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Шта све (не)може
породиља у Србији

У овој држави лакше је
остварити повраћај ПДВ од,
рецимо, 100 милиона динара, него
право на породиљско боловање

П

олемика између министарке Зоране Михајловић и
владике Иринеја Буловића сем медијске нема неку
нарочиту тежину. Министарка Михајловић је одавно
на себе преузела улогу заштитнице европских вредности,
па самим тим у конзервативном друштву какво је овда
шње и прилику да јој лепи етикете сваки поштени Србин
енд Српкиња који се залаже за чување традиције и све
остало што та дисциплина подразумева.
Можда се неко понадао да ће премијерка Ана Брнабић
стати у одбрану жена, али дотична се потпуно погубила
на најјачој политичкој функцији у земљи, па док се не про
нађе или док је Вучић на смени, нека госпођа – госпођица
вредно ради на дигитализацији, да је не узнемиравамо.
Прича о наталитету је као прича о привредном расту.
Није довољан, али радимо све што је у нашој моћи да се
он подигне. И привредни раст и наталитет.
А како заштита породиља ни трудница изгледа у ствар
ности, од које су подједнако далеко и владика Иринеј и
министарка Михајловић и дигитална премијерка Брнабић?
Када би неко од поменутих бар једном покушао да се
избори за породиљско боловање било које запослене
жене у Србији можда би му заиста било јасно о чему се
ради. Овако, могу да се гађају високоумним говорима док
не изнемогну, али трудницама од тога боље бити неће.
Скениран списак потребних докумената за трудничко
боловање изгледа подугачак, али не бојте се, у појединим
ставкама треба заправо прибавити више десетина папира,
што све заједно чини поголему хрпу папира. Па кад тако
натоварени документацијом дођете на шалтер било које
општине, онда вам прича о наталитету изгледа сасвим
другачије.
Све у свему, у овој држави лакше је остварити повраћај
ПДВ од, рецимо 100 милиона динара, него право на поро
диљско боловање. Бар што се тиче процедуре и докумен
тације. За повраћај ПДВ-а довољно је да у ПДВ пријави
штиклирате кућицу за поврат, а за породиљско боловање
има још једном да се породите пред општинским шалте
ром. Међутим, у лов на документа за породиљско обично
не иду породиље, него послодавци, па је сасвим јасно
зашто сви беже ко ђаво од крста од трудне раднице. Није
овде реч о новцу, него о губљењу времена и живаца. И
сваки послодавац ће рећи, ма далеко ти лепа кућа, иди па

се порађај код неког другог. Додуше има и оних који саве
сно и прописно извршавају своје обавезе према трудница
ма, али такве нико не помиње нити се труди да им помог
не.
На приложеном списку посебно је занимљива ставка
под редним бројем 2. Чувени извод из матичне књиге
рођених. И може Брнабићка да труби колико хоће, може
да мења закон о управном поступку и прописује казне,
могу секире да падају, не вреди, извод треба, па треба. А
суштина је у томе да се он (извод) извади на једном
општинском шалтеру, па се однесе на други општински
шалтер. И тако у круг. Док не попадамо. Или изумремо.
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МИТРОВАЧКА БОЛНИЦА НА СУДУ ЗБОГ ЛЕКАРСКИХ ГРЕШАКА СВОЈИХ ЛЕКАРА

Грешке лекара Болницу
коштале 12 милиона динара
Судско медицинско вештачење Медицинског
факултета у Београду, потврдило је да је
Драгутин Бањац, који је 3. априла 2015. године
умро у митровачкој Општој болници –
неадекватно лечен, пошто су уочени пропусти
ординирајућих лекара (види текст доле). То се
види из извештаја који потписују лекари вештаци
проф. др Ђорђе Алемпијевић и доц. др Михаило
Илие, у извештају који је достављен Основном
суду у Сремској Митровици, где се води судски
спор за накнаду штете. То је био повод да
затражимо мишљење директора Опште болнице
др Живка Врцеља о судским процесима који
Болницу прилично коштају

П

ротив Опште болнице у Срем
ској Митровици због учињене
лекарске грешке у последњих
пет година вођено је укупно 15 суд
ских спорова. Седам је окончано и у
свих седам случајева Болница је
изгубила, док је осам судских поступ
ка и даље у току. На основу ових
седам судских пресуда, Општа бол
ница у Сремској Митровици је поро
дицама оштећених исплатила укупно
12.150.000 динара. Најнижа сума
која је исплаћена износи 500.000
динара, а највиша 2,5 милиона дина
ра. Укупна потраживања по тужбе
ним захтевима за ових 15 судских
поступака износе 17 милион
 а дина
ра. То значи да се новцем пореских
обвезник а Срема плаћају грешке
лекара.

О ЧЕМУ СУ М НОВИНЕ ПИСАЛЕ ПРЕ ГОДИНУ
ЈОШ ЈЕДНА ОД АФЕРА У МИТРОВАЧКОЈ БОЛНИЦИ ЗА ВРЕМЕ ДОК ЈЕ ДИРЕКТОР
БИО ДР МИРОСЛАВ КЕНДРИШИЋ

Смрт у присуству лекара
Драгутин Бањац побегао је из Осијека у Шид, како би од страхота рата
спасао своју породицу. Смрт је нашао у митровачкој Болници, како тврди
његова породица, због неадекватног лечења, с обзиром да је боловао од
шећерне болести. Због тога, његова породица је Основном суду у Сремској
Митровици поднела тужбу. Бивши директор Болнице др Мирослав Кендри
шић одбијао је да о овом случају разговара за М НОВИНЕ.
За разлику од бившег директора Болнице, хирург др Владимир Филипо
вић рекао је новинару М НОВИНА да би радо одговорио на сва новинарска
питања, али, као и сви запослени, има забрану од стране директора Бол
нице, да самостално даје изјаве за јавност. Да ли је то нешто и шта је то
желео да сакрије од јавности бивши директор др Мирослав Кендришић?

П

очетком деведесетих прошлог
века, бежећи од ужаса рата, у
Шид се са својом породицом
доселио из Осијека, Драгутин Бањац.
Ако је спасао главу од рата, није је
спасао у митровачкој Болници, где је
преминуо 3. априла прошле године.
Његова ћерка Александра Трбоје
вић, приватна предузетница из Срем
ске Митровице, тврди да је њен отац
умро услед неадекватног лечења и

због тога је, заједно са братом Рајком
и мајком Надом Бањац, тужила
митровачку Општу болницу, где се
још увек води судски спор.
Како стоји у тужби, Драгутин Бањац
је почетком фебруара, приметио
раницу на нози, изнад aхилове тети
ве, пречника једног центиметра. Као
дијабетичар одмах се јавио лекару
специјалисти, али пошто су га докто
ри завлачили, болест је кренула

нагоре, па је у болницу примљен 15.
марта прошле године, на хируршко
одељење, као пацијент др Владими
ра Филиповића. Међутим, лекари и
даље отежу са предузимањем одго
варајућих мера. Доктор Филиповић
га пита где је био до сада и каже да
није сигуран да ли ће успети да му
спасе ногу, али по речима тужилаца
не предузима ништа до 20. марта.
Доктор Филиповић од ћерке Алек
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Директор митровачке Опште
болнице др Живко Врцељ напо
миње и да откада се он налази
на челу ове здравствене уста
нове није покренут ниједан
тужбени захтев по основу
лекарске грешке.
- Од августа прошле године
до данас нико није тужио Бол
ницу због лекарске грешке. То је
захваљујући томе што се укљу
чујем у све те процесе. Обила
зим фамилије пацијената и мак
симално гледам да се не догоде
конфликтне ситуације. Када
дође до проблема, позивам
колеге да разговарају са фами
лијом, како би се ситуација
изгладила. Такође сам замолио
колеге да не опањкавају једни
друге – наводи др Врцељ.
Према подацима које смо
добили из Болнице, у 2012.
КОЛИКО КОШТАЈУ СУДСКЕ
години су покренута два судска
ОДШТЕТЕ: Др Живко Врцељ
спора, један је окончан. У 2013.
четири судска спора су вођена
по основу лекарске грешке, од којих покренуто пет судских спорова, од
су два окончана, док су у 2014. годи којих су два завршена, а у 2016. годи
ни вођена три спора, од којих су два ни је покренут један судски поступак,
окончана. 2015. је рекордна и у њој је који још није окончан.

Болница је та која исплаћује
изгубљење судске спорове из
сопствених средства, напомиње
др Врцељ.
- Свакако да ови судски проце
си оптерећују Болницу, тим пре
што је буџет болнице за ову
годину мањи у односу на прет
ходну годину. Односно, буџет је
већи само по основу повећања
плата од пет одсто, али када се
одбије то повећање за плате,
буџет за 2017. за потрошни
санитетски и медицински мате
ријал, лекове, је мањи него онај
за 2016. годину – каже директор.
На питање шта ће он као
директор Опште болнице у
Сремској Митровице предузети
поводом лекара који су радили
на штету пацијената, др Врцељ
одговара:
- Све ове лекарске грешке су
се догодиле пре мог мандата и
ја на основу тога немам права
директно да их решавам, јер је
то било у мандату мојих претходника
и то је њихова одговорност. Они су

ДАНА У БРОЈУ ОД 9. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

УМРО ЗБОГ ЛЕКАРСКОГ
НЕМАРА: Драгутин Бањац

сандре тражи да купи апарат PICO
(нека врста хипербаричне коморе),
чија је цена 30.000 динара по комаду.
Тачније, два таква апарата, с обзи
ром да је век трајања једног недељу
дана. Уз те апарате, ћерка Алексан
дра купује и припадајућу опрему,
али стање њеног оца не иде на
боље.
- Уместо да му буде боље, мом оцу
се стање погоршава, а шећер му ска
че на вредност 24. Када сам видела
у каквом је стању мој отац, да му је
нога помодрела, отекла и да трпи
несносне болове, тражила сам да му
се тај апарат скине са ноге. Доктор
Филиповић у том моменту није у
болници, отишао је са посла након

ТУЖИ БОЛНИЦУ ЗБОГ СМРТИ
ОЦА: Александра Трбојевић

дежурства, а нико од лекара не зна
да рукује тим апаратом. Уз помоћ
доктора Ђорђа Теодоровића, начел
ника хирургије, који му скида апарат
са ноге, по мом мишљењу прилично
нестручно, просто га кидајући, при
кључују га на инфузију. Ја тражим да
лечење настави др Горан Ивић, а 24.
марта мог оца оперишу, уз напомену
да ће остати без ноге. Уместо без
ноге, остао је без главе. Умро је 3.
априла у пола десет увече, од сепсе,
у 67. години – прича за М НОВИНЕ
ћерка покојног Драгутина Бањца,
Александра Трбојевић.
Још уочи почетка парнице,
децембра прошле године, покушали
смо да добијемо и изјаву директора

5

Опште болнице у Сремској Митрови
ци, др Мирослава Кендришића, као
првог одговорног установе коју
породица покојника тужи. Бахато и
без образложења, као што иначе
често чини у комуникацији са М
НОВИНАМА, др Кендришић одбио је
да нам да било какву изјаву, упућују
ћи нас на пи-ара, који по струци није
медицински радник.
Драгутин Бањац побегао је из Оси
јека у Шид, како би од страхота рата
спасао своју породицу. Смрт је
нашао у митровачкој Болници, како
тврди његова породица, због неаде
кватног лечења, с обзиром да је
боловао од шећерне болести. Због
тога, његова породица је Основном
суду у Сремској Митровици поднела
тужбу против Опште болнице.
За разлику од директора Болнице,
хирург др Владимир Филиповић,
који је иначе лечио покојног Драгути
на Бањца, рекао је новинару М
НОВИНА да би радо одговорио на
сва новинарска питања, али, као и
сви запослени, има забрану од стра
не тадашњег директора Болнице, да
самостално даје изјаве за јавност. Да
ли је и шта је то желео да сакрије од
јавности др Мирослав Кендришић?
Управо због мафијашко-партијских
веза, које владају у Покрајини,
добри људи су породицу покојног
Драгутина Бањца, која је тужила
митровачку Болницу због несаве
сног лечења њиховог оца и супруга,
саветовали да захтева вештачење
лекара који нису из Војводине.
Владимир Ћосић
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Суд ради споро
Др Живко Врцељ за М новине каже
да су исплаћени разни дугови које су
му оставили његови претходници,
попут дуга од 9,5 милиона динара
Велефарму.
- Што се тиче судских спорова које
смо ми окончали позитивно за Бол
ницу је спор са Институтом за тран
сфузију крви Србије, који нам је
дужан преко два милиона динара. У
току је судски спор против две радни
це благајне које су 2010. отуђиле
660.000 динара. Једна радница је
процесуирана и дошло је до Суда, а
другу Тужилаштво још није обради
ло. Имамо судске спорове против
запослених лекара који су напустили
болницу, а нису одрадили по уговору
обавезан стаж након специјализаци
је. Ни процес након пожара у болни
ци од 2010. није окончан – каже др
Врцељ.

Ми ћемо
тражити
рефундирање
од лекара који су
направили лекарску
грешку, наглашава
др Живко Врцељ

требали бити санкционисани раније
за то шта су урадили.
Општа болница у Сремској Митро
вици има 155 лекара, а неколицина
њих је до сада направила по неколи
ко лекарских грешака.
- Болница ће, док има средстава,
плаћати те судске трошкове. Уколико
се доведе у питање ликвидност бол
нице, тј. финансијско функциониса
ње болнице, ми ћемо тражити рефун
дирање од лекара који су направили
лекарску грешку. По закону имамо
право да тражимо да они партиципи
рају у исплати судских пресуда. Било
би довољно да 30 одсто суме плате
– наглашава Врцељ.
Осим пред судом, лекари могу да
одговарају и пред еснафом, тј. пред
судовима части Лекарске коморе
Србије. Крајња мера је одузимање
лиценце лекару, без које би он тешко
могао да се запосли негде. Међутим,
у незнатном броју случајева лекари
су због начињене лекарске грешке
остали без дозволе за рад.
Е. М. Н.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ШИД

Комасација
у Моровићу

Члан Општинског већа Драган Гутић

Ч

ланови Општинског већа Општи
не Шид су на седници која је
одржана у среду 25. октобтра,
између осталих тачака дневног реда,
утврдили предлоге одлука о спрово
ђењу комасације земљишта у општини
Шид у Моровићу, затим предлог изме
не одлуке о максималном броју запо
слених на неодређено време у Општи
ни Шид за 2017. годину, а усвојен је
и предлог одлуке о спровођењу јав
ног конкурса за избор директора јав
ног предуз ећа. Такође, донесени су и
одређени закључци везани за почетак
спровођења процеса избора директо
ра у јавним предузећима, а којима је
мандат истекао.
Како је након седнице на конферен
цији за новинаре изјавио члан Општин
ског већа Драган Гутић, вишегодишњи
проблем комасације до сада је решен
у неколико катастарских општина.
- Након доношења одлуке Скуп
штине, покренуће се процедура око
спровођења комасације у Моровићу,
јер су за тај део посла обезбеђена
средстава. Идуће године уз одобрена
средства из области пољопривреде,
отвориће се могућност и за друге ката
старске општине у којима комасација
није завршена - истакао је Гутић.
Када је реч о максималном броју
запослених у опшптинској управи, како
нам је речено, одлука је у изради и до
краја године ће бити коначно донесе
на.
- Тренутан број запослених у Општи
ни Шид је у складу са законом и у скла

ду са буџетом, као и са свим осталим
подзаконским актима који регулишу
ову област - рекао је Гутић.
Што се тиче кадровских промена и
избора директора у појединим јавним
предузећима, Драган Гутић је рекао:
- С обзиром на то да истиче мандат
вршиоц
 има дужности директора у поје
диним јавним предуз ећима, доћи ће до
отварања конкурса и огласа за та рад
на места. Да ли ће бити кадровских
промена у односу на садашња реше
ња, видећемо по завршетку конкурса,
где ће коначну реч дати Општинско
веће а затим Скупштина.
На седници је изгласан и предлог
одлуке о отуђењу пословног просто
ра - локала у својини Општине Шид,
након спроведеног јавног надметања,
као и одлука која се тиче отуђења гара
жа у својини Општине. Тиме је отворен
процес да имаоци као и сви други гра
ђани учествују на јавном надметању
везаном за њихов откуп, који ће почети
након усвајања те одлуке на скупштин
ском заседању.
Измењена је и одлука о измени
решења о именовању члана управ
ног одбора у Предшколској установи
„Јелица Станивуковић Шиља“ као и
измена решења о именовању привре
меног тела месне заједнице Гибарац.
Последња тачка дневног реда односи
ла се на доношење измене програма
коришћења средстава за унапређење
безбедности саобраћаја на територији
шидске општине за 2017. годину.
М. Н.
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СКУП ПРЕДУЗЕТНИЦА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Жене су храбрије у послу

С

куп предузетница „Бизнис ћоше“
одржан је прошлог четвртка, 26.
октобра у Сремској Митрови
ци. Успешне предузетнице са терито
рије Града говориле су на тему „Како
пословати у Србији када сте жена“.
Своја искуства са присутнима у
кафеу Талија поделила је и комер
цијална директорка фирме „Храна
продукт“ из Салаша Ноћајског Весна
Станковић. „Храна продукт“ се бави
производњом сточне хране и ове годи
не обележила је 25 година постојања.
- Почетак нам је био стварно тежак и
пун непознаница. Имали смо и лепих и
ружних тренутака, али смо се избори
ли, јер смо били упорни и веровали да
је наш начин рада и схватање посла
исправан и да ће други то препознати.
Тако је и било. Сада је наше предузе
ће, које запошљава 170 радника од
тога 40 жена, синоним за стабилност
и поузданост. Ове године се и наша
деца укључују у посао са новим иде
јама и визијом у ком правцу треба да
идемо, шта да променимо како да се
прилагодимо новим захтевима тржи
шта – рекла је Весна Станковић.

Весна Станковић

На питање, да ли је тешко бити пред
узетница у Србији, каже:
- Увек верујем у жене зато што се
жене увек лакше прилагођавају про
менама, што су издржљивије, креатив
није.
Иначе, Весна Станковић је ового

дишња добитница награде Капетан
Миша Анастасијевић за Нај жену Сре
ма, али напомиње да јој је најдра
жа награда то што породична фирма
добра послује.
На скупу у Сремској Митровици при
сутни су из прве руке могли да чују
како се покреће посао, који су кораци
ка успешном пословању, како се пре
вазилазе препреке и како се долази до
успеха.
О томе како је пословати у Србији су
говориле и Александра Стојиљковић,
власница цвећаре „Убавило“, Гордана
Трнић из фирме „Хемик“ која се бави
производњом боја и лакова и Татјана
Бережни Стијачић, власница даротеке
„Кедар“.
Организатор овог догађаја био је
Едуком из Новог Сада, а подршку про
јекту који за циљ има економско осна
живање жена су дали Развојна агенци
ја Србије и Привредна комора Србије.
Бизнис ћошету у Сремској Митровици
присуствовала је и Стана Јевић, само
стална стручна сарадница Регионалне
привредне коморе Срема.
Б. С.

ПРОДАВНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ У ШИДУ

Помоћ у обући и одећи
У
Шиду је недавно отворена про
давница за социјално угрожене
породице у којој ће они потпуно
бесплатно моћи узети топлу гардеро
бу, обућу и средства за личну хигијену.
Такође свима њима се нуди могућност
да такође бесплатно оперу и осуше свој
веш у новоотвореном вешерају на истој
адреси. Једини услов је да су то лица
која су у социјалној потреби, да имају
потврду Центра за социјални рад, као и
да су корисници Народне кухиње.
Продавница је отворена захваљујући
невладиним организацијама „Центар
за развој Срема” и „Слобода избора”
из Шида. Приликом првог доласка гра
ђани добијају иницијални пакет у коме
се налазе топли одевни предмети и
хигијенски пакети, а након тога они ће
се позиваће једанпут месечно како би
редовно добијали своје пакете.
Оваква продавница прва је такве
врсте у Србији, а основни циљ је помоћ
социјално угроженим лицима. Невла
дина организација „Слобода избора”
основана је 2015. Године. Како истичу
у овој невладиној организацији, основ
но начело којим се руководе јесте бити
на првом месту човек, сходно томе се
понашати и пружати помоћ онима који
ма је помоћ сваке врсте у овим тешким
временима и најпотребнија. Како исти
чу, на основу података Црвеног крста
Шид, тренутно је 350 најугроженијих

Бесплатно прање и сушење веша

лица на подручју шидске општине који
ма ће пружати ове услуге.
- Преко Центра за социјални рад
позивају се лица која се налазе на
њиховој евиденцији, који ће добити рас
поред када могу да дођу код нас и узму
оно што им је потребно - истиче коор
динатор НВО „Центар за развој Срема”
Јована Вуксан.
Циљ им је да остваре сарадњу са
локалним становништвом и како кажу,
да све ствари које дистрибуирају соци
јално угроженим лицима, купују у
локалној средини коју ће затим делити
људима у потреби у шидској општини.

Отварање социјалне продавнице у
Шиду подржала је и локална самоупра
ва Шид. На њеном отварању присуство
вао је и помоћник председника Општи
не Шид задужен ѕа социјална питања
Небојша Илић, који је том приликом
истакао значај овакве врсте продавни
це за социјално угрожена лица.
Продавница за социјално угрожене
породице налази се у Улици Вука Кара
џића број 69. Радно време је од 9 до 17
часова или по позиву. Ускоро се очекује
отварање још једне продавнице таквог
типа у прихватном центру Принципо
вац.
М. Н.

8

ОПШТИНА РУМА

M NOVINE

1. NOVEMBAR 2017.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Установљена признања
румске општине

Седница СО Рума

С

едница Скупштине општине
Рума, 13. по реду, започела је
потврђивањем новог одбор
ничког мандата др Снежани Јефтић,
са изборне листе СПС и Јединствена
Србија, будући да је на прошлој сед
ници одборник са исте листе Драган
Крстић поднео оставку због преласка
на ново радно место.
За ову седницу можемо рећи да је
било карактеристично то што, сем
образложења, није било дискусија ни
примедби ни по једној тачки дневног
реда.
Одборници су донели одлуку о мак
сималном броју запослених на нео
дређено време у систему локалне
самоуправе Општине Рума за текућу
годину, а Душан Љубишић, начелник
Општинске управе је истакао да је
она у складу са републичком страте
гијом о смањивању броја запослених
у јавном сектору и владином уред
бом у делу који се односи на систем
локалне самоуправе. По њој, у рум
ској општини у том систему може да
ради 693 запослена на неодређено
време.
– Ми сада имамо 698 запослених, а
када смо сличну одлуку доносили за
2015. годину било је могуће упосли
ти 759 радника. Такође, од децембра
2013. године, када је прва таква уред
ба донесена, ми смо смањили број
запослених за 161 радника и тако сва
ке године у буџету уштедели око 100
милион
 а динара – рекао је Љубишић

и констатовао да потребе за отпушта
њима неће бити јер је десетак рад
ника најавило да ће ићи у пензију.
Наравно, у складу са овом одлуком
следи и усклађивање систематизаци
је радних места.
На овој седници, која је одржана 25.
октобра, донета је Стратегија соци
јалне политике за период од 2017. до
2022. године.
Ова стратегија је усмерена на
активности које ће допринети укљу
чивању свих рањивих група у дру
штвени живот општине, ефикаснијем
сузбијању сиромаштва и одговара

Стеван Ковачевић

јуће социјалне заштите онима који
ма је она најпотребнија. Средства
за израду ове стратегије су добијена
кроз пројекат „Унапређење социјалне
инклузије особа са интелектуалним и
менталним сметњама“ кроз пројeкaт
подршке Европске уније инклузивном
друштву.
На трагу ове стратегије су и усвоје
не измене и допуне Акционог плана
за унапређење положаја Рома у рум
ској општини.
Одборници су донели и једну значај
ну одлуку везану за доделу награда и
јавних признања општине Рума, буду
ћи да читав низ година, још од доделе
Октобарских награда – нису постоја
ле утврђене награде и признања, као
и поступак кандидовања, али и коме
се могу доделити. Овом одлуком је
утврђено да се може доделити звање
почасног грађанина, Румска повеља,
захвалница и новчана награда.
– У складу са одлуком на претходној
седници о празнику и слави града, ми
сада доносимо ову одлуку која је вео
ма значајна, јер смо ми до сада, били
једна од ретких општина која није има
ла такву одлуку о јавним признањима
и наградама. Тако имамо могућност
да се румска општина захвали својим
најис
 такнутијим прегаоц
 има и ства
раоцима, појединцима, колективима
и организацијама који су дали знача
јан допринос на унапређењу живота у
нашој општини. Ове награде ће први
пут бити додељене на свечаној сед
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ници СО Рума која ће бити одржана
24. новембра, на којој ћемо и први пут
обележити празник Општине – рекао
је Стеван Ковачевић, председник СО
Рума.
О пристиглим предлозима одлучи
ваће Комисија за одликовања.
На овој седници је дата и сагласност
на одлуку о додели јавног уговора
за реализацију пројекта јавно - при
ватног партнерства са елементима
концесије за обављање делатности
јавног превоза путника на територи
ји општине Рума и давању сагласно
сти на коначан нацрт јавног уговора
о поверавању обављања делатности
јавног превоза путника на територи
ји општине Рума, односно да пред
седник Општине може потписати тај
уговор. Како сазнајемо стигла је само
једна понуда, а реч је о „Мастербусу“
који и сада обавља ту делатност.
Како је образложио Душан Љуби
шић, начелник Општинске упра
ве читав посао око регулисања ове
области трајао је преко годину дана и
румска општина је прва која је доноси
овакву одлуку у складу са новим Зако
ном о јавно - приватном партнерству,
а што ће убудуће бити и обавеза свих
локалних самоуправа.
Одборници СО Рума су дали и
сагласност на ценовник ЈУП „План“
на цене израде урбанистичких плано
ва, урбанистичко - техничких докуме
ната, урбанистичких услова и осталих
услуга, као и одлуке о уклањању сне
га и леда и о зеленим површинама на
територији румске општине.
Такође, битна је и одлука о радном
времену у угоститељским, трговин
ском и занатским објектима којa је
усклађена са новом законском регу
лативом, будући да је стара донета
још пре 12 година.
– Сагледавајући примедбе ових при
ватника, одлучили смо да им донекле
изађемо у сусрет. Најважније новине
су да смо након краја радног времена
оставили простор од 15 минута да сви
гости напусте објекат, пекарама и кио
сцима који се баве продајом брзе хра
не смо омогућили да петком и субо
том раде до 2 сата по поноћи. Трећа
ствар је да смо објектима од преко
150 квадратних метара, који испуња
вају услове да се региструју као ноћни
клуб, дозволили да петком и суботом
раде до три сата после поноћи. Код
ове конкретне одлуке смо се руко
водили и регулативама у суседним
општинама. Познато је да велики број
младих из Руме викендом одлази,
нпр. у Сремску Митровицу где је дуже
радно време и можда овом одлуком
индиректно утичемо и на побољшање
безбедност у саобраћају – каже Сла
ђан Манчић.
Одборници СО Рума су донели
и одлуку о давању сагласности на
условни отпис дуга по основу усту
пљених јавних прихода за субјекта
приватизације Галеника а.д.
Смиља Џакула
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Физичко обезбеђење
Центра за социјални рад

Слађан Манчић са радницима обезбеђења у Бродићу – Паркићу

И

мајући у виду да се, у последње
време, десило неколико тешких
случајева насиља над женама и
децом који су резултирали и смрћу две
жене и једног детета при центрима за
социјални рад, надлежно Министар
ство је одржало више састанака са
свим директорима ових установа и
препоручило да се ангажује обезбеђе
ње.
Ту препоруку је испоштовала и рум
ска општина, која је при Центру за
социјални рад Рума ангажовала физич
ко обезбеђење, како за жене које ту
долазе са децом тако и за саме запо
слене који се, такође, често суочавају
са непријатним и опасним ситуацијама.
Такође, обезбеђење је ангажовано и
за дечији парк Бродић Паркић који је
недавно и комплетно уређен за шта је,
кроз пројектно буџетирање, издвојено
око четири милион
 а динара.
– Одлучили смо се за физичко обез
беђење јер се показало да видео над
зор није решење, јер је и он уништаван.

Агенција „Кобран“, коју смо ангажова
ли, ће у паркићу вршити обезбеђење у
две смене, сваког дана од 15 часова до
7 ујутро. Ја се надам да ће људи у
обезбеђењу добро радити свој посао –
рекао је председник Општине Слађан
Манчић првог дана рада обезбеђења.
Он их је обишао на њиховом новом
радном месту и упознао се са начином
функционисања обезбеђења.
- С обзиром на то да имамо стабилну
финансијску ситуацију у буџету одлучи
ли смо се и за постављање физичког
обезбеђења у Центру за социјални рад
- да се безбедно осећају како они који
раде, тако и грађани који тамо долазе
по различите видове помоћи, да избег
немо нежељене ситуације – истиче
Манчић.
Слободан Красић, директор Центра
за социјални рад Рума каже да се
нада да код њих неће бити таквих дра
стичних случајева, којих није било ни
раније.

С. Џакула

Подела дрва и брикета

О

лујно невреме које је румску општину
захватило 17. септембра срушило је
велики број стабала како у граду, тако
и у Борковцу. Стабла из града су одмах при
купљена, исечена и подељена као огрев нај
угорженијим породицама.
Тада је 12 породица добило ова дрва за
огрев, а 26. октобра почела је и подела дрва
која су била срушена у Борковцу или су
накнадно сечена зато што су представљала
опасност.
-Још 22 породице ће добити по три куби
ка дрва, тако да ћемо обезбедити укупно
34 породице. Поред тога, данас ће доби
ти и неке породице у Буђановцима, а сле
ди и одвожење дрва у Вогањ, Жарковац и
још нека села ако те породице одредимо
као приоритетне – каже Слободан Красић,

директор Центра за социјални рад.
Осим тога, за ову грејну сезону је већ
почела и подела брикета, а прво је то ура
ђено у ромском насељу Вашариште, као и
делом, у Путинцима и Доњим Петровцима.
– Други део је на тендеру и очекујемо да
ће се ускоро завршити тако да ћемо још неке
пордице обезбедити брикетом. Реч је о око
500 породица које ми сваке зиме снабдева
мо брикетом – истиче Слободан Красић.
Рецимо још да је нешто спорије ишло са
сечењем и извлачењем дрвета из Борковца
јер се тај посао морао обавити под надзо
ром републичких инжењера и надлежних из
ЈП Војводинашуме који су обележили дрва
за сечу. Тај посао, као и извлачење посече
них стабала из Борковачке шуме урадио је
ЈП Комуналац.
С. Џ.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ШИД ПРЕДРАГ ВУКОВИЋ

Индустријска зона до пролећа
О индустријској
зони се само
причало, а
никад се ништа
није радило. Ми
смо завршили
сву неопходну
документацију,
прошли
целокупну
правну
процедуру и
започели прве
послове, каже
Предраг Вуковић
Председник Општине Шид Предраг Вуковић

П

редседнику Општине
Шид Предрагу Вукови
ћу почетком октобра у
Покрајинској влади уручен
је уговор за изградњу зидне
трафо станице у радној зони
Адашевци. За ову инве
стицију Општина Шид је од
Покрајинске владе добила
13,5 милиона динара.
- Изградња трафостанице
нам је веома важна. Поред
средстава која смо добили
од Управе за капитална ула
гања, 3,5 милион
 а динара
за исте намене биће издво
јено из општинског буџета.
Већ на пролеће очекујемо
да први део индустријске
зоне буде у функцији - иста
као је Вуковић.
Радови на инфраструктур
ном опремању индустријске
зоне у Шиду почели су у дру
гој половини августа. Дуго
очекивана инвестиција, која
је основни предуслов за
развој шидске општине, на
коју су грађани годинама
чекали, биће према речима
челних људи Општине Шид,
завршена већ следеће годи

Шиду преко 210 милиона
за 33 пројекта
Шидској локалној самоу
прави је током 2016. и
2017. године одобрено
преко 210 милиона динара
за реализацију 33 пројек
та. Учешће шидске локал
не самоуп
 раве у овим про
јектима је преко 100 мили
она динара, пројекте су
финансирали Покрајинска
влада и Влада Републике
Србије. Захваљујући овим
средствима у близини
Основне школе „Вук Кара
џић“ у Адашевцима су
постављени саобраћајни
знакови, уређена је канал
ска мрежа у шидској
општини у функцији одвод
њавања пољопривредног
земљишта, уграђени су
хлорогени у Вишњићеву,
Моровићу и Јамени. За
избегличке породице су
обезбеђене сеоске куће и
грађевински материјал.

Постављен је видео над
зор на раскрсници улица
Цара Душана, Цара Лаза
ра, Светог Саве и Кара
ђорђеве у Шиду, као и у
Основној школи „Филип
Вишњић“ у Вишњићеву.
Завршена је и изградња
водовода у Соту, а одобре
на су средства и за изград
њу водоводне мреже у
Бикић Долу и Привиној
Глави. У току је санација
Основне школе „Сремски
фронт“, санирана је позор
ница у Културно образов
ном центру, завршена сао
браћајница у радној зони
Адашевци, а очекује се и
реал из ац ија
пројект а
Сачувајмо културу Шида,
уређење каналске мреже и
атарских путева, као и
изградња зидане трафо
станице у радној зони Ада
шевци.

не. Такође је најављено да
се већ тада може очекивати
и долазак страних и дома
ћих инвеститора.
Поводом почетка радо
ва на изградњи приступне
саобраћајнице ка индустриј
ској зони Предраг Вуковић
је изјавио да су последњих
17 година разни политичари
обећавали да ће Шид доби
ти индустријску зону и сада
се коначно кренуло са опре
мањем.
- О индустријској зони
се само причало, а никад
се ништа није радило. Ми
смо завршили сву неопх од
ну документацију, прошли
целокупну правну процеду
ру и започели прве послове.
У питању је приступна сао
браћајница ка индустријској
зони, а вредност радова је
близу 33 милион
 а динара,
с тим што је половину сред
става обезбедила Општина
Шид, а другу половину Упра
ва за капитална улагања.
Ово је велика ствар за све
нас. Мислим да је ово право
место за индустријску зону.
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Председник Покрајинске владе Игор Мировић обишао радове на изградњи индустријске зоне у Шиду

Близу је ауто - пут, железни
ца, у близини су Хрватска и
Босна и сматрамо да је ова
локација изузетно добра.
Убрзо
ће
индустријска
зона добити своју функци
ју и сигуран сам да ће бити
инвеститора. Већ сад има
мо преговоре са неколико
компанија које имају жељу
да улажу у шидску општи
ну. Наш циљ је да млади
остају у Шиду, да не одлазе
из Србије и даћемо све од
себе за њихово боље сутра.
То можемо осигурати само
отварањем нових радних
места - изјавио је Вуковић.
Према његовим речима,
у другој фази радова пред
виђена је изградња канал
ске мреже у индустријској
зони. Вредност тих радова
износи 12 милион
 а динара.
Општина Шид обезбедила
је шест милиона, а прео
стала средства обезбедио
је Покрајински секретаријат
за привреду, водопривреду
и шумарство. Трећа фаза
радова, према његовим
речима, почеће на пролеће.
Након завршетка тих радо
ва, очекује се да ће инду
стријска зона бити потпуно у
функцији и спремна за дола
зак инвеститора.
Извођач радова на опре
мању индустријске зоне
је „Катаго констракшн“ из
Руме.
Радове на изградњи при
ступне саобраћајнице у

Подстицај рађању
Општина Шид једна је од
15 општина у Србији којој су
додељена средства у изно
су од 11 милион
 а динара за
пројекте подстицаја рађања
и популациону политику.
Део добијених средстава
опредељен је за вантеле

сну оплодњу. Општина Шид
ће додељивати по 250.000
динара брачним паровима
за четврти покушај вантеле
сне оплодње. Предност
имају брачни парови без
деце, после њих они са јед
ним дететом.

индустријској зони Адашев
ци средином септембра оби
шао је и председник Покра
јинске владе Игор Мировић
са сарадницима. Како је при
ликом обраћања медијима
Мировић истакао, изградња
индустријске зоне у Шиду
је од изузетно великог зна
чаја за шидску општину, с
обзиром на то да је шидска
општина до сада није имала,
осим у неким мање насеље
ним местима.
- Ово је изузетно добра
локација, с обзиром на то да
је индустријска зона на аутопуту, на свега четири кило
метра до границе са Хрват

ском. У будућности општина
Шид ће имати локације које
ће моћи да нуди домаћим
и страним инвеститори
ма и на овом месту ће се
градити погони у којима ће
се запошљавати лица из
шидске општине. Заједнич
ким снагама, покрајинске и
републичке владе и локал
не самоуправе, настојаће
мо да учинимо много више
на економском развоју ове
општине. Ово је била наша
заједничка идеја пре годину
дана и ово је већ 11. инду
стријска пословна зона у
коју је Покрајинска влада
уложила средства за мање

Радови у школама
Председник Вуковић је
средином октобра за наше
новине изјавио да би ком
плетни радови у Основној
школи „Сремски фронт“ тре
бали бити завршени за 50
дана.
- Што се тиче школе „Бран

ко Радичевић“, извесно је да
ће Општина Шид добити око
100 милион
 а динара за
адаптацију те школе, тако да
ће и та школа такође имати
све услове какве једна обра
зовна установа и заслужује
– рекао је Вуковић.

од годину дана. Наставиће
мо са улагањима и инвести
цијама у индустријске зоне,
јер се показало на приме
рима Бачке Тополе, Ста
ре Пазове и многих других
општина, да када имате кон
кретан производ који можете
да понудите, онда можете и
да привучете инвеститора и
остварите свој циљ. А то је
на првом месту повећање
броја незапослених у будућ
ности не тако несагледи
вој, као и повећање зарада.
Јер како се буде смањивао
број незапослених у свакој
општини, тако ће да расте и
потражња за њима, а самим
тим и цена њиховог рада. То
је кључ за будућност сваке
општине, па тако и шидске.
Радови су почели, све се
одвија у планираним роко
вима, веома смо задовољни
и настављамо даље. Шид ће
коначно у будућности која је
ту пред нама имати шта да
понуди и очекујемо већ за
годину или две нове погоне
у овом месту и знатно сма
њење незапослених - иста
као је Игор Мировић.
Представници Општине
Шид захвалили су се Покра
јинској влади на сарадњи
и финансијској помоћи на
изградњи индустријске зоне
и истакли да је ово прва
Покрајинска влада која је
препознала потенцијал и
могућности шидске општине
у њеном развоју. 
М. Н.
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ГРАДСКА КУЋА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Превоз прилагођен радницима
Покушаћемо да
све компаније
које послују
на територији
Града буду
укључене у
јавни градски
превоз, рекао је
градоначелник
Владимир
Санадер

У

Састанак привредника у Градској кући

уторак 24. октобра у Градској
кући у Сремској Митровици,
представљен је Јавни позив за
доделу средстава за подршку у отвара
њу радних места у малим, средњим и
великим привредним друштвима на
територији АП Војводине. Позив је рас
писао Покрајински секретаријат за
регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу. Тако
ђе, на састанку је представљен и
систем јавног превоза у Граду Сремска
Митровица.
Јавни позив представио је Никола
Жежељ, директор Развојне агенције
Војводине.
– Овај позив се тиче субвенциониса
ња пројеката који за собом повлаче
отварање нових радних места не тери
торији Војводине. Сви привредници
који имају пројек ат и који отварају

између 10 и 100 радних места на тери
торији Војводине имају право на суб
венције. Право на субвенције имају
развијене, а и неразвијене општине.
Они који инвестирају у неразвијенијим
општинама имају право на већу суб
венцију, док они који инвестирају у раз
вијенијим општинама добијају мању
субвенцију. Оно што се још захтева је
то да фирме припадају производним
делатностима и да су стабилне, што
значи да у претходном периоду нису
имале смањивање броја запослених.
Конкурс је расписан до 1. децембра
или до утрошка средстава, очекујемо
да ће и у фебруару следеће године
бити расписан још један овакав кон
курс само са већим средствима, вред
ност овог конкурса је 350 милиона
динара. План је да се помогне дома
ћим инвеститорима а ово је један од

начина – рекао је Никола Жежељ.
Састанку је присуствовао и Влади
мир Санадер, градоначелник Сремске
Митровице.
– На овом састанку смо поред јавног
позива за доделу средстава, презенто
вали и нови вид градског превоза.
Покушаћемо да све компаније које
послују на територији Града буду укљу
чене у јавни градски превоз, који ће
организовати Град Сремска Митрови
ца. Град је спреман да изађе у сусрет,
а то значи да линије које иду до инду
стријских зона из околних села прила
годимо радном времену тих фирми. На
тај начин Град ће остварити приход и
издвајаће мање из буџета. Радници би
имали мању цену карте и самим тим
би имали смањене трошкове превоза
– рекао је Санадер.

С. Котаранин

ОШ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Предавање о трговини људима

У

Основној
школи
„Бошко
Палковље
вић Пинки“ у Сремској
Митровици прошле среде
25. октобра одржано је пре
давање на тему превенције
и заштите деце од тргови
не људима. У питању је део
пројекта „Основи безбед
ности деце“ који реализују
Министарство унутрашњих
послова, Министарство про
свете, науке и технолошког
развоја, Полицијска управа у
Сремској Митровици и школ
ске управе на подручју Сре
ма.
Предавању је присуство

Предавање у Пинкијевој школи

M NOVINE

1. NOVEMBAR 2017.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

15

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Уклоњена дечија Сарадња са Босном
У
игралишта

Начелник Саша Бугаџија

П

рошле среде, 25.
октобра у Насељу
Матија Хуђи у Срем
ској Митровици, уклоње
но је игралиште за децу –
дрвенград. У циљу очувања
безбедности деце, локална
самоуправа организовала
је уклањање игралишта која
представљају потенцијалну
опасност за децу.
Санацију
игралишта
обишао је Саша Бугаџија,
начелник Градске управе за
инфраструктуру и имовину.
– На територији Месне
заједнице Матија Хуђи,
Градска управа за инфра
структуру и имовину у
сарадњи
са
комунал
ном инспекцијом дала је
налог за уклањање два

вао начелник Полицијске
управе у Сремској Митрови
ци Ђура Мандић.
– У Основној школи
„Бошко Палковљевић Пин
ки“ спроводимо део пројекта
„Основи безбедности деце“,
где ће један од предавача
говорити на тему зашти
те деце од трговине људи
ма. До сада је одржано 446
предавања за месец и по
дана у оквиру свих основних
школа на подручју Срема,
на којима је присуствовало
8.581 дете. Ова информа
тивна предавања су побу
дила пажњу код деце и они
су активни учесници на овим
предавањима. Када је у
питању овај пројекат, нама је
битна повратна информаци
ја од деце како бисмо имали
статистику о томе колико су

дечија игралишта која су
девaстирана. Оно што је
довело до оваквог стања
игралишта јесте зуб време
на, а и немарност грађана,
према оваквој врсти јавне
имовине. Лoкалној само
управи је најважнија без
бедност најмлађих сугра
ђана, зато је у плану да се
на истим лoкалитетима у
наредном периоду поставе
безбеднија, камером осигу
рана и мултифункционална
дечија игралишта на којима
ће се најмлађи суграђани
играти и бити безбеднији и
сигурнији. Нека игралишта
смо успели да реновирамо
а нека смо морали да укло
нимо – рекао је Саша Буга
џија.
С. К.
предавања била ефективна
– рекао је Ђура Мандић.
Према речима Мирјане
Пјевац, начелнице Градске
управе за образовање циљ
овог пројекта је да деца
стекну одређено знање и
поверење у полицијске слу
жбенике.
Деци је предавање одр
жао инспектор Славко Жив
чић, који се бави пословима
сузбијања илегалних мигра
ција и трговине људима.
– Циљ овог предавања
је подизање свести о трго
вини људима. Ова преда
вања представљају један
вид превенције јер ћемо на
тај начин заштитити децу
тако што ћемо им пружити
информације које могу да
им буду корисне – истакао је
Славко Живчић.
С. К.

Градској кући у Срем
ској Митровици, у уто
рак 24. октобра, обја
вљен је позив за прикупља
ње пројектних предлога у
склопу прекограничног про
грама Србија и Босна и Хер
цеговина од 2014. до 2020.
године.
Информативној радионици
у Градској кући присуствовао
је Дарко Чукурановић, шеф
заједничко техничког секре
таријата за програм преко
граничне сарадње Србија и
Босна и Херцеговина.
– У оквиру овог програма
прекограничне сарадње рас
писали смо први позив за
доделу бесповратних сред
става за пројекте који буду
пријављени. Позив је распи
сан 2. октобра и траје до 16.
новембра, до када треба да
се предложи нацрт пројекта.
До сада су одржане три
радионице на којима смо
обавештавали о условима
конкурса и документацији
која треба да се достави како

би аплицирали на конкурс.
За овај конкурс издвојено је
5,4 милиона евра бесповрат
них средстава, од стране
Европске уније. Потенцијал
ни учесници морају да обез
беде 15 одсто сопственог
коофинансирања на износ
који потражују а морају да
имају прекограничног парт
нера и сродну институцију.
На конкурс могу да се прија
ве правно непрофитна лица
која су регистрована на тери
торији Србије или Босне и
Херцеговине. На радионице
се углавном пријављују
локалне самоуп
 раве, спорт
ске организације, јавна кому
нална предуз ећа, универзи
тети, школе и регионалне
развојне агенције. Ми задаје
мо идеје у којим областима
желимо предлоге пројеката,
а теме овог конкурса су
заштита животне средине и
заштита културно историј
ских споменика – рекао је
Чукурановић.

С. К.

Сунчана јесен живота
У организацији Удружења
жена „Сирмијум треће доба“
и Установе за неговање кул
туре „Срем“, прошлог четврт
ка, 26. октобра, у Позоришту
„Добрица Милутиновић“ одр

жан је Музичко – поетски про
грам „Сунчана јесен живота“.
Манифестација се одржа
ва у октобру, који се обеле
жава као Месец старих осо
ба.

Диван је кићени Срем
Прошле суботе 28. окто
бра у позоришту „Добрица
Милутиновић“ у Сремској
Митровици, Хрватски кул
турни центар „Сријем“ обе
лежио је 20. година постоја
ња удружења. Поводом обе
лежавања одржан је концерт
„Диван је кићени Срем“, на
коме су наступили Хрватски

културни центар „Сријем“,
Културно – уметничко дру
штво „Граничари“ из Гуња и
Културно уметничко дру
штво „Шумари“ из Винкова
ца. Удружење је на концерту
представило рад својих сек
ција и све оно што су члано
ви удружења научили током
године.
С. К.

Зимски услови вожње
Прошлог петка 27. окто
бра, начелник Одељења сао
браћајне полиције у Срем
ској Митровици, Владимир
Рољић на конфренецији за
новинаре подсетио је возаче
на то да 1. новембра ступа
на снагу правилник о употре
би зимске опреме. Подразу
мева се да сва возила има
ју зимске гуме са дубином
шаре од четири милиметра
и ланце који се користе када

саобраћајни знак то налаже.
- Апелујем на возаче да
што пре набаве зимску опре
му, јер су казне за не поседо
вање зимске опреме 3.000
динара. Што се тиче пошто
вања правилника, наше
досадашње искуство пока
зало је да возачи на подруч
ју Срема поштују правилник
када је у питању коришће
ње зимске опреме – рекао је
Владимир Рољић. 
С. К.
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СРЕДЊА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ ИНЂИЈА

Обуком до сигурног посла
Компанија из
Београда ће
ових дана
опремити
кројачки салон
у школи, како
би ученице
имале све што
је потребно
за практичну
наставу

Д

ок ученици и учени
це средњих школа у
нашој земљи са неиз
весношћу завршавају шко
ловање, 11 будућих кроја
чица из Инђије већ имају
обезбеђен посао. Посао на
којем могу да им позавиде
и професори који их чети
ри године уназад едукују за
будуће занимање. Ученица
ма Средње техничке шко
ле „Др Ђорђе Натошевић“
пружила се несвакидашња
прилика да одмах након
завршетка школовања у тој
образовној установи добију
посао.
Како објашњава Ханади
Бјелић, директорица СШ

Ханади Бјелић

„Др Ђорђе Натошевић“ јед
на београдска компанија,
која на пролеће 2018. годи
не треба да покрене про
изводњу уникатних мушких
одела, контактирала их је
са предлогом да обучавају
њихове ученице, са циљем
да их након завршетка шко
ле, одмах и запосле.
- Обратили су нам се са
жељом да обуче наше уче
нице у врсне моделаре оде
ће и техничаре дизајна тек
стила. Њих 11 се одлучило
на тај корак, и са тим су се
сложили и њихови родите
љи - каже Бјелић и додаје:
- На тржишту рада вели
ки је дефицит врсних шива

11 ученица обучава се за сигуран посао

ча. Ми као школа можемо
да им омогућимо један вид
обуке, али наше машине
нису савремене и не може
мо баш да пратимо трен
дове, тако да је идеја тог
предузећа да паралелно са
нама обучавају наше уче
нике, кроз вид практичне
наставе и блокове практич
не наставе, заиста добра
прилика.
Компанија из Београда
ће ових дана опремити кро
јачки салон у школи ситним
материјалом,
прибором,
извршити поправке маши
на, како би ученице има
ле све што је потребно за
практичну наставу.

-Имамо довољно време
на за обуку, такорећи целу
четврту годину, док ће уче
нице треће године има
ти више времена. Такође,
постоји могућност да оне
и после наставе, када кре
не производња у Београду,
обуку имају и на лицу места
- каже Ханади Бјелић,
директорица СШ „Др Ђорђе
Натошевић“ и додаје:
- Оно што је најбитније,
неће имати плате класич
них радника у текстилу, које
важе за веома мале, јер ће
им предузеће из Београда
обезбедити месечна при
мања већа и од професор
ских.
М.Ђ.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ ИНЂИЈА

Завршен прилаз школи

У

потпуности су завр
шени радови на ком
плетној
реконструк
цији степеништа и прилаза
код главног улаза у Средњу
техничку школу „Михајло
Пупин“ у Инђији.
- Сада, након ових радова
школа ће бити доступнија
ученицима и странкама са
инвалидитетом јер је изгра
ђена рампа за инвалид
на и слабо покретна лица.
За овај пројекат средства
у висини од милион и 300
хиљада динара издвојила је
локална самоуп
 рава - иста
кла је Драгана Младеновић,
директорица СШ „Михајло
Пупин“ у Инђији.
Према њеним речима,

Завршена реконструкција степеништа

Општина Инђија издвоји
ла је и средства за набав
ку ЦНЦ машине која ће се
користити као учило током
практичне наставе.
- Ове године оформили
смо комбиновано, специја
лизовано одељење дуал
ног образовања - Опера
тери машинске обраде и
индустријски механичари и
њима ће глодалица итека
ко значити. Сада имају при
лику да обављају стручну
праксу у школи - каже Мла
деновић и за додаје да су
ове школске године оства
рили изузетан успех, јер су
уписали 180 ученика и тиме
попунили сва места.

М. Ђ.
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ИНЂИЈА: СИСТЕМ 48

Борба са дуговима

Н

а последњем састанку Система 48 у
Инђији одржаном у петак, 27. октобра
било је речи о дуговањима инђијског
Дома здравља према фармацеутским кућа
ма. Како је потврдио председник Општине
Владимир Гак, до сада је око 85 милиона
динара исплаћено, како добављачима
лекова, тако и радницима који годинама
нису добијали путне трошкове.
-У претходних шест месеци око 40 милио

Спремни за зиму
Председник Општине Инђија потврдио
је да ће зимска служба ЈКП „Комуналац“
спремно дочекати први снег.
-Прошле зиме смо имали четири камио
на на располагању, од којих су се два
одмах покварила. Ове године смо механи
зацију у ЈКП „Комуналац“ појачали за два
нова камиона, смећар и кипер, који ће
моћи да вуче и ралицу. Већ знате да смо
купили раније један камион и ову зиму
ћемо изгурати лакше него претходну. Сле
деће године радићемо још по питању
обнављања механизације и онда ћемо
моћи рећи да смо 100 одсто спремни да
обављамо послове током зиме - рекао је
Гак.

на динара исплаћено је фармацеутским
кућама и око 45 милион
 а динара за путне
трошкове. Ми смо обећали да ћемо радни
цима средства исплатити до Нове године,
али смо то урадили много раније - каже Гак
и додаје:
-Понављам, са тим новцем могли смо
много тога урадити, на пример, завршити
прву фазу радова на изградњи новог врти
ћа. Нажалост, морамо да враћамо дугове
које смо наследили и надам се да наши
грађани имају разумевања јер, све што смо
обећали, ми ћемо и испунити у овом манда
ту.
Председник Општине Инђија осврнуо се и
на пројекте асфалтирања свих неасфалти
раних улица на територији општине Инђија.
Како је рекао, појавио се проблем са урба
нистичким плановима који нису у складу са
ситуацијом на терену.
- Нашли смо модел како ћемо превазићи
и тај проблем у неколико улица. Потребно
је две до три недеље након чега ћемо кре
нути у поступак јавно - приватног партнер
ства. На пролеће би требали да крену радо
ви на асфалтирању свих неасфалтираних
улица. Пописали смо близу 70 улица у који
ма ће се изводити радови,чија је укупна
дужина око 40 километара - каже Владимир
Гак, председник Општине Инђија.
М.Ђ.

ИНЂИЈА

Постављање столица
на трибинама

Љ

убитељи рукомета и
малог фудбала моћи ће
да гледају тренинге и
неке од утакмица које ће се оди
гравати на рукометном терену код
Дома, у близини Културног цен
тра у Инђији, са бетонске трибине
која ће бити опремљена потпуно
новим столицама. У току су радо
ви на постављању пластичних
столица које ће, према речима
надлежних, бити у боји заставе
Републике Србије. Реч је о инве
стицији вредној милион и 700
хиљада динара, а коју је пре само
пар месеци најавио председник
Општине Инђија Владимир Гак.
Он је на свечаног отварању
реновираног кошаркашког тере
на у Дому, код Културног центра,
истакао да су се одлучили за инвестиције
у реконструкцију спортске инфраструктуре,
како би спортисти и рекреативци добили
прикладне и потпуно опремљене спортске
терене у том делу града. Одмах након радо
ва на постављању столица на бетонским
трибинама код рукометног терена, кренуће

и радови на реновирању тениског терена,
односно, постављања прилагођене подлоге
за тенис. Поменути терен, такође се нала
зи у близини Културног центра тј. иза зграде
Савеза спортова општине Инђија, у Улици
Војводе Степе.

М.Ђ.
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Огрев за
најугроженије
Општина Инђија прек о
Центра за социјални рад
„Дунав“ и ове године обезбе
дила је огрев за најугроже
није породице. Три милиона
динара издвојено је из
локалног буџета за набавку
огревног дрвета за 400 поро
дица које примају социјалну
помоћ, за старе и болесне,
неспособне за рад и породи
це са више деце.
- Завршена је јавна набав
ка и у складу са одобреним
износом,извршићемо набав
ку огрева за 400 најугроже
нијих породица. Дистрибуци
ја на кућну адресу биће
завршена до краја октобра рекла је Жељка Годић Авра
мовић, директорица Центра
за социјални рад „Дунав“ у
Инђији и додала да је за сва
ку породицу предвиђен
метар дрва.

Реновирање
одмаралишта
Општинско одмаралиште
у Сутомору биће у потпуно
сти реновирано до лета
наредне године. Више од
четири године прошло је од
како је овај објекат на Црно
горском приморју ван упо
требе. Из тог разлога пред
ставници Општине Инђија
донели су одлуку да се у
буџету за 2018. годину пред
виде средства за потпуну
реконструкцију Виле Љуби
ца у Сутомору.
У склопу радова на рекон
струкцији планира се и
изградња високог поткровља
чиме ће се добити додатних
10 лежајева са купатилом.
- Више од 10 година обје
кат се налази у условима
недостојним за време у којем
живимо. Више се неће деси
ти да неко дете не оде на
море јер ће општина субвен
цион
 исати летовања, као и
одређене социјалне катего
рије. Реконструкцијом ство
рићемо најсавременије од
маралиште које ће бити на
услуз и свим грађ ан има
Инђије - истакао је председ
ник Општине Инђија Влади
мир Гак.
Он је додао да је у плано
вима општине Бар предвиђе
но да се уз сам објекат изгра
ди трафо станица, али је у
разговору са председником
те општине договорено да се
промени локација, имајући у
виду да ће у инђијском одма
ралишту углавном боравити
најмлађа популација. М. Ђ.
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Рума

Шид

Света
слава

иром Срема, Српска напредна
странка обележила је 27. октобра
своју славу, Свету Петку.
Градски одбор СНС у Сремској Митровици
је у страначким просторијама уз сечење слав
ског колача обележио Свету Петку. Свечано
сти је присуствовао врх СНС као и бројни
чланови и симпатизери. Међу присутнима су
били градоначелник Владимир Санадер,
министар пољопривреде Бранислав Недимо
вић, покрајински посланик Дмитар Станишић
и други.
У Старој Пазови, председник Ђорђе Ради
новић је изразио задовољство, што странка
има сваке године све више чланова и сваке
године све више гостију на овој свечаности.
То је по речима Радиновића, показатељ рас
положења код грађана у старопазовачкој
општини, који препознају рад локалне самоу
праве и њено залагање да створи услове за
запошљавање и останак људи у месту и у
Србији.
Обележавање славе су присуствовали број
ни чланови, симпатизери, пријатељи, пред
ставници јавних установа, како из општине,
тако и из покрајинских институција као што су
Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине
АПВ и Вук Радојевић, покрајински секретар за
пољопривреду, шумарство и водопривреду.
Прослави су у Пећинцима присуствовали
републички и покрајински фуккционери као
и близу двеста званица из политичког, при
вредног, културног и јавног живота пећиначке
општине.
Повереник Општинског одбора СНС Пећин
ци Милорад Пантић честитао је крсну славу
члановима странке и свима који Свету Петку
славе у својим домовима.
- Јединство које данас показујемо мора
мо сачувати у времену које је пред нама, јер
само јединствени можемо одолети искушењи
ма која нас очекују и као локална заједница
наставити путем напретка којим смо кренули
протеклих година – рекао је први човек пећи
начких напредњака.
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Сремска Митровица

Петка
СНС-а

У име гостију на добродошлици се захва
лио министар Недимовић који је том прили
ком нагласио да су резултати које пећиначки
одбор СНС бележи из године у годину импре
сивни и који је домаћинима пожелео да оста
ну јединствени, а општини Пећинци обећао
пуну подршку републичких и покрајинских
институција.
У Руми су председник ОО СНС Рума др
Александар Мартиновић и потпредседник
Слађан Манчић, као и бројни чланови, своју
славу обележили прво присуством литургији
која је одржана у храму Силаска Светог духа
на апостоле. Литургију је служио архијерејски
намесник румски Сретен Лазаревић са све
штенством румске црквене општине. Овогоди
шњи кум славе је Драган Панић, директор ЈП
„Комуналац“. После литургије приређен је и
коктел у просторијама странке.
Света Петка обележена је и у просторијама
Општинског одбора СНС у Инђији. Као што
обичај налаже, ломљен је славски колач а
међу присутнима су били представници ОО
СНС Инђија, чланови и гости. Ове године, кум
је био Ђорђе Димић, заменик председника
Скупштине општине Инђија. Председник
Општинског одбора СНС у Инђији и председ
ник Општине Владимир Гак истакао је да је и
ове године слава обележена скромно.
Обележавање крсне славе Шиду почело је
свечаном литургијом у храму Светог оца
Николаја, а затим коктелом у просторијама
странке. Поред симпатизера Српске напредне
странке, одборника локалног парламента,
коктелу су присуствовали коалициони партне
ри, представници других политичких страна
ка, свештенство и привредници са територије
шидске општине. Председник Општине Шид
Предраг Вуковић, честитао је свима који сла
ве крсну славу, а свим грађанима шидске
општине успех и просперитет у животу и раду.
Свету Петку обележили су и иришки напред
њаци у присуству својих чланова и коалицио
них партнера.
Е. М. Н.

Инђија

Стара Пазова
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54. ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ

Рума, престоница музике

Оркестар хармоника АКУД Соња Маринковић

Р

ума је ове године била домаћин
54. Фестивала музичких друштава
Војводине. Током два такмичарска
дана овог фестивала са најдужом тради
цијом у Руми наступило је осам хорских
ансамбала, један мешовити оркестар и
један оркестар хармоника. То су орке
стри и хорови из Селенче, Новог Сада,
Руме, Старе Пазове, Сремске Митровице
и Вршца.
Њихове наступе је оцењивао струч
ни жири који су чинили диригенти Борис
Черногубов, професор Универзитета у
Новом Саду, Татјана Остојић, професор
ка Универзитета у Новом Саду и Божидар
Црњански, доцент на Академији уметно
сти у Новом Саду.
Прве фестивалске вечери публици и
учесницима се прво обратио Саво Мучи
бабић, секретар Савеза уметничког ства
ралаштва аматера Војводине који је иста
као да је Рума у ова два фестивалска

Резултати
На овогодишњем фестивалу максима
лан број бодова – 100 – по оцени стручног
жирија заслужио је АКУД „Соња Маринко
вић“ Нови Сад – оркестар хармоника, а они
су, као и мешовити хор АКУД „Соња
Маринковић“ (98), КУС „Светозар Марко
вић“ мешовити хор (95), Мешовити хор „Ас“
Вршац (92) и Орхестрик“ Камерни хор „Зво
ни“ из Селенче (92) добили Златне плакете
Фестивала. Сребрне су отишле у руке
Црквеног хора „Свети Теодор вршачки“ и
„Сирмиум канторум“ из Сремске Митрови
це, док су Бронзане плакете фестивала
добили Мешовити хор „Тилиа“ из Старе
Пазове (73), Српско певачко друштво Рума
(72) и Удружење српко  грчког пријатељ
ства – мешовити хор „Ирида“ Сремска
Митровица (71 бод).

дана престоница музичког стваралаштва
Војводине.
– Ово је једина манифестација покра
јинског значаја која никада није мењала
домаћина. Рума је са својом гостољубиво
шћу, сјајном публиком и професионалном
организацијом то и заслужила. Подсети
мо и да је прва велика хорска манифеста
ција у Војводини одржана управо у Руми,
на Видовдан, далеке 1889. године, пово
дом обележавања 500 година од Косовске
битке – рекао је Саво Мучибабић.
Овогодишњи фестивал је званично
отворио Стеван Ковачевић, председник
СО Рума.
Организатори 54. Фестивала музичких
друштава Војводине су Савез уметничког
стваралаштва аматера Војводине и Кул
турни центар Рума, под покровитељством
Општине Рума и Покрајинског секретари
јата за културу, јавно информисање и вер
ске заједнице.
С. Џакула

БЕРКАСОВО: ИЗБОР ЗА НАЈТОРТУ

Најбоља торта из Бачинаца

У

организацији Удружења
жена Извор, у недељу 29.
октобра одржана је мани
фестација Најторта. Ове годи
не седми пут су се такмичила
удружења жена са територије
општине Шид, а придружила су
се и гошће из Черевића, Лаћар
ка, Сремских Лаза и Илока. У
конкуренцији је било петна
ест торти, а жири је оцењивао
и укус и изглед. Иако се чини
ло да ће то бити лак задатак,
требало је пробати све торте и
оценити текстуру, укус, а деко
рација је имала посебан значај.
Сала Месне заједнице Беркасо
во била је испуњена до послед
њег места љубитељима слат
ког залогаја. Уз ђаконије које су
припремиле чланице Удружења
жена Извор, сви су са нестр
пљењем чекали резултате.
Торта коју су направиле жене
из Удружења Радост из Бачи

Додела награда
наца освојила је прво место.
Десанка Алексић из овог Удру
жења примила је награду.
 Торта је направљена од
20 јаја, плазма кекса, чокола
де, тешка је 3,5 килограма и
позната је под именом Рабин, а
направила ју је Сунчица Радин 

каже Десанка. Свих седам годи
на учествовале су на такмиче
њу и три пута освојиле прво
место.
Друго место припало је Удру
жењу жена из Моровића, а тре
ће гошћама из Черевића. Да
није било лако донети конач

ну одлуку ко заслужује награ
ду потврђује и Нада Дракулић
члан жирија.
 Ја већ седам година оцењу
јем торте и ту сам да им помог
нем сугестијама, идејама. У
односу на почетке види се зна
чај помак у смислу иновација
како у изгледу, тако и у укусу.
Посебно је значајно да је све
више младих жена које су се
укључиле у ову манифестацију.
Избор за Најторту има хума
нитарни карактер, наиме по
проглашењу добитника при
знања, торте су продаване по
цени од 50 динара за комад.
Средства прикупљена на овај
начин биће усмерена организа
цији која брине о деци са посеб
ним потребама. Велику помоћ
у организацији ове манифеста
ције Беркасовчанке су имале у
локалној самоуправи и Црве
ном крсту Шид.
Д. Попов
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Хуманитарне акције
за Страхињу

Свирка за Страхињу: Хуманитарни концерт

У

препуној кафани „Вајат“
у Пећинцима је 24. окто
бар одржан хуманитарни
концерт у организацији екипе
„Петком у 9“, а сав приход од
улазница и продаје пића упла
ћен је у фонд за лечење седмо
годишњег Страхиње Максимо
вића из Пећинаца.
Према речима Горана Степа
новића, једног од организатора,
прикупљено је 215.150 динара,
који ће заједно са прикупљених
63.680 динара на хуманитар
ном турниру у малом фудбалу
одржаном у суботу у Доњем
Товарнику, бити уручени поро
дици Максимовић за трошкове
лечења малог Страхиње
-Захвални
смо
кафани
„Вајат“ која је била домаћин
овог догађаја, Хопа цупа бенду,
Дарку Лазићу и Радету Космај

цу који су одвојили своје сло
бодно време да наступе на
овом хуманитарном догађају, а
посебно суграђанима који су се
синоћ одазвали и тако показа
ли да заједно можемо учинити
много – рекао је Степановић.
У борби за лечење седмого
дишњег Страхиње укључиле
су се многе институције и поје
динци, а само током протекле
две недеље на хуманитарном
турниру и концерту, и у акцији
ученика и наставника Основне
школе „Слободан Бајић Паја“
прикупљено је укупно 346.330
динара.
Током Дечје недеље основ
ци пећиначке школе „Слободан
Бајић Паја“, како из матичне
тако и из подручних школа, као
и запослени у овој установи
започели су хуманитарну акцију

прикупљања новчаних средста
ва за болесног седмогодишњег
Страхињу Максимовића. Руко
водилац Дечјег савеза за више
разреде Ирена Радивојевић,
уручила је новац мајци боле
сног дечака и том приликом
је најавила да се у наредном
периоду планира још хумани
тарних акција. Наиме, у пећи
начкој основној школи већ су
почели са акцијом прикупљања
старе хартије и лименки, чијом
продајом ће се прикупити нова
средства, која ће, такође, ићи у
фонд за Страхињино лечење.
Прилози за лечење Стра
хиње Максимовић, могу се
уплатити и на рачун 355
0003200019385 60 Војвођанска
банка, на име Татјана Макси
мовић (назнака помоћ за Стра
хињу).
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ФОНДАЦИЈА „ТИЈАНА
ЈУРИЋ“

Прикупљен
довољан број
потписа
Прошле недеље завршена је
иницијатива „Казна доживотног
затвора за убице деце – Дожи
вотно за живот“ Фондације
„Тијана Јурић“ која је имала за
циљ прикупљање пола милио
на потписа како би посланици
Србије разматрали предл ог
увођења новог члана у кривич
ни законик, којим би се за најте
же облике тешких кривичних
дела, а које су за последицу
имале смртни исход детета,
малолетника или трудне жене
требал о да пропише казна
доживотног затвора. Иницијати
ва за потписивање петиције
реализована је од 23. до 29.
октобра и у Срему. Тако су
петицију потписивали грађани
Руме, Инђије, Сремске Митро
вице...
Како наводе из Фондације, за
седам дана спровођења иници
јативе, премашен је број
потребних потписа.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПЕЋИНЦИ

Промоција књиге

Н

ајновија књига младог
талентованог пећиначког
аутора Слободана Пани
ћа, окупила је 25. октобар број
не поштоваоце његовог рада у
Културном центру у Пећинцима,
на промоцији пете по реду књи
ге Друго рођење – живот, стид,
секс. Читањем текстова из књи
ге, али и дијалогом са модера
тором Слободаном Станкови
ћем, публика је била у прилици
да чује мишљења овог младог
аутора везана за многа животна
питања.
Проналажење себе и свог
животног
пута,
свакоднев
но сусретање са проблемима
обичног човека само су неке
од одредница које карактеришу
пету књигу Слободана Панића.

Он верује у два рођења - први
пут се он рађа физички, а дру
ги пут духовно, када проналази
себе и свој животни пут. Такође,
аутор је синоћ говорио о интуи
цији, о потреби човека да увек
остане млад, о подсвести, о
истини, а на самом крају књи
жевне вечери, публика је била
у прилици да разговара са ауто
ром.
Организатор књижевне вече
ри је Пећиначки Културни цен
тар, који, према речима директо
ра ове установе Јована Деврње,
пружа безрезервну подршку свим
талентованим младим људима
са територије општине Пећинци,
па тако и Слободану Панићу – од
промоције његове прве књиге до
овогодишње пете.
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СТАРА ПАЗОВА

73 године слободе

ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА
знице до сада у обнову саме школе уло
жиле 130 хиљада долара, те да је од ове
школске године у то име руски језик уве
ден као факултативни предмет. Троднев
ном манифестацијом која ће се одржати
током следеће године једна од најстари
јих школа у Србији обележиће 260 годи
на од оснивање школе.
С. С.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Стратешки
документ
Полагањем цвећа и венаца на спомен
обележје у центру Старе Пазове и код
споменика народног хероја Јанка Чме
лика у парку, обележена је 73. годишњи
ца ослобођења Старе Пазове. Обележа
вање дана ослобођења Старе Пазове, је
прилика када се присећамо борбе про
тив фашизма и свих који су дали своје
животе за слободу, чуло се на пријему у
згради СО Стара Пазова на почетку 73.
годишњице значајног датума за ову сре
дин у.
Предс тавн ик е
покрајинс ког,
општинског и месног одбора СУБНОР-а,
Војске Србије, гости из Руме, Шида,
Инђије, Сремске Митровице, примио је
Радоје Благојевић, члан Општинског
већа. Поворка је затим положила венце
и цвеће на споменик у центру Старе
Пазове, где су уклесана имена погинулих
у другом светском рату, али и у ратовима
90-их година. Код споменика Јанку Чме
лику у градском парку, Шимо Домоњи,
председник месног одбора СУБНОР-а је
подсетио на живот и дело овог народног
хероја а по традицији, ученици основне
школе, која носи име Јанка Чмелика
спремили су краћи музичко – поетски
програм. Дан ослобођења општине, све
чаним полагањем цвећа, обележио је и
месни одбор СУБНОР-а у Новим Банов
цима.
М. Л.

ГОЛУБИНЦИ

Дан школе
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патријарх Павле био епископ Рашко-при
зренски. О књизи је поред аутора Ђорђа
Рандеља говорио новинар и публициста
Јован Танурџић. Рандељ је објавио 26
књига, а како каже, књига о патријарху
Павлу је његова најуспешнија, док је нај
важнија књига коју је написао „Откриће
Библије (Стари и Нови завет)“. Књижев
но вече, које је организовала библиотека
„Петар Петровић Његош“, отпочео је
Црквени хор „Свети владика Николај
српски“ из Нове Пазове извођењем
молитве Оче наш и Песмом патријарху
Павлу.
Ј. К.

МУЗИЧКО ВЕЧЕ

Млади старима

Одборници СО Стара Пазова су већи
ном гласова усвојили Програм локалног
економског развоја Општине у периоду
2018 – 2023. године, који представља
стратешки документ, који предвиђа мере
подстицаја запошљавања, економског
развоја и подстицај конкурентности, а
такође је усвојен предлог да се за Дан
општине Стара Пазова прогласи 2.
август – Дан Св. Илије. Међу 25 тачака
дневног реда били су ребаланси финан
сијских извештаја месних заједница,
осим Белегиша, ПУ Полетарац и Радост,
Дома здравља, Центра за културу и Цен
тра за социјални рад, ЈП Топлана, Урба
низам и Општинска стамбена агенција,
Туристичке организације и Општинског
Црвеног крста. Одборници су усвојили и
именовање нових чланова у школским
одборима у две основне школе у Старој
Пазови, а њихова питања су се највише
односила на радове и комунална уређе
ња места у којима живе.
З. К.

Како је ова година година међугенерациј
ске солидарности, последњи програм у
оквиру Октобарских дана солидарности са
старијим људима у Клубу за дневни бора
вак у Старој Пазови био је у том знаку. На
музичкој вечери под називом „Деца и мла
ди – старијима и старима“ хор „Звонце“ ОШ
„Бошко Палковљевић Пинки“ из Старе
Пазове извео је концерт духовних и тради
ционалних песама. Иако су овим програ
мом завршени Октобарски дани солидар
ности са старијим особама, врата Клуба за
дневни боравак и Центра за социјални рад
су им стално отворена.
З. К.

СТРЕЉАШТВО

Јуниорке треће

ПРОМОЦИЈА

Књига о патријарху
Павлу

Основна школа „23. октобар“ у Голу
бинцима обележила је дан школе четр
десетоминутним програмом у присуству
ученика, њихових наставника и родите
ља, као и многобројних посетилаца међу
којима су били и представници локалне
самоуправе. Овогодишња манифестаци
ја била је проткана духом војвођанског
песника Мике Антића, па се тако љубав
могла осетити у његовим стиховима,
„даскама које живот значе“ и народним
играма уз звук хармонике и гитаре.
Директор Милорад Босанчић искористио
је прилику да најави да су руске желе

Књига „Патријарх Павле, светац којег
смо познавали“ новосадског новинара и
књижевника Ђорђа Рандеља предста
вљена је у Новој Пазови. Аутор књиге је
био лично веома близак са патријархом
и имао је прилику да борави у Владичан
ском двору у Призрену у време када је

На финалном турниру европске лиге
младих у стрељаштву који је одржан у
Осијеку, јуниорска репрезентација Срби
је освојила је треће место и бронзану
медаљу. Наша репрезентација је побе
дила Француску са 64:56. За Србију су
наступиле и чланице стрељачке дружи
не Јединство из Старе Пазове Марија
Коларевић и Марија Малић, трећи члан
екипе је био Ђорђе Савић. Један од тре
нера репрезентације је био и Саша Икер
такође члан Јединства.
Д. Б.
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„ПУДАРСКИ ДАНИ“ У ИРИГУ

Mанифестација
препознатљива у региону

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

К

онцертом Џенана Лоначаревића на
Рибарском тргу у Винској улици у Иригу
23. септембра завршени су 25. по реду
„Пударски дани“.
Пударски дани трајали су од 20. септем
бра, када је одржано Музичко – поетско
вече у организацији Српске читаонице и
Друштва Ирижана. Следећег дана, 21. сеп
тембра, организован је „Пударев избор“,
Сајам вина, наступ домаћег бенда „Ван најт
стенд“ а потом и концерт Амадеус бенда.
22. септембар био је обележен у знаку нај
млађих који су имали организован маскен
бал, позоришну представу, а потом је усле
дио наступ фолклорних анасамбала. У
петак увече Ирижани су уживали у музици
Милана Топаловића Топалка.
У јутарњим часовима 23. септембра кувао

се пударски паприкаш, удружења жена на
својим штандовима представиле су старин
ске и традиционалне колаче, рукотворине,
ручне радове, а винари су изложили широку
понуду вина. У парку у центру Ирига поста
вљене су бројне тезге. Продавали су се
слаткиши, играчке, грожђе...
Председник Општине Ириг Стеван Кази
мировић, такође 23. септембра, уприличио
је свечани пријем у Општини где је дочекао
бројне госте и пријатеље, па тако ни ове
године нису изос тали представници локал
них самоуправа из Републике Српске,
Босне и Херцеговине, сремских општина,
али и први пут представник из Сисачко мословачке жупаније из Републике Хрват
ске.
Први човек Општине, није могао сакрити

M NOVINE

1. NOVEMBAR 2017.

Најбоље бело вино и ракија
винарије Комазец

Бранислав и Раде Комазец

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

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

задовољство због успешних дана који
су за њим, али и бројних гостију који су
својим доласком пок азали колико
поштују Ириг.
- Успешно су организовани 25. по
реду јубиларни „Пударски дани“. Није
мало истрајати оволико година. Ово је
манифестација која је постала препо
знатљива у регион
 у. Ово је такође

прилика да представници општина из
наше земље али и гостију који долазе
из иностранства размене искуства,
идеје али и да се дружимо. Када смо
кренули са оснивањем ове манифе
стације био нам је циљ да окупимо
наше винаре. 1992. године, када смо
оснивали манифестацију, виноградар
ство је замрло, имали смо само један
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подрум. Ми на нашој територији сада
имамо четири велике и 20 малих
винарија. То је једноставно Фрушка
гора. Морамо и даље да истрајемо са
организовањем ове манифестације
управо због развоја виноградарства
– рекао је Казимировић.
Гости су истакли како им је овде
пријатно, те да ће и даље наставити
пријатељство и сарадњу са овом
локалном самоуправом.
Након свечаности у Општини где су
се гости освежили и пробали специја
литете ученика Средње стручне шко
ле „Борислав Михајловић Михиз“,
присутни су кренули у обилазак план
таже јабука домаћина Мирка Панића
где се уживало уз музику и добру хра
ну.
А у Винској улици велики број вина
ра, мада се чини да је број посетила
ца био у нешто мањем броју него
лане.
Своја вина на Пударским данима
представио је и Живан Касапски из
Ривице.
- Углавном сам овде сваке године.
Не пропуштам овакву прилику да пре
зентујем своје производе. Што се тиче
понуде, имам црвено и бело вино. Са
ових простора су мој прадеда, деда и
ја који сам кренуо њиховим стопама.
Код нас у селу кад уђете у двориште и
отворите капију, оно што ћете прво
видети је подрум. У пређашњим годи
нама у винограду су се углавном
садиле стоне сорте. Од 2000. године
крећу да се развијају велике винарије.
Поседујем само два хектара виногра
да и то више сматрам хобијем. Посло
ви у винограду крећу почетком фебру
ара, реже се лоза да се види какво је
стање и већ тада може да се крене са
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Најбоље розе вино Саве Ордовачког
Ривичанин Сава Одровачки добит
ник је награде за најбољи подрум и
најбоље розе вино.
- Морамо се дружити и посећивати
овакве манифестације у циљу про
моције малих винара. У овом крају
смо сви имали винограде и подруме.
После деведесетих година, поново
је почео развој винарства и виногра
дарства. Пре две деценије, моја
породица је имала пола хектара
винограда, сада има два и по. Међу
тим, потребно је много времена и
улагања. Четири године се чек а
први род, након чега се морају купи
ти бурад а када се све обезбеди,
гледаш коме ћеш све то продати.
Потребна нам је маркетиншка подр
шка, али и едукација људи – каже
Сава Одровачки који додаје да ће
ове године произвести око 10.000
литара вина, а прошле године је
имао 14.000.

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

Сава Одровачки

Најбољи штанд
Најлепши штанд имале су Јазачан
ке. Оне су своје друштво основале
почетком ове године, а већ су, како
каже једна од чланица, Катица Јеф
тић веома успешне и могу да се
похвале бројним наградама.

Награда за најбољи виноград

Сава Шућин

Пољопривредник из Ирига, Сава
Шућин виноградарством се бави 10
година. Наставио је породичну тради
цију коју је започео његов прадеда.
На овогодишњим Пударским данима
добио је награду за најбољи
виноград.
- Производим вино и ракије. Од
ракија ту су виљамовка, кајсија, шљи
ва, лоза, комовица. Имамо до четири
хектара винограда. Проширићемо га
за једно јутро идуће године. Биће

мало и стоних сорти. Сорте шардоне
и мерло имамо за сада, а планирамо
и италијског ризлига и племенку, тра
минац и совињон. Прво нам у вино
граду стиже шардоне, бела сорта, то
смо обрали. Искрено се мало плашим
проширења винограда, је некад недо
стаје радне снаге. Највише нам помо
ћи треба за бербу и неке пролећне
радове – додаје Шућин. И њему је ова
година каже била изузетна, тако да
очекује око пет тона грожђа.

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

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

Д

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

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

Најуспешнији

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

Сваке године све боља

О

ко 35 кочија проде
филовало је Малом
Реметом 30. септем
бра у оквиру традиционал
не „Фијакеријаде“.
Овој, трећој по реду
„Фијакеријади“, присуство
вао је велики број гостију,
како из Срема, тако и Бачке,
а присутни су били и пред
ставници иришке локал
не самоуправе на челу са
председником
Општине
Стеваном Казимировићем.
- Када само пре две годи
не асфалтирали пут који
води из Мале Ремете ка
Фрушкој гори, Ремета је

оживела. Томе је допри
нела како фирма, која се
налази у близини и која
запошљава доста људи из
села, тако и манифестаци
ја „Фијакеријада“. Та мани
фестација показује да је
ово село почело да живи и
надамо се да ће из године
у годину бити више и посе
тилаца и туриста, јер Мала
Ремета има шта да покаже
- рекао је први човек ири
шке општине Стеван Кази
мировић.
Драган Милошевић, пред
седник Савета месне зајед
нице Мала Ремета додао

је да је презадовољан како
је протекла овогодишња
„Фијакеријада“ и истакао да
се на овај начин доприноси
популаризацији села.
- До скоро смо заиста
били одсечени од света.
Пут који нам је асфалтиран
ка фрушкогорским сели
ма је нешто добро што се
десило, а ова манифеста
ција је круна свега тога.
Што се тиче учесника, има
ли смо око тридесет запре
га, а дошли су са разних
страна: из Бачке, Сурчина,
Сурдука, Руме - рекао је
Милошевић и захвалио се

Представници локалне самоуправе на „Фијакеријади“ у Малој Ремети
Пројекат „Ириг јуче данас сутра“ финансијски је подржан од стране Општине Ириг.

представницима и члано
вима Коњичког клуба „Фру
шкогорац“.
На „Фијакеријади“ сваке
године учествује и Павле
Јанкуловић из Јаска.
- Драго нам је што се вра
ћа оно што је било забора
вљено, лепо је дружити се
и упознавати нове људе.
Заволео сам коње још као
мали, мој отац их није имао,
али прадеда и деда јесу.
Та љубав прешла је и на
мог сина, тако да и он има
два коња, за сада. Коњи су
добре и племените животи
ње - каже Јанкуловић.
Стева Пијуновић сво
јим фијакером долази већ
други пут из Руме. Он је
истакао да је ова манифе
стација сваке године све
боља и напреднија. Каже,
има коње, још од малена, а
сад их је и његов син Ристо
заволео.
Овогодишњу
„Фијаке
ријаду“ нису заобишли ни
шарени штандови удру
жења жена из Бешенова
и Јаска. Кувао се котлић и
служиле се вруће лепињи
це. Домаћине је послужило
лепо време да се друже и
прикажу гостима своје село
у најбољем светлу.
Манифестација је била
ревијалног карактера, тако
да су сви учесници добили
пехаре.
С. Станетић
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Лучани: Младост – Мачва
2:0; Земун: Земун - Црвена
Звезда 0:1; Ниш: Раднички –
Напредак 1:3; Београд: Рад –
Војводина 0:3; Београд: Чука
рички – Вождовац 2:1; Сурду
лица: Радник - Спартак ЖК 5:1;
Бачка Паланка: ОФК Бачка Јавор-Матис 2:1; Чачак: Борац
– Партизан 1:2.

Инђија: Инђија – ТСЦ 1:1;
Ужице: Слобода – Телеоптик
2:1; Крушевац: Темнић - Рад
нички (К) 2:2; Пирот: Раднички
(П) - Нови Пазар 1:0; Нови Сад:
Пролетер – Синђелић су играли
у понедељак; Бежанија: Бежа
нија – Јагодина 2:0; Врање:
Динамо - ЧСК Пивара су играли
у понедељак; Добановци:
Будућност – Металац 0:0.

Бечеј: Бечеј 1918 - Братство
1946 2:0; Панчево: Динамо
1945 – Оџаци 1:0; Нови Сад:
Црвена Звезда – Цемент 0:1;
Бачки јарак: Младост (БЈ) –
Омладинац 1:2; Сакуле: Борац
- Раднички (З) 0:2; Нова Пазо
ва: Раднички (НП) - Бачка 1901
2:0; Шид: Раднички (Ш) - Рад
нички (СМ) 1:0; Стари Банов
ци: Дунав – Железничар 0:1.

Шајкаш: Борац (Ш) - Хајдук
(Д) 3:1; Нови Сад: Индекс –
ЛСК 0:2; Ердевик: Слога (Е) –
Југовић 3:0; Нови Сад: Борац
(НС) - Хајдук (Ч) 1:0; Војка:
Сремац – Подунавац 4:3; Теме
рин: Слога (Т) – Славија 3:1;
Купиново: Купиново – Кабел
1:2; Стара Пазова: Јединство Хајдук (Б) 1:0.

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

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

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

15 13 1 1 32:3 40
15 11 3 1 32:12 36
15 9 3 3 20:11 30
15 8 4 3 26:13 28
15 7 5 3 28:18 26
15 7 4 4 14:11 25
15 7 2 6 26:22 23
15 6 5 4 19:21 23
15 5 3 7 20:21 18
15 5 3 7 18:27 18
15 5 1 9 19:26 16
15 3 5 7 11:20 14
15 3 4 8 14:26 13
15 3 2 10 9:22 11
15 2 2 11 13:31 8
15 2 1 12 10:27 7

СРЕМСКА
ЛИГА
Адашевци: Граничар 1923 Борац (М) 1:0; Хртковци: Хрт
ковци - Борац (К) 1:4; Стара
Пазова: Железничар – Напре
дак 4:0; Љуково: Љуково Први Мај 0:7; Витојевци: Пар
тизан – Слобода 0:1; Рума:
Словен – ПСК 0:3; Мачванска
Митровица: Подриње – Рудар
5:0; Салаш Ноћајски: Будућ
ност – Јадран меч је прекинут.
1. Подриње
02. Гранич.
03. Слобода
04. Желез.
05. Први Мај
06. Борац (К)
07. ПСК
08. Рудар
09. Будућност
10. Напредак
11. Борац (М)
12. Партизан
13. Хртковци
14. Словен
15. Љуково
16. Јадран

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

10
8
8
7
6
6
5
5
4
3
3
3
1
1
2
1

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

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

23:6
22:11
14:3
26:6
29:9
20:14
14:9
14:21
17:21
13:19
13:19
11:16
14:32
13:25
7:20
4:23

30
25
25
24
22
19
18
15
12
11
11
8
7
6
6
5

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Моровић: Јединство (М) –
Напредак 0:3; Беркасово: Сре
мац – Једнота 0:2; Кукујевци:
Обилић 1993 - Ердевик 2017
меч је прекинут; Љуба: Једин
ство (Љ) – Синђелић 2:4;
Батровци: Омладинац – Грани
чар меч је одложен; Бингула:
ОФК Бингула - ОФК Бачинци
меч је прекинут.
01. Напредак
02. Обилић
03. Ердевик
04. ОФК Бачи.
05. Јединство
06. Сремац
07. Једнота
08. Синђелић
09. ОФК Бинг.
10. Омлади.
11. Граничар
12. Једин. (Љ)

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

9
8
7
5
6
4
4
3
2
3
1
0

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

0
1
2
1
4
5
5
5
5
7
7
10

34:7
35:10
19:10
25:14
19:16
25:19
20:19
17:25
13:18
15:26
10:35
11:44

29
25
22
19
19
14
14
12
9
9
5
1

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

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

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

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

17:6
10:3
11:6
13:9
18:10
10:7
11:9
8:12
13:15
9:11
11:15
11:15
13:17
10:15
7:14
10:18

25
20
20
20
19
17
15
15
12
12
12
12
11
9
9
7

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

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

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

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

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

32:9
28:9
17:15
21:12
19:17
25:11
20:18
17:26
21:23
18:19
14:16
14:18
18:23
9:17
13:33
8:28

25
25
21
20
20
19
16
16
15
14
14
10
10
8
4
4

Крушедол: Крушедол - Цар
Урош меч је прекинут; Чорта
новци: ЧСК – Раднички 3:1;
Марадик: Слога (М) – Дунав
0:3; Јарковци: Борац - Слога
(К) 2:4; Ривица: Планинац Фрушкогорац меч је прекинут.
9
8
9
9
9
9
8
7
8
8

6
6
4
4
4
4
2
1
1
0

2
1
4
3
3
0
2
3
1
1

1
1
1
2
2
5
4
3
6
7

29:10
19:8
19:10
17:10
15:14
15:16
14:19
5:11
6:23
7:25

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

0
3
2
3
3
3
4
5
5
5
4
6
8
8
10
10

37:4
19:5
19:10
21:16
18:14
20:7
16:14
18:14
14:16
13:10
16:17
15:22
14:25
5:24
7:37
4:21

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

33
24
23
22
22
20
19
18
18
16
15
11
7
3
3
1

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
7
6
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
2
0

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

1
0
1
3
3
4
4
5
3
5
5
6
7
7
8
9

26:6
23:7
30:17
18:15
17:13
20:15
15:17
12:10
15:14
11:13
14:19
20:28
11:18
17:25
13:27
8:26

28
27
24
20
18
17
17
16
16
12
12
11
10
10
7
2

01. Јединс. (Ру) 10
02. Слога
9
03. Полет
9
04. Јединс. (К)
9
05. Сремац
8
06. Фрушко.
9
07. Јединс. (П)
9
08. Граничар
9
09. Борац
9
10. Младост
9
11. 27. Октобар 10
12. Војводина
8

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

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

2
2
0
3
2
2
3
6
6
6
8
7

13:8
39:8
20:5
23:11
23:10
15:14
17:11
18:27
15:34
4:29
10:29
7:18

22
21
21
18
16
15
14
9
7
5
4
3

Шатринци: 27. Октобар Јединство (К) мец је прекинут;
Вогањ: Слога – Борац меч је
прекинут; Павловци: Младост
– Војводина меч је прекинут;
Платичево: Јединство (П) –
Граничар меч је прекинут; Мали
Радинци: Фрушкогорац - Сре
мац меч је прекинут; Никинци:
Полет - Јединство (Ру) 3:0.

ГРАДСКА КУЋА РУМА

Пријем за спортисте

Спортисти и тренери са Слађаном Манчићем

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА

1. Крушедол
02. ЧСК
03. Раднички
04. Дунав
05. Слога (К)
06. Слога (М)
07. Планинац
08. Фрушког.
09. Цар Урош
10. Борац

11
8
7
7
7
6
6
6
6
5
4
3
2
0
1
0

ОФЛ РУМА – ИРИГ

Кузмин: Граничар (К) – Фру
шкогорац 1:1; Сремска Митро
вица: Митрос – Слога 0:0;
Вишњићево: Хајдук – Напре
дак 1:0; Равње: Зека Буљуба
ша - Доњи Петровци 0:1;
Пећинци: Доњи Срем 2015 Граничар (О) меч је прекинут;
Рума: Фрушка Гора - Бикић Дол
1:3; Шашинци: Слобода –
Полет меч је прекинут; Буђа
новци: Младост – Брестач меч
је прекинут.
01. Д. Петровци
02. Напредак
03. Грани. (О)
04. Младост
05. Фрушк.
06. Полет
07. Слога
08. Брестач
09. Ф. Гора
10. Хајдук
11. Митрос
12. Д. Срем
13. З. Буљу.
14. Бикић Дол
15. Слобода
16. Гранич. (К)

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

20
19
16
15
15
12
8
6
4
1

Ч

етворо спортиста – Јова
на Васиљевић, Ана Бје
лић, Ирис Јовић Вуја
ковић и Драшко Јованов, са
тренерима Борком Костићем
и Браниславом Бјелићем били
су гости председника Општине
Слађана Манчића.
Реч је о спортистима који су
медаље освајали не само у
региону, него и на европским
и светским такмичењима. Тако
је Јована Васиљевић освоји
ла златну медаљу на Европ
ском кадетском првенству које
је почетком октобра одржано у
Будимпешти, Ирис Јовић Вуја
ковић је учествовала на Летњој

Универзијади која је у августу
одржана у кинеском Тајпеху, где
је као чланица репрезентаци
је Србије у теквондоу освојила
златну медаљу у екипној конку
ренцији, док је Драшко Јованов
освојио треће место на Европ
ском првенству и прво у Србији
у прошлој години – сви они су
чланови Теквондо клуба „Змај“.
Ана Бјелић из Џудо клуба „Сло
вен“ је, као репрезентативка
Србије, на Олимпијади младих
у Будимпешти освојила тре
ће место, док је на Светском
првенству за кадете у Чилеу
заузела одлично седмо место.
С. Џ.
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Јован Чарубџић у воћњаку

ПРЕТИ ЛИ НАШИМ ВОЋАРИМА ОГРАНИЧЕЊЕ ИЗВОЗА ЗА РУСИЈУ?

Руси су добри купци,
а ми имамо квалитетно воће
И
Са Русима је
наше Удружење
воћара
„Фрушкогорац“
радило директно
прошле године,
ове године
нисмо ишли
директно, али
нисмо имали
проблема што се
тиче извоза,
каже Јован
Чарубџић

страживали смо на
тему извоза воћа за
руско тржиште, а
поводом недавних инфор
мација како би Русија могла
да ограничи увоз воћа из
Србије. То је тема која се
тиче пољопривредник а и
једне од најважнијих грана
српске економије – пољо
привреде.
После наводних претњи
Москве да би могла да
ограничи увоз воћа из
Србије због брескви лошег
квалитета или препакива
ња јабука, и да ли је дого
ворено да наш извоз иде
несметано с обзиром на то
да је било спекулације да
би могао да буде ограни
чен, министар пољопривре
де водопривреде и шумар
ства Бранислав Недимовић
боравио је у Русији. Какав
је епил ог састанк а са
рус ким
зван ичн иц им а,
министар је недавно госту
јући у једној емисији рекао:
- Људи желе да ми њима
потпуно докажемо које су
то површине под воћним
засадима у Србији. Главно

питање је било да ли је то
стварно тако као што ми
представљамо. Чињеница
је да у последњих седам,
осам година имамо изра
жен раст засада под воћар
ским културама, али исто
тако и раст извоза према
Русији. Чињеница је да
постоје проблеми између
Русије и Европске уније,
потенцијални проблеми са
реекспортом и то су ствари
које смо усаглашавали. Ми
смо их позвали да се сами
увере колико има засада и
како тече читава процеду
ра. Што се тиче јабук а
нисмо имали никаквих при
медби. Имали смо примед
бе на брескве и крушке у
погледу неких врста евен
туалних постојања вируса
на нашим просторима а
који не постоје на простору
Русије. Ми овом тренутку
имамо негде око 189 мили
она долара извоза воћа
према Русији. Имамо ста
лан пораст у последњих 10
година. Постоји тражња, јер
у Русији нема довољно
воћа, забрањен је увоз

воћа из Европске уније ка
Русији и цена по којој ми
продајемо воће у Русији
знатно виша него цена воћа
тог истог у Европској унији
и онда долази до евентуал
ног изазова и ризика који се
могу појавити реекспортом
– рекао је министар Неди
мовић.
Он је додао да се неће
доводити у питање било
какав покушај реекспорта.
- Ако неко буде покушао
да се бави реекспортом,
министарство пољопривре
де ће иницирати сурови
обрачун са оваквим лици
ма. Разговарали смо са
људима са царине, из
Министарства унутрашњих
послова, ништа не сме да
угрози наш извоз према
Русији. Нулта толеранција
на било какав покушај реек
спорта. Овај споразум са
Русијом о слободној тргови
ни је подигао наше воћар
ство, не смемо да се игра
мо са оваквим стварима.
Појачане су контроле и
инспекције – додао је Неди
мовић.
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Душан Станишић

Приче да су Руси претили да ће да
смање увоз воћа са наше територи
је нису тачне, каже Душан Стани
шић, произвођач јабука из Гргуре
ваца
Жељко Шерфези, пред
седник Удружења воћара
„Фрушкогорац“ каже да
нису истините тврдње да су
имали проблема са изво
зом воћа, те да воћари нису
то осетили. Он додаје да су
сви који су имали јабуке и
брескве продали, што за
Русе, што за прераду. Цена
је ове године већа него
претходне, као и потражња.
- Руси су презадовољни
нашом робом, све су испо
штовали и људи сада не
виде себе на кванташу. Све
више људи се окреће ка
извозу за Русе, јер је цена
одлична, а следеће године
очекујемо још бољу сарад
њу. Моментално је удруже

њу око 25 воћара и нико
није имао никаквих пробле
ма – истиче Шерфези.
Јован Чарубџић из Гргу
реваца, воћарством се
бави 25 година. На својим
засадима има око 24 хекта
ра јабука, то је преко 40.000
стабала, 2.500 стабала
брескве, око 7.000 стабала
нектарине и око 2.000 ста
бала шљиве. Под мрежом
је око 10 хектара јабуке, у
воћњаку су и савремене
хладњаче, наводњавање
кап на кап. Он каже да се
ниједног тренутк а није
доводио у питање извоз за
Русију.
- Са Русима је наше Удру
жење воћара „Фрушкого

рац“ радило директно про
шле године, ове године
нисмо ишли директно, али
нисмо имали проблема што
се тиче извоза. Руси су
постали мало захтевнији, а
можда смо заправо и ми
постали аљкавији. Они су
ангажовали агенције које
раде на увиду квалитета,
представник агенције дође
код мене када пакујем и
прегледа воће, а својим
потписом гарантује да је
роба у реду. У том смислу
су појачали контролу. Пла
ћали су на око 15 дана, сад
се исплаћује 24 радна дана
од пријема. Доста људи
одустане, дају воће и јеф
тиније само да добију
одмах паре. До сада нисмо
имали хаварија са Русима.
Они плаћају око 50,60 цен
ти, зависи од саме сорте
јабуке. Свак а гајба мора
имати 12.300 грама. Добра
је цена с обзиром на то да
је Пољска ове године оста
ла без воћа, као и јужна
Србија. Прошле године је
индустријска цена била до
10 динара а ове године је
25 динара. Имао сам око
50, 60 тона јабуке за инду
стријску производњу и 70
до 80 тона прве класе јабу
ке која иде за извоз. Сву
брескву коју смо обрали
смо продали. Око 70 тона
отишло је за Русију, 30 тона
је продато на нашем тржи
шту – каже воћар Јован
Чарубџић.
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Ова година је била
сушна, што воћу није пого
довало. Конкретно, јабуке
највише воле умерено кон
тиненталну климу.
- Ова година је била
сушна, а пре тога је била
кишовита, кад има више
воде, онда су већа испаре
ња. Кад су већа испарења,
онда се јавља већа зараза
у воћу и самим тим се мора
више прскати. Количина
посла је иста, увек се мора
интензивно радити. Јабу
кама погодује умерено кон
тинентално време, да буде
10, 15 дана лепо време па
онда да буде киша, да не
буде јако сунце да не би
дошло до ожеготина и опе
котина, али то је наравно
немогуће. Због тога је
добра мрежа која чува, не
само од леда и града, и од
сунца, прави хладовину,
промају и штити од опеко
тина – додаје Чарубџић.
Воћар Душан Станишић
све јабуке прве класе даје
у велепродају одакле се
извозе за Русију. Как о
каже, ценом је презадово
љан.
- Имам пет хектара јабу
ка, под мрежом је свих пет.
Ове године сам добро про
шао што се тиче цене, про
шле године се јабука пла
ћала 40 евроценти, док је
ове године 50. Приче да су
Руси претили да ће да сма
ње увоз воћа са наше тери
торије нису тачне. Русија је
толика земља да је потра
жња огромна. Бил о би
добро да што више људи
посади јабуке, јер Руси
воле велико тржиште. Све
се уредно ради, води се
књига прскања, заштитар
мора да потпише ког дату
ма се употребљавала која
хемија и за коју сорту. Све
то написмено иде Русима,
а фитопатолог из Русије
долази стално. Углавном,
добро је да постоји потра
жња. Наш крај под Фру
шком гором је савршен за
воћарство, тек ће воћар
ство имати своју перспек
тиву – поручује Станишић.
Он додаје да су се про
шле године појавили про
блеми око увоза воћа у
нашу земљу из Македоније
и Пољске по знатно нижој
цени, а извозило се на
руско тржиште по већој
цени, те да је од тада мало
појачана контрола, али да
до застоја није долазило.
Сања Станетић
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VREMEPLOV
1. новембар
1509. Јавности први пут пред
став љен е
Мик ел анђ ел ове
слике на плафону Сикстинске
капеле.
1995. У америчкој војној бази
у Дејтону, Охајо, САД, почели
мировни преговори о Босни и
Херцеговини.
2. новембар
1721. После ратова против
Отоманског царства и Швед
ске, којима је учврстио Русију
на Црном мору и Балтику,
Петар Велики проглашен за
цара целе Русије.
1785. Лондонски произвођач
кочија Лионел Лукин патенти
рао чамац за спасавање.
3. новембар
1534. Енглески парламент
усвојио повељу којом је краљ
Хенри VIII постао поглавар
цркве, чиме је папи одузета
власт над црквом у Енглеској.
1957. СССР лансирао први
сателит са живим бићем,
„Спутњик 2“, у којем је био пас
Лајка.
4. новембар
1307. Швајцарска Конфедера
ција прогласила независност
од Аустрије.
1890. У Лондону отворена,
прва на свету, линија подзем
не електричне железнице.
1956. Совјетске трупе угуши
ле побуну у Мађарској.

HOROSKOP
ОВАН: Потребно је
да се растеретите од
додатн их
обавез а,
али немате довољно
енергије да се ангажујете на
више страна истовремено. У
достојанственом стилу и без
сувишних питања прихватите све
корисне сугестије или речи крити
ке које вам упућују блиски сарад
ници. Желели бисте да успоста
вите бољу контролу над новим
догађајима у љубавном животу.

ВАГА: Подстакнути
сте нечијом причом о
новим идејама али о
пословној сарадњи,
тако да имате жељу да се опро
бате у неким необичним ситуаци
јама. Ако се организујете на
добар начин, онда врло успешно
можете да завршите низ послов
них договора на различитим
странама. У љубавном животу
или од свог партнера очекујете
више романтичних ужитака.

БИК:Очекује вас нови
успех или шира афир
мација у пословним
круговима. Потрудите
се да правилно испуните све своје
обавезе, без психолошког прити
ска или такмичарских аспирација.
Завршни резултати представљају
најбоље мерило вредности. У
љубавном односу препустите
свом партнеру право на одређене
улоге или извесну доминацију.

ШКОРПИЈА: Приме
ћујете промене у свом
окружењу и тражите
најбоље решење за
низ питања која вам се намећу.
Постоје обавезе које захтевају
стриктно поштовање правила или
временских рокова. У односу са
вољеном особом све сте ближи
остварењу заједничких жеља.
Препустите се осећањима да вас
воде и то ће вас још више прибли
жавати особи која вам је драга.

БЛИЗАНЦИ: Кад год
се налазите пред
неком
слож ен ом
ситуа ц
 ијом
или
пословним изазовом, употребите
своје најјаче адуте и тражите
ефик асно решење. Имате низ
предности у односу на своје
сараднике из окружења и добру
вољу да се искажете у најбољем
светлу. Све оно што чините у
овом периоду би требало да вам
донесе дугорочне ефекте.

СТРЕЛАЦ: Налазите
се у доброј форми и у
сјајној прилици да
остварите неке дуго
рочније пословне интересе. Учи
ните све што је потребно да при
добијете подршку код већине
сарадник а из свог окружења.
Нови догађаји који вас прате у
љубавном животу делују зани
мљиво и охрабрујуће. Осећате
велики емотивни занос и задо
вољство уз блиску особу.

6. новембар
1787. Рођен је Вук Стефано
вић Караџић, реформатор
српског језика и правописа.
Умро је у Бечу 1864, а његови
посмртни остаци су 1897. пре
нети из Беча у Београд и
сахрањени уз Доситеја Обра
довића испред Саборне цркве
у Београду.
1814. Рођен је белгијски про
извођач дувачких инструмена
та Адолф Сакс, који је 1840.
изумео музички инструмент
назван по њему саксофон.
1893. У Петрограду је умро
славни руски композитор
Петар Иљич Чајковски.

РАК: Ако размишља
те
на
позит иван
начин, онда многе
пословн е
прил ик е
можете успешно да реализујете
без обзира на почетне комплика
ције. Посрећило вам се да имате
ширу наклоност у кругу сарадни
ка и да су симпатије утицајних
особа на вашој страни. Сада је
повољан тренутак да инвестира
те на више страна. У љубавном
односу са партнером предосећа
те да вам предстоји нека још
узбудљивија дешавања.

ЈАРАЦ: Налазите се у
стваралачкој фази и у
договору са својим
сарадницима покуша
вате да ускладите различите
пословне интересе. Избегавајте
ривалске односе са неистоми
шљеницима. Најбоље је да своју
енергију посветите темама које
спадају у приоритетне обавезе.
Иако инсистирате на откривању
истине и сучељавању, имате осе
ћај да блиска особа прикрива
неке детаље.

ЛАВ: Откривате нове
и корисне детаље о
пословној сарадњи и
у вези проблема који
вас прати на релацији са једном
млађом особом. Дакле, мораћете
неког разуверити да су вас непра
ведно оптуживали, али немојте
занемарити ни помоћ коју вам
нуде блиски пријатељи. Лакше
вам је кад сте сами и онда потпу
но смирено анализирате свој
однос са вољеном особом.

ВОДОЛИЈА: Сваки
потез добро исплани
рајте и немојте дозво
лити да због ситних
интереса направите почетни про
пуст или да изгубите поверење
неких сарадника. Осећате нови
емотивни узлет и желите да
остварите све своје намере, без
обзира на повремено партнерово
неразумевање. Задржите само
поуздање и оптимизам као своју
главну оријентацију.

7. новембар
1917. У Петрограду је под вод
ством вође бољшевика Вла
димира Иљича Лењина поче
ла Октобарска социјалистич
ка револуција. Црвена гарда
заузела је све значајне пунк
тове у граду, срушена је при
времена влада Александра
Керенског и формирана прва
совјетска влада с Лењином на
челу.

ДЕВИЦА: Добро сте
информ ис ан и
о
новим приликама на
пословној сцени и
стало вам је да остварите низ
значајних циљева у договору са
блиским сарадницима. Налазите
се у сјајној форми и оправдано са
великом дозом оптимизма проце
њујете исход у пословним прего
ворима. Смишљено одлажете
суочавање са одређеним диле
мама у љубавном животу.

РИБЕ: Пажљиво ана
лизирајте своје сарад
ник е и комплетну
ситуацију на послов
ној сцени како бисте донели низ
исправних одлука. Стало вам је
да у договору са околином дефи
нишете праве вредности и да
остварите све своје циљеве.
Неко вам је наклоњен и то пози
тивно делује на ваше самопоу
здање. Радује вас нови догађаји у
приватном животу.

5. новембар
1913. Рођена британска позо
ришна и филмска глумица
Вивијен Ли.
1943. У Јајцу у Другом свет
ском рату основана Теле
графска агенција Нове Југо
славије, Танјуг. Први директор
био Владислав Рибникар.
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Crkveni
kalendar
Среда, 1. новембар
(19. октобар)
Св. пророк Јоил; Преп. Прохор
Пчињски; Преп. Јован Рилски
Четвртак, 2. новембар
(20. октобар)
Свети великомученик Артемије
Петак, 3. новембар
(21. октобар)
Преп. Иларион; Св. Иларион
Меглински; Св. Висарион Испо
ведник
Субота, 4. новембар
(22. октобар)
Свети равноапостоли Аверкије
Јерапољски – Задушнице
Недеља, 5. новембар
(23. октобар)
Свети апостол Јаков, први епи
скоп Јерусалимски
Понедељак, 6. новембар
(24. октобар)
Свети великомученик Арета
Уторак, 7. новембар
(25. октобар)
Свети мученици Маркијан и
Мартирије

Савијача
са вишњама
Састојци: За тесто: брашно
500 г, јаје, уље 1/2 дл, со прсто
хват, млеко 2,5 дл. За сируп:
шећер 300 г, вода 3 дл, ванилин
шећер. Потребно је још: уље 130
мл, шећер 200 г, вишње (замрзну
те) 800 г.

Припрема: Умутити млеко, јаје,
уље, со, додати брашно и замеси
ти тесто, поделити на 24 лоптице и
оставити 10-15 минута. Узети једну
лоптицу и танко разваљати. Tестo
премазати уљем, посути кашичи
цом шећера, на један крај поређа
ти 9-10 вишања без коштице, уро
лати и савити у круг. Ставити у
подмазан плех. Помешати кашику
уља и кашику воде премазати и
пећи на 180 степени 30-35 минута.
У посуду ставити шећер, воду и
ванилу. Кад проври 2-3 минута и
оставити да се прохлади. Млаким
сирупом прелити топле савијаче.

• Ко данас ради за двоји
цу, сутра му се натовари
трећи.
• Постигао сам одлично
пролазно време. Уопште
не знам где ми је прошао
живот.
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САЈАМ КЊИГА

Поклон за патријарха

На овогодишњем Сајму књига у Бео
граду, који се одржао од 22. до 29. окто
бра представљено је и друго, проширено
издање књиге „Ради ти, дијете, свој по
сао!“ Митровчанина Момира Васиљеви
ћа у издању Информативне фондације
Српске православне цркве. Књига је на
Сајму била изложена на штанду Српске
православне цркве где је и 26. октобра,
уручена патријарху Иринеју. 
С. С.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА РУМА

Јубилеј Исидоре
Секулић
Поводом 140 година од рођења једне
од најпознатијих српских књижевница и
прве жене академика, Исидоре Секулић,
у Градској библиотеци „ Атанасије Стојко
вић“ у Руми је 26. октобра одржана три
бина на којој су о великој књижевници
говориле Ивана Јаношевић, директорка
библиотеке у Обреновцу и Лаура Барна,
књижевница.
Румска публика је прво имала прили
ку да погледа документарни филм „Иси
дора“ у којем о животу ове велике књи
жевнице говори Лаура Барна, и то кроз
предмете које је Исидора, својим теста
ментом, као легат завештала Универ
зитетској библиотеци. Ти предмети су
веома ретко доступни јавности, а део се
могао видети на изложби која је приређе
на у фебруару прошле године.

С. Џ.

СВЕТСКИ ДАН МОЖДАНОГ УДАРА

У порасту број
оболелих од шлога
Светски
дан
борбе
против
можданог
уда
ра обележава се
29. октобра, ове
године под слога
ном „Шлог напада
свакога - због тога
сви имамо разлог
да га спречимо“.
Тим поводом је у
Новом Саду је 26. Др Љиљана
Станчетић Бачванин
октобра у органи
зацији Клиничког центра Војводине - Неу
ролошке клинике Нови Сад, одржано низ
предавања који се односе на нове могућ
ности ургентног збрињавања оболелих
од шлога. Приказани су и домети лечења
новом методом.
Обележавању Светског дана борбе

СА СВИХ СТРАНА
против можданог удара у Новом Саду,
присуствовале су специјалисти неуроло
гије Опште болнице Сремска Митрови
ца, др Љиљана Станчетић Бачванин и др
Катарина Павловић Ивић.
- Важно је поменути да ће једна од шест
особа у свом животу доживети шлог. Код
90 одсто можданих удара постоји јасна
повезаност са једним или више од 10
познатих фактора ризика за настанак
шлога. Шлог настаје када престаје дово
љан доток крви у одређени део мозга. У
зависности од претходне функције оште
ћеног дела мозга, брзине и степена
оштећења, и брзине започетог лечења,
ефекат шлога оставља различите нега
тивне ефекте на телу пацијента, на
мобилност и говор, али и размишљање и
емотивно стање особе. Због тога је шлог
водећи узрок смрти и онеспособљености
неких субгрупа укупне популације. На
жалост, само можемо да констатујемо да
знатан део популације коју збрињавамо у
свом раду, пре појаве болести, није се
придржавао принципа здравог живота, а
који подразумева и начин исхране без
масти са мало соли, пушење, алкохол,
смењену физичку активност, гојазност изјавила је др Љиљана Станчетић
Бачванин.

Б. Сремчић

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

„Мој деда је аут“

1. NOVEMBAR 2017.

Истовремено, прославаљени су и
рођендани 36 корисника који су рођени у
октобру, а за све њих музички програм су
припремили и извели ученици Музичке
школе „Теодор Тоша Андрејевић“.

ТО СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Прослава рођендана

У понедељак, 30. октобра у Галерији
„Лазар Возаревић“ у Сремској Митрови
ци, пригодном свечаношћу, обележен је
дан оснивања Туристичке организације
Града Сремска Митровица. Према речи
ма директорке, Светлане Сабо, просла
ва деветог рођендана је прилка да се
окупе сви они са којима је Туристичка
организација сарађивала током године.

С. К.

ФК „ИНЂИЈА“
„Мој деда је аут“ је назив представе
Београдског драмског позоришта коју је
румска публика имала прилику да види
24. октобра у великој дворани Културног
центра „Брана Црнчевић“.
Реч је о новој представи која је своју
премијеру имала у априлу ове године, а у
центру пажње је породица која после
смрти једног члана, сазнаје да није све
баш онако идилично како је изгледало.
Режију ове представе, по тексту Душа
на Јанковића, потписује Ђурђа Тешић, а
играју позната глумачка имена - Борис
Комненић, Слободан Бода Нинковић,
Љубинка Кларић, Срђан Дедић, а млађе
снаге представљају Сузана Лукић и
Милорад Дамјановић.
С. Џ.

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Посета колега из
сремских општина
Запослени у Геронтолошком центру
„Срем“ у Руми били су 25. октобра дома
ћини својим колегама из центара за соци
јални рад Срема – представницима орга
на старатељства и упутних органа за
смештај свих корисника ГЦ „Срем“ из
Руме, Сремске Митровице, Шида, Ирига,
Пећинаца, Старе Пазове и Инђије.

Благојевић
нови тренер

Три узастопна пораза и не баш сјајна
позиција на табели Прве лиге Србије,
били су разлози да се управа ФК „Инђи
ја“ захвали на сарадњи досадашњем
тренеру Спасоју Јелачићу и да „на кор
мило“ постави новог стратега. Одлука
је донета да то буде Срђан Благојевић,
млади стручњак, који је пре само годи
ну дана имао прилику да са клупе води
„зелено-беле“. Благојевић је спортској
јавности представљен на конференцији
за медије у уторак, 24. октобра, дан пред
Куп утакмицу са ивањичким „Јавором“.

М. Ђ.

