу адресу. Уколико вам
је стало да се вратите на пређа
шњу позицију, сачекајте погодан
тренутак и нечији позив.

БЛИЗАНЦИ: Прилич
но сте се запетљали
у неке пословно –
финансијске догово
ре и сада вам није лако да из
свега тога и изађете на добар
начин или као победник. На кра
ју, ипак морате одлучити до чега
вам је више стало, да ли до
моралне сатисфакције или до
новчаног добитк а. Компромис
какав бисте желели није могуће
остварити .
РАК: Направили сте
добру пословну про
цену и захваљујући
разним вештинама
које користите у преговарању
успевате да остварите све своје
планове. Ипак угледајте се на
једну особу из свог окружења
која може да вам помогне прили
ком решавања новчаних питања.
Пролазите кроз различите фазе
емотивног расположења.
ЛАВ: Предано ради
те на свим задацима
које имате и дајете
добар пример својим
сарадницима. Околина вас ува
жава и неко је спреман да вас
награди за ваше посебне спо
собности. Најбоље је да се удру
жите са блиским пријатељима у
спровођењу неких дугорочних
планова. Не желите да донесете
неку исхитрену одлуку или да
погрешном реакцијом изневери
те нечија осећања.
ДЕВИЦА: Делујете
активно на различи
тим странама и тра
жите најбоља реше
ња за све текуће проблеме који
постоје у односу са сарадници
ма.
Захваљ ујућ и
нечијим
инструкцијама на једноставан
начин сада можете да заокружи
те и неке новчане обавезе, због
којих сте бринули у протеклом
периоду. Проверите на време
своје емотивне сумње.

СТРЕЛАЦ: Делујете
врло енергично у
сусрету са сарадници
ма и постављате неке
нове захтеве са којима желите да
унапредите своје професионално
искуство или заједнички успех.
Потребно је да имате јасну интуи
тивну перцепцију или широке
видике у сваком погледу. Љубав
не размирице прихватате као
пролазну фазу. Ослоните се на
свој заводнички шарм.
ЈАРАЦ: Имате јасне
идеје, тако да се у
сусрету са сарадни
цима не устручавате
да мењате постојаће стандарде
или нека утврђена правила.
Већина вас подржава у активно
стима које сте започели, али за
узврат од вас очекују и неке
додатне гаранције. Понекад не
разумете партнерове манире или
загонетно понашање, тако да се
расправљате тако да се распра
вљате око неважних страна.
ВОДОЛИЈА: Скоро
све што чините има
позитиван префикс и
наилази на велико
одобравање у кругу ваших
сарадника. У прилог вам иду раз
не ситуац
 ије на пословној сцени,
тако да са пар добрих потеза
можете за кратко време успешно
да испуните све своје планиране
активности. Потребно је да пока
жете више дискреције у свом
љубавном животу.
РИБЕ: Налазите се у
фази
креат ивн ог
успона и стало вам је
да унапредите свој
пословни положај. Важно је да
се опробате за савремене идеје
у начину изражавања или дело
вања. Неко вам даје добар при
мер на који начин треба да
поступате. У љубавном односу
уживате у различитим ситуација
ма. Партнер осваја сву вашу
пажњу и наклоност.

Crkveni
kalendar
Среда, 18. (5) октобар
Св. мученица Харитина; Св.
свештеномученик Дионисије
Четвртак, 19. (6) октобар
Свети апостол Тома – Томин
дан
Петак, 20. (7) октобар
Свети мученици Сергије и
Вакхо – Срђевдан
Субота, 21. (8) октобар
Преподобна Пелагија и Пре
подобна Таиса
Недеља, 22. (9) октобар
Свети апостол Јаков; Свети
Стефан, деспот српски (Сле
пи)
Понедељак, 23. (10) октобар
Свети мученици Евлампије и
Евлампија
Уторак, 24. (11) октобар
Свети апостол Филип, ђакон;
Свети Теофан Начертани

Бакин колач
са шљивама
Састојци: 3 јаја, брашно 2
шољице, гриз 2 шољице, шољица
уљa, јогурт чаша, шећер 2-3
шољице, цимет, ванилин шећер,
прашак за пециво, шљиве 1/2 кг,
какао 1 кашика, кора лимуна.

Припрема: Умутити беланца
са шећером у чврст шне. Додати
жуманца, брашно са помешаним
прашком за пециво, гриз, јогурт
уље. Тесто поделити на два дела,
у једно додати как ао и добро
измешати. Део са какаoом излити
и оставити да се пече пет минута
на 180 степени Ц. Извадити колач
и поређати шљиве подељене на
половине. Преко шљива посути
цимет. У светлији део теста дода
ти рендану кору лимуна и вани
лин шећер. Све добро измешати
и сипати преко поређаних шљива.
Пећи још 30 минута.

• Онај који води мечку –
само је корак испред.
• Зец је типичан пример:
што је брзо – то је и кусо.
• Круг сумњивих се толи
ко сузио да је угрожен и
сам центар.
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„Визура Рума“ освојила Суперкуп

У

својој првој такмичарској утакми
ци које су одиграле пред рум
ском публик ом одбојк ашице
„Визуре Рума“ су, пред око 800 гледа
лаца, бурно бодрене, освојиле Супер
куп пошто су савладалe „Јединство“ из
Старе Пазове са 3:0, по сетовима
(25:15, 25:22, 25:14).
То је био и реванш „Визуре“ које су
се реванширале за прошлогодишњи
пораз у Купу, а гошће су само у другом
сету пружиле јачи отпор. У победнич

Визура са победничким пехаром

Иван Миљковић и Слађана Ерић

ком тиму најзаслужније за победу су
Лозо са 14, Алексић са 13 и Ерић са
10, а код „Јединства“ само Вујновић са
10 поена.
Утакмицу у Руми, која је одиграна
10. октобра, посматрали су Иван Кне
жевић, генерални секретар ОСС, Иван
Миљковић, први потпредседник ОСС,
Петар Богуновић, председник ОСВ,
Слободан Бошкан, председник ССВ,

Вељко Петковић, Андрија Герић и
Васа Мијић, некадашњи репрезента
тивци и освајачи златне медаље на
ОИ у Сиднеју.
Иван Миљковић, први потпредсед
ник ОСС, предао је Слађани Ерић,
капитену Визуре из Руме, пехар и тро
феј намењен победнику 5. Суперкупа
Србије.

С. Џ.

КАРАТЕ КЛУБ „СИРМИЈУМ“

Златни у Темерину

У

недељу, 15. октобра у
Темерину је одржан
15. Интернационални
карате турнир. На такмиче
њу је учествовало 25 клубо
ва са 384 такмичара. Насту
пали су такмичари из Руму
није, Босне и Херцеговине и
Србије. У великој конкурен
цији у катама и борбама,
Карате клуб „Сирмијум“ је
освојио 35 медаља и то 13
златних, 13 сребрних и
девет бронзаних. У поједи
начној конкуренцији, златне
медаље освојили су: Вук
Петровић, Лазар Аларгић,
Срђан Илић, Владимир
Павлешин, Алекса Вулетић,
Александар Сикин и Ђорђе
Грујић. Сребре медаље
освојили су: Ема Петровић,
Младен Марковић, Влади
мир Павлешин, Зорана
Ћирић, Вања Грујић, Вук
Козлина, Срђан Ђонић и
Анас тас ија
Павлеш ин.
Бронзане медаље освојили

Каратисти „Сирмијума“

су: Хана Тупенарац, Нема
ња Жунић, Богдан Коваче
вић, Вања Грујић, Ђорђе
Грујић, Бошко Ћирић, Јован
Јелић, Лука Танасић и Игор
Спахић. У екипној конкурен
цији освојено је шест злат
них, пет сребрних и четири
бронзане медаље.

На крају турнира прогла
шени су најуспешнији так
мичари у мушкој и женској
конкуренцији. За најуспе
шније такмичаре проглаше
ни су Вук Петровић и Вања
Грујић, који су чланови
Карате клуба „Сирмијум“.
Ово такмичење је послу

жило за проверу свих такми
чара пред Куп Србије који
ће се одржати у Сремској
Митровици у новембру.
Управа клуба честита
свим такмичарима и трене
рима на оствареним резул
татима.

С. Р.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Београд: Црвена Звезда –
Мачва 4:0; Лучани: Младост –
Напредак 2:1; Земун: Земун –
Војводина 0:0; Ниш: Раднички
– Вождовац 1:1; Београд: Рад
- Спартак ЖК 0:2; Београд:
Чукарички - Јавор-Матис 0:0;
Сурдулица: Радник – Партизан
0:2; Бачка Паланка: ОФК Бачка
– Борац 1:0.

Земун: Телеоптик – ТСЦ 2:0;
Инђија: Инђија - Раднички (К)
0:2; Ужице: Слобода - Нови
Пазар 0:0; Варварин: Темнић
– Синђелић 0:2; Пирот: Раднич
ки (П) – Јагодина 3:1; Нови
Сад: Пролетер - ЧСК Пивара
3:0; Беж анија: Бежанија –
Металац 0:1; Врање: Динамо –
Будућност су играли у понеде
љак.

Оџаци: Оџаци - Братство
1946 0:2; Бечеј: Бечеј 1918 –
Цемент 5:0; Панчево: Динамо
1945 – Омладинац 2:0; Нови
Сад: Црвена Звезда - Раднички
(З) 1:2; Бачки Јарак: Младост
(БЈ) - Бачка 1901 1:1; Сакуле:
Борац - Раднички (СМ) 2:1;
Нова Пазова: Раднички (НП) Железничар 1:0; Шид: Раднич
ки (Ш) – Дунав 2:4.

Лаћарак: ЛСК - Хајдук (Д)
0:1; Шајкаш: Борац (Ш) – Југо
вић 3:1; Нови Сад: Индекс Хајдук (Ч) 0:3; Ердевик: Слога
(Е) – Подунавац 3:1; Нови Сад:
Борац (НС) – Славија 3:0; Вој
ка: Сремац – Кабел 2:1; Теме
рин: Слога (Т) - Хајдук (Б) 3:0;
Купиново: Купиново – Једин
ство 0:2.

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

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

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

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

12 10 1 1 28:2 31
12 8 3 1 24:9 27
13 8 2 3 16:10 26
12 7 4 1 27:12 25
13 7 4 2 22:11 25
13 6 3 4 12:10 21
12 5 4 3 15:16 19
13 5 2 6 21:20 17
12 4 3 5 16:17 15
13 4 3 6 13:25 15
12 3 5 4 9:14 14
13 4 1 8 18:24 13
13 2 4 7 11:22 10
13 2 2 9 13:25 8
13 2 2 9 7:20 8
13 2 1 10 9:24 7

8
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

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

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

19
19
19
18
17
14
13
11
11
11
10
9
8
7
6
4

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
6
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
2
0
0
0

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

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

33:4
17:8
20:15
17:5
14:13
16:5
13:12
14:10
11:13
11:13
14:18
9:10
14:20
5:20
3:17
6:34

27
20
19
18
18
17
16
15
13
12
11
10
7
3
1
0

9 8 0 1 22:5 24
9 7 2 0 22:7 23
9 6 1 2 17:12 19
9 5 3 1 22:13 18
9 5 2 2 16:11 17
9 4 2 3 15:10 14
9 4 2 3 12:14 14
9 4 1 4 10:8 13
9 3 1 5 16:18 10
9 2 4 3 11:13 10
9 2 3 4 7:10 9
9 2 3 4 9:14 9
9 3 0 6 10:16 9
9 2 2 5 15:23 8
9 1 1 7 10:23 4
9 0 1 8 6:23 1

СРЕМСКА
ЛИГА

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ПЕЋИНЦИ

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Кленак: Борац (К) - Борац (М)
2:0; Адашевци: Граничар 1923
– Напредак 2:0; Хртковци: Хрт
ковци - Први Мај 1:1; Инђија:
Железничар – Слобода 1:0;
Љуково: Љуково – ПСК 0:1;
Витојевци: Партизан – Рудар
3:0; Рума: Словен - Јадран 1:0;
Мачванска Митровица: Под
риње – Будућност 2:1.

Чалма: Слога – Фрушкого
рац 2:3; Кузмин: Граничар (К)
– Напредак 0:3; Сремска
Митровица: Митрос - Доњи
Петровци 2:1; Вишњићево:
Хајдук - Граничар (О) 3:0; Рав
ње: Зека Буљубаша - Бикић
Дол 3:0; Пећинци: Доњи Срем
2015 – Полет 0:4; Рума: Фру
шка Гора – Брестач 0:0;
Шашинци: Слобода – Младост
0:4.

Ашања: Камени – Ловац 4:0;
Деч: Сремац – Витез 3:0 утакми
ца је заврсена прекидом; Огар:
Шумар – Младост 2:1; Сибач:
Словен - Хајдук 1932 0:3.

Засавица: Слога (З) – БСК
1:1; Ноћај: Ноћај - Борац (ВР)
7:0; Сремска Рача: Срем –
Напредак 3:0; Планинац је био
слободан.

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

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

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
6
6
6
5
5
3
4
3
3
3
2
1
2
1
1

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

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

15:6
20:4
12:3
18:10
20:7
15:10
8:9
10:15
13:15
14:21
11:12
6:13
11:21
7:12
12:18
4:20

24
20
19
19
18
16
12
12
11
9
8
8
7
6
6
5

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Шид: Једнота – Напредак
1:3; Моровић: Јединство Ердевик 2017 2:0; Беркасово:
Сремац – Синђелић 5:0; Куку
јевци: Обилић 1993 - Граничар
8:0; Љуба: Јединство (Љ) - ОФК
Бачинци 0:3; Батровци: Омла
динац - ОФК Бингула 1:0.
01. Напредак
02. Обилић
03. Јединс. (М)
04. Ердевик
05. ОФК Бачин.
06. Сремац
07. ОФК Бинг.
08. Синђелић
09. Омлади.
10. Једнота
11. Граничар
12. Јединс. (Љ)

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

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

23:7
28:9
18:9
16:8
20:10
23:14
13:10
12:16
11:21
14:18
8:33
7:38

23
22
19
19
16
14
9
9
9
8
4
0

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

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

25:8
20:10
27:6
16:15
16:15
20:15
17:13
18:14
14:13
13:25
15:17
18:21
9:11
12:18
12:29
3:25

22
20
19
18
16
15
15
13
13
13
12
10
8
7
4
0

7
6
7
7
7
7
7
6
6
6

5
5
3
4
2
2
1
1
0
0

2
1
4
0
3
3
2
1
3
1

0
0
0
3
2
2
4
4
3
5

26:9
16:4
17:7
14:11
11:10
9:11
8:18
5:14
3:10
4:19

6
6
5
3
3
2
1
0

0
0
0
1
0
1
1
1

1
1
2
3
4
4
5
6

20:5
21:8
18:9
15:12
11:13
13:22
10:23
6:22

18
18
15
10
9
7
4
1

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

5
4
5
4
5
6
5

3
3
2
2
1
1
0

2
1
2
1
2
1
1

0
0
1
1
2
4
4

22:3 11
13:1 10
8:8
8
8:9
7
10:8 5
5:24 4
1:14 1

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

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

6
6
4
4
4
4
4
2
2
1
1
1

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

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

11:5
38:8
15:4
15:12
17:9
21:10
13:7
13:28
12:27
4:23
7:23
7:17

19
18
15
15
14
13
12
7
6
5
4
3

Шатринци: 27-Октобар –
Борац 2:4; Краљевци: Једин
ство (К) – Војводина 2:0; Вогањ:
Слога – Граничар 7:1; Павлов
ци: Младост – Сремац 1:2; Пла
тичево: Јединство (П) - Једин
ство (Ру) 0:0; Мали Радинци:
Фрушкогорац – Полет 1:1.

Трка за срећније детињство

Ириг: Раднички - Цар Урош
4:0; Крушедол: Крушедол –
Дунав 1:1; Чортановци: ЧСК Слога (К) 3:1; Марадик: Слога
(М) – Фрушкогорац 3:0; Јарков
ци: Борац – Планинац 1:1.
Крушедол
ЧСК
Раднички
Слога (М)
Дунав
Слога (К)
Планинац
Цар Урош
Фрушког.
Борац

7
7
7
7
7
7
7
7

РУМА

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Младост
Хајдук
Шумар
Сремац
Камени
Ловац
Витез
Словен

17
16
13
12
9
9
5
4
3
1

Т

радицион
 ална „Трка за
срећније детињство“
која се годинама орга
низује у оквиру Дечије неде
ље, одржана је у Руми 13.
октобра.
Као и претходних година
деца су трчала Главном
улицом, а дужина је зависи
ла од узраста, будући да су
се такмичили малишани од
пет година, предшколци, а
потом и ученици свих разре
да основних и средњих шко
ла.

Организатори су Црвени
крст, Атлетски клуба „Рума“
и Спортски савез општине
Рума, док је генерални
покровитељ трке Општина
Рума.
– У овој трци смо сви ми
учествовали, као ученици,
то је трка која је обележила
наше детињство и одраста
ње – рекао је Александар
Бундало, члан Општинског
већа задужен за спорт.
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ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Велик одзив грађана

У

Општој
болници
и
Дому
здравља
Сремска
Митрови
ца прошле недеље, 15.
октобра грађани су могли,
без заказивања и оверене
здравствене књижице, бес
платно да ураде ултразвук
абдомена, лабораторијски
налаз ПСА (тумор маркер
простате) и гинеколошки
преглед.
Акција, коју је покренуло
Министарство
здравља,
реализована је у Служби
за радиолошку дијагно
стику и Служби за лабо
раторијску
дијагностику
митровачке болнице и Дис
панзеру за жене митровач
ког Дома здравља. Током
осам сати, колико је акци
ја трајала, урађено је 127
лабораторијских анализа,
59 гинеколошких прегледа

Др Живко Врцељ

и 149 ултразвучних прегле
да. Четворо пацијената је
након урађеног ултразвука
абдомена послато на даљу
дијагностику, а више жена
је упућено на мамографију.
Према речима директора
Опште болнице у Сремској
Митровици др Живка Врце
ља, ова акција се спро
води у циљу превенције
малигнитета органа трбу

Др Мирослава Шево

шне дупље, простате код
мушкараца и репродуктив
них органа код жена.
- Сви они који су имали
патолошке налазе одмах
су упућени на даљу дијаг
ностику. Очекујем да ће се
наставити ова пракса бес
платних превентивних пре
гледа, за коју сматрам да
је добра, нарочито за оне
дијагностичке
процедуре

Октобар, месец правилне исхране
У Библиотеци „Глигорије Возаревић“ у
Сремској Митровици у понедељак, 16.
октобра отворена је изложба радова ликов
ног и литералног конкурса поводом обле
жавања октобра месеца правилне исхране
и Светског дана хране, као и националне
недеље промоције исхране. Том приликом
Завод за јавно здравље је наградио нају
спешније предшколце и основце из Срема.

Конкурс је расписао Завод за јавно здра
вље Сремска Митровица и Институт за
јавно здравље Србије.
Такође, у Градској кући у Сремској
Митровици поводом Светског дана хране,
Прехрамбено – шумарска и хемијска шко
ла је, у сарадњи са Градском управом за
образовање, организовала трибину.
С. К.

код који су листе чекања
дуге, као и за људе који
немају осигурање – изјавио
је др Врцељ.
Др Мирослава Шево, в.д.
директора Дома здравља
Сремска Митровица изја
вила је да су малигне боле
сти женских репродуктив
них органа у порасту, те да
су захваљујући овој акцији
Министарства
здравља,
пацијенткиње без чекања и
заказивања могле да оба
ве превентивне прегледе,
како би се болест дијагно
стиковала на време.
Грађани, највећим делом
пензионери, који су дошли
на преглед напомињу да је
добро да се овакве акци
је спроводе и у Сремској
Митровици. Они поручују
да би требало чешће орга
низовати викендом бес
платне прегледе, јер без
заказивања могу да ураде
анализе на које иначе чека
ју по неколико месеци.
Дом здравља у Руми се
такође 15. октобра укљу
чио у акцију бесплатних
превентивних
прегледа
које је, у циљу ране дијаг
ностике и превенције, као
најефикаснијег начина бри
ге о сопственом здрављу,
покренуло Министарство
здравља. 
Б. С.

