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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

Подвожњак пуштен
у саобраћај
У

Сремској
Митровици, у среду, 15.
новембра, у присуству бројних Митровчана, представника локалне самоуправе, Владе
Републике Србије и АП
Војводине,
подвожњак
код митровачког Насеља
КПД званично је пуштен
у рад.
Подвожњак је отворила
Ана Брнабић, председница Владе Републике
Србије.
Mитровчани
су
на
изградњу оваквог објекта чекали више од четрдесет година и сада
нестају све препреке за
ширење и развој града
према Фрушкој гори, што
ће олакшати проток саобраћаја, поготово према индустријској зони и
створити
перспективу
за напредак, чуло се на
отварању подвожњака.
Градоначелник Сремске Митровице Владимир Санадер је поздрављајући присутне рекао
да је овај велелепни објекат коштао пет милиона
евра, а да су средства у
највећем делу обезбеђе-

Ја бих се захвалио претходном
градоначелнику Браниславу
Недимовићу што је имао
храбрости и одлучности да
донесе једну овакву одлуку,
рекао је градоначелник
Владимир Санадер
на из градског буџета.
- Пре две године почели смо са реализацијом
пројекта који је вишедеценијски сан Митровчана. Првенствено оних
који живе северно од
пруге, али и свих нас
који знамо да је пруга
била препрека, како за
даљи развој града, тако
и за безбедност свих
наших грађана. Кад смо
кренули, нисмо знали у
шта се упуштамо, многи пре нас нису смели
да уђу у овакав пројекат.
Ја бих се захвалио претходном градоначелнику
Браниславу Недимовићу
што је имао храбрости
и одлучности да донесе
једну овакву одлуку и да

свима нама усади веру у
то да ће ово данас изгледати баш овако. Ми смо
га пратили у томе и срећа је неизмерна што смо
радове на подвожњаку коначно завршили.
Мислим да морамо да
пратимо храбре одлуке
председника
Александра Вучића, али и храбре одлуке Владе Републике Србије – рекао је
градоначелник Санадер
и додао да је поносан
како на свој град, тако и
на суграђане, али и на
оне који су овај пројекат
критиковали, јер су им
управо они давали снагу
да се пројекат реализује. Додао је, такође, да је
изградња модерног под-

вожњака нови почетак у
развоју града и да се ту
неће стати.
Оно што је посебно
занимљиво истаћи јесте
да је на овој саобраћајници примењена савремена технологија градње која је омогућила да
се ни једног тренутка не
прекида железнички саобраћај изнад градилишта. Овакав начин градње омогућио је да Железнице Србије испуњавају
обавезе према свим учесницима у железничком
саобраћају пошто није
било заустављања возова изнад градилишта.
Ово је највећи пројекат
који је Митровица имала
у својој новијој историји.

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Највећи део средстава
обезбедио је Град Срем
ска Митровица, а о сарад
њи са покрајинским орга
нима власти на овом про
јекту говорио Недељко
Ковачевић. Он је истакао
да влад а Аутон омн е
покрајине Војводине испу
њава своја обећања и да
је изградња подвожњака
важна, како за Војводину,
тако и за Србију.
Предс едн иц а
Влад е
Србије Ана Брнабић је у
свом обраћању подсетила
да је  Сремска Митровица
свакако један од најсве
тлијих примера у целој
Србији, можда и у регио
ну, јер је одговорна локал
на самоуправа са вред
ним и одговорним грађа
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Ово је одговор свима онима који
кажу да нешто не може да се уради
и који траже изговоре. Кад
довољно верујете, све је
могуће, поручио је министар
Недимовић
нима, али да није увек
било тако.
-  Сремска Митровца је
пре 10 година имала сто
пу незапослености од око
37 одсто. Данас је стопа
незапослености око девет
одсто. Ви сте заједно
успели да се одважите и
промените начин на који

радите, дочекујете инве
ститоре и подржавате све
ваше предузетник е да
покрену свој бизнис. Због
тога је данас стопа неза
послености у Сремској
Митровици девет одсто, а
ми се као република тру
димо да достигнемо ту
једноцифрену стопу неза

Не би било могуће да се направи
овакав објекат да ви, грађани
нисте одвајали новац од свог
буџета за ваше пројекте, истакла је
Ана Брнабић

послености. Треба да
будете поносни, јер је
Сремска Митровица три
пута последњих година
уврштена у топ десет
дестинација за инвести
рање у целој Европи по
Фенаншајл тајмсу. Они су
свим инвеститорима пору
чили да дођу у Сремску
Митровицу. Не би било
могуће да се направи ова
кав објекат да ви, грађани
нисте одвајали новац од
свог буџета за ваше про
јекте – истакла је Ана
Брнабић.
Министар пољопривре
де, Бранислав Недимо
вић, био је на челу Срем
ске Митровице када је и
Наставак на страни 5
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АНКЕТА: Шта за Сремску Митровицу значе подвожњак и базен?

Дуго се чекало али вредело је
Милан
Крњајић,
пензионер,
Сремска Митровица: Oвај подво
жњак представља велики добитак за
Митровчане, нећемо више морати да
чекамо кад се рампа затвори да про
ђе воз. На базен се дуго чекало, али
вредело је.
Стеван Чекеринац, медицински
техничар, Дивош: Подвожњак значи
уштеду на времену, не морамо оби
лазити пола града како би дошли до
Лаћарка. Базен значи пуно, посебно
за омладину која ће имати где да иде
да се купа.
Љубиша Божиновић, возач, Рав
ње: Подвожњак је лепо урађен, ту је
увек био велики застој али то се про
менило његовом изградњом. Базен је
лепо урађен, али ипак је могао да се
направи један олимпијски базен.
Јасна Субић, секретар, Сремска
Митровица:   Осим што ће грађани
уштедети време, биће и безбеднији

Милан Крњајић, Стеван Чекеринац, Љубиша Божиновић и Јасна Субић
са новим подвожњаком. Грађани су
задовољни  базеном, јер представља
место на коме могу да се релаксира
ју.
Милена Станковић, пензионер,
Сремска Митровица: Данас сам
први пут видела како изгледа под
вожњак и одушевила сам се. Осим
естетике краси га и функционалност
што је много битније. Што се тиче

Милена Станковић, Вера Талировић, Милена Васић и Мира Кочић

базена, слика говори више од речи.
Вера Талировић, хигијеничар
ка, Мартинци : Подвожњак и базен
је нешто што је Митровици недо
стајало. Нове инвестиције су увек
добродошле, треба да их буде што
више а надамо се да ће их у будућно
сти бити више.
Милена Васић, хемијски техни
чар, Сремска Митровица: Од како
је подвожњак отворен саобраћај се
много брже одвија, нема застоја као
што је то био случај раније. Што се
тиче базена Митровица је то заслу
жила, сви ће моћи да уживају у њего
вим благодетима.
Мира Кочић, пензионер, Срем
ска Митровица: Подвожњак је лепо
изграђен, посебно ми се свиђа што
има стаза за пешаке. Када је базен у
питању њега сам обишла али не пла
нирам да идем на купање, то је више
за младе.
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Наставак са стране 3
покренута идеја, али и  
реализација овог пројек
та.
-  Много сам срећан,
људи су годинама прича
ли о овоме. Изградња
подвожњака била је сан
претходних градоначелни
ка. Ово је одговор свима
онима који кажу да нешто
не може да се уради и који
траже изговоре. Увек ће
бити оних који оспоравају
нечије идеје, али дела су
та које говоре. Кад довољ
но верујете, све је могуће
– поручио је министар
Недимовић.
Поред
предс тавн ик а
локалн е
самоу п рав е,
председнице Владе Ане
Брнаб ић
и
минис тра
пољопривреде Бранисла
ва Недимовића, отварању
подвожњака присуствовао
је и покрајински секретар
за енергетику, грађеви
нарс тво
и
саоб раћ ај
Ненад Грбић, заменик
покрајинског секретара за
образовање Милан Кова
чевић, председници срем
ских општина, директори
јавних предузећа и многи
други.
Отварању су присуство
вали и ђаци митровачких
основних школа који су
ревијалном бициклистич
ком трком симболично
пустили подвожњак за
саобраћај.
Подсетимо, подвожњак
је грађен годину дана и
осам месеци у више фаза,
а укупна вредност износи
око пет милиона евра.
Највећи део средстава
обезбеђен је из буџета
Града, а влада Војводине
је преко Управе за капи
тална улагања обезбеди
ла 80 милиона динара. У
оквиру овог пројекта
изграђена су и два кружна
тока. Изградњу кружног
тока код Електродистри
буције са 30 милиона
динара помогло је Мини
старство привреде, док су
радови на кружном току
код „Хороскопа“, чија је
пројектована вредност 60
милиона динара, реали
зовани преко ЈП Путеви
Србије.
Сања Станетић и
Светлана Котаранин
Фото: Владимир Цуцанић

Корак по корак
Први конкретни радови на изград
њи подвожњака почели су 10.
фебруара 2016. године, а 27. фебру
ара ове године пробијен је тунел
испод пруге према митровачком
Насељу КПД, чиме су радови на

изградњи подвожњака ушли у нову
фазу. Подвожњак је дубок осам
метара и широк 17 метара, подразу
мева саобраћајницу за друмски
саобраћај, пешачке и бициклистич
ке стазе са обе стране коловоза.
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ХАВАРИЈА У ДИВОШУ

Село без пијаће воде

Цистерна са водом на Малој страни

М

ештани   Дивоша су видно узне
мирени ових дана због недаће
која их је снашла. Наиме, почет
ком прошле недеље стигло је обаве
штење из Јавног комуналног предузећа
„Водовод“ да вода из водоводне мреже
није за пиће до даљњег.
Ова вест је као детаљ из атмосфере
неког сајбер романа са локалном ком
понентом, смештеног у мрачну будућ
ност где су природни ресурси исцрпље
ни.
Директор ЈКП „Водовод“ Борислав
Бабић истиче да техничку воду немају
сви мештани јер је притисак воде сма
њен, како не би стизала замућена вода.
Он апелује на мештане да буду стрпљи
ви и да када им стигне техничка вода не
крену са прављењем залиха, јер ће
доћи до пражњења система и поновног
проблема.
-  Мештани Дивоша су приметили да
постоји замућење у води током претход
ног викенда. Наши људи су изашли на
терен и испирали мрежу, међутим, про
блем није био у томе, него  је замућење
настало у самом бунару. Сада радимо
на отклањању и санирању тог квара
који се десио и док то не буде решено,
мештани ће имати техничку воду, неће
имати пијаћу. Пијаћу воду ће моћи да
користе из цистерни које шаљемо, тако
да бих замолио мештане Дивоша да у
наредном периоду буду стрпљиви и да
не паниче, што пре ћемо санирати про
блем како би се успоставило нормално
функционисање и да мештани добију
онај квалитет који су добили и пре овог
што се десило. Тренутно немају сви тех
ничку воду зато што је смањен притисак
како не би стизала замућена вода, а

Замолио бих
мештане Дивоша
да у наредном
периоду буду
стрпљиви и да не
паниче, што пре ћемо
санирати проблем
како би се успоставило
нормално
функционисање
и да мештани добију
онај квалитет који су
добили и пре овог
што се десило, каже
директор Водовода
Борислав Бабић

надамо се отклањању квара у наредних
седам дана. У сваком моменту у селу
биће постављена цистерна са пијаћем
водом. Наша цистерна је тамо и дању и
ноћу, 24 сата је доступна вода за пиће
– обавештава директор Борислав
Бабић.
Он је подсетио да ЈКП „Водовод“ сва
ки дан врши анализу воде у лаборато
рији, а Завод за јавно здравље такође
врши анализе једном недељно. Три
пута   годишње воду анализира Инсти
тут за јавно здравље из Новог Сада.
Мештани села Дивош због проблема
са водоводном мрежом, како кажу, нај
више страхују како напајати стоку. Гото
во свака кућа у селу има стоку и плаше
се докле ће ова агонија трајати. По воду
из цистерне која је постављена у центру
села, дошао је и један мештанин који
каже да има мале прасиће и не зна шта
ће ако ова ситуација потраје. Како кажу
Дивошани, за пиће се некако сналазе,
али не могу велике количине воде да
довозе из других села или да купују.
Сматрају да је раније требало неко о
овоме да их обавести.
- Ко зна колико ми пијемо неисправну
воду, а нико нас није обавестио да вода
није за пиће, већ о томе сазнајемо из
медија. Сви смо у паници, иако нас уве
равају да ће проблем бити решен –
каже једна мештанка док чека свој ред
да сипа воду у флаше из цистерне.
Мештани се надају се да ће ускоро
овом проблему доћи крај, јер овакву
ситуацију  не памте.
До момента закључења овог броја
(понедељак 20. новембар) ситуација је
остала непромењена.
Сања Станетић

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

Ана Брнабић је
дала комплимент
свим Митровчани
ма. Свака част бив
шем и садашњем
градоначелнику,
али премијерка је
нама, обичним гра
ђанима, одала при
знање. И то је оно
што њу помало
издваја од других,
посебно од она
квих који су се
захваљивали др
Бојану Патићу

К

ада су после 5. октобра демократе учврстиле власт,
заправо то је било већ 2008. године када је Борис
Тадић победио Коштуницу и направио пакт са СПС,
не би ли нас што пре увео у ЕУ, дакле, када су демократе
баш учврстиле власт у републици, у покрајини је Бојан
Пајтић одавно био домаћи. Он је „одговорност преузео“
још 2004. године и био је неприкосновени газда Војводи
не све до 2016. године.
Управо тих година се успоставила необична пракса
међу локалним функционерима ДС. Било шта да су ради
ли, отварали некакав пут, асфалтирали улицу, направили
вртић, дом здравља, паркић, поставили љуљашке или
клацкалице, у обраћању новинарима локалци су се оба
везно захваљивали прво магистру, а касније доктору
Бојану Пајтићу. Због чега, тачно се не сећам, али у то
време нисам могла да разлучим да ли се ту радило о нај
обичнијем полтронству или је магистар, па касније доктор
Бојан Пајтић издао директиву да му се име мора помиња
ти сваки пут кад се забоде ашов у земљу. Не тврдим да је
било тако, Бојан Пајтић је све само није глуп, бар га ја
тако не доживљавам. Међутим, чињеница је да су поред
објеката у чијој изградњи је учествовала покрајина биле
постављање плоче на којима је заиста стајало име др
Бојана Пајтића. Једна таква је окачена (после скинута,
мада мислим да рупе од типлова  још стоје) на зграду
митровачке Поште приликом отварања реновиране Улице
Краља Петра Првог. Али, и то може бити претерана рев
ност Пајтићевих сарадника на локалу, мада није се док
тор правних наука баш ни бунио против таквог култа лич
ности.
И сад ће неко помислити шта сам запела о Пајтићу.
Само зато што сам на отварању митровачког подвожњака
чула председницу Владе Србије, Ану Брнабић како је

рекла да је подвожњак направљен новцем свих нас, гра
ђана Сремске Митровице. Никад нисам ниједног полити
чара, посебно не локалног, чула да тако јасно, да не
кажем експлицитно, каже да то што се по Србији гради,
гради се нашим новцима. Веома лепо од премијерке, и
баш јој хвала због те истине наглас изречене.
„...Ништа она (држава) нема што није од својих подани
ка узела, или што им није ускратила ... Вишак се рађа из
онога што је држава требало да да становништву, или
што је требало за његово добро да потроши, а није му то
дала, и није за добро домаћег живља потрошила све што
је обећала...“ овако некако тумачи однос државе и
грађана новинар Времена Љубомир Живков, један орто
доксни Лала из Баната који на ствари гледа из трезвеног
паорског угла.
о је једноставна истина коју ваљда и деца знају.
Додуше, нека деца знају, али нека баш и не знају.
Па ни кад порасту не сазнају, јер их о томе нису учи
ли у школи. Међутим, ипак тако неуки постану политича
ри, а то је већ други пар рукава, и није тема.
Тема је новац, и то наш новац, новац грађанки и грађа
на ове земље, који се ради поједностављења термина
зове државни новац. Е, тим нашим новцем располажу
они које смо изабрали на гласању. Па како смо гласали
тако нам и буде. Кратко и јасно.
Али, да се вратим на премијеркину изјаву. Морате прво
знати да је митровачки подвожњак један стварно велеле
пан објекат, да изгледа баш светски и да је Ана Брнабић
дала комплимент свим Митровчанима. Свака част бив
шем и садашњем градоначелнику, али премијерка је
нама, обичним грађанима, одала признање. И то је оно
што њу помало издваја од других, посебно од онаквих
који су се захваљивали др Бојану Патићу.

Т
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ЂОРЂЕ РАДИНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Са стабилним буџетом
стабилна је и општина

С

таропазовачку општину одавно
препознају као веома добро
место за инвестиције. Међу
тим, није локација једино што занима
инвеститоре.
-  Локална самоуправа издваја зна
чајна средства за пројекте. Није
довољно просторним планом наме
нити земљиште за индустријске зоне.
Без инфраструктуре је немогуће при
вући инвеститоре. А неким инвести
торима није најважнија локација, да
ли је близу Београда, треба им
инфраструкт ура, одређена снага
електричне енергија, гас и пут. Гео
графски положај јесте важан, али
морају и остале ствари да се задово
ље. Ми се у том смислу јако трудимо
да инфраструктурно опремимо зоне,
каже председник Општине Стара
Пазова Ђорђе Радиновић.

: Како сте задовољни
MМNOVINE
НОВИНЕ:
реализацијом планираних инфра
структурних пројеката?
ЂОРЂЕ РАДИНОВИЋ: Од много
бројних планова и пројеката, неке
ћемо из техничких разлога завршити
у наредној години. Ради се о раскр

сници у Старој Пазови, али углавном,
све што смо планирали, то ћемо и
завршити. Важно је да финансијски
део није проблем. Буџет је стабилан,
остварен у потпуности. Бићемо у
суфициту преко 50 милиона. Нама је
то веома значајно. Ми нисмо плани

Грађани имају реч
- Обилазили смо све месне заједни
це, позивали грађане и ту смо на
лицу места разговарали о потребама
насељених места. Верујемо да све
оно што грађани сматрају да је неоп
ходно ми можемо да остваримо у
наредне две године. Углавном, ми
завршавамо пројектну документацију
и грађевинске дозволе и онда смо

спремни да почетком следеће године
конкуришемо, и у републици и у
покрајини. Уколико не прођемо на
конкурсима, општина ће из буџета
финансирати пројекте који су грађа
нима потребни.   Реконструкција цен
тра Крњешеваца и Сурдука ће бити
готова почетком пролећа – истиче
председник Општине.

M NOVINE
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рали нереалан буџет, нити је он листа
жеља. Приликом планирања усвојили
смо методологију коју министарство
препоручује. Ове године смо имали
само један ребаланс, а и он се тицао
прерасподеле   унутар позиција буџе
та, а не повећања или смањења пла
нираних средстава. Проблем код пла
нирања буџета је то што ми у момен
ту када правимо пројекцију не знамо
да ли ћемо проћи на неким конкурси
ма код министарстава и покрајинске
Управе за капитална улагања.
Познати сте по томе што значајна
средства привлачите са виших
нивоа власти захваљујући томе
што сте увек спремни да са гото
вим пројектима конкуришете код
разних министарстава.
Ми углавном радимо пројекте у
сарадњи са вишим нивоима власти,
републиком и покрајином. Локална
самоуправа се јавља са готовом про
јектном документацијом и грађевин
ском дозволом, и зато и добијамо
средства. Сви велики инфраструк
турни пројекти који се реализују на
територији општине Стара Пазова,
финансирају се делом из општинског
буџета, а делом из средстава репу
бличких министарства. Са министар
ством привреде смо потписали угово

’

Поучени примером
републичког буџета
и консолидацијом
јавних финансија коју
је спровео Александар
Вучић, док је био
премијер, ми смо се
трудили да остваримо
исту такву стабилност
у општини Стара
Пазова. Отплатили
смо четири кредита
која смо затекли,
а захваљујући
добром пословању
привредника у нашој
општини ми смо
имали већи прилив
новца, тако да је
наш буџет око
2,7 милијарди динара

9

ре за две велике инвестиције, једна је
изградња пута којим бисмо спојили
две петље, Нову Пазову и Нове
Бановце. Тај пут би ишао паралелно
са ауто – путем кроз индустријску
зону. Инвестиција је неких 90 милио
на динара, а министарство ће финан
сирати 50 одсто трошкова. Друга
инвестиција је друга фаза уређења
центра Нових Бановаца. То нам је
веома значајно, јер Нови Бановци су
треће место по величини, и сматра се
градском средином. Ови радови под
разумевају уређење Школске улице
према спусту ка Дунаву и простора
код храма Св Василија Острошког и
Дома културе, који су свакако цен
трални део насеља, које се све више
шири. Вредност друге фазе радова је
око 50 милиона динара. Имамо два
значајна пројекта која су прошла код
Канцеларије за управљање јавним
улагањима. То је адаптација две шко
ле, у Белегишу и Новим Бановцима.
То се очекује следеће године. Потпи
сани су уговори, завршени пројекти,
добијене грађевинске дозволе, тако
да очекујемо почетак радова следеће
године. Следеће године ћемо наста
вити са радовима на адаптацији свих
осталих школа на територији општи
не. Радимо Пинкијеву школу у Старој
Пазови, а до 2019. године планирамо
да реновирамо три средње школе.
Због чега је дошло до застоја у
изградњи пута Стара Пазова - Ста
ри Бановаци?
Јако нам је важан завршетак пута
од Старе Пазове до Старих Банова
ца. Имали смо застој техничке приро
де, пошто су се грађани жалили да је
кружни ток јако близу њихових огра
да. Ми смо те жалбе уважили, на моју
иницијативу, зато што сматрам да ти
људи ту треба да живе, и они и њихо
ва деца, и да локална самоуправа
има обавезу да им изађе у сусрет. То
смо препројектовали, тако да ћемо
вероватно почетком марта следеће
године наставити са радовима. Кон
курисаћемо у јануару код покрајине
за средства којима бисмо завршили
регионални пут Стари   Бановци –
Рума, бар у делу до надвожњака који
иде кроз индустријску зону број три
која се интензивно развија. Када се
све заврши имаћемо три искључења
и укључења на 10-15 километара
ауто - пута и то у све три у индустриј
ске зоне, у Новим Бановцима, Новој
Пазови и Старој Пазови. За инвести
торе је то веома значајно, да им
камиони не пролазе кроз наплатне
рампе.
Јавно – приватно партнерство,
модел који је у старопазовачкој
општини дао добре резултате сада
примењују многе општине.
По принципу приватно – јавног
партнерства асфалтирали смо 38
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километара пута у 116 улица на
територији општине. То је зани
мљиво за друге локалне самоу
праве као пример, јер се општина
на тај начин не задужује, не пове
ћава се јавни дуг, а завршавају се
крупни и скупи капитални објекти
који не би могли да се заврше
само средствима из буџета
Општине. У градовима Аустрије и
Немачке са којима сарађујемо
јавно – приватно партнерство је
начин да се изграде објекти од
јавног значаја. Ми смо узели тај
рецепт и сматрам да смо га успе
шно применили у Старој Пазови.
По том принципу хоћемо да
радимо међумесне путеве у
општини Стара Пазова. Докумен
тацију већ припремамо за друго
половину наредне године. То би
значило да све путне правце, а то
су Крњешевци – Стара Пазова,
Војка – Стари Бановци, Сурдук –
Нови Бановци, уредимо, реновирамо
и изградимо поред пута бициклистич
ку стазу. Чекамо инвеститоре за
изградњу канализације, имали смо
расписан међународни тендер на ком
је прошао дански фонд. Пред сам
потпис уговора они се нису појавили.
У фази су преговори са неколико
заинтересованих инвеститора. Вред
ност радова је 30 милиона евра. Ми
смо направили и студију изводљиво
сти и оправданости пројекта. Поку
шаћемо да посао поделимо у две
фазе, прво ћемо радити Стару и Нову
Пазову, а потом остала места.
Општинска јавна предузећа раде
без субвенција и дотација. Колике
уштеде у буџет у сте направили
захваљујући томе што послове
поверавате вашим јавним преду
зећима?
Јавна предузећа функционишу без
дотација општине. То је један од раз
лога што имамо толико средстава за
инвестиције. Трудимо се да нашим
јавним предузећима поверимо посло

’

Јако нам је важан
завршетак пута
од Старе Пазове
до Старих Бановаца.
Имали смо застој
техничке природе,
пошто су се грађани
жалили да је кружни
ток јако близу
њихових ограда

Ко је пустио кајасе?
Кад ствари иду добро, онда се
понекад нађу појединци који помисле
да је то толико лако да би могли да се
„попусте кајаси“, нарочито по питању
трошења буџета. Понекад такви поје
динци помисле да је лако водити
Општину и падају им на памет немо
гуће идеје. Такву ситуацију покушали
су да наметну неодговорни поједин
ци, али без успеха. Онда је ту било и
неких прича, али све се на крају свело
на то да актуелни председник
Општине, који је у детињству стекао
надимак Џокеј, кајасе држи превише
чврсто да би их препустио групи поли
тичких шаљивџија. Причало се ово и
оно, неки су спомињали и неуспели

пуч, али је на крају од свега испала
обична шала.   
- Да су пуштени кајаси, као што се
неосновано шпекулише, не би буџет
био тако стабилан. Има незадовољ
ства што привилегије из ранијих
дана не могу више да се користе.
Поучен примером републичког буџе
та и консолидацијом јавних финан
сија коју је спровео Александар
Вучић, док је био премијер, ја као
председник Општине сам се трудио
да остварим исту такву стабилност.
На крају је то испало као нека шала.
Ја нисам осветољубив човек, а ово
нисам схватио озбиљно-  закључује
Радиновић.
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ве које они могу да ураде. То има
мо право да урадимо без тенде
ра. Јавна преузећа имају пуно
посла, јер има доста и инвестици
ја. Због тога ми не дотирамо наша
јавна предузећа и по томе смо
вероватно једна од ретких општи
на у Србији. „Чистоћи“ смо пове
рили одржавање јавне расвете,
хоризонталну и вертикалну сигна
лизацију, одржавање гробаља и
све друге комуналне послове.
Мислим да је то случај и у другим
општинама, али мислим да смо
поверавањем послова јавним
предузећима уштедели око мили
он евра у буџету. То је и један од
разлога што нам је буџет стаби
лан. Друга ствар везана за ста
билност буџета је и то што смо ми
отплатили четири кредита, оста
ла су нам још два до 2019. годи
не. Нисмо се у протеклих пет
година задуживали. У почетку
није било лако остварити стабил
ност буџета када смо имали велике
рате за узете кредите, али сад је већ
много боље.
Ипак, чињеница је да су инве
стиције и отварање радних места
најважнији за развој једне среди
не. Пазова је сигурно лидер по
броју инвеститора?
Привреда је кључ свега.   Сваке
године код нас гради најмање пет
нових погона, фабрика и дистрибу
тивних центара. Код нас је ниска сто
па незапослености. У протеклих пет
година у Старој Пазови отворено је
10.000 нових радних места.  На тери
торији општине Стара Пазова, поред
наших Пазовчана раде људи из Инђи
је, Батајнице и Земуна, и радна снага
постаје проблем. Конкуренција почи
ње да даје резултате, што се тиче
зарада. Тренутно се ради и на инте
грисању јавног превоза, како бисмо
радницима омогућили лакши долаза
на посао. Радили смо две студије о
оправданости са Саобраћајним
факултетом из Београда и показало
се да већи број људи путује у Стару
Пазову него из Старе Пазове у Бео
град.
Следеће године отварамо око две
хиљаде радних места. Очекујемо да
се отвори погон компаније Нестле,
заправо ради се о проширењу произ
водње сладоледа. Највише имамо
фирми из Италије, Немачке и Аустри
је. Тренутно има око 100 страних
фирми, али ми смо се суочили са
лимитима повећања овог броја. Дру
ге општине су почеле да дају повољ
није услове, тако да смо се ми одлу
чили да постојећим инвеститорима
омогућимо повећање изграђености
на њиховим парцелама, тако да вели
ке компаније као што је Нестле, Мил
шпед, Алумил... желе да прошире
производњу и запосле још радника. А
то опет доноси већи приход у буџет и
кроз порез на имовину и зараде. Пре

M NOVINE

22. NOVEMBAR 2017.

Збрињавање
избеглица
У току 2016. и 2017. године Општи
на Стара Пазова је у активности
решавања стамбеног питања избе
глих и интерно расељених лица уло
жила око пет милиона евра.
У 2016. години је 789.000 евра уло
жено у   30 стамбених јединица које
ће бити завршени на пролеће 2018.
године. За откуп 140 стамбених једи
ница уложено је 3,6 милиона евра.
Одлук а о избору корисник а биће
донета овог месеца, а рок је 2018.
година. У 2016. откупљено је и 14
сеоских кућа за шта је утрошено
154.000 евра. За 29 стамбених једи
ница социјалног становања уложено
је 762.700 евра.
У 2017. години за грађевински
материјал утрошено је 270.000 евра,
а  одлука о томе ко ће добити пакете
грађевинског материјала биће доне
та до краја године.
Поменимо још да су изграђене и
предате на коришћење три монта
жне куће, а за још три се очекује пот
писивање уговора са извођачем
радова.
неколико дана имали смо отварања
машинске перионице веша, у којој је
запослено 50 радника, и још једног
маркета ланца Медијус. Ми смо поно
сни на тај ланац трговина. Кад год
отворе неки маркет, они запосле
20-ак жена из локала.
Нама је све у привреди, и ми много
пажње посвећујемо привредницима.
Захваљујући добром пословању при
вредника у нашој општини ми смо
имали већи прилив новца у буџет и
поред умањења трансфера. Тако да
је наш буџет око 2,7 милијарди дина
ра.
Увелико се прича о томе да Ста
ра Пазова рачуна на то да ће доби
ти статус града.
У наредних 10-15 дана предаћемо
захтев Скупштини Србије да добије
мо статус града. То су урадили Бор и
Прокупље. Ми се припремамо и оче
кујемо да ће се то ускоро догодити.
Радимо на томе да створимо инфра
структуру за све институције које су
граду потребе, суд, тужилаштво, слу
жба за запошљавање, сви фондови,
полиција. То радимо јако озбиљно и
не журимо. Идеја је да се након доби
јања статуса града у Старој Пазови
формирају три градске општине,
Бановци који би обухватали места у
Подунављу, Нова Пазова -  Војк а,
Крњешевци, Стара Пазова и Голу
бинци. Грађани то у суштини и желе.
То су неке идеје која сам ја предлагао
давно, још пре него што сам постао
председник Општине.
Владимир Ћосић
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Сарадња на
обострану корист

Н

акон успешних привредних и би
латералних сусрета у Немачкој,
Аустрији и Мађарској, руковод
ство Општине Стара Пазова наста
вља са доказано добром праксом, ши
рења и успостављања нових сарадњи
са општинама и привредницима из
европских земаља.
Јачање сарадње у области привре
де, културе, туризма и спорта између
словеначке општине Нова Горица и
Старе Пазове били су циљеви зајед
ничког састанка двеју делегација. У
питању је узвратна посета, с обзиром
да је руководство старопазовачке ло
калне самоуправе у марту ове године
посетило словеначки град.
Први човек Општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић уверења је да ће
овом посетом засигурно ојачати са
радњу са словеначком општином.
-Познато је да у Старој Пазови по
слују и словеначке компаније, а међу
најпознатијима Горење, циљ нам је да
пре свега, успоставимо сарадњу са
словеначким привредницима којима
пружамо погодне услове за оствари
вање њихових инвестиција. Од наших
пријатеља из Словеније очекујемо по

моћ када су у питању предприступни
и приступни фондови Европске уније,
с обзиром на то да руководство Нове
Горице има значајно искуство у том
сегменту – истакао је Радиновић.
Била је то прилика да се Словенци
ма представи слика привредне мапе
Срема, а Стара Пазова је залагањем
садашњег руководства успела да се
избори за општину познату по изузет
но ниској стопи незапослености, као и
по великом броју приватних предузе
ћа који послују у овој општини.
-Нова Горица има велико искуство у
привлачењу великих европских фон
дова, тако да ћемо на том подручју на
правити сарадњу са нашим искуством
и са знањем које имају људи у Општи
ни Стара Пазова – истакао је Матеј
Арчон, градоначелник Нове Горице
приликом боравка у Старој Пазови.
Поред размена искустава, руковод
ство Општине Стара Пазова искори
стило је прилику да госте из Слове
није упозна са индустријским зонама
и приватним компанијама које у овом
тренутку послују на територије општи
не, али и са националном Кућом фуд
бала.

ЈКП ЧИСТОЋА

Спремни за зиму

Иако у Срему још увек нема снега, за
путаре је 15. новембра званично почела
зимска сезона. Старопазовчани се радују
првом снегу који ће по свему судећи стићи
у Срем и пре него што календарски зва
нично дочек амо најхладније годишње
доба. За чишћење снега на локалним
путевима у општини Стара Пазова надле
жно је Јавно – комунално предузеће
Чистоћа, док регионалне путеве чисти
Срем пут. У старопазовачкој Чистоћи
истичу да их први снег неће изненадити, с

обзиром да су у потпуности спремни.
-Сви камиони су ремонтовани, ралице
су постављене на камионе, посипачи
соли су у технички исправном стању, а
поред тога уведена су комплетне дежур
ства радника у зимској служби који су
грађанима доступни 24 сата дневно, исти
че Јовица Гагрица, директор ЈКП Чистоћа.
Путеви ће се чистити по приоритетима,
а екипе надлежног предузећа, поред
ралица и посипача, располажу са пет
камиона и два трактора.
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ДУ „ДЕЧИЈА РА ДОСТ“ ИРИГ

Посета председника
Општине

У  четвртак, 9. новембра, председ
ник Општине Стеван Казимировић
посетио је Дечију установу „Дечија
радост“уИригу.Поводпосетејеоби
лазаксвихваспитнообразовнихгру
па,каоиновоформиранегрупеукојој
бораведецамлађегузраста.
У овој школској години, од стране
локалнесамоуправеодобренојефор
мирање и финансирање нове групе,
тако да Установа сада нема листе
чекања.Укупноимапетнаестгрупа,и
то осам група припремног предшкол
ског програма и седам група цело
дневног боравк а. Новоформирана
група је опремљена намештајем,
играчкамаидидактичкимсредствима
потребним за реализовање васпитно
 образовног рада и других активно
сти.

Награда на
ликовном конкурсу

ГРАД ПОД ЛУПОМ

ВАСИЉ ШЕВО: 30 ГОДИНА ПСЦ „ПИНКИ“ СРЕМСКА МИТРОВ

Базен као
рођендански
поклон
О

Деца припремних предшколских
група објеката „Чаролија“ и „Вила“
учествовала су у ликовном конкурсу
„Нацртај,обојииосвоји“ФормаИдеа
ле. Више од 55.000 предшколаца и
првака учествовало је на овогоди
шњем конкурсу који је организован
токомсептембрамесецанатему„Мо
ја идеална соба“. У „Дечија радост“
добитник је специјалне награде у
оквирунаведеногконкурса,анаграда
је захвалница и двадесет табуреа за
радне собе. Свечана додела награда
уприличена је 11. новембра, а свеча
ности су присуствовала деца при
премнихпредшколскихгрупа,родите
љи, као и васпитачи Марица Тривун
чић,МаријанаПетровићиЂорђеОро
лицки. Деца су уживала у игри са
аниматорима, осликавању лица, игри
балонима.
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ве године Пословно – спортски
центар „Пинки“ у Сремској
Митровиципрославља30годи
наодоснивања.Какојеистакаодирек
торовеустановеВасиљШево,новоо
творени базен, који је под ингеренци
јом Спортског центра, представља
круну и рођендански поклон досада
шњеграда.
Васиљ Шево је 2014. године поста
вљензав.д.директораПСЦ„Пинки“,а
2015.године,именованјезадиректо
раовеустанове.
Спортски центар је основан пре 30
година,адотадасеништавеликоније
улагало у овај комплекс. Обнављање
и реновирање Спортског центра је
почело2012.године.
 Од када сам преузео руковођење
овимобјектом,заистајепунотогаура
ђено. Поменућу адаптацију паркета и
постављањеновихстолицаугледали
шту, купљени су нови кошеви, заме
њено је постојеће халогено осветље
ње,реновиранисуцентралнитоалети,
реновиран је кров који је некада про
кишњавао, сви економски улази у
великусалузамењени,каоикомплет
на столарија. На улаз у објекат смо
поставили и ваздушне завесе за
публикукојаулазидасенебисмрза
вала,направилисмоифитнессалуза

рекреацију жена – истакао је Васиљ
Шево.
У склопу ПСЦ „Пинки“ налази се и
кафићкојипредстављаидеалноместо
за предах после напорних тренинга,
или опуштање пред важну утакмицу
или догађај. Такође, поред спортског
центра,урађенјеимултифункционал
нитерен–заједничкимснагамаКупер
стандардаиПСЦ„Пинки“.
Директорнапомињедајемноготога
промењено доласком Кошарк ашког
клуба Мега Бемакс који доприноси
популаризацији спорта међу омлади
ном,алиипромовисањуовеустанове
укојојсеодигравајусвеутакмице.
 Ми смо много добили доласком
тадашњег Мега Лекса, а садашњег
МегаБемаксаунашСпортскицентар.

Спортски
рођендани
– Нешто ново је организовање
спортских рођендана у Спортском
центру.Поредтогаштоовопредста
вља додатни извор прихода, везује
моидецузаСпортскицентар–исти
чедиректорШево.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Лекарска слава
Српскаправославнацркваиверни
ци славили су 14. Новембар празник
Светих врача Козме и Дамјана, који
многе здравствене установе и лекари
славе као заштитнике своје професи
је.

Васиљ Шево

 Температура воде у
базену је 27 степени, али
морам напомену ти да
није у питању лековита
вода, иако је термална,
каже Васиљ Шево
Свакедругесуботеилинедеље,када
имају утакмице, поред многобројне
публике, присутно је много познатих
личности из света спорта. Могу да
похвалим раднике ПСЦ „Пинки“ који
заистадајусвеодсебедасвакаутак
мицабудебољаодпретходне,аруко
водство Мега Бемакса је задовољно
условимакојеПСЦ„Пинки“пружашто
показујетодасуонивећчетвртугоди
ну присутни као домаћини – додаје
Шево.
Недавно је у Сремској Митровици
отворен најсавременији и енергетски
најефикаснијибазенуСрбијиишире,
којијеподуправомПСЦ„Пинки“.
Базенјепревасходнобиопотреба,
од најмлађе популације па до најста
ријих. Што се тиче термина они се
могу видети на нашој веб страници,
каоинафејсбукстраници.Терминису
подељениускладусапотребамаклу
боваитакмичарскимзахтевимаистих.

Улазница није ограничена временски.
Значи,акојеграђанскитерминрецимо
од12падо20часова,можетедабуде
тесвихосамсатинабазену.Усклопу
понуде на базену постоје комерцијал
ни термини који служе за издавање,
што значи да се могу закупити, као и
комплетан базен. Што се тиче темпе
ратуре воде у базену, она износи 27
степени Целзијусових, али морам
напоменутиданијеупитањутермал
на бања, иако је вода термална. Ми
температуруводеприлагођавамопли
вачким клубовима, такмичарима и
рекреативцима–додаојеШево.
Он је истакао да, откада је базен
отворен, влада интересовање грађа
на.
Планови за наредну годину не изо
стају. Свакако се планира уређење
инфраструктуреокобазена,алииспа
јањеКузминскеулицесаПСЦ„Пинки“.
 Задовољан сам свиме што је ура
ђеноупротекломпериоду.Ималисмо
рокове, лоше време за извођење
радова, пребукиран распоред. Међу
тим, све  смо успели. Сматрам да
радимодобро,алиувекможебољеи
наставићемо да се трудимо у наред
номпериоду–закључујеВасиљШево.
Сања Станетић
Фото: В. Цуцанић

У организацији сремскомитровач
ке подружнице Српског лекарског
друштваДруштва лекара Војводине,
у капели Св Козме и Дамјана у кругу
Опште болнице, обележена је лекар
ска слава читањем молитве, осве
ћењем и резањем славског колача.
Овом свечаном чину поред директо
раОпштеболнице дрЖивкаВрцеља,
присусутвовалисулекари,фармацеу
тииздравственирадницисвиммитро
вачкихздравственихустанова.
Домаћин славе била је Служба
општемедицинеДомаздрављаСрем
скаМитровица,адрМирославаШево,
директоркаовездравственеустанове,
кумствојепредаланачелнициСлужбе
педијатрије митровачке болнице др
ЉиљаниБанчевић.

СРЕМ ГАС

Рок за рачуне
24. новембар
Иако је ЈП „Сремгас“ на време
доставилоподаткеиобрачунзаштам
пу рачуна, дошло је до проблема у
испоруци па многи потрошачи или
нисудобилирачунилисугадобилиса
закашњењем.Наинтервенцију„Срем
гаса“ и забринутих потрошача, у
„ПоштиСрбије“суобећалидаћеизвр
шити нову дистрибуцију и решити
насталипроблем.
Јавнопредузеће„Сремгас“затоје
донелоодлукудапроменидатумвалу
теплаћањаитакоизађеусусретсво
јимпотрошачима.Наиме,нарачунима
стојидајевалутаплаћања17.новем
бар,алићеусвомфинансијскомпро
грамуизвршитипроменувалутена24.
новембар.Тозначидаћесезаконска
затезнакамата,којасеобрачунаваза
неблаговремено плаћање обавеза,
зарачунавати тек за уплате које буду
извршене након 24. Новембра, а не
након17.новембракакостојинарачу
нима.

Т. П.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

Јован Воркапић почасни грађанин
Ч
лановиОпштинскогвећа,наседници
одржаној14.новембра,донелисудва
предлога одлука  прво о братимље
њуиуспостављањусарадњеизмеђуРуме
и Берзенбрика, а потом и о додели јавних
признањаинаградаза2017.годину–оба
овапредлоганаћићесепредодборницима
СОРуманаседницикојаћесе,највероват
није,одржати22.новембра.
ПремаобразложењуСветиславаДамјан
чука,шефаОдељењазадруштвенеделат
ности одлука о братимљењу се доноси на
основу Закона о локалној самоуправи и
Статута Општине Рума и њеним доноше
њем се стварају услови за потписивање
повеље о братимљењу. Ова Повеља ће
бити потписана 24. новембар када ће се
обележитипразникОпштине,каоиградска
слава.
Овоћебитиипотврдаизузетнесарадње
два града која је започела још пре четири
године и то прво у сфери културе и посе
тамамладихизРумеиБерзенбрика,даби
сепотомподиглананајвишиниво,узчесте
узвратне посете водећих људи оба града
исавеликимизгледимазаозбиљнијупри
вреднусарадњу.
Кадајеречодругомважномпредлогу,о
доделијавнихпризнања,трочланакомиси
ја, коју је формирао председник Општине,
јепредложиладазвањепочасногграђани
наОпштинеРумауовојгодини,збогрезул
тата и достигнућа од значаја за унапређе
ње, развој и афирмацију Општине Рума,

Јован Воркапић и Слађан Манчић
понесе Јован Воркапић, директор Репу
бличкедирекцијезаимовину.
Румска повеља ће бити додељена др
Смиљи Лончар, а она се додељује због
значајних резултата у раду, због истицања
у прогресивним иницијативама и другим
активностима, хуманитарним поступцима,
илизаживотнодело–стојиуобразложењу.
Захвалница Општине Рума, због допри
носаразвојуиафирмацијиОпштине,доде
љује се предузећу Митас, Лазару Вуковцу
који је преко 150 пута дао крв и теквандо
исткињиТеквондоклубаЗмај,ЈованиВаси
љевић.
Новчана награда у износу од 30.000

динара биће додељена Лазару Вуковцу и
ЈованиВасиљевић.
На овој седници су прихваћене измене
одлуке о додели средстава из општинског
буџета за програме и пројекте из области
спорта од значаја за румску општину – РК
Путинцијеиступиоизтакмичења,пасуму
средствасмањеназа112.500динара.
ФудбалскомклубуНапредакизЖарков
цајеодобренододатних20.000динараза
завршетаксезоне,аТеквондоклубуЗмајје
одобрено180.000затрошковеодржавања
турнираизаодличнерезултатеостварене
насветскимиевропскимпрвенствима.
Смиља Џакула

СОЦИЈАЛНО – ЕКОНОМСКИ САВЕТ РУМА

O порезу на имовину

Седница Социјално  економског савета

С
Нашим суграђанима честитамо
празник Општине Рума,
24. новембар и славу града
Св краљ Стефан Дечански
ЈП „Гас – Рума“

едница Социјално  еко
номског савета Општи
не Рума одржана је 14.
новембра а на дневном реду је
била одлука о утврђивању про
сечних цена квадратног метра
непокретности која ће бити
основ за утврђивање пореза на
имовинузaнареднугодинурум
скојопштини.
Милева Ковачевић, шефица
Одељењазалокалнејавнепри
ходе образложила је поменуту
одлуку члановима Социјално
– економског савета уз конста
тацију да ће порез на имовину
остатиистикаоиовегодине.
–Иакојепостојаламогућност
за повећање пореза, посебно

у првој зони, одлучили смо да
порез у наредној години остане
нанивоуовогодишњег.
Порез ће бити и мањи за
један проценат уколико објекти
нису достигли максималну сто
пу амортизације од 40 одсто.
Повећање пореза је одобрено
само у четвртој зони где ће се
цена грађевинског земљишта
повећати са 580 на 610 динара
поквадратномметруистаклаје
МилеваКовачевић.
Према упоредним подацима
којејеонапрезентовалапросеч
не цене у општинама у окруже
њусузнатновећенегоуРуми.
ЧлановиСЕСасудалисвоју
сагласностнаовуодлуку. С. Џ.
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Дневни центар
наставља рад

Гости и домаћини на радионици

ЗАВРШЕНА ПОСЕТА РУМСКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ БЕРЗЕНБРИКУ

Конкретни пројекти
П
редседник Општине Слађан Манчић са
сарадницима боравио је од 13. до 16.
новембра у немачком граду Берзенбри
ку са којим ће повеља о братимљењу бити
потписана 24. новембра на свечаној седници
СО Рума, којој ће присуствовати и челници
овог града.
Посета је била прилика за договор око самог
процеса потписивања Повеље о братимљењу,
али и да се наставе активности на заједничкој
сарадњи у оквиру Агенде Уједињених нација
Агенда 2030.
У оквиру програма одрживог партнерства
локалних самоуправа у Берзенбрику је одржа
на радионица на којој су представници српског
и немачког града детаљно дефинисали даље
активности које две партнерске општине тре
ба да предузму у конкретизацији пројекта, који
ће бити реализован у школама обе општине.
У румској општини је реч о школи у Малим
Радинцима на којој је планирано поставља
ње соларних панела за производњу електрич
не енергије за тај објекат. Поред тога, било је
речи о још неколико конкретних тема за будућу
сарадњу.
Све активности у оквиру пројекта су бази
ране на Агенди 2030 и кроз 17 циљева Рума
и Берзенбрик граде стратешку кооперацију
између две општине, у настојању да се раз
вију искуства и праксе кроз неколико циљева.
После радионице градоначелник Берзен
брика Хорст Бајер и председник румске општи
не Слађан Манчић су представили немачкој

Хорст Бајер и Слађан Манчић

јавности партнерство и активности у оквиру
сарадње два града, са посебним освртом на
конкретне мере које се, поред партнерства,
спроводе у сарадњи са немачким Министар
ством за привредну сарадњу.
Такође, договорена је будућа сарадња у
оквиру традиционалне размене ђака и посета
С. Џакула
делегација.

Завршна
конференција
пројекта „Унапређење соци
јалне инклузије особа са
интелектуалним и менталним
сметњама“ одржана је 17.
новембра у румском Култур
ном центру.
Овим пројектом је успоста
вљена нова услуга социјалне
заштите и оформљен је Днев
ни центар за одрасле – од 26
до 40 година старости -  са
менталним и интелектуалним
сметњама, у циљу подршке
њиховом укључивању у дру
штвене активности.
Дневни центар је почео
са радом 21. марта прошле
године и у њему има 15 кори
сника, док је истовремено 15
професионалаца добило при
лику да ради и да се едукује,
а њих пет је и запослено.
А какви су резултати струч
ног рада са корисницима
говори мајка Катица Смоља
новић чији син је Марко један
од корисника услуга Дневног
центра. -Мој син има великих
психичких проблема и јако ми
је тешко као родитељу, али уз
помоћ Дневног центра при
мећујем велика побољшања
а тиме је и мени олакшано.
Он иде сваког дана у Днев
ни центар, напредовао је јако
пуно – од личне хигијене,
понашања, понашања у дру
штву, иде чак у продавницу и
располаже одређеним коли
чинама новца , не зна све,
али знатно више него на пре.
Пуно ми је помогла, као роди
тељу, ова услуга и волела бих
да се она настави  и даље. И
њима треба пажња и да не
буду одбачени од друштва,
да не буду запостављени –
рекла је Катица Смољановић.
У име локалне самоупра
ве заменица председника
Марија Стојчевић је поздра
вила све учеснике пројекта
и изразила задовољство што
у последњих десет година
Рума користи помоћ ЕУ кроз
повлачење средстава из ИПА
предприступних фондова.

С. Џ.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ДИЈАБЕТЕСА

Самоконтрола важна за лечење „шећера“

Д

ом здравља Рума обележио је Светски
дан дијабетеса, 14. новембар у окви
ру својих активности на обележава
њу значајних датума из „Календара јавног
здравља“.
Овогодишња кампања се обележава под
слоганом “Жене и дијабетес -  наше право
на здраву будућност”, а намењена је свима
који су у ризику од дијабетеса или су оболе
ли од шећерне болести.
Центар за превенцију, Поливалентна
патронажна служба и Служба за здравстве

ну заштиту одраслог становништва је пово
дом овог дана спровела акцију бесплатног
одређивања шећера у крви као и упознава
ња са ризиком за развој дијабетес мелиту
са, а истовремено је грађанима подељен и
едукативни материјал о превенцији шећер
не болести, као и начину контроле и лечења
оболелих од дијебатеса.
Акције су организоване у апотекама Дома
здравља, Дому пензионера, као и МЗ Брег.
Акције у Дому пензионера и у Дому здра
вља биле су пропраћене и изложбом ликов

них радова деце предшколаца „Полетарца“.
У Србији од дијабетеса болује преко
400.000 људи, а претпоставља се да jош
око половина од овог броја није ни свесна
да болује од ове болести.
Највећи фактори ризика су неправилна
исхрана, недовољна физичка активност и
гојазност.
Према статистичким подацима од ове
болести у свету ће до 2025. године болова
ти преко 380 милиона људи.

С. Џ.
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ЕКОНОМИЈА

Инђија ће постати
место у које
ће се досељавати
становништво из
других крајева земље,
како би „подмирили“
потребе инвеститора
за радном снагом,
каже председник
Општине Инђија

С

топа незапослености на тери
торији општине Инђија је испод
пет одсто, говоре последњи
подаци Националне службе за запо
шљавање. На евиденцији тренутно
се налазе 1922 незапослена лица,
што је око 4,57 одсто радно способ
них лица са територије те сремске
општине, што представља веома
ниску стопу незапослености имајући
у обзир републички просек.
На добре резултате утицало је
отварање више од 700 нових радних
места у претходних годину дана.
- Међу компанијама које су допри

Владимир Гак

Број незапослених све мањи
неле значајном смањењу незапосле
ности у нашој општини су, пре све
га, ИГБ Аутомотиве која је почетком
године отворила нову производну
халу, са 600 новозапослених. Такође,
ту је и дански Грундфос, који је про
ширењем капацитета запсолио још
50 радника- истакао је Владимир Гак,
председник Општине Инђија.
Први човек општине Инђија каже
да се ту не завршава број оних ком
панија које планирају да прошире
производне капацитете. Међу њима

је и Фармина, која планира изградњу
још једног објекта у близини постоје
ћег.
- Да ће се тренд смањивања неза
послености наставити показују гра
ђевински радови у североисточној
радној зони где две компаније граде
своја постројења. Почетком следеће
године очекује се њихов завршетак,
а могућност да се запосли имаће око
200 суграђана-каже Гак.
По речима председника Општи
не, у Инђији ће свако имати прилику

да се запосли, односно сви они који
буду желели да раде.
-С обзиром да ће у току 2018. годи
не још неколико компанија кренути
са изградњом својих постројења и
производњом, имаћемо све мање
расположиве радне снаге. Инђија ће
постати место у које ће се досеља
вати становништво из других крајева
земље, како би „подмирили“ потребе
инвеститора за радном снагом- каже
председник Општине Инђија.
М.Ђ.

ЗАЈЕДНИЧКИ ИТ ПРОЈЕКАТ СРБИЈЕ И ХРВАТСКЕ

Сарадња Инђије и Доњег Михољца

У

СтартИТ центру у Инђији почела
је реализација пројекта који за
циљ има да поспеши прекогра
ничну сарадњу, а којим ће се развити
две нове дигиталне заједнице у Доњем
Михољцу (Хрватска) и Инђији. Пројекат
„Прекогранична ИТ мрежа за конкурент
ност, иновације и предузетништво” има
за циљ стварање и развој функционал
не мреже локалних дигиталних заједни
ца, а које ће утицати на развој окруже
ња повољног за предузетништво. Тако
ће се помоћи развој ИТ индустрије,

самозапошљавање и запошљавање
младих у склопу Интерег ИПА програма
Европске уније.
Пројекат ће реализовати конзорцијум
који чине удружење SEE ICT, предузет
нички инкубатор „Освит” и град Доњи
Михољац, Факултет техничких наука и
Министарство телекомуникација и трго
вине Републике Србије.
Ирина Рељин, помоћница у Мини
старству телекомуникација и трговине
задужена за електронске комуникације
и поштански саобраћај, рекла је да је

лепо што се овакви пројекти реализују
у оквиру прекограничне сарадње, јер ће
то приближавање допринети развоју.
Председник Скупштине општине
Инђија Милан Предојевић рекао је да
се нада да ће захваљујући пројекту
млади људи стећи знања која ће им
помоћи да сами постану предузетници.
-  Ради се о лепом и корисном про
јекту који ће донети отварање нових
радних места са обе стране границе те
допринети отварању нових капацитета - 
истакао је Предојевић.
М.Ђ.
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У СУСРЕТ ЗИМИ И НОВОЈ ГОДИНИ

Клизалиште у парку

Н

а последњем састанку Система
48 у Инђији одржаном у петак,
17. новембра приликом изве
штаја о раду Установе Спортски цен
тар, најављен је и план за поставља
ње клизалишта у предстојећој зимској
сезони. Како се прошле године показа
ло велико интересовање деце и омла
дине за овај вид не само забаве, већ
и рекреације, ове године клизалиште
ће бити постављено на новој локаци
ји, у парку у близини Гимназије. Како је
истакао председник Општине Инђија
Владимир Гак, клизалиште ће почети
са радом 1. децембра и Инђијцима ће
бити доступно до 1. фебруара 2018.
године.
- Ове године смо парк код Гимназије
одабрали као локацију на којој ће бити
постављено клизалиште па ћемо сле
деће године видети шта наши сугра
ђани кажу, да ли им се свиђа ова, или
нека друга локација – објашњава Гак и
додаје да се тренутно ради и на реша
вању проблема са новогодишњом
расветом.
-  Имамо свега 70 -  80 украса за

новогодишњу расвету али се налазе
у лошем стању. У наредних неколико
дана репарираћемо оно што је могуће,
али ћемо извршити инабавку одређе
не количине нових украса.
Како истиче председник Општине,
средства за ту намену, искористиће из
текуће буџетске резерве.
-  Све што репаримо и купимо од
украса користићемо и наредних годи
на. Ако будемо сваке године набавили
нешто ново, за неколико година има
ћемо лепо окићену Инђију за нового
дишње празнике - истиче Гак.
М.Ђ.
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ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

Предавање
о насиљу
Ученици четвртих и шестих разреда
основне школе „Петар Кочић“ у Инђији у
петак, 17. новембра имали су прилику да
слушају предавање о насиљу. Њима су
се обратили   припадници Полицијске
станице у Инђији. Реч је о реализацији
пројекта „Основи безбедности деце“,
који заједнички спроводе Министарство
унутрашњих послова и Министарство
просвете, науке и технолошког развоја.
Светлана Пешут, директорица ОШ
„Петар Кочић“ истакла је да та образов
на установа има веома добру сарадњу
са локалном полицијском станицом и
њеним службеницима.
-Сваке године код нас се у сарадњи са
полицијским службеницима одржавају
предавања на различите теме, понаша
ње у саобраћају, превенција болести
зависности и насиље у школама. Једном
месечно, Полицијска станица организује
предавања, где долазе обучени припад
ници МУП-а и ученицима на веома инте
ресантан начин презентују све оно што
би требали да знају. Такође, ученици се
едукују о против пожарној заштити, где
нам по утврђеном плану долазе припад
ници Ватрогасне јединице у Инђији- 
истакла је Пешут.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Све богатији садржај

К

ултурни центар у Инђији од свог
оснивања представља одлично
место окупљања које је увек отво
рено за размену идеја и заједничке
пројекте. Један је од најпосећенијих
објеката ове намене у региону, захва
љујући програмској концепцији која
укључује позориште, филм и ликовни
програм.
Културни центар у Инђији је ренови
ран и поседује позоришно-биоскопску
салу са 203 места, конференцијску
салу и галеријски простор са 40 места
модерног и пријатног ентеријера, клуб
са летњом баштом, као и савремену
аудио,видео и сценску опрему.
Просторије Културног центра у Инђи
ји, за своје активности, користе много

бројна удружења, културно-уметничка
друштва, Глумачка дружина и многи
други, чиме руководство показује да је
спремно да изађе у сусрет свима они
ма који чине и учествују у креирању и
обогаћивању културног и друштвеног
живота у Инђији. Културни центар је и
место на ком се одржавају и манифе
стације попут традиционалног Сцена
фест-а, а по први пут ове године, одр
жан је и Кантфест, вече кантаутора из
Америке, Хрватске, Словеније, Мађар
ске, Бугарске, Црне Горе, Босне и Хер
цеговине, Велике Британије, Македо
није и Србије.
Полуфиналне вечери одржане су
у Београду и у кафеу Културног цен
тра Инђија у петак, 17. новембра где
су наступила 22 кантаутора, који су
одабрани на конкурсу, као и три спе
цијална госта. Право учешћа имали су
аутори који изводе искључиво аутор
ске песме, у пратњи једног инстру
мента, а међународни стручни жири и
жири публике доделио је три награде.
Финално вече у суботу, 18. новембра
одржано је у студију телевизије Сту
дио Б у живом ТВ програму. Пратећи
програм фестивала обухватио је соли
стичке концерте специјалних гостију,
традиционално такмичење тексто
писаца и промоције нових издања, а
фестивал је ове године био посвећен
Леонарду Коену.
М.Ђ.

Поред редовних активности, Полициј
ска управа у Сремској Митровици преду
зима континуирани превентивни рад са
децом и младима, истакла је Жељка
Аврић, портпаролка Полицијске управе у
Сремској Митровици и додала да је
након пројекта „Безбедно детињство“,
који се спроводио последњих седам
година, од ове школске године, почело
спровођење новог, „Основи безбедности
деце“.
-Протокол о пројекту потписали су
министар унутрашњих послова Др
Небојша Стефановић и министар про
свете, науке и технолошког развоја Мла
ден Шарчевић. У питању је серија преда
вања на теме које су најинтересантније- 
полиција услужби грађана, сузбијање
трговине опијатима, безбедност у сао
браћају, злоупотреба друштвених мре
жа... Овим предавањима биће обухваће
не све основне школе у Срему, у општи
ни Инђија укупно девет образовних уста
нова -  каже портпаролка митровачке
полиције и додаје за крај да ће ефекти
пројектабити видљиви тек након изве
сног времена.
М.Ђ.

18

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
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Толеранција
Поводом Светског дана толе
ранције, у   одељењима од
првог до четвртог разреда одр
жани су тематски часови   на
тему толеранције,   чланови
учен ичк ог
парл ам ента
су
вршњацима од 4. до 7. разреда
држали презентацију о односу
вршњака према деци која су
другачија а затим је одиграна
фер-плеј кошаркашка утакми
ца.   Толеранција се учи од
детињства, прва сазнања се
стичу у породици а затим и  
кроз   целокупно школовање,  
највише на часовима грађан
ског васпитања.

22. NOVEMBAR 2017.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Стипендије најбољим
студентима

СТАРА ПАЗОВА

Јубилеј СПС
Општински одбор Социјали
стичке партије Србије   Стара
Пазова прошле недеље је про
славио 27 година од оснивања.  
Прошле године   је старопазо
вачком одбору приступило пре
ко сто нових чланова,   у већини
младих и образованих  чланова
а да   у последња два мандата
учествују у вршењу лок алне
власти са коалиционим партне
ром Српском напредном стран
ком, истакао је Зоран Вукаши
новић, председник ОО СПС.
Општински одбор у Старој
Пазови има јако добру сарадњу
и подршку Главног, као и Покра
јинског одбора партије, тако да
су на прослави поред чланова
И коал
 иционих партнера, међу
бројним званицама били и
Новица Тончев, потпредседник
СПС и Иван Ђоковић, секретар
ИО Покрајинског одбора   СПС
Војводине.

Фонд за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расе
љеним лицима доделио је у
Покрајинској влади 28 пакета
помоћи породицама из Војво
дине у износу до 200 хиљада
динара. Корисницима су уго
воре о помоћи за економско
оснаживање у виду алата и
опреме уручили директор
Фонда за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расе
љеним лицима, Душко Ћути
ло, и покрајински секретар за
социјалну политику, демогра
фију и равноправност полова
Предраг Вулетић.
Јово Милеуснић у Стару

Додела стипендија

У

сремс ком ит ров ачк ој
Градској кући, у субо
ту, 18. новембра, орга
низована је свечана додела
студентских стипендија, а
уједно су потписани и угово
ри о регресирању трошкова
за превоз студената. Ове
године стипендију Града
Сремска Митровица доби
ло је 48 студената који имају
просек оцена изнад девет и
по. Заменица градоначел
ника Сремске Митровице
Светлана Миловановић је
студентима уручила уговоре
стипендирању.
Начелница Градске упра
ве за образовање Мирјана
Пјевац истакла је да Град
Сремска Митровица доде
љује стипендије најбољим
студентима на академским
и мастер студијама чији је
просек оцена најмање девет

и по, као и студентима висо
ких, струковних и специјали
стичких школа чији је пресек
оцена најмање девет.  Виси
на стипендија ове године за
студент основних и мастер
студија износи 11.000 дина
ра, а за високе, техничке и
машинске школе је 9.000
динара и њих ће студенти
добијати наредних 10 месе
ци.
Ове године право на
регресирање дела трошкова
за превоз остварило шесто
ро студената. Прошле годи
не Град је стипендирао 103
студента, а регресирао тро
шкове превоза на релацији
Сремска Митровица – место
студирања за 13 студента.
Немања Пурић из Лаћарка
студира медицину у Београ
ду, на шестој години студија
је и има просек 9,67. Један је

СТАРА ПАЗОВА

Помоћ у алату
Пазову избегао је из хрват
ског Грачаца, 1995. године.
Као избегло лице, помоћ каже
раније није добијао, а мото
култиватор са прикључним
уређајима који ће, захваљују
ћи овом програму бити у
његовом власништву, значај
но ће му олакшати посао.
-Велик а ствар...Овај про
грам ако се настави може
доста да помогне. Није пуно
пара, али довољно да људи

имају наду и да се осећају
заборављени -  каже Јово
Милеуснић.
Породица Милеуснић једна
је од 28 из Војводине које су
путем Фонда добиле помоћ у
виду опреме и алата за раз
личите предузетничке делат
ности у области пољопривре
де, занатства, услуга и произ
водње.
Душко Ћутило, директор
Фонда за пружање помоћи

Немања Пурић

од стипендиста Града Срем
ска Митровица и каже да му
ова стипендија веома много
значи, а новац искористи за
куповање књига и друштве
ни живот. Планови су му да
се после завршених студија
врати у Сремску Митровицу.
С. С.
избеглим, прогнаним и расе
љеним лицима напомиње:
-Оно што бих заиста хтео
да нагласим јесте да смо још
један круг могли да реализује
мо управо захваљујући под
стицајним новим средствима
која смо добили из буџета
покрајинске владе ребалан
сом буџета тако да је ово
резултат те подршке.
Рачунајући овај програм,
Фонд за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расе
љеним лицима у овој години
оснажио је укупно 110 избе
гличких и расељених породи
ца.

M NOVINE

22. NOVEMBAR 2017.

ЛУКИ КОМЕРЦ ПЕЋИНЦИ

Пракса за трговце

У

Пећинцима су 15. новембра пот
писани уговори између девет
ученика Средње техничке школе
„Миленко Веркић Неша“, који похађају
образовни профил трговац и предузећа
Луки комерц из Пећинаца, о извођењу
практичне наставе током ове школске
године. Потписивању су, поред ученика,
родитеља, представника компаније Луки
комерц и Средње техничке школе, при
суствовали и представници пећиначке
локалне самоуправе и Регионалне при
вредне коморе Сремског управног окру
га.
Добродошлицу је присутнима поже
лела председница Привременог органа
Општине Пећинци Дубравка Ковачевић
Суботички.
Пре потписивања уговора председник
Регионалне привредне коморе Сремског
управног округа Ђорђе Божић изнео је
податак да су се до сада 23 школе из
преко 20 градова у Србији укључиле у
програм дуалног система образовања и
да је близу 600 ученика потписало угово
ре, а према најновијим подацима преко
500 ученика тек треба да закључе угово
ре о обављању ученичке праксе у одре
ђеним компанијама.

Испред компаније Луки комерц уго
воре је потписао Александар Јовичић
директор малопродаје, који је том при
ликом истакао значај добре сарадње
ове компаније са пећиначком Техничком
школом и њеним ученицима, као и да се
јучерашњим потписивањем уговора та
сарадња диже на виши ниво.
- Ми ћемо наставити са добром прак
сом да што боље обучимо ученике за
будући посао, али наставићемо и са
награђивањем најуспешнијих ученика
бесплатним летовањем, док ће најбољи
бити у прилици да се на крају школова
ња запосле у нашој компанији – истакао
је Јовичић.
Директорка Техничке школе „Миленко
Веркић Неша“ у Пећинцима Споменка
Ракић сматра да је будућност школо
вања у кооперативном образовању са
елементима дуалног система, јер се
ученици обучавају у реалном радном
окружењу где стичу важне социјалне
компетенције и такозвани предузетнич
ки начин размишљања и на тај начин
постају спремни за послове који их чека
ју али и мотивисани да својим идејама
и иновацијама допринесу квалитету про
изводње.
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МИТРОВАЧКА БОЛНИЦА

Бесплатни прегледи
Акција бесплатних превентивних прегле
да, коју је покренуло Министарство здра
вља, а чији је циљ рана дијагностика и
промоција превенције као најефикаснијег
начина бриге о сопственом здрављу, орга
низована је у недељу 19. новембра у Општој
болници Сремска Митровица за ултразвук
абдомена и мамографски преглед дојке,
процену функције штитне жлезде, ЕКГ и
проверу крвног притиска.
Интересовање за ову, трећу по реду акци
ју, било је изузетно велико, а директор  
митровачке болнице др Живко Врцељ
нагласио је да се оваква слика и очекивала,
јер грађанима много значе ове акције, у
којима нема заказивања, а није потребна
здравствена књижица.

-  Пацијенти који нису стигли да обаве
прегледе,   јер су капацитети временски
ограничени, а одзив је превелик, моћи ће то
да обаве у другом заказаном термину - 
истакао је др Врцељ.
Др Милица Тодић, начелница Службе за
радиолошку дијагностику, подсетила је да
се   мамографија   у нашој установи ради у
последње три године, и годишње се овде, у
просеку уради око 2.800 прегледа дојке.
Значај превенције је огроман. Годишње у
Србији, од карцинома дојке оболи око 4.000
жена, смртност је у порасту, зато је рани
преглед и најзначајнији, а често  и пресудан
за позитиван исход даљег лечења. Др
Тодић је још истакла да ако откријемо кар
цином до 10 милиметара, могућност изле
чења је готово 97 одсто.
У митровачкој болници било је ангажова
но 32 лекара и медицинских сестара, а  ура
ђено је преко 600 прегледа и лабораториј
ских анализа.
Б. С.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

Срем који не бледи

П

ећиначка публика је про
шле недеље била у при
лици да у Културном
центру Пећинци присуству
је промоцији најновије књиге
„Срем“ Бранка Орешчанина,
прослављеног сремског сли
кара из Старе Пазове, и ујед
но погледа изложбу графика
овог уметника. Књижевно вече,
поред уметника обележили су
и сремски песник Радивој Про
копљевић Прока, афористичар
Бошко Маринковић, солиста на
гитари Милан Кајалић, глумац
Милан Дудић и солиста на при
му Никола Кнежевић.
Луксузно
урађена
књига

„Срем“ Бранка Орешчанина
садржи близу двадесет година
рада овог уметника и иза ње
свакако да стоји велики рад. У
књизи је сабрано 350 слика и
подељена је у три поглавља – у
првом делу је природа, у другом
су насеља, цркве и манастири
и у трећем је живот. Како нам
је рекао Бранко, књига је нека
врста његовог животног дела.
Како је сам рекао, инспи
рацију за своја дела уметник
проналази управо у обичном
човеку Сремцу и ономе што га
окружује, али и Сасама, где је
одрастао, а слике детињства
свакако су подстицај за ства

рање великих дела -  дела која
на најживописнији начин осли
кавају једно време које никада
не бледи.
Током књижевне вечери, при
казан је документарни филм о

животу и раду уметника, а Удру
жење жена „Сремице“ из Пећи
наца дале су посебан печат
вечери, припремивши старе
сремске посластице за све при
сутне.
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ПУТИНЦИ

Бандера
усмртила жену
У Путинцима се 13. новем
бра десила стравична несре
ћа у којој је живот, услед пада
бандере изгубила Нада Митић,
стара 48 година. Наиме, у
јутарњим часовима тог дана
десила се саобраћајна несре
ћа у Улици Васе Рајчевића,
управо испред куће несрећне
жене. У жељи да помогне пут
ницима у аутомобилу, Нада је,
као и неколико комшија, иза
шла на улицу. Тада је наишао
камион којим је управљао М.
П. (37) који је ударио у бан
деру, бандера се   срушила   и
пала на Наду која је премину
ла на лицу места. Како причају
Путинчани, у последњих годи
ну дана ово је трећи пут да су
возачи обарали бандеру на
овом месту.

КАРЛОВЧИЋ

Провала
Начелник Полицијске упра
ве у Сремској Митровици,
Ђура Мандић, изјавио је да
полиција интензивно ради на
расветљавању свих околности
и идентификацији лица која су
16. новембра у Карловчићу
код Пећинаца   извршила пре
метачину у кући председника
Општинског одбора Нове
странке у Пећинцима.
-  Полиција је одмах изашла
на лице места, установила да
су улазна врата на једној од
дворишних кућа разваљена и
да је је у кући извршена пре
метачина, али  ништа није оту
ђено. На лицу места је извр
шен увиђај и о свему је обаве
штено надлежно тужилаштво
које је квалификовало кривич
но дело као тешку крађу у
покушају,  рекао је Мандић.  

Са лицитације

ПРВИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Највеће интересовање
за Мартинце и Кузмин

Н

а седници Скупшти
не града Сремска
Митровица,
одржа
ној 1. новембра, одборници
су, између осталих тачака
дневног реда, усвојили и
тачку која се односи на закуп
пољопривредног земљишта
које је у државној својини.
Лицитација земљишта одр
жана је прошле среде, 15.
новембра, у сремскомитро
вачкој Градској кући.
Ово је први круг лицита
ције, а пољопривредним
произвођачима дато је на

терен са најјачим пољопри
вредним
произвођачима.
Парцеле за које није било
интересовања јесу у Босу
ту две утакмице, и једна у
Сремској Рачи. То је неких
200 хектара и очекујем да
ће другом кругу бити заку
пљене, а цена ће бити нижа
од 20 до 30 одсто – рекао је
начелник Градске управе за
пољопривреду Владимир
Настовић.
Он је додао да се други
круг лицитације очекује за
двадесетак дана. У другом

лицитирали су за земљиште
у Дивошу.
-  Конкурисао сам за шест
парцела у Дивошу. За једну
површину од 135 хектара,
а остале су мање. Почетна
цена је у реду, није вели
ка. Надамо се да неће бити
много надметања и да цена
неће ићи горе. Раније је
ишла цена и до 70.000 дина
ра – рекао је Лазар Чеке
ринац, а Ратко Вуковић је
додао да сваке године лици
тира, те да је такође задово
љан почетном ценом.  

ШИМАНОВЦИ И ДЕЧ

Давање крви
Осма овогодишња акција
добровољног давања крви у
општини Пећинци, у организа
цији Црвеног крста Пећинци и
Института за трансфузију крви
Србије, одржана је у петак 17.
новембра у Шимановцима и
Дечу, током које је крв понуди
ло и успешно дало 12 давала
ца. Међу даваоцима крви на
осмој акцији било је три при
паднице лепшег пола и четво
ро њих који су први пут дали
крв. Током ове акције екипа из
Института користила је тзв.
трансфузиомобил, који је био
стациониран у центру Деча и у
Шимановцима испред Дома
културе.

Владимир Настовић

Бора Шуљманац

располагање 2.500 хектара
који се налазе у 16 катастар
ских општина.
-  Нашим пољопривред
ницима за лицитацију је на
располагању 2.500 хекта
ра земљишта. Што се тиче
цене, за трећу класу она
износи 170 евра по хекта
ру, јер на нашем терену има
највише треће класе. Што
се тиче интересовања, као
и претходних година нај
више интересовања је за
Мартинце и Кузмин. То је

Ратко Вуковић

кругу ће се лицитирати за
наведене парцеле у Босу
ту и Сремској Рачи, као и
за пашњаке, јер за њих није
било заинтересованих.
Бора Шуљманац из Лаћа
рака ове године лицитирао
је за две парцеле у Лаћарку.
Он је рекао је почетна цена
задовољавајућа и да ове
године лицитира први пут
јер је до сада добијао земљу
по праву пречег закупа.
Ратко Вуковић и Лазар
Чекеринац
из
Дивоша,

Лазар Чекеринац

Пољопривреднике је нај
више занимало да ли је
лицитација транспарентна,
што су надлежни и потврди
ли и поручили да не посто
ји информација која се не
може проверити. Ове годи
не, владала је велика заин
тересованост пољопривред
них произвођача, па је тако
просечна цена у Босуту била
око 17.000 динара по хекта
ру, а у Великим Радинцима
цена је ишла и преко 40.000
динара за хектар. 
С. С.
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ЈЕСЕЊИ ВАШАР У ШИДУ

Живот без пршњака

Свега и свачега...

И

ако је био хладан и
кишни дан и овог 15.
у месецу на шидском
вашаришту окупио се велики
број излагача, како занатлија
тако и других продаваца који
су купцима овога пута, доду
ше у нешто мањем броју него
иначе, нудили своју робу. Онај
ко је био на шидском вашару
сигурно зна да управо ту може
пронаћи нешто за себе или
своје домаћинство по доста
приступачнијим ценама него у
продавницима. А и овога пута
понуда је била разноврсна, “од
игле до локомотиве”: дрвена
галантерија за домаћинство,
намештај, постељине, завесе,
нови и половни одевни пред
мети, чарапе (чак троје за 100
динара), делови за пољопри
вредну механизацију и незао
билазне свилене бонбоне, као
и мноштво других ситница. Све
је то доступно на једном месту.
А ако волите да се ценкате за
робу која вам се чини нешто
скупља, продавци су на шид
ском вашару увек спремни да
вам спусте цену. У томе и јесте
чар вашара. Међутим, не спо
ре продавци да су прошла вре
мена када се много више паза
рило на шидском вашару. Како
кажу, некада се могло добро
зарадити, али  ипак истичу да
и са садашњом продајом успе
ју подмирити трошкове дола
ска, а  нешто и зараде.
- На шидски вашар долазим
сваког петнаестог у месецу.
Увек сам задовољан прода
јом у Шиду. Има доста купаца
из Хрватске, али   има доста
муштерија и из шидске општи
не. Тренутно је сезона рибежа

...и печења јагњећег

па се то   најчешће продаје, а
током године продаје се све
од дрвене галантерије. Не
може се поредити са пазарима
у неким прошлим срећнијим
временима, али с обзиром на
данашњу финансијску ситу
ацију, добро је. Ја сам задо
вољан и увек радо долазим у

Шид -  каже Лазо Николић из
Бечеја.
Шетајући шидским ваша
риштом, упознаћете се и са
неким ретким старим занатом,
занатлијама које сигурно неће
те имати прилику упознати на
неком другом месту. Поред
осталих, своју робу на шид

Кад сам почео да радим, није се
могло замислити да неко буде без
пршњака, а куповали су и по два
пара, каже Бранко Поповић

ском вашару редовно излаже
и 85. годишњи ћурчија из Шида
Бранко Поповић.
- Био сам први шегрт у ћур
чијском занату у Шиду после
Другог светског рата и тим
послом се бавим цео живот,
65 година. Правим обичне
капе, затим са ободом и без
обода и углавном их изра
ђујем од јагњеће коже, мада
има и имитације крзна, које су
нешто јефтиније. Некада се од
овог посла могло лепо живе
ти. Такве капе су носили мно
ги, а и потражња је била много
већа. Данас је доста слабија.
Ретко ко се одлучи да их купи.
Кад сам почео да радим, није
се могло замислити да неко
буде без пршњака, а купова
ли су и по два пара. Сада се
пршњаци и не траже. Код мене
данас шубаре купује господа,
они који имају пара, а то су
углавном купци из Хрватске, а
само мали број људи из Шида
и околице - каже Бранко Попо
вић.
овог пута део вашари
шта био је резервисан
за шаторе, популарне
“кетрице” из којих је допира
ла гласна музика. У њима се
поред пића, редовно служи
свежа печена јагњетина без
које се, а добро то знају они
који долазе често у Шид, шид
ски вашар не може замислити.
Знају то Сремци, па им често
куповина ни не буде приоритет.
Довољан разлог за долазак на
вашар су јагњетина, пиће и
разговор са неким од пријате
ља, у постављеним “кетрица
ма”. За такав провод, се увек
нађе новца.
М. Н.

И

Ћурчија Бранко Поповић
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ЕУСТАХИЈА АРСИЋ

Прва жена чланица
Матице српске

Пише:
Др Снежана
Булат

Еустахија је сматрала да једино
просвећени народи, који делају ра
зумом, могу живети задовољно. Уз
викивала је: „Благо нашем роду,
кад свака буде умела да чита поуч
не књижице, којих, хвала Богу има
мо их, и доста, и сваки дан се умно
жавају. Бог да поживи списатеље,
нека се умножавају, то је наша ра
дост и блаженство“.

П

рва списатељица но
вије српске књижев
ности, прва Српкиња
чије је литерарно стварала
штво штампано, прва жена
чланица Матице српске,
била је Сремица, Еустахи
ја Арсић. Фрушкогорски об
ронци, тачније Ириг, место
је Еустахијиног рођења. За
љубљена у вољени Срем,
носталгично је писала да
се у Иригу рађају само „они
који су осим света“. Рођена
је 14. марта 1776. од оца
Гаврила Цинцић и мајке
Марте.
Еустахијин живот је био
прилично буран. Наиме,
три пута се удавала, и три
пута је остајала удови
ца. Најпре, била је удата
за трговца Лацковића из
Копривнице. Други пут је
стала на луди камен 1795,
када је склопила брак са
племићем Томом Радова
новић, из Горњег Карлов
ца. На крају, срце је дала
градском сенатору, Сави
Арсићу, са којим је сретно
живела двадесет година у

Ириг

Араду.
Изузетна Еустахија, би
ла је жедна знања. Почетак
деветнаестог века и нера
зумевања која су се на сва
ком сокаку испољавала,
нису спречила Еустахију да
се усавршава и стиче нова
знања и умења. Вољени
Сава своју жену није спута
вао, већ напротив, уживао
је у њеним успесима. Па
нић истиче да је „Сава сво
јој супрузи омогућио да се
посвети сопственом обра
зовању, да чита све што је
тада штампано на српском
језику, оригинална дела
Јована Рајића, Доситеја
Обрадовића, Вука Караџи
ћа, Димитрија П. Тирола,
Јована Стерије Поповића,
Милована Видаковића, Јо
акима Вујића, Јована Сте
јића, Лукијана Мушицког,
Павла Кенгелца, Атанасија
Стојковића, као и преводе
из стране књижевности.
Библија је такође књига ко
јој се често враћала. Само
образовањем Еустахија је
стекла завидна знања из

Еустахија Арсић

књижевности, природних
наука (биологије, географи
је, физике, хемије, астроно
мије), историје, филозофи
је“. Поред тога, Еустахија
је перфектно говорила не
мачки и румунски.
Брачни пар Арсић, као
острашћени
љубитељи
књижевности, били су прет
платници на књиге српских
аутора, помагали су штам
пање српских књига и би

ли неуморни добротвори
Матице српске, верских,
грађанских и образовних
установа у Араду. На пред
лог Уроша Несторовића,
царског саветника и врхов
ног школског надзорника
свих православних школа
у Хабзбуршкој монархији,
аустријски цар Франц I ће
наградити Арсиће плем
ством.
Прва књига Еустахије Ар

„Женски Доситеј Обрадовић“, „на
ук љубитељица“ и „љубитељица
муза“, како су је многи називала,
написала је књигу „у духу просве
титељства“. Еустахијина књига вр
ви од моралних поука, савета за
васпитање и образовање омлади
не, али и филозофских мисли
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Последња
жеља
Прва славеносербска
књижевница умрла је
1843. године, готово
заборављена. Тридесет
година раније, написала
је своју последњу жељу у
стиху, молећи песнике да
јој спомену име:
„Спомените мја со
пјесними,
Љубимци музи,
Ту ја жертву потребујем
Благодарности.”

Арад

Еустахијин живот је био прилично
буран. Наиме, три пута се удавала,
и три пута је остајала удовица. Нај
пре, била је удата за трговца Лац
ковића из Копривнице. Други пут
је стала на луди камен 1795, када је
склопила брак са племићем Томом
Радовановић, из Горњег Карловца.
На крају, срце је дала градском сена
тору, Сави Арсићу, са којим је срет
но живела двадесет година у Араду
сић, објављена је 1814. у
Будиму. Реч је књизи под
називом Совјет матер
њиј предрагој обојега пола
јуности сербској и вала
хијско. 1814. јесте година
коју је Андра Гавриловић
означио као прву „од како
се у српској књижевности
јавља женскиња, Српкиња
с пером у руци, као књи
жевник“. Еустахијина прва
књига, посвећена је Урошу
Несторовићу, а у потпи
су, ненаметљиво је писало
сочинителница. „Женски
Доситеј Обрадовић“, „на
ук љубитељица“ и „љуби
тељица муза“, како су је
многи називала, написала
је књигу „у духу просвети
тељства“. Еустахијина књи
га врви од моралних поу
ка, савета за васпитање и
образовање омладине, али
и филозофских мисли.
Полезнаја
размишље

нија о четирех годишњих
временех објавила је 1816,
док   је у Летопису 1829.
године објавила напис Мо
рална поученија. Као што
би рекла Магдалена Кох, у
Полезнаја размишљенија
о четирех годишњих вре
менех, Еустахија „разматра
веома широку проблемати
ку на граници филозофије,
етике, историје, природних
наука, анатомије, физике и
религије“. Позивала је жене
на активност, делање, чита
ње књига, јер ће „читањем
књига обићи све пределе
света“. „Кто с радостију не
прочитајет књиги прему
дрејшего Доситеја? Жеља
блаженаго јест, да свака
дјевица научит историју,
географију, логику и нара
воучителну философију.“
Са усхићењем је је испи
сивала редове: „Данашњег
јутра довољно смо делале

по хладу, исто и по подне,
што плевиле, что малом
мотичицом окопавале, што
млађе надгледале -  све то
служи здрављу, ползи, изо
биљу и чести, но које од то
плоте, које од делања, сад
смо већ утомљене, време
је да седнемо под дрво ли
стово и плодом окићено, да
се одморимо и мало чита
мо. Но, мотрите да нас не
угледа она немирна глава,
која говори како женском
полу није потребно да учи
читати и писати, да пише
љубавницима писма, за
женско је, вели преслица.
Још прави неке дивље кар
мине. Није, вели, за Мару
Итика јерополитика, ни
за магарца сено. Велика ти
хвала на таквом савету“!
устахија је сматрала
да једино просвеће
ни народи, који делају
разумом, могу живети задо
вољно. Узвикивала је: „Бла
го нашем роду, кад свака
буде умела да чита поучне
књижице, којих, хвала Богу
имамо их, и доста, и сваки
дан се умножавају. Бог да
поживи списатеље, нека се
умножавају, то је наша ра
дост и блаженство“.
Важно је нагласити да су
времена у којима је Еуста
хија исписивала ове радо
ве, била времена у којима
за жене, у школама, није
било места. „На територи
ји Војводине постојале су
четири основне школе, али
ниједна није била отворена
за жене. А пошто се тада

Е

Та жеља није јој била
испуњена. Нико је није
ожалио ни у стиху ни
у прози. Нити је она
сама, нити је ико други
касније уклесао њено
име на надгробној
плочи породице Арсића
у Араду. Иза ње није
остало потомака, па је
тестаментом имовину
оставила пријатељима,
двема арадским црквама и
цркви у Иригу, жупанијској
болници, Матици српској
и арадским српским
школама. Завештала је
и фонд од 3000 форинти
на управу општини
Текелијине цркве тако да
годишњу камату дели на
пет српских сиромашних
удовица.

налазило под аустроугар
ском
администрацијом,
ово подручје је било знат
но напредније од Србије.
Потребно је било да прође
педесет година да девојке
добију право да приват
но полажу завршни испит
у сомборској школи (...) А
тек је 01. јуна 1871. године
отворена посебна школа за
девојке, када су почели и
да их пуноправно примају
у учитељску школу у Сом
бору“.
Српска љубитељица му
за, преминула је 1843. го
дине. У архиви Текелијине
цркве, чува се препис ње
ног тестамента. Препис је
урадио протојереј Георги
је Петровић. Иза ње није
остало потомака, те Еуста
хија своју имовину оставља
пријатељима,
кумовима,
храмовима и црквама у
Араду и Иригу, жупанијској
болници, арадским срп
ским школама и Матици
српској...
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ЈУЛИЈАНА РАДИВОЈЕВИЋ

Просветитељка под
Доситејевим утицајем

Ј

улијана Радивојевић рођена је 2.
јануара 1798. године у Вршцу.
Њен отац, Јован Вијатовић, био је
истакнути припадник српског грађан
ства, одборник и настојник српских
школа. Мама Јулијанина била је Сара
Нако, која је по свој прилици била цин
царског порекла. Детињство Јулијани
но обележила је породична трагедија.
У једанаестој години, изгубиће оба
родитеља. Тада девојчица бива при
морана да се пресели у Беч, код ујака
Александра. Како и сама каже, у „Бечу
сам провела седам година и скоро
заборавила свој матерњи језик. Вра
ћајући се у домовину преко Пеште,
1821, упознала сам се случајно са
Максом Радивојевићем, грађанином и
кројачким мајстором, с којим сам исте
године ступила у брак“. У Пешти се
Јулијана упознаје са српским писцима
и открива чудотворни свет српске књи
жевности.
У књижевне воде отиснуће се године
1829. Тада ће издати Талију, мали срп
ски алманах. Алманах је издат у
Пешти, а посвета је датована 1. мар
том 1829. године. Тако ће Јулијана
постати прва жена уредник књижевног
алманаха... Поред тога, Јулијанин
љубавни стихови, исписани народним
језиком, свакако су указивали на нове
тенденције у српској књижевности.
Јулијана од срца алманах посвећује
милом роду српском. Доситеј Обрадо
вић, централна фигура просветитељ
ства, епохе која се најбоље може обја
снити речима Емануила Јанковића:
„Ал’ камо Србљи? Гди сте? Што спава
те? Зора је, пробудите се, време је
веће“, био је њен узор. Са неизреци
вом радошћу, Јулијана је читала сва
његова дела. Снажан утицај просвети
тељских идеја и жеља да допринесе
освешћењу српског народа, наводи
младу списатељку да издаје своја
дела. Милом српском роду, скромна
књижевница поручује:
„Усиљење наши учени, који се про
свешченију рода свог труде, да га дру

Јулијана се првен
ствено обраћа жен
ском роду са савети
ма и поукама просве
титељских идеја
гим просвешчених народима уподобе;
дало је и мени слабој повод и слободу
штогод написати и роду свом поклони
ти. Зато овде нека нико не очекива
штогод мудро и премного, и нек само
помисли, пре нег што читати почне, да
сам жена која нити с филозофијом
нити пак с високим наукама позната
јесам; но само од оног што ми природа
и дневно мој труд одрекао није, упо
требленије чиним. Премда сам у ино
страни нација високе и славне писате
љице читала; то мислила сам да нити
мени нити роду мом на шкоду бити
неће, ако им само из далеко следова
ти будем“. Јулија предговор завршава
речима: „Буди дакле, мили Роде! с
овим малим мојим делцем задовољан,
и опрости ако коју погрешку и нађеш“.
С обзиром да сви радови потичу од
ауторке алманаха, Талија се, уз Дани
цу, коју је уређивао и издавао Вук Сте
фановић Караџић и Банатски алма
нах, који је издавао Димитрије Тирол,
убраја у ауторске алманахе. Као што
истиче Деретић, сви прилози у Талији,
и поетски и прозни, показују да је њена
ауторк а имала развијен смисао за
лирско, који је долазио до изражаја,
упркос томе што је њена тематика, у
складу са схватањима епохе, превас
ходно дидактична.
Јулијана се првенствено обраћа
женском роду са саветима и поукама
просветитељских идеја. Поред три
прозна текста, у Талији се налазе и
девет песама. Талију красе песме О
благодарности, О женским дужно
стима, Добар савет... Своје место у
алманаху проналазе и Ода Стевану

Морамо нагласити да је за разлику од Еуста
хије Арсић, Јулијана имала неоспорно слабије
књижевно и хуманистичко образовање. Међу
тим, лиричност и сентименталност у Јулијани
ним песмама је одлика по којој ова списате
љица заузима посебно место у српској књи
жевности

Станковићу, који је „у мудрости раван
Платону/ у говору славном Цицерону“,
као и Спомен Доситеја Обрадовића,
који је „покривало нам с очију скинуо и
музе с Еликона скинуо и Србљима
милим учинио“ и др.
Јулијана је приликом исписивања
стихова, имала на уму речи свог узора:
„Млада је душа подобна меком воску:
у какав га калуп метнеш и салијеш,
онаки образ од њега направиш. Док је
тај восак јоште мек, ласно га можеш
претопити, прелити и преобразити.
Чрез дуго време буде тврд као гвожђе;
онда се хоће много труда за претопити
га и прелити. К оном шта су чули, ако
јоште виде и прикладе неваљале, ако
не имају кога ко ће с њима управљати
и од зла одвраћати, остају у превари и
у злу, и сваки дан више утврђавају се у
том и укорењавају“. Стога, стихови
Јулијане Радивојевић казују и о мајка
ма које би своју децу требало васпита
вати у складу са изреченим...
„Ти која си мајка већ постала,
Која с’ синка свету показала,
На дужност ти своју мислит мораш,
Ер од тебе веруј ми зависи...
...
Образоват’ срце му ускори,
И с науком нарани му памет,
Јошт у младе његове године.“

П

оследње три песме објављене
су под заједничким насловом
Неколико нових песама и озна
чене су бројевима. Из писма Јану
Колару, наводи Гикић Петровић, сазна
јемо да је Јулијана Радивојевић имала
у рукопису четрнаест табака својих
песама, од којих су само три штампане
у алманаху и које су, могло би се
условно рећи, прве три љубавне
песме, које је код нас штампала песни
киња. Преостале песме нису, нажа
лост, сачуване.
Морамо нагласити да је за разлику
од Еустахије Арсић, Јулијана имала
неоспорно слабије књижевно и хума
нис тичк о образовањ е. Међ ут им,
лиричност и сентименталност у Јули
јаниним песмама је одлика по којој ова
списатељица заузима посебно место у
српској књижевности. Живаљевић је
давне 1901. забележио: „Узмемо ли у
обзир ондашња стања наше поезије,
са пјесмама ове наше списатељке,
можемо бити потпуно задовољни, а
нећемо претјерати, ако кажемо да у
њеним пјесмама има више поезије,
него што је налазимо код доцније
Милице Српкиње.“
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ДРАГА ДЕЈАНОВИЋ

Јесам жена, али смем!
С разлогом је Драга Дејановић остала упамћена по речима: Јесам жена,
али смем! Смела је Драга и делала је, али живот јој беше кратког века...
Живот младе Драге гаси се након другог порођаја, у тридесет и првој
години

Д

рага Дејановић, рођена је у Старој
Кањижи, 1840. године, у угледној кући
адвок ата Живојина Димитријевића.
Почетак образовања младе Драге, везује
се за институт Винчиков у Темишвару.
Међутим, због крхког здравља, у тринае
стој години бива принуђена да се врати
родитељима. Године 1961. Драга постаје
супруга учитеља Михаила Дејановићa. Но,
због оштрих несугласица са свекрвом,
напушта супруга након свега неколико
недеља.
Ни трена Драга није жалила. Спаковала
је пртљаг и одлучила да настави школова
ње у Пешти. Одлазак у Пешту представља
значајну прекретницу у њеном животу. Дра
га ће у Пешти упознати осниваче и чланове
Уједињене омладине српске, а недуго
затим, постаће њен члан. Уједињена омла
дина српска, наиме, имала је за циљ про
свећивање Срба кроз развој културе и
образовање. Довољно је рећи да је Драга
припадала таквој организацији у оквиру
које је стасало више писаца, који чине
језгро српског романтизма: Јован Илић,
Јован Јовановић Змај, Ђура Јакшић, Лаза
Костић, Стојан Новаковић, Милица Стоја
диновић Српкиња, Јован Сундечић, Мило
рад П. Шапчанин, Јован Грчић -  Миленко,
Милан Кујунцић, Коста Руварац и други.
Ова млада жена била је острашћени заго
ворник женске равноправности. Грчевито
се борила и залагала за неопходност обра
зовања женске деце и њихову економску
самосталност. Њена предавања су се
углавном заснивала на критици српских
жена због пасивности, незаинтересовано
сти и покорности. Текстови и предавања
којима се залагала за буђење српских
жена, штампани су у „Матици“ и „Младој
Србадији“.
Драга Дејановић, била је и глумица, но,
њена глумачка каријера остаје незапаже
на. На даскама које живот значе, заиграла
је 27. августа 1862. године у улози Роксан
де Дукатићеве у Бенедиксовом делу Док
тор Зољић. После годину дана прелази у
Београд, у Народно позориште. Нажалост,
у Београду ће више преводити текстове са
немачког, но што ће играти. На концу, одлу
чује се за просветну струку и полаже учи

Не знам зна ли, позната и под називом
Једно момче црна ока:
Једно момче црна ока
наусница мали,
допало се срцу моме,
ал’ он — не знам, зна ли ли!

Дође к’ мени, погледа ме,
погледи му вали,
раздроби се срце моје
ал’ он — не знам, зна ли!

Радо бих му рекла: душо!
Анђели те дали,
да те љубим као живот!
Ал’ он — не знам, зна ли!

Ја уздишем дању, ноћу,
туга да ме свали;
ја га љубим из све душе —
ал’ он — не знам, зна ли!
Драга Дејановић
тељски испит. Љубав је враћа у Бечеј,
1865. када пружа руку помирења своме
супругу.
Свестрана Драга, ипак је највештија
била у писању поезије. Прве песме штам
пала је у „Даници“, а касније и у „Застави“,
„Јавору“ и др. Родољубивом поезијом
желела је да „пробуди народну самосвест“.  
Њених 45 песама објављене су 1869. годи
не, под заједничким називом Списи Драге
Дејановић. Покрај Списа, написала је и
приповетку Свећенику у Марлаку, затим
драму Деоба Јакшића, расправу о хигијени
Мати и неколико недовршених прозних
дела и песама.
Чини се да љубавна поезија Драги Деја
новић доноси највећу славу. Као што
Павловић каже ова песникиња „открива
своја чувства са отвореношћу која је нео
бична за нашу жену оног времена. Она
говори непосредно о својој љубавној жуд
њи, опева телесне чари мушкарца, попут
неке жене нашег доба...“ Једна од најпо
знатијих, те и данас популарна, јесте песма

Грчевито се борила и залагала за неопходност
образовања женске деце и њихову економску
самосталност. Њена предавања су се углавном
заснивала на критици српских жена због пасив
ности, незаинтересованости и покорности

Често су Драгу поредили са Стојадино
вић Српкињом. Хлапец - Ђорђевић истиче
да су њих две „наше најпознатије женске
личности омладинског доба, ако не уопште.
Али каква је разлика између Драге и улоге
врдничке виле. Милица лепа, скромна,
покорна, без иницијативе и срчаности
држала се по моралу наших народних
песама‚ да није вила да гледа у облаке,
него девојка да гледа преда се’“. Наспрам
Милице, дакле, стајала је поносна, ентузи
јастична и енергична Драга.
За крај, довољно је споменути, да је
Јован Скерлић, познат по бритком и
оштром перу, исказао велико одушевљење
када је реч о стваралаштву Драге Дејано
вић. Скерлић је назива првом српском
феминисткињом, која се отворено борила
за равноправност жена у Србији, а за њене
књиге О еманципацији Српкиња, Две три
речи о Српкињама и Српским мајкама иста
као је да „иду у важније производе омла
динског феминизма“. Више од поезије
Милице Стојадиновић Српкиње, поштовао
је песме из збирке Списи Драге Дејановић.
Према његовом мишљењу, Драга је била
„даровита и паметна жена која је имала
полета, идеализма, ширих видика, воље и
способности за рад, све те ствари тако рет
ке код пасивних, полуоријенталних српских
жена“. С разлогом је Драга Дејановић оста
ла упамћена по речима: Јесам жена, али
смем! Смела је Драга и делала је, али
живот јој беше кратког века... Живот младе
Драге гаси се након другог порођаја, у три
десет и првој години.

Пројекат „Српске списатељице кроз историју“ реализује УГ „Први српски новинар Димитрије Давидовић“
уз помоћ Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица.
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ПОЗОРИШТЕ СЕ ВРАЋА КУЋИ: Јелена Јанковић, глумица

22. NOVEMBAR 2017.

Кад радиш оно што волиш,
ниједан сат нећеш бити на послу
Митровачко
Позориште никада
није дошло на глас,
као рецимо
Зрењанинско,
Сомборско, Шабачко.
Трајали су његови
успони и падови од
момента када је у
њему играла Мира
Бањац, па до
поновног добијања
професионалног
позоришта. Било је то
дуго времена
позориште без
иједног
професионалног
глумца, да би у
последњих неколико
година „проходало“
онако како се од њега
очекује. За то је
најзаслужнија
данашња директорка
Позоришта „Добрица
Милутиновић“,
глумица Јелена
Јанковић. Ово је
прича о њој
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22. NOVEMBAR 2017.

К

адровање у митровачкој
култури је незахвалан посао.
Оно у највећој мери служи за
међупартијско и коалиционо
поткусуривање. Зато у култури
раде свакакви ликови, често чак и
сумњиве писмености, а по питању
стручности обашка. Ако бих по питању
културе имао шта да кажем у вези са
напредњачком влашћу, свакако бих
истакао пример глумице Јелене
Јанковић, која је митровачко
позориште успела да врати кући, међу
Митровчане који воле позоришне
представе. Данас митровачко
позориште има два запослена глумца,
за разлику од периода „досовскодемократске власти“ када је у
„Добрици“ запошљавано све сем
глумаца.

Митровачко Позориште никада није
дошло на глас, као рецимо
Зрењанинско, Сомборско, Шабачко.
Трајали су његови успони и падови од
момента када је у њему играла Мира
Бањац, па до поновног добијања
професионалног позоришта. Било је
то дуго позориште без иједног
професионалног глумца, да би у
последњих неколико година
„проходало“ онако како се од њега
очекује. За то је најзаслужнија
данашња директорка Позоришта
„Добрица Милутиновић“, глумица
Јелена Јанковић. Ово је прича о њој.
Да јој мати Вера није пре доласка
досовске власти није била политички
ангажована у „супротном табору“,
Јелена би много пре заиграла као
једна од само два школована глумца у
Сремској Митровици (са колегом
Владимиром Балашћаком, који такође
није био у милости). Нису јој дали чак
ни да игра на сцени митровачког
Позоришта, па је своју дипломску
представу о животу Вирџиније Вулф
пред Митровчанима играла у сали
Хрватског дома. Али, ово је Србија, а у
њој је могуће и да ликови са шест
разреда основне буду галеристи, а
камоли да Позориште нема глумаца
на платном списку, међу двадесетак
ликова накупљених годинама по
партијско – буразерско – швалерско - 
породичној линији. Неко паметан је
схватио да позориште без глумаца не
иде, па се Јелена нашла на челу ове
куће. Тако је Митровица која од Мире
Бањац (после Другог светског рата)
није имала професионалног глумца,
одједном добила чак два школована
са академским знањем.
На месту директорке митровачког
Позоришта налази се већ шест година,
а на мој коментар да је ова кућа
живнула њеним доласком и да
Митровчани сада имају прилику да
свако мало могу да погледају неку
представу, она каже:
– Знаш како кажу људи: кад радиш
оно што волиш, ниједан сат нећеш
бити на послу.

Моје мале тајне
Никад не маштам о
некаквом „повратку у
детињство“. Мада је моје
детињство било лепо, с
обзиром на то да сам била
јединица.  Имала сам и
посебан статус у фамилији, с
обзиром на то да моја мама
нема брата и сестру, а тата
има сестру која нема децу.
Тако да не бих желела да се
враћам у детињство јер сам
чврстину,  самопоуздање и
свест о себи и свету око себе
стекла тек много касније.
По природи сам била веома
осетљиво дете, јако осетљиво
што је јако тешко за живот.
Како су године одмицале
некако сам све више огрубела.
Сад сам шмиргл папир. Шалим
се…
Некако сам увек заљубљена.
Без тога не бих имала мотив.
Што се тиче удаје то су ствари
које заокружују човека.
Размишљала сам о некој
комплетној вези са неким
мушкарцем, па нек се то и зове
брак. И не мора, а може.
Док не наиђе „онај прави“
волим да скитам поред Саве,
или да проведем понеки
тренутак поред Железничке
станице. Река Сава сама по
себи у сваком моменту ме
подсећа на пролазност и на
вечну променљивост у животу.
Станице и станичне чекаонице
имају у себи неку поезију.
Нарочито кафане поред
железничких станица, где се
окупљају разне птице. Једни
путују, други су допутивали.
Сви однекуд негде иду.
Недостаје ми то време, а
нема више ни оне кафане на
Железничкој станици.
И наравно, куд год да
кренем, на Сави, или на шетњу
поред пруге, увек са собом
водим Меду, свог пса мешанца.
Кад сам с њим, онда сам увек
код куће. Меда је створење
које ме воли највише на свету
целом. Њему као да нико не
треба осим мене. И он и ја смо
љубоморни на нашу љубав...
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Код Јелене је стално присутна
амбиција да подели своја осећања са
другима и због тога једино што не
станује на даскама које живот значе.
Ових дана Митровчани су имали
прилике да гледају гостујућу представу
из Београда „39 степеника“
(Позориште „Бошко Буха“) и „Јавну
личност“ у сопственој продукцији
Позоришта „Добрица Милутиновић“.
Да је више пара, било и више
сопствене продукције. А да
Митровчани добро раде, говори и
чињеница да је Сремска Митровица
планирана да буде следећи домаћин
Сусрета професионалних позоришта
Војводине. Када ће то бити још увек се
не зна, „захваљујући“ неозбиљности
организатора. Јелена то овако
коментарише:
– Могу да кажем да је ту на снази
једна неозбиљност на првом месту, и
управо један онако рецидив свега
овога шта се са културом дешава, и у
култури. Нови Сад је већи центар и
заједница је скуп свих позоришта у
Војводини, кад видиш како је тамо
хаос, дође ти да певаш како је овде.
Уместо да те ти неке већи центри
поуче о маниру пословања ако ни о
чему другом, они ти дају слику
потпуног хаоса – прича Јелена
Јанковић.
У међувремену, са представом
„Јавна личност“ Митровчани обилазе
Србију и регион.
Последњи Сусрет професионалних
позоришта Војводине одржан је у
Митровици крајем осамдесетих
година, када је митровачком
Позоришту враћен професионални
статус. Тада, до доласка Јелене
Јанковић на чело ове установе,
„Добрица“ је последњи пут личио на
позориште.
Јелена је завршила Академију лепих
уметности у Београду, у класи
професора Петра Зеца. Одмалена је
знала да ће бити глумица, из
једноставног разлога што ништа друго
није ни хтела да буде.
– Одувек сам ишла у том правцу: на
почетку рецитовање, затим драмске
секције, одувек сам маштала о томе. И
никад није постојала алтернатива. За
све шта си у животу сигуран, то мора
да буде. Моји родитељи су из једног
потпуно другог света. Увек сам више
са мамом разговарала и имала њену
подршку. То некако говори о њеној
ширини. Сигурна сам да је мама била
поносна на мене када ме је први пут
гледала на сцени. Она је углавом
показала своју величину и своју
неограниченост. Једноставно ме је
подржала иако није довољно знала о
томе, као што не зна ни сад. Наравно
да она воли позориште и  да иде на
представе али још увек јој није
најјасније. Отац и није био баш
пресрећан – прича Јелена о својим
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почецима и животном опредељењу да
се одлучи за професију глумице.
Срећна што је остварила свој сан,
не осећа данас било какав одијум
према бившој досовској власти, која је
одбијала да је запосли, због мајке која
је пре 5. октобра била на
супротстављеној страни у политичком
смислу. Јелена одмахује руком:
– Са ове дистанце, није то био
никакав одстрел према мени. Мислим
да нажалост овде дуго нису системски
уређене битне ствари, а нису ни сад.
Једноставно, дође неки млад човек,
жељан пун ентузијазма и не даје му се
прилика да ради. И ја сам пуно ствари
у овом позоришту радила бесплатно,
нисам ни помишљала да ми неко
плати. Једноставно мислим, да је то
више било неустројена та ствар и
једна индолентност. С тим што је то за
једног младог човека, жељног рада,
убитачно. Као директорка, трудим се
да будем јако пажљива према тим
клинцима, тим младим људима.
Иначе, мслим да ми као народ имамо
ту велику болест, и да ми тога не
можемо да се решимо. Како се мења
власт, одмах настаје „сеча“. Где су
корени тога, ја не могу да се схватим,
али то је нешто што је наш велики
проблем. Јер на тај начин јако пуно
квалитетних људи у свим сферама
живота бива одбачено.

РЕПОРТАЖА

Чекајући да дође на чело
митровачког Позоришта, пре локалних
избора 2012.  Јелена игра своје
најбоље улоге, гостујући у земљи и
иностранству. У вези са тим су јој и
најдража сећања:
– Ми смо доживели јако велики
успех у Русији. И ја сам се тад
осећала јако добро. Тамо је систем
направљен тако да имају читаве
академије за све области позоришног
живота, нпр. за критику. Ми смо играли  
„Раскол Родиона Романовича“, где сам
ја играла Соњу, по Достојевском. И та
улога ми је јако драга. Већина
представа у Русији почиње у четири.
Међутим то у Русији да човек не
верује, интересовање је огромно. Ми
смо били два пута: у Чељабинску (то
је на граници са Сибиром), и у
Новгороду, у кући Достојевског.
Заљубљена сам у Русију. Био је у мом
глумачком животу и један Молијер. То
смо радили у Крагујевцу у „Јоакиму“.
Била је то лака комедија, али сам се
ту јако добро осећала. Представа се
зове „Смешне прециозе“. Тих улога ћу
се често сећати.
Једна од, још увек, неостварених
жеља јој да игра Бланш у „Трамвају
званом жеља“ Тенеси Вилијамса.
Амбиције су јој да митровачко
Позориште једног дана добије један
прави позоришни фестивал, што
Сремска Митровица, по речима
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Јелене Јанковић свакако заслужује:
– Ако добијем шансу да и даље
останем на челу Позоришта, ја ћу
наставити овако како сам кренула, са
већим амбицијама и циљевима. Мени
је план да устројим у Митровици један
озбиљан позоришни фестивал који ће
заживети и надживети оснивача.
Независно од тога, позоришни сусрети
су једне године овамо, друге онамо,
међутим нама треба наш фестивал. То
је оно што бих покушала да остварим.
Е, сад кад би ме човек питао, па што
ниси то већ направила… Што нисам?
Па ја једноставно нисам знала шта ћу
пре. Затекла сам Позориште које осам
година није имало премијеру.
Инсистирала сам на новим
продукцијама, на гостовањима,
повезивању са дугим позориштима. На
то је отишло много новца и много
енергије.
У међувремену, Јелена кад није у
Позоришту, путује, зато што то
највише воли и пише, зато што за тим
осећа неодољиву потребу.
– То ми је једини начин да доживим
слободу, јер ме ограничења
фрустрирају. Да ти откријем „тајну“
зашто се никад нисам истетовирала, а
желела сам то? Зато, јер би то било
нешто коначно, а тога, те коначности
се ужасавам – каже за крај Јелена
Јанковић.
Владимир Ћосић
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КЊИГА „РАДИ ТИ ДИЈЕТЕ, СВОЈ ПОСАО!“
МИТРОВЧАНИНА МОМИРА ВАСИЉЕВИЋА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Заштита деце
од пожара

О трагедији
српског народа
Н
а овогодишњем Сајму
књига у Београду, који се
одржао од 22. до 29. ок
тобра представљено је и друго,
проширено издање књиге „Ради
ти, дијете, свој посао!“ Митров
чанина Момира Васиљевића у
издању Информативне фонда
ције Српске православне цркве.
Књига је на Сајму била из

ложена на штанду Српске пра
вославне цркве где је и   26.
октобра, уручена патријарху
Иринеју.
Роман је заснован на аутен
тичним документима и све
дочанствима, који су били и
историјска основа за црквену
канонизацију Вукашина Ман
драпе, за Светитеља. Већи

Момир Васиљевић

Објављена дела
Прва објављена књига Моми
ра Васиљевића је „Српска при
ча“ објављена 2006. године, у
питању је књига интервјуа и
портрета. Потом, 2007. године
објављује политичко – публици
стичку студију „Син Велике
Србије“, а две године касније
објављује два романа „Жакова

правила“ и „Краљица туге“.
2012. године у издању Про
свете светлост дана угледала
су два романа. У питању су
романи „Жакова правила“ и
Жакова молитва“, а годину дана
касније   објављени су романи
„Жаково причешће“ и „Дневник
мушке домаћице“.

део живота Вукашин је провео
у Сарајеву, одакле су га са још
3.000 сарајевских Срба 1942.
усташе послале у Јасеновац.
У роману велики део заузи
мају и аутентични историјски
документи, без којих је немогу
ће схватити величину овог све
титеља, као и значај његовог
пострадања. „Ради ти дијете,
свој посао!“ је била посрбљена
Христова молитва: „Опрости им
Боже, јер не знају шта раде!“
Мученичком смрћу у уста
шком логору Јасеновац, старац
Вукашин из Клепаца постао је
симбол целокупног страдања
српског народа у 20. веку.
- У априлу сам имао прилику
да у Патријаршији прво издање
књиге „Ради ти, дијете, свој по
сао!“ уручим патријарху Ирине
ју. Тврдим да сам ја био само
мали слуга у процесу настанка
те књиге. То је књига коју је ис
причао мој народ својом траге
дијом у 20 веку. Ја сам само у
једну књигу, сложио  документа
која су била разбацана на хи
љаду места – рекао је Момир
Васиљевић.
Момир Васиљевић је рођен
1953. године у Фочи, а од 1976.
године живи у Сремској Ми
тровици. Факултет политичких
наука завршио је у Београду, а
аутор је осам књига.
С. С.

У среду 15. новембра у
Основној школи „Слободан
Бајић Паја“ у Сремској Митро
вици одржано је предавање на
тему заштите деце од пожара.
Предавање представља део
пројекта „Основи безбедности
деце“, који се реализује од
почетка године у сарадњи са
Министарством унутрашњих
послова и Министарством про
свете, науке и технолошког раз
воја. Према речима Стевана
Пејића, начелника Одељења за
ванредне ситуације ово преда
вање представља прилику да
се унапреди безбедносна кул
тура деце. На предавању деци
је презентовано како треба да
се понашају у ванредним ситуа
цијама као што су пожар,
поплава и земљотрес.

Разговор
о култури
На ком нивоу је наша свест о
култури, назив је јавног часа
који се одршао прошлог четврт
ка 16. новембра у сремскоми
тровачкој Библиотеци. Час је
организован у оквиру пројекта
„Недеља парламентаризма“ а
осмилио га је   парламент
Музичке школе „Петар Кранче
вић“. У овиру часа размењена
су искуства на тему разумева
ња појма културе и презентова
не су идеје како млади могу да
допринесу освешћавању кул
турне свести.
С.К.

РУМА: ЧАЈ У 8

Тело као инструмент
М
узички програм Чај у 8 румског Кул
турног центра понудио је својој
редовној публици једно занимљиво
музичко, неуобичајено, вече.
До сада су то увек били концерти – било
класичне, евергрина, ромске музике, шан
сона, госпела, али је сада пред публиком
био оркестар који плеше.   Представу Да и
Ре, тело као инструмент режирала је
Вишња Обрадовић, а извођачи су Ана
Врбашки и Марко Дињашки, Дакле, они су
оркестар који плеше – служе се гласом и
техником у којој је тело ритмички инстру
мент. Поред покрета и звукова, они изводе
и сопствене аранжмане домаћих и страних
популарних песама, српске народне, али и
ауторске композиције.
Ана и Марко се овим баве већ пуне две
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деценије, а од 1998. године они живе на
ободу Националног парка Фрушка гора и
стварају уметност у складу са природом. У
свом изразу комбинују позоришни језик са
физичким театром, плесом, циркусом.
Широј јавности, оној која прати ТВ програм,
су познати по учешћу у такмичењу Ја имам
таленат.
Представа Да и Ре, тело као инструмент
је имала премијеру на Фестивалу уличних
свирача у Новом Саду 2016. године, а игра
на је и на Београдском летњем фестивалу,
Фестивалу еколошког позоришта за децу и
младе, фестивалу Недеља страних култура
у Паризу и на сценама широм Србије, међу
којима је 15.новембра била и она у румском
Културном центру.
С. Џ.

Ана и Марко – фото Л. Јергић
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ДОБИТНИК ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ - НЕМАЊА ЋЕРАНИЋ, РЕДИТЕЉ ИЗ ИНЂИЈЕ

Ускоро премијера првог филма

К

ажу да када сте познати у
својој улици и у свом гра
ду, то је сасвим довољно
да знате да сте успели у живо
ту. За Немању Ћеранића,
младог редитеља из Инђије
чули су много даље од њего
ве улице, а с обзиром на то о
каквом се талентованом мла
дићу ради, тек ће се о њего
вом раду и успесима причати.
Све што је, до сада, учинио
за развој културе у инђијској
општини било је довољно да
му се на свечаној седници
Скупштине општине Инђија,
одржаној 22. октобра, додели
највише признање те локал
не самоуправе, Октобарска
награда.
Немања, којег и сви познају
као веома скромног младића,
тада се захвалио представни
цима локалне самоуправе на
помоћи и подршци коју су му
пружили. Тада је најавио да
очекује да ће у октобру 2018.
године у инђијском Културном
центру премијерно бити при
казан његов први дугометра
жни филм „Воља синовље
ва“, чије је снимање почело у
августу ове године.
Ћеранићев првенац подр
жао је Филмски центар
Србије, а главну улогу у том
остварењу игра Игор Бенчи
на са којим је, каже редитељ,
постао веома близак у току
рада на краткометражном

Немања Ћеранић

филму „Соба смрти“.
-Моји главни саборци су
сценариста Страхиња Маџа
ревић и директор фотогра
фије Игор Маровић, са којим
сам, такође, сарађивао на
снимању кратких филмова.
Продуценти Петар Шапић и
Александар Ковачевић Кузма
новић се труде да филм буде
онакав каквог смо га замисли
ли - каже Ћеранић и додаје да
му је велика част што ради са
екипом коју чине: Жарко Лау

шевић, Светозар Цветковић,
Сергеј Трифуновић. Славко
Лабовић, Марта Бјелица и
Петар Бенчина.
Млади инђијски редитељ
истиче да је прва верзија
„Воље синовљеве“ написана
још 2014. године и да је поме
нути пројекат од тада био
непрестана тема између њега
и сарадника са којима ради на
свом првом, дугометражном
филму.
-  Мислили смо да никада

ПРХОВО

Хуманитарна акција

З

ахваљујући акцији коју је
покренуо наш познати хумани
тарац Милорад Јурковић из
Раковца код Беочина познатији као
Столар Миле, једна породица у
Прхову добила је купатило. Акцији
су се прикључили бројни мештани
Прхова који су добровољним радом
ископали јаму и озидали је, док је
Савет Месне заједнице Прхово
обезбедио неопх одни материјал.
Хуманитарац, човек великог срца,
Столар Миле на својој фејсбук стра
ници захвалио се свима, који су се
укључили у акцију и својим радом
допринели да Светлана Стојичевић
самохрана мајка из Прхова и њена
четири сина – Кристијан, Марко,
Милан и Бојан коначно добију купа
тило у свом дому.
- На многим местима сам био, на
многим местима смо радили и сре
ђивали ствари али нигде није био
одзив као овде, да се помогне својој
суграђанки! Нећу да именујем ни

једно место где се буквално нико
није одазвао него су долазили мај
стори из других места по 100-150
километара удаљености, нека се
сами препознају и њима на част,
изузев појединцима који су помогли
бар у нечему! Упамтите, Прхово!
Једино место где је и Месна зајед
ница учествовала у помоћи без мно
го размишљања. Ја лично се у име
свих добронамерних људи у целој
Србији и свих људи са ове странице
лично и са поносом захваљујем - 
Ђорђу, Славку, Олгици, Мирку, Дар
ку, Данијелу, Драгану М, Драгану Е,
Александру Е, Александру М, Стан
ку, Срђану, Милану (кувару), Снежа
ни, Слободану, Ивану Коњевићу
председнику Месне заједнице и
осталима који су били оправдано
одсутни али у другом дану долазе
како су обећали! Е па сад Србијо
гледај и учи од ових људи - објавио
је Столар Миле на својој фејсбук
страници.

нећемо добити прилику да
снимамо овакав филм због
великих продукцијских захте
ва које носи. Зато сада има
мо још већи мотив да уради
мо добру ствар-каже млади
редитељ и додаје:
-  Подршка Филмског цен
тра Србије је кључна ствар,
а чињеница да је наш про
јекат подржан на државном
конкурсу ме ставља у приви
леговану позицију и надам се
да ћу својим радом оправдати
поверење које ми је указано.
Локација на којој се сни
ма први дугометражни филм
Немање Ћеранића је општи
на Бор.
-  Постојале су два лока
литета око којих смо били
у дилеми, поготово за прву
половину филма. Јаловиште
у Бору је тачно оно што смо
моји сарадници и ја желели
да имамо, а нисмо ни знали
да постоји у Србији. Бор нуди
још пуно узбудљивих лока
ција и није чудо што много
филмских екипа долази у тај
град. Други део филма се
снима у Београду, највише
у згради БИГЗ-а – истиче за
крај Ћеранић и још једном
додаје да ће премијера фил
ма „Воља синовљева“ бити
организована у октобру 2018.
године у његовом родном
граду.

М.Ђ.
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ДОЊИ ТОВАРНИК

Мала јесења
олимпијада
Д

ји учествовало је око 200
малишана из свих пред
школских установа која се
налазе на општини Пећин
ци. Мали учесници су пре
почеткатакмичењадобили
мајице,којесуобуклисами
или уз помоћ васпитачи
ца. Звук сирене означио је
Жељко Трбовић
почетактакмичењаидеца
су почела да показују сво
је умеће на струњачама, а На крају такмичења најбо
сатрибинасуималиподр љи су добили медаље док
шкуродитеља,бакаидека. су сви остали  могли да
се послуже  разноврсним
слаткишима и грицкалица
КУПИНСКИ ВАТРОГАСЦИ
ма,којимасусемалишани
највишеобрадовали.
Пре почетка такмичења
малишанима се обратио
У Петроварадину је у нашегватрогасногдруштва,
начелник Општинске упра
суботу,18.новембраодржа аотворенјепросторзаобу
веПећинци,ЖељкоТрбо
на скупштина Ватрогасног ку и стручно усавршавање
вић.
савеза Војводине (ВСВ), на лица задужених за питања
 Општина је изгради
којој су верификовани ман противпожарне заштите, за
ла ову Спортску халу са
дати чланова новог сазива сарадњу са другим савези
циљемдамладиимајугде
скупштинезанареднечети ма и институцијама која се
дасебавеспортомидасе
ри године, међу којима се баве питањима заштите и
такмиче. Трудићемо се да
првипутнашаоипредстав спасавања,каоизамеђуоп
иуосталимселиманапра
ник из пећиначке општи штинскусарадњупопитању
вимо овакве хале, што
не, командир Добровољ превенције и заштите ста
ће бити могуће уз помоћ
ног ватрогасног друштва новништва. У мандату који
Покрајинске владе од које
„Деспот Ђурађ Бранковић“ мијеповерен,усарадњиса
изКупиноваЖељкоЈевтић, руководством ВСВ, свакако
имамо обећање да ће нам
који је делегиран од стране ћу радити и на промоцији
помоћи.Главнициљнашег
ОВСизСремскеМитровице. одличне сарадње пећинач
трудаизалагањаједасе
Ово је велики успех и ке локалне самоуправе и
младиштовишебавеспор
признање за наш рад на нашегватрогасногдруштва,
том, имају на кога да се
терену. Уласком у скупшти каопримерадобрепраксе–
угледајуамићемоимобез
ну ВСВ остварили смо пра тимповодомјеистакаоЈев
бедитиуслове,јерјеупра
во да заступамо интересе тић.
во то наш дугорочни циљ

а неко брине о буду
ћим
генерацијама
ималисмоприликуда
видимо у Спортској хали у
Доњем Товарнику, где су у
суботу 18. новембра орга
низованеИгребезграница
задецупредшколскогузра
ста.Манифестацијујеорга
низовао Спортски савез
Развој спортова, а покро
витељ је била пећиначка
локалнасамоуправа.
На самој манифестаци

Скуп у Петроварадину

Синиша Ђокић

–рекаојеЖељкоТрбовић.
Синиша Ђокић, пред
седник Спортског савеза
Пећинци, рекао је да је
циљСпортскогсавезаједа
се деца склоне са улице,
дасештовишењихокрене
катренирањунекогспорта.
 На полигону спретно
сти деца су показала сво
ју физичку, а и психичку
спремност. Нисмо забо
равили ни на мало стари
ју децу, узраста од четири
до 10 година, за које ће 9.
децембра бити организо
вана слична манифеста
ција. Сарађујемо са свим
школамапреконаставника
физичког васпитања, који
нам помажу у реализаци
ји плана. Спортски савез
организује бесплатно сек
цију гимнастике и одбој
ке  за децу предшколског
узраста и за децу до 10
година  рекао је Синиша
Ђокић.
С.Котаранин

32

M NOVINE

VREMEPLOV
22. новембар
1497. Тражећи морски пут у
Индију, Португалац Васко да
Гама постао први морепловац
који је опловио Рт добре наде,
на крајњем југу Африке.
1963. У граду Даласу, у Текса
су, САД, убијен председник
САД Џон Фицџералд Кенеди.
За атентат осумњичен Ли Хар
ви Освалд, ког је два дана
касније у полицијској станици
убио Џек Руби.
23. новембар
1855. У Сенти рођен Стеван
Сремац, најизразитији представник српске хумористичке
прозе и један од најзначајнијих
писаца српског реализма.
1889. У салону Пале ројал у
Сан Франциску постављен
први џубокс.
24. новембар
1642. Холандски морепловац
Абел Јансон Тасман јужно од
Аустралије открио острво и
назвао га Ван Дименова
Земља, касније њему у част
названо Тасманија.
1859. Објављена књига енгле
ског природњака Чарлса Дар
вина “Порекло врста”.
25. новембар
1915. Врховна команда српске
војске у Првом светском рату
донела је одлуку о повлачењу
трупа преко Црне Горе и Алба
није. У повлачењу војника пра
ћених избеглицама, живот је
изгубило више од 240.000
људи. На Крф је савезничким
бродовима пребачено 135.000
војника, који су опорављени и
рео рган изован и
нас тав ил и
борбе на Солунском фронту
наредне године.
26. новембар
1940. Немци су у окупираној
Варшави у Другом светском
рату почели да ограђују део
града од којег су направили
гето за око пола милиона пољ
ских Јевреја.
1942. У Бихаћу је у Другом
светском рату основано Анти
фашистичко веће народног
ослобођења Југославије, а 54
делегата су изабрала Извршни
одбор АВНОЈ-а са др Иваном
Рибаром на челу.
27. новембар
1919. У оквиру Версајске
мировне конференције после
Првог светског рата Бугарска
потписала документ којим је
Добруџа припала Румунији,
источна Тракија Грчкој, а гра
дови Димитровград, Босиле
град и Струмица Краљевини
Срба, Хрвата и Словенаца.
28. новембар
1830. У Београду, на Ташмај
дану, у присуству кнеза Мило
ша и београдског паше, свеча
но прочитан хатишериф тур
ског султана Махмуда ИИ о
аутономији Србије. Турци
потом продали имања Србима
и напустили Београд.
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HOROSKOP
ОВАН: Прибојавате
се од евент уалног
сукоба са једном осо
бом, као и од могућег
пословно – финансијског губитка
који би вам проузроковао додатне
невоље. Нема разлога да се
понаш ате разм ет љиво пред
пословним партнерима, јер на
такав начин скрећете пажњу на
себе. Иако имате другачије идеје
у односу на свог љубавног парт
нера, јер на такав начин скрећете
пажњу на себе. Иако имате друга
чије идеје у односу на свог љубав
ног партнера, осетићете емотивно
задовољство.  
БИК: Пословна стра
тегија коју спроводите
доноси само делимич
не резултате, али ви
имате унапред спремна алтерна
тивна решења за разне ситуације.
Ускоро вас очекује позитиван
обрт. Желите да промените уста
љени ритуал у партнерском одно
су или да утичете на ток догађаја,
стало вам је и да улепшате свој
интимни или љубавни живот.
БЛИЗАНЦИ: Постави
ли сте себи велике
циљеве и очекујете
потпуну подршку од
сарадник а. Ипак морате бити
спремни на разна изненађења
како бисте у одређеном моменту
прибегли неком алтернативном
решењу. Све се своди на појачану
концентрацију у свим фазама и на
прецизно повлачење потеза. Нова
дешавања у приватном животу
утичу на ваше задовољство.

ВАГА: Налазите се у
креативној фази и
форсирате убрзани
темпо у односу на
своје сараднике. Све што чините
наилази на сјајан пријем у вашем
окружењу, јер имате јасну визију
и уливате велико поверење.
Добро је да обједините неке
пословне интересе са приватним
задовољством.   Уживате у
романтичним ситуацијама.
ШКОРПИЈА: Налази
те се у фази креатив
ног успона и стало
вам је да побољшате
свој пословни или друштвени
статус. У сусрету са сарадници
ма умете да наметнете своја пра
вила и не одступате од неких
критеријума које сте зацртали.
Партнер вас наводи на слобод
није емотивно изражавање, при
хватите добар подстицај. Парт
нер вас наводи на слободније
емотивно изражавање.
СТРЕЛАЦ: Делујете
несигурно или забри
нуто, јер већину сво
јих планова морате
да прилагођавате на нове услове
које вам неко диктира. Важно је
да сачувате добру концентрацију
како бисте реаговали у правом
трен утк у. Затраж ите нечију
интервенцију при решавању
пословних материјалних или
емотивних дилема. Доживљава
те нову емотивну блискост у
односу са вољеном особом.

РАК: Трудите се да
адекватно одговорите
на сваки изазов и ула
жете велику енергију
како бисте испоштовали све дого
воре које имате са сарадницима.
Немојте дозволити да вас неко
наговара на већи ризик или на
финансијске издатке који могу да
се искомпликују мимо ваше воље.
Нечије присуство или нежни
додир љубави на вас делују врло
инспиративно.

ЈАРАЦ:
Окол ин а
подржава ваше идеје
и углавном наилазите
на врло позитивне
коментаре од стране оних који су
довољно компетентни да дају
своју оцену. Од вас се очекује да
учините више или боље од дру
гих у разним областима, тако да
вам следе бројне активности.
Љубавни догађаји које наслућу
јете за вас имају неку необичну
драж и уносе слатки немир у
однос са партнером.

ЛАВ: Са великим и
нескривеним нестр
пљењем ишчек ујете
на расплет неких
пословних ситуација. Делимично
сте припремљени на завршне
обрачуне, али још увек не желите
да се изјасните пред пословним
партнерима. У сваком случају
бићете повлашћени и добро
награђени због своје тактике. У
љубавном односу као да вам
недостаје нешто, међутим све
што желите налази вам се на
дохват руке.

ВОДОЛИЈА: Упорно
покушавате да про
мен ит е
одређ ен е
околности и да утиче
те на нечије мишљење. Међу
тим, погрешна тактика на којој
упорно инсистирате доноси и
негативне резултате. Неко ће вас
ставити пред свршен чин и неће
вам дозволити одлагање обаве
за. Избегавајте нове финансијске
позајмице и смањите своје
потрошачке апетите. Ствари вам
измичу контроли.

ДЕВИЦА: Због добрих
процена и детаљних
план ова
које
сте
направ ил и,
очек ују
вас додатни резултати. Важно је
да и надаље све ствари држите
под строгом контролом и да се
консултујете са поузданим сарад
ницима. Нема потребе да верује
те како ће се неки емотивни
неспоразуми које имате у односу
са партнером решавати сами по
себи или да се превише опустите.

РИБЕ: Имате добру
вољу и улажете вели
ку енергију у спрово
ђење планова које
сте зацртали. Уместо да се изла
жете непотребном ризику или
фаворизујете такмичарски однос
са околином , боље је да прила
годите свој стил понашања.
Вољена особа уме лако да вас
подстакне на снажне изливе
емоција и на узајамну размену
страсти.

Crkveni
kalendar
Среда, 22. (9) новембар
Св. муч. Онисифор и Порфирије;
Св. Нектарије Егински  
Четвртак, 23. (10) новембар
Свети апостоли Олимп, Ераст,
Радион и дуги с њима
Петак, 24. (11) новембар
Свети мученик Мина; Свети краљ
Стефан Дечански
Субота, 25. (12) новембар
Свети Јован Милостиви; Препо
добни Нил Синајски
Недеља, 26. (13) новембар
Свети Јован Златоусти
Понедељак, 27. (14)
новембар
Свети апостол Филип (Божићне
покладе)
Уторак, 28. (15) новембар
Свети мученици Гурије, Самон и
Авив (Почетак поста)

Посни ролат
Састојци: минерална вода 200
мл, 8 кашика брашна, 2 кашичице
прашка за пециво, 200 г спанаћа,
кашичица соли. За фил: посни мајо
нез 100 г, кувани рендани кромпир,
две киселе црвене паприке.

Припрема: У посуду ставите
минералну воду, додати брашно
помешаним са прашком за пециво,
обарени и исецкани спанаћ и со.
Све умутити миксером да нема гру
двица. Плех обложити папиром за
печење и сипати смесу, поравнати и
пећи на 200 Ц око 10 минута. Врућу
кору уролати заједно са папиром и
оставити док не направите фил.
Кувани кромпир изрендајте, додајте
посни мајонез, посолите, побибери
те и додајте исецкану киселу црвену
паприку. Сјединити, па премазати
ролат. Увијте цео ролат, а затим га
уролајте у алу фолију, затежући.
Оставите најмање два сата да се
повежу састојци.

• Ми смо најбројнији
народ на Балкану. Ника
ко да се саберемо.
• Генерације које долазе
на пропутовању су кроз
ову земљу.
• Кад куцне задњи час,
баби не помаже што је
глува.
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Визура у Лиги
шампиона
Премажребукојије17.новем
браодржанумосковскомхотелу
„Карлтон Риц“ одбојк ашице
Визуре из Руме, четвороструке
првакињеСрбије,играћеуЦгру
пиЛигешампионапротивДина
ма из Казања (Русија), Хемика
изПолица(Пољска)иМарицеиз
Пловдива (Бугарска). „Визура“
ће на премијери у Руми, од 12.
до 14. децембра, угостити
„Хемик“сатриевропскешампи
онке из Бакуа, Стефаном Вељ
ковић,БианкомБушомиСлађа
ном Мирковић, а у јануару
нареднегодинеследегостовања
у Пловдиву и Казању.  Фебруар
је резервисан за домаћинства
ДинамуиМарициинакрајусле
ди путовање у Шћећин, где је
пољски шампион био домаћин
последњихгодина.

КОШАРКА

Нови тренер
Жељко Шуштершић кошарка
шки стручњак из Нових Банова
ца је нови тренер кошаркашица
Старе Пазове. Шуштершић је
оснивач кошарк ашког клуба
ОмладинацуНовимБановцима,
аупоследњевремејерадиокао
координатормлађихселекцијаи
водио кадетски тим. Поред тога
Шуштерчић је у два наврата
радио као тренер у Немачкој, а
наклупиСтареПазовећедеби
товати сутра у утакмици осмог
колаДругелиге,групаБпротив
Јединства из Новог Бечеја, а у
недељу ће водити кадеткиње у
СтаројПазовипротивПартизана
из Београда у првенству кадет
скелигеСрбије.

САВЕЗ СПОРТОВА ИНЂИЈЕ

Дресови на поклон
У
склопуакције,којуФуд
балски савез Србије
спроводиуназадгодину
дана у среду, 15. новембра у
просторијама Савеза спорто
ваопштинеИнђија,представ
ницимадесетклубовакојисе
такмиче у такозваним међу
општинским лигама, поде
љени су комплети дресова.
Представници ФСС и ФСВ
поздравилисуприсутнепред
ставникефудбалскихклубова
из Марадика, Чортановаца,
Ривице и Ирига истичући да
је та организација сагледала
ситуацију у малим клубови
маиизтогразлогавећгоди
ну дана спроводе поменуту
акцију.
Јован Шурбатовић, гене
рални секретар ФСС истакао
једајефинансијскаситуаци
јавеоматешкаусвиммалим
клубовима, који су махом по
селима, и навео да у таквој
ситуацији ФСС мора да
помогне.
Великомијезадовољство
штосмоданасуИнђијиишто
иамо прилику да помогнемо
клубовима који се такмиче у
међуопштинском рангу. Дуго
самуфудбалуизнамукаквој
се ситуацији налазе клубови,
поготовооникојисеналазеу
мањим срединама. Тешко је
доћидонеопх однихусловаза
постизање врхунских резул
тата, али ово је један знак
пажњеиуважавањаистакао
јеШурбатовићидодао:
 Поред ове акције, води
мо и ону која се тиче поста

ВИШЊИЋЕВО

У
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организацији Канцеларије за
младе општине Шид, а под
покровитељством Министарства
омладинеиспорта,прошлогпеткајеу
Вишњићеву организован  програм
„Искорачи и Ти! Спортски. Здраво.
Безбедно.“Циљпројектаједаседеца
и млади упознају са спортом и спорт

Комплети дресова за 10 клубова

вљања терена са вештачком
травом и ту имамо одличну
сарадњусаФудбалскимсаве
зом Војводине. У наредном
периоду ћемо интензивира
ти реализацију тог пројекта
и обилазак општина широм
СрбијеиВојводине.
Присутнима у просторија
ма Савеза спортова општине
Инђија обратио се и леген
да српског фудбала, бивши
селектор и репрезентативац
ИлијаПетковић.
 Ви имате дужност да до
следећих квалификација за
Светско првенство у овим
дресовимаодгојитеновенаде
српског фудбала  истакао је
прослављени фудбалер и
пожелео клубовима успех у
даљемтокутакмичења.
Ипак, најзадовољнији су
били представници сеоских
клубова.МилеПоштић,пред

седникФКЧСКизЧортанова
царекаоједајезаовајклуб,
који се уназад десет годи
на налазио у веома тешкој
финансијској ситуацији, ком
плет дресова нешто што
представља подстрек да се
настави са добрим резулта
тима.
 Ми се тренутно налазимо
на првом месту и надамо се
уласку у виши ранг такмиче
ња. Од 2002. године нам је
био блокиран рачун, али се
ситуација коначно средила
захваљујући Општини Инђи
ја и челним људима. Сада
имамо и тренера који ради
са најмлађима. Захваљује
мосеФССнаопремикојусу
намдоделилиитрудићемосе
даоправдамоповерењесвих
оних,којиверујуунасрекао
јеПоштић.
М.Ђ.

Упознајмо спорт

скимдисциплинама,дасеспојелепеи
корисне стваре и да се деца кроз
спортскеактивностиидружењедобро
забаве.Токомданаодржанајепрезен
тација на тему предности бављења
спортом,антидопингаиздравеисхра
не. Након едукативног програма, одр
жанајебициклистичкатркакрозсело,

представљено је кајак аштво кроз
показне вежбе правилног веслања,
затимрукомет,стонитениситенис.У
свих наведених пет дисциплина уче
ствовало је преко 100 такмичара,
углавном најмлађих спортиста из
спортскихклубовасатериторијешид
скеопштине.
М.Н.
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Успеси митровачких атлетичара

М

ирко Мауна атлетичар АК „Срем“
је 18. новембра наступио за
репрезентацију Србије у турском
граду Чанакале на 61. крос првенству
Балкана, где је као члан екипе освојио
трећеместоуекипномпласмануутрци
старијихјуниорна6000метара.Бронзом
се окитила екипа коју су поред Мирка
јошчинилиЕлзанБибићизНовогПаза
ра,МилошМалешевићизИнђијеиИгор
Марковић из Лазаревца. Мирко је трку
завршио на осамнаестој позицији, што
јеврлодобарпласманјерсекаомлађи
јуниор такмичио са тркачима старијим
од себе и до три године, млађи јуниор
јеинареднесезоне.оредњегасјајнису
били и тркачи на традиционалном 41.
Кросу Партизана који је ове године био
веома посећен, са јаком конкуренцијом,
уз велики број публике и широким про
грамом трка. Освојено је пет медаља у
различитимкатегоријама.
У трци сениорки на 3000 метара сре
бро је освојила повратница у атлетику
Александра Костадиновић. По тешкој
стази успела је да резервисаним стар
томипроменомуправоммоментуодржи

другупозицијуиосвојињојвеомабитну
медаљујерсенаконвишегодинаврати
ланастазу.
ДејанАнтуновићјетрчао1500метара
уконкуренцијимлађихјуниораиосвојио
такође сребро. Њему је ово била прва
трка након заслуженог одмора и пока
зао је да пауза није превише утицала
на форму. Треће место у трци млађих
пионирана600метараосвојиојеАндреј
Јоксимовић. Златну медаљу освојио је
АлександарЈефтићутрцина300мета
ра. Заиста је одлично трчао и потпуно
заслужиопобедничкипехар.
ЛазарАндрићјеутрцизадечаке2006.
годиштена500метараосвојиобронзуу
одличнојзавршници,докјеуистојтрци,
на свом првом наступу за „Срем“ Дејан
Тураносвојиоседмоместо.
СараБертокјеутрцистаријихпионир
ки на 1000 метара освојила врло добру
петупозицијуувеомадинамичнојибор
бенојтрцисапунопроменаиубрзања.
ТеодораЈоксимовићјеутрцидевојчи
ца2007.годиштабиладевета,аДушан
Петровић у трци старијих пионира на
1000метарапетнаести.

Мирко Мауна, први слева

СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Земун: Земун – Мачва 1:0;
Лучани: Младост – Раднички
2:2; Београд: Црвена Звезда –
Рад 6:1; Крушевац: Напредак
–Чукарички1:2;НовиСад:Вој
водина – Радник 0:0; Београд:
Вождовац – ОФК Бачк а 2:0;
Суботица:СпартакЖК–Борац
3:1; Ивањица: ЈаворМатис –
Партизан0:2.

Бачка Топлоа: ТСЦ – ЧСК
Пивара0:0;Јагодина:Јагодина
– Металац су играли у понеде
љак; Београд: Синђелић –
Будућност 1:0; Нови Пазар:
НовиПазар–Динамо2:1;Кра
гујевац:Раднички(К)–Бежани
ја1:1;Земун:Телеоптик–Про
летер 4:0; Инђија: Инђија –
Раднички (П) 1:0; Ужице: Сло
бода–Темнић2:0.

Пригревица: Братство 1946
–Раднички(СМ)3:2;Суботица:
Бачка 1901 – Железничар 1:1;
Зрењанин: Раднички (З) –
Дунав 2:0; Нови Бановци:
Омладинац–Раднички(Ш)4:0;
Беочин: Цемент – Раднички
(НП)2:0;Оџаци:Оџаци–Борац
1:2; Бечеј: Бечеј 1918 – Мла
дост(БЈ)4:1;Панчево:Динамо
1945–ЦрвенаЗвезда0:0.

Дивош: Хајдук (Д) – Кабел
2:3;НовиСад:Славија–Хајдук
(Б) 1:0; Белегиш: Подунавац –
Јединство0:0;Чуруг:Хајдук(Ч)
– Купиново 4:0; Каћ: Југовић –
Слога (Т) 1:1; Лаћарак: ЛСК –
Сремац5:2;Шајкаш:Борац(Ш)
– Борац (НС) 2:1; Нови Сад:
Индекс–Слога(Е)0:1.

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

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

01.Бечеј1918
02.Динамо
03.Омладинац
04.Цемент
05.Борац
06.Братство
07.Радни.(З)
08.Оџаци
09.Железн.
10.Млад.(БЈ)
11.Радни.(НП)
12.Ц.Звезда
13.Дунав
14.Бачка1901
15.Радни.(Ш)
16.Радни.(СМ)

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

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
13
9
9
9
9
6
7
6
5
4
5
3
3
3
3

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

1
1
3
4
4
4
5
8
7
7
7
11
10
12
12
13

42:4
37:13
33:19
28:14
21:13
18:13
21:27
27:25
19:27
22:23
12:20
20:30
14:30
10:26
15:37
13:31

46
42
32
31
31
31
24
23
22
20
18
16
13
11
11
10

14 10 2 2 23:9 32
13 8 2 3 16:6 26
14 8 2 4 22:15 26
14 6 6 2 14:10 24
14 6 4 4 14:12 22
14 5 6 3 14:10 21
14 6 3 5 16:15 21
14 4 7 3 14:13 19
14 5 3 6 11:18 18
14 4 4 6 15:14 16
14 4 4 6 18:20 16
14 3 5 6 15:21 14
14 3 4 7 14:16 13
14 3 4 7 11:19 13
14 3 2 9 11:19 11
13 2 4 7 7:18 10

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14
13
14

12
11
10
7
7
7
7
7
4
4
3
3
4
3
2
1

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

2
2
3
2
3
3
4
6
8
8
7
8
8
10
9
9

31:11
33:15
20:9
36:13
29:12
20:11
24:15
22:25
17:23
21:28
19:35
18:26
13:26
10:27
6:28
14:29

36
34
31
26
25
25
24
22
14
13
13
12
11
10
8
7

Мартинци: Борац (М) –
Рудар 3:3; Путинци: ПСК –
Јадран 1:0; Доњи Петровци:
Слобода–Будућност4:2;Рума:
Први Мај – Подриње 1:4;
Попинци: Напредак – Словен
2:0;Кленак:Борац(К)–Парти
зан 3:0; Адашевци: Граничар
1923 – Љуково 5:0; Хртковци:
Хртковци–Железничар2:0.

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
10
9
9
8
8
8
7
6
5
6
3
2
1
1
0

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

1
3
3
4
3
4
5
6
6
5
7
8
9
8
12
12

46:9
24:5
25:15
25:17
22:14
25:11
25:18
18:20
15:13
20:23
17:20
16:28
16:29
12:27
11:49
7:26

39
31
29
28
27
26
25
22
20
19
19
12
9
8
4
2

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
9
8
7
7
7
6
6
5
4
3
4
3
3
3
1

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

1
0
1
4
4
4
3
6
6
7
6
8
8
9
10
10

31:8
33:9
35:21
24:15
23:20
20:19
22:18
17:15
20:19
22:29
14:17
27:35
17:28
14:35
12:23
10:30

35
32
29
24
24
24
23
20
18
15
14
14
12
11
10
6

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА СРЕМ
01.Напредак
02.Полет
03.Грани.(О)
04.Д.Петровци
05.Фрушк.
06.Младост
07.Слога
08.Митрос
09.Хајдук
10.Ф.Гора
11.Брестач
12.Д.Срем
13.БикићДол
14.ЗекаБуљу.
15.Гранич.(К)
16.Слобода

14
14
13
14
14
13
14
14
14
14
13
13
14
14
14
14

10
10
10
9
7
7
6
6
5
5
5
3
4
3
1
1

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

2
3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
9
9
10
12

38:10
42:13
22:17
46:15
25:22
23:18
22:19
20:20
27:23
24:27
19:33
17:21
17:20
20:34
10:37
16:59

32
31
30
29
24
23
21
21
18
18
17
13
12
11
5
4

Манђелос: Фрушкогорац –
Полет 1:3; Бикић До: Бикић
Дол–Брестач1:1;Обреж:Гра
ничар(О)–Младост1:0;Доњи
Петровци: Доњи Петровци –
Слоб од а 11:2; Жар ко вац:
Напредак – Фрушка Гора 1:0;
Чалма: Слога – Доњи Срем
2015 1:1; Кузмин: Граничар (К)
–ЗекаБуљубаша1:1;Сремска
Митровица: Митрос – Хајдук
3:2.

Свим грађанима Руме честитамо
празник Општине, 24. новембар,
Дан уједињења, као и славу града
Св краља Стефанa Дечанског
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\OR\E RADINOVI]:

Председник Општине Рума
Слађан Манчић

Stabilan buxet
stabilna op{tina

Предсеник СО Рума
Стеван Ковачевић

SVETLOSTI CARSKOG GRADA:

Otvoren
podvo`wak
u Sremskoj
Mitrovici

GLUMICA JELENA JANKOVI]: Pozori{te se vra}a ku}i

