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Свим гра ђа ни ма Руме чести та мо 
пра зник Општи не, 24. новем бар,
Дан ује ди ње ња, као и сла ву гра да
Св кра ља Стефанa Дечан ског

Пред сед ник Општи не Рума
Сла ђан Ман чић

Пред се ник СО Рума
Сте ван Кова че вић

SVETLOSTI CARSKOG GRADA:
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за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

У Срем ској Митро-
ви ци, у сре ду, 15. 
новем бра, у при су-

ству број них Митров ча-
на, пред став ни ка локал-
не само у пра ве, Вла де 
Репу бли ке Срби је и АП 
Вој во ди не, под во жњак 
код митро вач ког Насе ља 
КПД зва нич но је пуштен 
у рад. 

Под во жњак је отво ри ла 
Ана Брна бић, пред сед-
ни ца Вла де Репу бли ке 
Срби је. 

Mитровчани су на 
изград њу ова квог објек-
та чека ли више од четр-
де сет годи на и сада 
неста ју све пре пре ке за 
шире ње и раз вој гра да 
пре ма Фру шкој гори, што 
ће олак ша ти про ток сао-
бра ћа ја, пого то во пре-
ма инду стриј ској зони и 
ство ри ти пер спек ти ву 
за напре дак, чуло се на 
отва ра њу под во жња ка. 

Гра до на чел ник Срем-
ске Митро ви це Вла ди-
мир Сана дер је поздра-
вља ју ћи при сут не рекао 
да је овај веле леп ни обје-
кат коштао пет мили о на 
евра, а да су сред ства у 
нај ве ћем делу обез бе ђе-

на из град ског буџе та. 
- Пре две годи не поче-

ли смо са реа ли за ци јом 
про јек та који је више де-
це ниј ски сан Митров ча-
на. Првен стве но оних 
који живе север но од 
пру ге, али и свих нас 
који зна мо да је пру га 
била пре пре ка, како за 
даљи раз вој гра да, тако 
и за без бед ност свих 
наших гра ђа на. Кад смо 
кренули, нисмо зна ли у 
шта се упу шта мо, мно-
ги пре нас нису сме ли 
да уђу у ова кав про је кат. 
Ја бих се захва лио прет-
ход ном гра до на чел ни ку 
Бра ни сла ву Неди мо ви ћу 
што је имао хра бро сти 
и одлуч но сти да доне се 
јед ну ова кву одлу ку и да 

сви ма нама уса ди веру у 
то да ће ово данас изгле-
да ти баш ова ко. Ми смо 
га пра ти ли у томе и сре-
ћа је неиз мер на што смо 
радо ве на под во жња-
ку конач но завр ши ли. 
Мислим да мора мо да 
пра ти мо хра бре одлу ке 
пред сед ни ка Алек сан-
дра Вучи ћа, али и хра-
бре одлу ке Вла де Репу-
бли ке Срби је – рекао је 
гра до на чел ник Сана дер 
и додао да је поно сан 
како на свој град, тако и 
на сугра ђа не, али и на 
оне који су овај про је кат 
кри ти ко ва ли, јер су им 
упра во они дава ли сна гу 
да се про је кат реа ли зу-
је. Додао је, тако ђе, да је 
изград ња модер ног под-

во жња ка нови поче так у 
раз во ју гра да и да се ту 
неће ста ти.

Оно што је посеб но 
зани мљи во иста ћи јесте 
да је на овој сао бра ћај-
ни ци при ме ње на савре-
ме на тех но ло ги ја град-
ње која је омо гу ћи ла да 
се ни јед ног тре нут ка не 
пре ки да желе знич ки сао-
бра ћај изнад гра ди ли-
шта. Ова кав начин град-
ње омо гу ћио је да Желе-
зни це Срби је испу ња ва ју 
оба ве зе пре ма свим уче-
сни ци ма у желе знич ком 
сао бра ћа ју пошто није 
било зау ста вља ња возо-
ва изнад гра ди ли шта. 
Ово је нај ве ћи про је кат 
који је Митро ви ца има ла 
у сво јој нови јој исто ри ји. 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Под во жњак пуштен
у сао бра ћај

Ја бих се захва лио прет ход ном 
гра до на чел ни ку Бра ни сла ву 
Неди мо ви ћу што је имао
хра бро сти и одлуч но сти да
доне се јед ну ова кву одлу ку, 
рекао је гра до на чел ник
Вла ди мир Сана дер
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Највећи део средстава
обезбедио је Град Срем
скаМитровица,аосарад
њи са покрајинским орга
нимавластинаовомпро
јекту говорио Недељко
Ковачевић.Он је истакао
да влада Аутономне
покрајинеВојводинеиспу
њавасвојаобећањаида
је изградња подвожњака
важна, како заВојводину,
такоизаСрбију.
Председница Владе

Србије Ана Брнабић је у
свомобраћањуподсетила
дајеСремскаМитровица
свакако један од најсве
тлијих примера у целој
Србији, можда и у регио
ну,јерјеодговорналокал
на самоуправа са вред
ним и одговорним грађа

нима, али да није увек
билотако.
 Сремска Митровца је

пре10 годинаималасто
пунезапосленостиодоко
37 одсто. Данас је стопа
незапосленостиокодевет
одсто. Ви сте заједно
успели да се одважите и
промените начин на који

радите, дочекујете инве
ститореиподржаватесве
ваше предузетнике да
покренусвојбизнис.Због
тога је данас стопа неза
послености у Сремској
Митровицидеветодсто,а
ми се као република тру
димо да достигнемо ту
једноцифренустопунеза

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
Фенаншајлтајмсу.Онису
свиминвеститоримапору
чили да дођу у Сремску
Митровицу. Не би било
могућедасенаправиова
кавобјекатдави,грађани
нисте одвајали новац од
свог буџета за ваше про
јекте – истакла је Ана
Брнабић.
Министар пољопривре

де, Бранислав Недимо
вић,биојеначелуСрем
ске Митровице када је и

Ово је одго вор сви ма они ма који 
кажу да нешто не може да се ура ди 
и који тра же изго во ре. Кад 
довољ но веру је те, све је
могу ће, пору чио је мини стар
Неди мо вић

Не би било могу ће да се напра ви 
ова кав обје кат да ви, гра ђа ни 
нисте одва ја ли новац од свог 
буџе та за ваше про јек те, иста кла је 
Ана Брна бић

Наставак на страни 5

ГРАД ПОД ЛУПОМ
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Милан Крња јић, пен зи о нер, 
Срем ска Митро ви ца: Oвај подво
жњакпредстављавеликидобитакза
Митровчане,нећемовишеморатида
чекамокадсерампазатворидапро
ђевоз.Набазенседугочекало,али
вределоје.

Сте ван Чеке ри нац, меди цин ски 
тех ни чар, Дивош:Подвожњакзначи
уштеду на времену, неморамо оби
лазитиполаградакакобидошлидо
Лаћарка.Базен значипуно,посебно
заомладинукојаћеиматигдедаиде
дасекупа.

Љуби ша Божи но вић, возач, Рав
ње: Подвожњакјелепоурађен,тује
увекбиовеликизастојалитосепро
менилоњеговомизградњом.Базенје
лепоурађен,алиипакјемогаодасе
направиједанолимпијскибазен.

Јасна Субић, секре тар, Срем ска 
Митро ви ца:  Осим што ће грађани
уштедети време, биће и безбеднији

са новим подвожњаком. Грађани су
задовољнибазеном,јерпредставља
местонакомемогудасерелаксира
ју.

Миле на Стан ко вић, пен зи о нер, 
Срем ска Митро ви ца: Данас сам
први пут видела како изгледа под
вожњак и одушевила сам се. Осим
естетикекраси гаифункционалност
што је много битније. Што се тиче

базена,сликаговоривишеодречи.
Вера Тали ро вић, хиги је ни чар

ка, Мар тин ци : Подвожњак и базен
је нешто што је Митровици недо
стајало. Нове инвестиције су увек
добродошле, треба да их буде што
вишеанадамоседаћеихубудућно
стибитивише.

Миле на Васић, хемиј ски тех ни
чар, Срем ска Митро ви ца: Од како
је подвожњак отворен саобраћај се
многобржеодвија,немазастојакао
што је то био случај раније.Што се
тиче базенаМитровица је то заслу
жила,свићемоћидауживајууњего
вимблагодетима.

Мира Кочић, пен зи о нер, Срем
ска Митро ви ца: Подвожњак јелепо
изграђен, посебно ми се свиђа што
имастазазапешаке.Кадајебазену
питањуњегасамобишлаалинепла
нирамдаидемнакупање,тојевише
замладе.

АНКЕ ТА: Шта за Срем ску Митро ви цу зна че под во жњак и базен?

Дуго се чека ло али вре де ло је

Милан Крња јић, Сте ван Чеке ри нац, Љуби ша Божи но вић и Јасна Субић

Миле на Стан ко вић, Вера Тали ро вић, Миле на Васић и Мира Кочић
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покренута идеја, али и
реализација овог пројек
та.
 Много сам срећан,

људи су годинама прича
ли о овоме. Изградња
подвожњака била је сан
претходнихградоначелни
ка. Ово је одговор свима
онимакојикажуданешто
неможедасеурадиикоји
траже изговоре. Увек ће
битионихкојиоспоравају
нечије идеје, алидела су
такојеговоре.Каддовољ
новерујете,свејемогуће
– поручио је министар
Недимовић.
Поред представника

локалне самоуправе,
председнице Владе Ане
Брнабић и министра
пољопривреде Бранисла
ваНедимовића,отварању
подвожњакаприсуствовао
је и покрајински секретар
за енергетику, грађеви
нарство и саобраћај
Ненад Грбић, заменик
покрајинскогсекретараза
образовање Милан Кова
чевић,председницисрем
ских општина, директори
јавних предузећа имноги
други.
Отварањусуприсуство

вали и ђаци митровачких
основних школа који су
ревијалном бициклистич
ком трком симболично
пустили подвожњак за
саобраћај.
Подсетимо, подвожњак

је грађен годину дана и
осаммесециувишефаза,
аукупнавредностизноси
око пет милиона евра.
Највећи део средстава
обезбеђен је из буџета
Града,авладаВојводине
је преко Управе за капи
тална улагања обезбеди
ла 80милиона динара. У
оквиру овог пројекта
изграђенасуидвакружна
тока. Изградњу кружног
тока код Електродистри
буције са 30 милиона
динара помогло је Мини
старствопривреде,доксу
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 кон крет ни радо ви на изград

њи под во жња ка поче ли су 10. 
фебру а ра 2016. годи не, а  27. фе бру
а ра ове годи не про би јен је ту нел 
ис под пру ге пре ма ми тро вач ком 
На се љу КПД, чи ме су ра до ви на 

из град њи под во жња ка ушли у но ву 
фа зу. Под во жњак је дубок осам 
мета ра и широк 17 мета ра, под ра зу
ме ва сао бра ћај ни цу за друм ски 
сао бра ћај, пешач ке и бици кли стич
ке ста зе са обе стра не коло во за. 

Наставак са стране 3
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ХАВА РИ ЈА У ДИВО ШУ

Село без пија ће воде

Мештани Дивоша су видно узне
мирени ових дана због недаће
којаихјеснашла.Наиме,почет

ком прошле недеље стигло је обаве
штењеизЈавногкомуналногпредузећа
„Водовод“даводаизводоводнемреже
нијезапићедодаљњег.
Овавестјекаодетаљизатмосфере

неког сајбер романа са локалном ком
понентом, смештеног у мрачну будућ
ностгдесуприродниресурсиисцрпље
ни.
Директор ЈКП „Водовод“ Борислав

Бабић истиче да техничку воду немају
свимештани јер јепритисакводесма
њен,каконебистизалазамућенавода.
Онапелујенамештанедабудустрпљи
виидакадаимстигнетехничкаводане
крену са прављењем залиха, јер ће
доћидопражњењасистемаипоновног
проблема.
Мештани Дивоша су приметили да

постојизамућењеуводитокомпретход
ногвикенда.Нашиљудисуизашлина
теренииспиралимрежу,међутим,про
блемнијебиоутоме,негојезамућење
настало у самомбунару.Сада радимо
на отклањању и санирању тог квара
којиседесиоидоктонебудерешено,
мештанићеиматитехничкуводу,неће
имати пијаћу. Пијаћу воду ће моћи да
користеизцистерникојешаљемо,тако
дабих замолиомештанеДивошада у
наредномпериодубудустрпљивиида
непаниче,штопрећемосаниратипро
блемкакобисеуспоставилонормално
функционисање и да мештани добију
онајквалитеткојисудобилиипреовог
штоседесило.Тренутнонемајусвитех
ничкуводузатоштојесмањенпритисак
како не би стизала замућена вода, а

надамосеотклањањуквараунаредних
седам дана. У сваком моменту у селу
биће постављена цистерна са пијаћем
водом.Нашацистернајетамоидањуи
ноћу,24сата једоступнаводазапиће
– обавештава директор Борислав
Бабић.
ОнјеподсетиодаЈКП„Водовод“сва

киданвршианализуводеулаборато
рији, аЗавод за јавно здрављетакође
врши анализе једном недељно. Три
пута  годишње воду анализира Инсти
тутзајавноздрављеизНовогСада.
МештаниселаДивошзбогпроблема

саводоводноммрежом,какокажу,нај
вишестрахујукаконапајатистоку.Гото
восвакакућауселуимастокуиплаше
седоклећеоваагонијатрајати.Поводу
изцистернекојајепостављенауцентру
села, дошао је и један мештанин који
кажедаимамалепрасићеинезнашта
ћеакооваситуацијапотраје.Какокажу
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
овомедаихобавести.
Кознаколикомипијемонеисправну

воду,аниконаснијеобавестиодавода
није за пиће, већ о томе сазнајемо из
медија.Свисмоупаници,иаконасуве
равају да ће проблем бити решен –
каже једнамештанкадокчекасвојред
да сипа воду у флаше из цистерне.
Мештани се надају се да ће ускоро
овом проблему доћи крај, јер овакву
ситуацијунепамте.
До момента закључења овог броја

(понедељак20.новембар)ситуација је
осталанепромењена.

Са ња Ста не тић

Ци стер на са водом на Ма лој стра ни 

Замо лио бих
мешта не Диво ша

да у наред ном
пери о ду буду

стр пљи ви и да не 
пани че, што пре ћемо 

сани ра ти про блем
како би се успо ста ви ло

нор мал но 
функ ци о ни са ње

и да мешта ни доби ју 
онај ква ли тет који су 

доби ли и пре овог
што се деси ло, каже 
дирек тор Водо во да

Бори слав Бабић

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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SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Кадасупосле5.октобрадемократеучврстилевласт,
заправотојебиловећ2008.годинекадајеБорис
ТадићпобедиоКоштуницуинаправиопактсаСПС,

небилинасштопреувеоуЕУ,дакле,кадасудемократе
башучврстилевластурепублици,упокрајинијеБојан
Пајтићодавнобиодомаћи.Онје„одговорностпреузео“
још2004.годинеибиојенеприкосновенигаздаВојводи
несведо2016.године.
Управотихгодинасеуспоставиланеобичнапракса

међулокалнимфункционеримаДС.Билоштадасуради
ли,отваралинекакавпут,асфалтиралиулицу,направили
вртић,домздравља,паркић,поставилиљуљашкеили
клацкалице,уобраћањуновинарималокалцисусеоба
везнозахваљивалипрвомагистру,акасниједоктору
БојануПајтићу.Збогчега,тачносенесећам,алиуто
временисаммогладаразлучимдалисетурадилоонај
обичнијемполтронствуилијемагистар,пакасниједоктор
БојанПајтићиздаодирективудамусеимеморапомиња
тисвакипуткадсезабодеашовуземљу.Нетврдимдаје
билотако,БојанПајтићјесвесамонијеглуп,баргаја
таконедоживљавам.Међутим,чињеницаједасупоред
објекатаучијојизградњијеучествовалапокрајинабиле
постављањеплоченакојимајезаистастајалоимедр
БојанаПајтића.Једнатаквајеокачена(послескинута,
мадамислимдарупеодтипловајошстоје)назграду
митровачкеПоштеприликомотварањареновиранеУлице
КраљаПетраПрвог.Али,итоможебитипретеранарев
ностПајтићевихсарадниканалокалу,маданијеседок
торправнихнаукабашнибуниопротивтаквогкулталич
ности.
ИсадћенекопомислитиштасамзапелаоПајтићу.

Самозатоштосамнаотварањумитровачкогподвожњака
чулапредседницуВладеСрбије,АнуБрнабићкакоје

рекладајеподвожњакнаправљенновцемсвихнас,гра
ђанаСремскеМитровице.Никаднисамниједногполити
чара,посебнонелокалног,чуладатакојасно,дане
кажемексплицитно,кажедатоштосепоСрбијигради,
градисенашимновцима.Веомалепоодпремијерке,и
башјојхвалазбогтеистиненагласизречене.
„...Ништаона(држава)немаштонијеодсвојихподани

каузела,илиштоимнијеускратила...Вишаксерађаиз
оногаштоједржаватребалодадастановништву,или
штојетребалозањеговодобродапотроши,анијемуто
дала,инијезадобродомаћегживљапотрошиласвешто
јеобећала...“оваконекакотумачиодносдржавеи
грађанановинарВременаЉубомирЖивков,једанорто
доксниЛалаизБанатакојинастваригледаизтрезвеног
паорскогугла.

Тојеједноставнаистинакојуваљдаидецазнају.
Додуше,некадецазнају,алинекабашинезнају.
Паникадпорастунесазнају,јерихотоменисуучи

лиушколи.Међутим,ипактаконеукипостануполитича
ри,атојевећдругипаррукава,инијетема.
Темајеновац,итонашновац,новацграђанкииграђа

наовеземље,којисерадипоједностављењатермина
зоведржавниновац.Е,тимнашимновцемрасполажу
оникојесмоизабралинагласању.Пакакосмогласали
таконамибуде.Краткоијасно.
Али,дасевратимнапремијеркинуизјаву.Моратепрво

знатидајемитровачкиподвожњакједанстварновелеле
панобјекат,даизгледабашсветскиидајеАнаБрнабић
далакомплиментсвимМитровчанима.Свакачастбив
шемисадашњемградоначелнику,алипремијеркаје
нама,обичнимграђанима,одалапризнање.Итојеоно
штоњупомалоиздвајаоддругих,посебноодонаквих
којисусезахваљивалидрБојануПатићу.

Наш подвожњак
Ана Брна бић је 

дала ком пли мент 
свим Митров ча ни

ма. Сва ка част бив
шем и сада шњем 
гра до на чел ни ку, 

али пре ми јер ка је 
нама, обич ним гра
ђа ни ма, ода ла при

зна ње. И то је оно 
што њу пома ло 

издва ја од дру гих, 
посеб но од она

квих који су се 
захва љи ва ли др 

Боја ну Пати ћу
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ЂОР ЂЕ РАДИ НО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА

Са ста би лним буџетом
ста бил на је и општи на
Старопазовачкуопштинуодавно

препознају као веома добро
место за инвестиције. Међу

тим,нијелокацијајединоштозанима
инвеститоре.
Локалнасамоуправаиздвајазна

чајна средства за пројекте. Није
довољно просторним планом наме
нитиземљиштезаиндустријскезоне.
Безинфраструктурејенемогућепри
вући инвеститоре. А неким инвести
торима није најважнија локација, да
ли је близу Београда, треба им
инфраструктура, одређена снага
електричне енергија, гас и пут. Гео
графски положај јесте важан, али
морајуиосталестваридасезадово
ље.Мисеутомсмислујакотрудимо
даинфраструктурноопремимозоне,
каже председник Општине Стара
ПазоваЂорђеРадиновић.

М НОВИ НЕ: Како сте задо вољ ни 
реа ли за ци јом пла ни ра них инфра
струк тур них про је ка та?

ЂОР ЂЕ РАДИ НО ВИЋ: Од много
бројних планова и пројеката, неке
ћемоиз техничкихразлога завршити
у наредној години. Ради се о раскр

снициуСтаројПазови,алиуглавном,
све што смо планирали, то ћемо и
завршити. Важно је да финансијски
деонијепроблем.Буџетјестабилан,
остварен у потпуности. Бићемо у
суфицитупреко50милиона.Намаје
то веома значајно.Ми нисмо плани

Обилазилисмосвемеснезаједни
це, позивали грађане и ту смо на
лицуместаразговаралиопотребама
насељених места. Верујемо да све
оноштограђанисматрајудајенеоп
ходно ми можемо да остваримо у
наредне две године. Углавном, ми
завршавамопројектнудокументацију
и грађевинске дозволе и онда смо

спремнидапочеткомследећегодине
конкуришемо, и у републици и у
покрајини. Уколико не прођемо на
конкурсима, општина ће из буџета
финансирати пројекте који су грађа
нимапотребни. Реконструкцијацен
тра Крњешеваца и Сурдука ће бити
готова почетком пролећа – истиче
председникОпштине.

Гра ђа ни има ју реч

M NOVINE :
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ралинереаланбуџет,нитијеонлиста
жеља.Приликомпланирањаусвојили
смо методологију коју министарство
препоручује. Ове године смо имали
самоједанребаланс,аионсетицао
прерасподелеунутарпозицијабуџе
та,анеповећањаилисмањењапла
ниранихсредстава.Проблемкодпла
нирањабуџетајетоштомиумомен
тукадаправимопројекцијунезнамо
далићемопроћинанекимконкурси
ма код министарстава и покрајинске
Управезакапиталнаулагања.

Позна ти сте по томе што зна чај на 
сред ства при вла чи те са виших 
нивоа вла сти захва љу ју ћи томе 
што сте увек спрем ни да са гото
вим про јек ти ма кон ку ри ше те код 
разних мини стар ста ва.
Ми углавном радимо пројекте у

сарадњи са вишим нивоима власти,
републиком и покрајином. Локална
самоуправасејављасаготовомпро
јектном документацијом и грађевин
ском дозволом, и зато и добијамо
средства. Сви велики инфраструк
турни пројекти који се реализују на
територији општине Стара Пазова,
финансирајуседеломизопштинског
буџета, а делом из средстава репу
бличкихминистарства.Саминистар
ствомпривредесмопотписалиугово

резадвевеликеинвестиције,једнаје
изградња пута којим бисмо спојили
две петље, Нову Пазову и Нове
Бановце.Тајпутбиишаопаралелно
са ауто – путем кроз индустријску
зону.Инвестицијајенеких90милио
надинара,аминистарствоћефинан
сирати 50 одсто трошкова. Друга
инвестиција је друга фаза уређења
центра Нових Бановаца. То нам је
веомазначајно,јерНовиБановцису
трећеместоповеличини,исматрасе
градскомсредином.Овирадовипод
разумевају уређење Школске улице
према спусту ка Дунаву и простора
код храмаСвВасилијаОстрошкоги
Дома културе, који су свакако цен
тралнидеонасеља,којесесвевише
шири.Вредностдругефазерадоваје
око 50 милиона динара. Имамо два
значајнапројектакојасупрошлакод
Канцеларије за управљање јавним
улагањима.Тојеадаптацијадвешко
ле,уБелегишуиНовимБановцима.
Тосеочекујеследећегодине.Потпи
сани су уговори, завршени пројекти,
добијене грађевинске дозволе, тако
даочекујемопочетакрадоваследеће
године.Следеће годинећемонаста
витисарадовиманаадаптацијисвих
осталихшколанатериторијиопшти
не.РадимоПинкијевушколууСтарој
Пазови,адо2019.годинепланирамо
дареновирамотрисредњешколе.

Због чега је дошло до засто ја у 
изград њи пута Ста ра Пазо ва  Ста
ри Бано ва ци?
Јако нам је важан завршетак пута

одСтареПазоведоСтарихБанова
ца.Ималисмозастојтехничкеприро
де,поштосусеграђанижалилидаје
кружни ток јакоблизуњиховихогра
да.Мисмотежалбеуважили,намоју
иницијативу,затоштосматрамдати
људитутребадаживе,иониињихо
ва деца, и да локална самоуправа
имаобавезудаимизађеусусрет.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,баруделудонадвожњакакоји
иде кроз индустријску зону број три
која се интензивно развија. Када се
свезавршиимаћемотриискључења
и укључења на 1015 километара
аутопутаитоусветриуиндустриј
скезоне,уНовимБановцима,Новој
ПазовииСтаројПазови.Заинвести
торе је то веома значајно, да им
камиони не пролазе кроз наплатне
рампе.

Јав но – при ват но парт нер ство, 
модел који је у ста ро па зо вач кој 
општи ни дао добре резул та те сада 
при ме њу ју мно ге општи не. 
По принципу приватно – јавног

партнерства асфалтирали смо 38

Поу че ни при ме ром 
репу блич ког буџе та
и кон со ли да ци јом

јав них финан си ја коју 
је спро вео Алек сан дар 

Вучић, док је био
пре ми јер, ми смо се 

тру ди ли да оства ри мо 
исту такву ста бил ност 

у општи ни Ста ра
Пазо ва. Отпла ти ли 
смо чети ри кре ди та 

која смо зате кли,
а захва љу ју ћи

добр ом посло ва њу 
при вред ни ка у нашој 

општи ни ми смо
има ли већи при лив 

нов ца, тако да је
наш буџет око

2,7 мили јар ди дина ра

’
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километара пута у 116 улица на
територији општине. То је зани
мљиво за друге локалне самоу
правекаопример,јерсеопштина
натајначиннезадужује,непове
ћавасејавнидуг,азавршавајусе
крупниискупикапиталниобјекти
који не би могли да се заврше
само средствима из буџета
Општине.УградовимаАустријеи
Немачке са којима сарађујемо
јавно – приватно партнерство је
начин да се изграде објекти од
јавног значаја. Ми смо узели тај
рецептисматрамдасмогауспе
шноприменилиуСтаројПазови.
По том принципу хоћемо да

радимо међумесне путеве у
општиниСтараПазова.Докумен
тацију већ припремамо за друго
половину наредне године. То би
значилодасвепутнеправце,ато
су Крњешевци – Стара Пазова,
Војка – Стари Бановци, Сурдук –
НовиБановци,уредимо,реновирамо
иизградимопоредпутабициклистич
ку стазу. Чекамо инвеститоре за
изградњу канализације, имали смо
расписанмеђународнитендернаком
је прошао дански фонд. Пред сам
потписуговораонисенисупојавили.
У фази су преговори са неколико
заинтересованихинвеститора.Вред
нострадова је30милионаевра.Ми
смонаправилиистудијуизводљиво
сти и оправданости пројекта. Поку
шаћемо да посао поделимо у две
фазе,првоћеморадитиСтаруиНову
Пазову,апотомосталаместа.

Општин ска јав на пред у зе ћа раде 
без суб вен ци ја и дота ци ја. Коли ке 
уште де у буџе ту сте напра ви ли 
захва љу ју ћи томе што посло ве 
пове ра ва те вашим јав ним пред у
зе ћи ма? 
Јавнапредузећафункционишубез

дотацијаопштине.Тојеједанодраз
логаштоимамотоликосредставаза
инвестиције. Трудимо се да нашим
јавнимпредузећимаповеримопосло

векојеонимогудаураде.Тоима
мо правода урадимобез тенде
ра. Јавна преузећа имају пуно
посла,јеримадостаиинвестици
ја.Збогтогаминедотирамонаша
јавна предузећа и по томе смо
вероватноједнаодреткихопшти
науСрбији. „Чистоћи“смопове
рили одржавање јавне расвете,
хоризонталнуивертикалнусигна
лизацију, одржавање гробаља и
све друге комуналне послове.
Мислимдајетослучајиудругим
општинама, али мислим да смо
поверавањем послова јавним
предузећимауштеделиокомили
оневраубуџету.Тојеиједанод
разлогашто нам је буџет стаби
лан. Друга ствар везана за ста
билностбуџетајеитоштосмоми
отплатили четири кредита, оста
ласунамјошдвадо2019.годи
не. Нисмо се у протеклих пет
година задуживали. У почетку
нијебилолакоостваритистабил

ност буџета када смо имали велике
ратезаузетекредите,алисадјевећ
многобоље.

Ипак,  чиње ни ца је да су инве
сти ци је и отва ра ње рад них места 
нај ва жни ји за раз вој јед не сре ди
не. Пазо ва је сигур но лидер по 
бро ју инве сти то ра?
Привреда је кључ свега.  Сваке

године код нас гради најмање пет
нових погона, фабрика и дистрибу
тивнихцентара.Коднасјенискасто
па незапослености. У протеклих пет
година у Старој Пазови отворено је
10.000новихраднихместа.Натери
торијиопштинеСтараПазова,поред
нашихПазовчанарадељудиизИнђи
је,БатајницеиЗемуна,ираднаснага
постајепроблем.Конкуренцијапочи
ње да даје резултате, што се тиче
зарада.Тренутносерадиинаинте
грисању јавног превоза, како бисмо
радницимаомогућилилакшидолаза
на посао. Радили смо две студије о
оправданости са Саобраћајним
факултетом из Београда и показало
седавећибројљудипутујеуСтару
ПазовунегоизСтареПазовеуБео
град.
Следеће године отварамо око две

хиљадераднихместа.Очекујемода
се отвори погон компаније Нестле,
заправорадисеопроширењупроиз
водње сладоледа. Највише имамо
фирмиизИталије,НемачкеиАустри
је. Тренутно има око 100 страних
фирми, али ми смо се суочили са
лимитимаповећањаовогброја.Дру
геопштинесупочеледадајуповољ
нијеуслове,такодасмосемиодлу
чили да постојећим инвеститорима
омогућимо повећање изграђености
нањиховимпарцелама,такодавели
кекомпанијекаоштојеНестле,Мил
шпед, Алумил... желе да прошире
производњуизапослејошрадника.А
тоопетдоносивећиприходубуџети
крозпорезнаимовинуизараде.Пре

Кад ствари иду добро, онда се
понекаднађупојединцикојипомисле
дајетотоликолакодабимоглидасе
„попустекајаси“,нарочитопопитању
трошењабуџета.Понекадтаквипоје
динци помисле да је лако водити
Општинуипадајуимнапаметнемо
гућеидеје.Таквуситуацијупокушали
су да наметну неодговорни поједин
ци,алибезуспеха.Ондајетубилои
некихприча,алисвесенакрајусвело
на то да актуелни председник
Општине, који је у детињству стекао
надимакЏокеј, кајаседржипревише
чврстодабиихпрепустиогрупиполи
тичкихшаљивџија.Причалосеовои
оно, неки су спомињали и неуспели

пуч, али је на крају од свега испала
обичнашала.
Дасупуштеникајаси,каоштосе

неоснованошпекулише,небибуџет
биотакостабилан.Иманезадовољ
ства што привилегије из ранијих
дана не могу више да се користе.
Поученпримеромрепубличкогбуџе
та и консолидацијом јавнихфинан
сија коју је спровео Александар
Вучић, док је био премијер, ја као
председникОпштинесамсетрудио
да остваримисту такву стабилност.
Накрајујетоиспалокаонекашала.
Јанисамосветољубивчовек,аово
нисам схватио озбиљно закључује
Радиновић.

Ко је пустио кајасе?

Јако нам је важан 
завр ше так пута

од Ста ре Пазо ве
до Ста рих Бано ва ца.

Има ли смо застој
тех нич ке при ро де, 

пошто су се гра ђа ни 
жали ли да је кру жни 

ток јако бли зу
њихо вих огра да

’
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неколико дана имали смо отварања
машинскеперионицевеша,укојој је
запослено 50 радника, и још једног
маркеталанцаМедијус.Мисмопоно
сни на тај ланац трговина. Кад год
отворе неки маркет, они запосле
20акженаизлокала.
Намајесвеупривреди,имимного

пажње посвећујемо привредницима.
Захваљујућидобромпословањупри
вредника у нашој општини ми смо
имали већи прилив новца у буџет и
поредумањењатрансфера.Такода
јенашбуџетоко2,7милијардидина
ра.

Уве ли ко се при ча о томе да Ста
ра Пазо ва рачу на на то да ће доби
ти ста тус гра да.
Унаредних1015данапредаћемо

захтевСкупштиниСрбиједадобије
мостатусграда.ТосуурадилиБори
Прокупље.Мисеприпремамоиоче
кујемо да ће се то ускоро догодити.
Радимонатомедастворимоинфра
структуру за све институције које су
градупотребе,суд,тужилаштво,слу
жбазазапошљавање,свифондови,
полиција.Торадимо јакоозбиљнои
нежуримо.Идејаједасенакондоби
јања статуса града у Старој Пазови
формирају три градске општине,
Бановци којибиобухваталиместа у
Подунављу, Нова Пазова  Војка,
Крњешевци, Стара Пазова и Голу
бинци.Грађанитоусуштиниижеле.
Тосунекеидејекојасамјапредлагао
давно, јошпренегошто сампостао
председникОпштине.

Вла ди мир Ћосић

Утоку2016.и2017.годинеОпшти
на Стара Пазова је у активности
решавања стамбеног питања избе
глихиинтернорасељенихлицауло
жилаокопетмилионаевра.
У2016.годиније789.000еврауло

жено у  30 стамбених јединица које
ћебитизавршенинапролеће2018.
године.Заоткуп140стамбенихједи
ница уложено је 3,6 милиона евра.
Одлука о избору корисника биће
донета овог месеца, а рок је 2018.
година. У 2016. откупљено је и 14
сеоских кућа за шта је утрошено
154.000евра.За29стамбенихједи
ницасоцијалногстановањауложено
је762.700евра.
У 2017. години за грађевински

материјалутрошеноје270.000евра,
аодлукаотомекоћедобитипакете
грађевинскогматеријалабићедоне
тадокрајагодине.
Поменимо још да су изграђене и

предате на коришћење три монта
жнекуће,азајоштрисеочекујепот
писивање уговора са извођачем
радова.

Збри ња ва ње 
избе гли ца

ЈА ЧА ЊЕ ВЕ ЗА ИЗ МЕ ЂУ СТА РЕ ПА ЗО ВЕ И НО ВЕ ГО РИ ЦЕ

Са рад ња на
обо стра ну ко рист

Наконуспешнихпривреднихиби
латералнихсусретауНемачкој,
Аустрији и Мађарској, руковод

ство Општине Стара Пазова наста
вљасадоказанодобромпраксом,ши
рењаиуспостављањановихсарадњи
са општинама и привредницима из
европскихземаља.
Јачањесарадњеуобластипривре

де,културе,туризмаиспортаизмеђу
словеначке општине Нова Горица и
СтареПазовебилисуциљевизајед
ничког састанка двеју делегација. У
питањујеузвратнапосета,собзиром
дајеруководствостаропазовачкело
калнесамоуправеумартуовегодине
посетилословеначкиград.
ПрвичовекОпштинеСтараПазова

Ђорђе Радиновић уверења је да ће
овом посетом засигурно ојачати са
радњусасловеначкомопштином.
Познато је да уСтаројПазовипо

слујуисловеначкекомпаније,амеђу
најпознатијимаГорење,циљнамједа
пре свега, успоставимо сарадњу са
словеначким привредницима којима
пружамо погодне услове за оствари
вањењиховихинвестиција.Однаших
пријатељаизСловенијеочекујемопо

моћкадасуупитањупредприступни
иприступнифондовиЕвропскеуније,
собзиромнатодаруководствоНове
Горице има значајно искуство у том
сегменту–истакаојеРадиновић.
БилајетоприликадасеСловенци

ма представи слика привредне мапе
Срема,аСтараПазова језалагањем
садашњег руководства успела да се
изборизаопштинупознатупоизузет
нонискојстопинезапослености,каои
повеликомброју приватнихпредузе
ћакојипослујууовојопштини.
НоваГорицаимавеликоискуствоу

привлачењу великих европских фон
дова,такодаћемонатомподручјуна
правитисарадњусанашимискуством
исазнањемкојеимајуљудиуОпшти
ни Стара Пазова – истакао је Матеј
Арчон, градоначелник Нове Горице
приликомборавкауСтаројПазови.
Поредразменаискустава,руковод

ство Општине Стара Пазова искори
стило је прилику да госте из Слове
није упозна са индустријским зонама
иприватнимкомпанијамакојеуовом
тренуткупослујунатериторијеопшти
не,алиисанационалномКућомфуд
бала.

ЈКП ЧИСТОЋА

Спрем ни за зи му
Иако уСрему још увек нема снега, за

путаре је 15. новембра званично почела
зимскасезона.Старопазовчанисерадују
првомснегукојићепосвемусудећистићи
уСремипренегошто календарски зва
нично дочекамо најхладније годишње
доба. За чишћење снега на локалним
путевимауопштиниСтараПазованадле
жно је Јавно – комунално предузеће
Чистоћа, док регионалне путеве чисти
Срем пут. У старопазовачкој Чистоћи
истичудаихпрвиснегнећеизненадити,с

обзиромдасуупотпуностиспремни.
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
грађанимадоступни24сатадневно,исти
чеЈовицаГагрица,директорЈКПЧистоћа.
Путевићесечиститипоприоритетима,

а екипе надлежног предузећа, поред
ралица и посипача, располажу са пет
камионаидватрактора.
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ОвегодинеПословно–спортски
центар „Пинки“ у Сремској
Митровиципрославља30годи

наодоснивања.Какојеистакаодирек
торовеустановеВасиљШево,новоо
творенибазен, који јеподингеренци
јом Спортског центра, представља
круну и рођендански поклон досада
шњеграда.
ВасиљШево је2014. годинепоста

вљензав.д.директораПСЦ„Пинки“,а
2015.године,именованјезадиректо
раовеустанове.
Спортски центар је основан пре 30

година,адотадасеништавеликоније
улагалоуовај комплекс.Обнављање
и реновирање Спортског центра је
почело2012.године.
 Од када сам преузео руковођење

овимобјектом,заистајепунотогаура
ђено.Поменућуадаптацију паркетаи
постављањеновихстолицаугледали
шту, купљени су нови кошеви, заме
њено је постојеће халогено осветље
ње,реновиранисуцентралнитоалети,
реновиран је кровкоји јенекадапро
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 Кошаркашког
клуба Мега Бемакс који доприноси
популаризацији спорта међу омлади
ном,алиипромовисањуовеустанове
укојојсеодигравајусвеутакмице.
 Ми смо много добили доласком

тадашњег Мега Лекса, а садашњег
МегаБемаксаунашСпортскицентар.

Базен као 
рођен дан ски 
поклон

ВАСИЉ ШЕВО: 30 ГОДИ НА ПСЦ „ПИН КИ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

– Нешто ново је организовање
спортских рођендана у Спортском
центру.Поредтогаштоовопредста
вљадодатни извор прихода, везује
моидецузаСпортскицентар–исти
чедиректорШево.

Спорт ски 
рођен да ни

ДУ „ДЕ ЧИ ЈА РА ДОСТ“ ИРИГ

По се та пред сед ни ка 
Оп шти не  

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 боравка. Новоформирана
група је опремљена намештајем,
играчкамаидидактичкимсредствима
потребним за реализовање васпитно
 образовног рада и других активно
сти.

На гра да на
ли ков ном кон кур су 

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
раднесобе.Свечанадоделанаграда
уприличена је11.новембра,асвеча
ности су присуствовала деца при
премнихпредшколскихгрупа,родите
љи, каои васпитачиМарицаТривун
чић,МаријанаПетровићиЂорђеОро
лицки. Деца су уживала у игри са
аниматорима,осликавањулица,игри
балонима.
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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,

однајмлађе популације падонајста
ријих. Што се тиче термина они се
могу видети на нашој веб страници,
каоинафејсбукстраници.Терминису
подељениускладусапотребамаклу
боваитакмичарскимзахтевимаистих.

Улазницанијеограниченавременски.
Значи,акојеграђанскитерминрецимо
од12падо20часова,можетедабуде
тесвихосамсатинабазену.Усклопу
понуденабазенупостојекомерцијал
ни термини који служе за издавање,
штозначидасемогу закупити, каои
комплетанбазен.Штосе 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“.
Задовољансамсвимешто јеура

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 Ста не тић
Фото: В. Цуца нић

ВАСИЉ ШЕВО: 30 ГОДИ НА ПСЦ „ПИН КИ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Васиљ Шево

 Температура воде у 
базе ну је 27 сте пе ни, али 
морам напо ме ну ти да 
није у пита њу леко ви та 
вода, иако је тер мал на, 
каже Васиљ Шево

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Лека рска сла ва
Српскаправославнацркваиверни

ци славили су 14. Новембар празник
Светих врача Козме и Дамјана, који
многездравственеустановеилекари
славекаозаштитникесвојепрофеси
је.

У организацији сремскомитровач
ке подружнице Српског лекарског
друштваДруштва лекара Војводине,
у капелиСв Козме иДамјана 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 рачу не
24. новем бар
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“зато је

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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Нашим сугра ђа ни ма чести та мо
пра зник Општи не Рума,

24. новем бар и сла ву гра да
Св краљ Сте фан Дечан ски

ЈП „Гас – Рума“      

СОЦИ ЈАЛ НО – ЕКО НОМ СКИ САВЕТ РУМА

O поре зу на имо ви ну 

Седница Социјално  еко
номског савета Општи
не Рума одржана је 14.

новембраанадневномреду је
билаодлукаоутврђивањупро
сечних цена квадратног метра
непокретности која ће бити
основзаутврђивањепорезана
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
порезунаредној годиниостане
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
повећатиса580на610динара
поквадратномметруистаклаје
МилеваКовачевић.
Према упоредним подацима

којејеонапрезентовалапросеч
неценеуопштинамауокруже
њусузнатновећенегоуРуми.
ЧлановиСЕСасудалисвоју

сагласностнаовуодлуку. С. Џ.

Сед ни ца Соци јал но  еко ном ског саве та

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА РУМА

Јован Вор ка пић поча сни гра ђа нин
ЧлановиОпштинскогвећа,наседници

одржаној14.новембра,донелисудва
предлогаодлукапрвообратимље

њуиуспостављањусарадњеизмеђуРуме
иБерзенбрика,апотомиододели јавних
признањаинаградаза2017.годину–оба
овапредлоганаћићесепредодборницима
СОРуманаседницикојаћесе,највероват
није,одржати22.новембра.
ПремаобразложењуСветиславаДамјан

чука,шефаОдељењазадруштвенеделат
ностиодлукаобратимљењуседоносина
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 градакоја језапочела јошпречетири
годинеи то прво у сфери културеи посе
тамамладихизРумеиБерзенбрика,даби
сепотомподиглананајвишиниво,узчесте
узвратне посете водећих људи оба града
исавеликимизгледимазаозбиљнијупри
вреднусарадњу.
Кадајеречодругомважномпредлогу,о

доделијавнихпризнања,трочланакомиси
ја, коју јеформираопредседникОпштине,
јепредложиладазвањепочасногграђани
наОпштинеРумауовојгодини,збогрезул
татаидостигнућаодзначајазаунапређе
ње, развој и афирмацију Општине Рума,

понесе Јован Воркапић, директор Репу
бличкедирекцијезаимовину.
Румска повеља ће бити додељена др

Смиљи Лончар, а она се додељује због
значајнихрезултатаураду,збогистицања
у прогресивним иницијативама и другим
активностима, хуманитарним поступцима,
илизаживотнодело–стојиуобразложењу.
ЗахвалницаОпштинеРума, због допри

носаразвојуиафирмацијиОпштине,доде
љује се предузећуМитас,ЛазаруВуковцу
који јепреко150путадаокрвитеквандо
исткињиТеквондоклубаЗмај,ЈованиВаси
љевић.
Новчана награда у износу од 30.000

динара биће додељена Лазару Вуковцу и
ЈованиВасиљевић.
На овој седници су прихваћене измене

одлукеододели средставаизопштинског
буџета за програме и пројекте из области
спортаодзначајазарумскуопштину–РК
Путинцијеиступиоизтакмичења,пасуму
средствасмањеназа112.500динара.
ФудбалскомклубуНапредакизЖарков

цајеодобренододатних20.000динараза
завршетаксезоне,аТеквондоклубуЗмајје
одобрено180.000затрошковеодржавања
турнираизаодличнерезултатеостварене
насветскимиевропскимпрвенствима.

Смиља Џакула

Јован Вор ка пић и Сла ђан Ман чић
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ПредседникОпштинеСлађанМанчићса
сарадницима боравио је од 13. до 16.
новембраунемачкомградуБерзенбри

ку са којим ће повеља о братимљењу бити
потписана24.новембранасвечаној седници
СО Рума, којој ће присуствовати и челници
овогграда.
Посетајебилаприликазадоговорокосамог

процесапотписивањаПовељеобратимљењу,
алиидасенаставеактивностиназаједничкој
сарадњи у оквируАгендеУједињених нација
Агенда2030.
У оквиру програма одрживог партнерства

локалнихсамоуправауБерзенбрикујеодржа
нарадионицанакојојсупредставницисрпског
инемачкогградадетаљнодефинисалидаље
активностикоједвепартнерскеопштинетре
бадапредузмууконкретизацијипројекта,који
ћебитиреализованушколамаобеопштине.
УрумскојопштинијеречошколиуМалим

Радинцима на којој је планирано поставља
њесоларнихпанелазапроизводњуелектрич
неенергијезатајобјекат.Поредтога,билоје
речиојошнеколикоконкретнихтемазабудућу
сарадњу.
Све активности у оквиру пројекта су бази

раненаАгенди2030икроз17циљеваРума
и Берзенбрик граде стратешку кооперацију
између две општине, у настојању да се раз
вијуискустваипраксекрознеколикоциљева.
После радионице градоначелник Берзен

брикаХорстБајерипредседникрумскеопшти
не Слађан Манчић су представили немачкој

јавности партнерство и активности у оквиру
сарадњедва града, са посебнимосвртомна
конкретне мере које се, поред партнерства,
спроводе у сарадњи са немачкимМинистар
ствомзапривреднусарадњу.
Такође, договорена је будућа сарадња у

оквиру традиционалнеразменеђакаипосета
делегација. С. Џакула

Хорст Бајер и Слађан Манчић

ЗАВРШЕНА ПОСЕТА РУМСКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ БЕРЗЕНБРИКУ

Конкретни пројекти
Гости и домаћини на радионици

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ДИЈА БЕ ТЕ СА

Само кон тро ла важна за лече ње „шеће ра“
ДомздрављаРумаобележиојеСветски

дан дијабетеса, 14. новембар у окви
ру својих активности на обележава

њу значајних датума из „Календара јавног
здравља“.
Овогодишњакампањасеобележавапод

слоганом “Жене и дијабетес  наше право
наздравубудућност”,анамењенајесвима
којисууризикуоддијабетесаилисуоболе
лиодшећернеболести.
Центар за превенцију, Поливалентна

патронажнаслужбаиСлужбазаздравстве

нузаштитуодраслогстановништвајепово
домовогданаспровелаакцијубесплатног
одређивањашећераукрвикаоиупознава
њасаризикомзаразвојдијабетесмелиту
са,аистовременојеграђанимаподељени
едукативниматеријалопревенцијишећер
неболести,каоиначинуконтролеилечења
оболелиходдијебатеса.
АкцијесуорганизованеуапотекамаДома

здравља,Домупензионера,каоиМЗБрег.
АкцијеуДомупензионераиуДомуздра

вљабилесупропраћенеиизложбомликов

нихрадовадецепредшколаца„Полетарца“.
У Србији од дијабетеса болује преко

400.000 људи, а претпоставља се да jош
окополовинаодовогбројанијенисвесна
даболујеодовеболести.
Највећи фактори ризика су неправилна

исхрана, недовољна физичка активност и
гојазност.
Према статистичким подацима од ове

болестиусветућедо2025.годинеболова
типреко380милионаљуди.
 С. Џ.

Днев ни цен тар
наста вља рад
Завршна конференција

пројекта „Унапређење соци
јалне инклузије особа са
интелектуалнимименталним
сметњама“ одржана је 17.
новембра у румском Култур
номцентру.
Овимпројектомјеуспоста

вљенановауслугасоцијалне
заштитеиоформљенјеДнев
ницентарзаодрасле–од26
до 40 година старости  са
менталнимиинтелектуалним
сметњама, у циљу подршке
њиховом укључивању у дру
штвенеактивности.
Дневни центар је почео

са радом 21. марта прошле
годинеиуњемуима15кори
сника,докјеистовремено15
професионалацадобилопри
ликударадиидасеедукује,
ањихпетјеизапослено.
Акаквисурезултатиструч

ног рада са корисницима
говоримајка КатицаСмоља
новићчијисинјеМаркоједан
од корисника услугаДневног
центра.Мојсинимавеликих
психичкихпроблемаијакоми
јетешкокаородитељу,алиуз
помоћ Дневног центра при
мећујем велика побољшања
а тиме је и мени олакшано.
Он иде сваког дана у Днев
ницентар,напредоваојејако
пуно – од личне хигијене,
понашања, понашања у дру
штву,идечакупродавницуи
располаже одређеним коли
чинама новца , не зна све,
ализнатновишенегонапре.
Пуномијепомогла,каороди
тељу,овауслугаиволелабих
дасеонанаставиидаље.И
њима треба пажња и да не
буду одбачени од друштва,
да не буду запостављени –
реклајеКатицаСмољановић.
У име локалне самоупра

ве заменица председника
Марија Стојчевић је поздра
вила све учеснике пројекта
иизразилазадовољствошто
у последњих десет година
Рума користипомоћЕУ кроз
повлачењесредставаизИПА
предприступнихфондова.
 С. Џ.
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Стопа незапослености на тери
торијиопштинеИнђијајеиспод
пет одсто, говоре последњи

подациНационалнеслужбезазапо
шљавање. На евиденцији тренутно
се налазе 1922 незапослена лица,
што јеоко4,57одсторадноспособ
них лица са територије те сремске
општине, што представља веома
нискустопунезапосленостиимајући
уобзиррепубличкипросек.
На добре резултате утицало је

отварањевишеод700новихрадних
местаупретходнихгодинудана.
Међукомпанијамакојесудопри

нелезначајномсмањењунезапосле
ности у нашој општини су, пре све
га,ИГБАутомотивекоја јепочетком
године отворила нову производну
халу,са600новозапослених.Такође,
тујеиданскиГрундфос,којијепро
ширењем капацитета запсолио још
50радникаистакаојеВладимирГак,
председникОпштинеИнђија.
Први човек општине Инђија каже

дасетунезавршавабројонихком
панија које планирају да прошире
производне капацитете. Међуњима

јеиФармина,којапланираизградњу
јошједногобјектаублизинипостоје
ћег.
Даћесетрендсмањивањанеза

послености наставити показују гра
ђевински радови у североисточној
раднојзонигдедвекомпанијеграде
својапостројења.Почеткомследеће
године очекује сењихов завршетак,
амогућностдасезапослиимаћеоко
200суграђанакажеГак.
По речима председника Општи

не,уИнђијићесвакоиматиприлику

дасезапосли,односносвионикоји
будужелелидараде.
Собзиромдаћеутоку2018.годи

не још неколико компанија кренути
са изградњом својих постројења и
производњом, имаћемо све мање
расположивераднеснаге.Инђијаће
постатиместо у које ће се досеља
ватистановништвоиздругихкрајева
земље,какоби„подмирили“потребе
инвеститоразарадномснагомкаже
председникОпштинеИнђија.

М.Ђ.

Број неза по сле них све мањи

ЕКОНОМИЈА

 Инђи ја ће поста ти 
место у које

 ће се досе ља ва ти
ста нов ни штво из 

дру гих кра је ва земље, 
како би „под ми ри ли“ 
потре бе  инве сти то ра

 за рад ном сна гом, 
каже пред сед ник 
Општи не Инђи ја

Вла ди мир Гак

ЗАЈЕД НИЧ КИ ИТ ПРО ЈЕ КАТ СРБИ ЈЕ И ХРВАТ СКЕ

Сарад ња Инђи је и Доњег Михољ ца
УСтартИТцентру уИнђији почелаје реализација пројекта који за

циљ има да поспеши прекогра
ничну сарадњу, а којим ће се развити
двеноведигиталнезаједницеуДоњем
Михољцу(Хрватска)иИнђији.Пројекат
„ПрекограничнаИТмрежазаконкурент
ност,иновацијеипредузетништво”има
зациљстварањеиразвојфункционал
немрежелокалнихдигиталнихзаједни
ца,акојећеутицатинаразвојокруже
њаповољног запредузетништво.Тако
ће се помоћи развој ИТ индустрије,

самозапошљавање и запошљавање
младихусклопуИнтерегИПАпрограма
Европскеуније.
Пројекатћереализоватиконзорцијум

којичинеудружењеSEEICT,предузет
нички инкубатор „Освит” и град Доњи
Михољац,Факултет техничких наука и
Министарствотелекомуникацијаитрго
винеРепубликеСрбије.
Ирина Рељин, помоћница у Мини

старству телекомуникација и трговине
задуженазаелектронскекомуникације
и поштански саобраћај, рекла је да је

лепоштосеоваквипројектиреализују
уоквирупрекограничнесарадње,јерће
топриближавањедопринетиразвоју.
Председник Скупштине општине

Инђија Милан Предојевић рекао је да
се нада да ће захваљујући пројекту
млади људи стећи знања која ће им
помоћидасамипостанупредузетници.
 Ради се о лепом и корисном про

јекту који ће донети отварање нових
раднихместасаобестранеграницете
допринетиотварањуновихкапацитета
истакаојеПредојевић. М.Ђ.
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У СУСРЕТ ЗИМИ И НОВОЈ ГОДИНИ

Кли за ли ште у парку
Напоследњем састанкуСистема

48 у Инђији одржаном у петак,
17. новембра приликом изве

штаја о раду УстановеСпортски цен
тар,најављен јеипланзапоставља
њеклизалиштаупредстојећојзимској
сезони.Какосепрошлегодинепоказа
ловеликоинтересовањедецеиомла
динезаовајвиднесамозабаве,већ
и рекреације, ове године клизалиште
ћебитипостављенонановојлокаци
ји,упаркуублизиниГимназије.Какоје
истакао председник Општине Инђија
Владимир Гак, клизалиште ће почети
сарадом1.децембраиИнђијцимаће
бити доступно до 1. фебруара 2018.
године.
ОвегодинесмопарккодГимназије

одабраликаолокацијунакојојћебити
постављеноклизалиштепаћемосле
деће године видети шта наши сугра
ђаникажу,далиимсесвиђаова,или
некадругалокација–објашњаваГаки
додаједасетренутнорадиинареша
вању проблема са новогодишњом
расветом.
 Имамо свега 70  80 украса за

новогодишњу расвету али се налазе
у лошемстању.У нареднихнеколико
данарепарираћемооноштојемогуће,
алићемоизвршитиинабавкуодређе
неколичиненовихукраса.
Како истиче председник Општине,

средствазатунамену,искористићеиз
текућебуџетскерезерве.
 Све што репаримо и купимо од

украса користићемоинаредних годи
на.Акобудемосвакегодиненабавили
нешто ново, за неколико година има
ћемо лепо окићенуИнђију за нового
дишњепразникеистичеГак. М.Ђ.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР 

Све бога ти ји садр жај
Културни центар у Инђији од свог

оснивања представља одлично
местоокупљањакојејеувекотво

рено за размену идеја и заједничке
пројекте. Један је од најпосећенијих
објекатаовенаменеурегиону,захва
љујући програмској концепцији која
укључујепозориште,филмиликовни
програм.
КултурницентаруИнђијијеренови

ранипоседујепозоришнобиоскопску
салу са 203 места, конференцијску
салуигалеријскипросторса40места
модерногипријатногентеријера,клуб
са летњом баштом, као и савремену
аудио,видеоисценскуопрему.
ПросторијеКултурногцентрауИнђи

ји,засвојеактивности,користемного

бројнаудружења, културноуметничка
друштва, Глумачка дружина и многи
други,чимеруководствопоказуједаје
спремнодаизађеусусретсвимаони
макојичинеиучествујуукреирањуи
обогаћивању културног и друштвеног
животауИнђији.Културницентарјеи
местонакомсеодржавајуиманифе
стације попут традиционалног Сцена
феста,апопрвипутовегодине,одр
жанјеиКантфест,вечекантаутораиз
Америке,Хрватске,Словеније,Мађар
ске,Бугарске,ЦрнеГоре,БоснеиХер
цеговине, Велике Британије, Македо
нијеиСрбије.
Полуфиналне вечери одржане су

у Београду и у кафеу Културног цен
траИнђија у петак, 17. новембра где
су наступила 22 кантаутора, који су
одабрани на конкурсу, као и три спе
цијалнагоста.Правоучешћаималису
аутори који изводе искључиво аутор
ске песме, у пратњи једног инстру
мента,амеђународнистручнижирии
жирипубликедоделиојетринаграде.
Финално вече у суботу, 18. новембра
одржано је у студију телевизије Сту
диоБ уживомТВпрограму.Пратећи
програмфестивалаобухватиојесоли
стичке концерте специјалних гостију,
традиционално такмичење тексто
писаца и промоције нових издања, а
фестивал јеовегодинебиопосвећен
ЛеонардуКоену.

М.Ђ.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

Пре да ва ње
о на си љу
Ученици четвртих и шестих разреда

основнешколе„ПетарКочић“уИнђијиу
петак,17.новембраималисуприликуда
слушају предавањеонасиљу.Њимасу
се обратили  припадници Полицијске
станице у Инђији. Реч је о реализацији
пројекта „Основи безбедности деце“,
који заједнички спроводеМинистарство
унутрашњих послова и Министарство
просвете,наукеитехнолошкогразвоја.
Светлана Пешут, директорица ОШ

„ПетарКочић“истаклаједатаобразов
на установа има веома добру сарадњу
са локалном полицијском станицом и
њенимслужбеницима.
Свакегодинекоднассеусарадњиса

полицијским службеницима одржавају
предавањанаразличитетеме,понаша
ње у саобраћају, превенција болести
зависностиинасиљеушколама.Једном
месечно,Полицијскастаницаорганизује
предавања,гдедолазеобучениприпад
нициМУПаиученициманавеомаинте
ресантан начин презентују све оношто
битребалидазнају.Такође,ученицисе
едукују о против пожарној заштити, где
нампоутврђеномпланудолазеприпад
ници Ватрогасне јединице у Инђији
истаклајеПешут.

Поредредовнихактивности,Полициј
скауправауСремскојМитровиципреду
зима континуирани превентивни рад са
децом и младима, истакла је Жељка
Аврић,портпаролкаПолицијскеуправеу
Сремској Митровици и додала да је
након пројекта „Безбедно детињство“,
који се спроводио последњих седам
година, од ове школске године, почело
спровођењеновог,„Основибезбедности
деце“.
Протокол о пројекту потписали су

министар унутрашњих послова Др
Небојша Стефановић и министар про
свете,наукеитехнолошкогразвојаМла
денШарчевић.Упитањујесеријапреда
вањанатемекојесунајинтересантније
полиција услужби грађана, сузбијање
трговине опијатима, безбедност у сао
браћају, злоупотреба друштвених мре
жа...Овимпредавањимабићеобухваће
несвеосновнешколеуСрему,уопшти
ниИнђијаукупнодеветобразовнихуста
нова  каже портпаролка митровачке
полиције идодаје за крај даћеефекти
пројектабити видљиви тек након изве
сногвремена.

М.Ђ.



18 22. NOVEMBAR 2017.  M NOVINE ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

То ле ран ци ја
ПоводомСветскогданатоле

ранције, у  одељењима од
првогдочетвртогразредаодр
жани су тематски часови  на
тему толеранције,  чланови
ученичког парламента су
вршњацимаод4.до7.разреда
држали презентацију о односу
вршњака према деци која су
другачија а затим је одиграна
ферплеј кошаркашка утакми
ца.  Толеранција се учи од
детињства, прва сазнања се
стичу у породици а затим и
кроз  целокупно школовање,
највише на часовима грађан
скогваспитања.

СТА РА ПА ЗО ВА

Ју би леј СПС
Општински одбор Социјали

стичке партије Србије  Стара
Пазовапрошленедељејепро
славио27годинаодоснивања.
Прошле године  је старопазо
вачкомодборуприступилопре
костоновихчланова,увећини
младихиобразованихчланова
ада  упоследњадвамандата
учествују у вршењу локалне
властисакоалиционимпартне
ромСрпскомнапредномстран
ком, истакао је Зоран Вукаши
новић, председник ОО СПС.
Општински одбор у Старој
Пазовиимајакодобрусарадњу
иподршкуГлавног,каоиПокра
јинскогодборапартије,такода
су на прослави поред чланова
И коалиционих партнера,међу
бројним званицама били и
Новица Тончев, потпредседник
СПСиИванЂоковић,секретар
ИО Покрајинског одбора  СПС
Војводине.

Фонд за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расе
љеним лицима доделио је у
Покрајинскојвлади28пакета
помоћипородицамаизВојво
динеуизносудо200хиљада
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
љенимлицима,ДушкоЋути
ло,ипокрајинскисекретарза
социјалну политику, демогра
фијуиравноправностполова
ПредрагВулетић.
Јово Милеуснић у Стару

Пазову избегао је из хрват
ског Грачаца, 1995. године.
Каоизбеглолице,помоћкаже
раније није добијао, а мото
култиватор са прикључним
уређајимакојиће,захваљују
ћи овом програму бити у
његовом власништву, значај
ноћемуолакшатипосао.
Велика 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.
ПородицаМилеуснић једна

јеод28изВојводине које су
путемФондадобилепомоћу
виду опреме и алата за раз
личите предузетничке делат
ностиуобластипољопривре
де,занатства,услугаипроиз
водње.
Душко Ћутило, директор

Фонда за пружање помоћи

избеглим, прогнаним и расе
љенимлициманапомиње:
Оно што бих заиста хтео

данагласимјестедасмојош
једанкругмоглидареализује
мо управо захваљујући под
стицајним новим средствима
која смо добили из буџета
покрајинске владе ребалан
сом буџета тако да је ово
резултаттеподршке.
Рачунајући овај програм,

Фонд за пружање помоћи
избеглим, прогнаним и расе
љеним лицима у овој години
оснажио је укупно 110 избе
гличкихирасељенихпороди
ца.

СТА РА ПА ЗО ВА

По моћ у ала ту

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Сти пен ди је нај бо љим 
сту ден ти ма

УсремскомитровачкојГрадској кући, у субо
ту,18.новембра,орга

низована јесвечанадодела
студентских стипендија, а
уједносупотписанииугово
риорегресирањутрошкова
за превоз студената. Ове
године стипендију Града
Сремска Митровица доби
лоје48студенатакојиимају
просекоценаизнаддевети
по. Заменица градоначел
ника Сремске Митровице
Светлана Миловановић је
студентимауручилауговоре
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
просекоценанајмањедевет

ипо,каоистудентимависо
ких,струковнихиспецијали
стичкихшколачијијепресек
оценанајмањедевет.Виси
настипендијаовегодинеза
студент основних и мастер
студија износи11.000дина
ра, а за високе, техничке и
машинске школе је 9.000
динара и њих ће студенти
добијатинаредних10месе
ци.
Ове године право на

регресирањеделатрошкова
запревозостварилошесто
ростудената.Прошлегоди
неГрад је стипендирао103
студента,арегресираотро
шкове превоза на релацији
СремскаМитровица–место
студирањаза13студента.
НемањаПурићизЛаћарка

студирамедицинууБеогра
ду,нашестојгодинистудија
јеиимапросек9,67.Једанје

одстипендистаГрадаСрем
скаМитровицаикажедаму
овастипендијавеомамного
значи,ановацискористиза
куповање књига и друштве
ниживот.Плановисумуда
сепослезавршенихстудија
вратиуСремскуМитровицу.

С. С.

Доде ла сти пен ди ја 

Нема ња Пурић
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ЛУКИ КОМЕРЦ ПЕЋИН ЦИ

Прак са за тргов це

УПећинцима су 15. новембра потписани уговори између девет
ученика Средње техничке школе

„Миленко Веркић Неша“, који похађају
образовнипрофилтрговаципредузећа
Луки комерц из Пећинаца, о извођењу
практичне наставе током ове школске
године.Потписивањусу,поредученика,
родитеља,представникакомпанијеЛуки
комерциСредњетехничкешколе,при
суствовали и представници пећиначке
локалнесамоуправеиРегионалнепри
вреднекомореСремскогуправногокру
га.
Добродошлицу је присутнима поже

лела председницаПривременог органа
ОпштинеПећинциДубравкаКовачевић
Суботички.
Препотписивањауговорапредседник

РегионалнепривреднекомореСремског
управног округаЂорђе Божић изнео је
податак да су се до сада 23 школе из
преко 20 градова у Србији укључиле у
програмдуалногсистемаобразовањаи
дајеблизу600ученикапотписалоугово
ре,апреманајновијимподацимапреко
500ученикатектребадазакључеугово
реообављањуученичкепраксеуодре
ђенимкомпанијама.

Испред компаније Луки комерц уго
воре је потписао Александар Јовичић
директормалопродаје, који је том при
ликом истакао значај добре сарадње
овекомпанијесапећиначкомТехничком
школомињенимученицима,каоидасе
јучерашњим потписивањем уговора та
сарадњадиженавишиниво.
Мићемонаставитисадобромпрак

сом да што боље обучимо ученике за
будући посао, али наставићемо и са
награђивањем најуспешнијих ученика
бесплатнимлетовањем,докћенајбољи
битиуприлицидасенакрајушколова
њазапослеунашојкомпанији–истакао
јеЈовичић.
ДиректоркаТехничкешколе„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
постајуспремнизапословекојиихчека
ју алиимотивисанида својимидејама
ииновацијамадопринесуквалитетупро
изводње.

МИТРО ВАЧ КА БОЛ НИ ЦА

Бес плат ни пре гле ди
Акцијабесплатнихпревентивнихпрегле

да, коју је покренуло Министарство здра
вља, а чији је циљ рана дијагностика и
промоција превенције као најефикаснијег
начинабриге о сопственом здрављу, орга
низованајеунедељу19.новембрауОпштој
болници Сремска Митровица за ултразвук
абдомена и мамографски преглед дојке,
процену функције штитне жлезде, ЕКГ и
проверукрвногпритиска.
Интересовањезаову,трећупоредуакци

ју, било је изузетно велико, а директор
митровачке болнице др Живко Врцељ
нагласиоједасеоваквасликаиочекивала,
јер грађанима много значе ове акције, у
којима нема заказивања, а није потребна
здравственакњижица.

 Пацијенти који нису стигли да обаве
прегледе,  јер су капацитети временски
ограничени,аодзивјепревелик,моћићето
да обаве у другом заказаном термину 
истакаоједрВрцељ.
ДрМилицаТодић,начелницаСлужбеза

радиолошку дијагностику, подсетила је да
се мамографија  унашој установирадиу
последњетригодине,игодишњесеовде,у
просеку уради око 2.800 прегледа дојке.
Значај превенције је огроман. Годишње у
Србији,одкарциномадојкеоболиоко4.000
жена, смртност је у порасту, зато је рани
преглединајзначајнији,ачестоипресудан
за позитиван исход даљег лечења. Др
Тодићје јошистакладаакооткријемокар
цином до 10милиметара, могућност изле
чењајеготово97одсто.
Умитровачкојболницибилојеангажова

но32лекараимедицинскихсестара,аура
ђено јепреко600прегледаилабораториј
скиханализа.

Б. С.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ

Срем који не бле ди
Пећиначка публика је про

шле недељебила 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
овогуметника.Књижевновече,
поред уметника обележили су
исремскипесникРадивојПро
копљевић Прока, афористичар
БошкоМаринковић,солистана
гитари Милан Кајалић, глумац
МиланДудићисолистанапри
муНиколаКнежевић.
Луксузно урађена књига

„Срем“ Бранка Орешчанина
садржи близу двадесет година
рада овог уметника и иза ње
свакакода стоји великирад.У
књизи је сабрано 350 слика и
подељенајеутрипоглавља–у
првомделујеприрода,удругом
су насеља, цркве и манастири
и у трећем је живот. Како нам
је рекао Бранко, књига је нека
врстањеговогживотногдела.
Како је сам рекао, инспи

рацију за своја дела уметник
проналази управо у обичном
човекуСремцуиономешто га
окружује, али и Сасама, где је
одрастао, а слике детињства
свакако су подстицај за ства

рањевеликихдела  дела која
на најживописнији начин осли
кавају једно време које никада
небледи.
Токомкњижевневечери,при

казан је документарнифилм о

животуирадууметника,аУдру
жењежена„Сремице“изПећи
наца дале су посебан печат
вечери, припремивши старе
сремскепосластицезасвепри
сутне.
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ПУТИН ЦИ 
Бан де ра
усмр ти ла жену
У Путинцима се 13. новем

бра десила стравична несре
ћаукојој јеживот,уследпада
бандереизгубилаНадаМитић,
стара 48 година. Наиме, у
јутарњим часовима тог дана
десила се саобраћајна несре
ћа у Улици Васе Рајчевића,
управо испред куће несрећне
жене.Ужељидапомогнепут
ницимауаутомобилу,Надаје,
као и неколико комшија, иза
шланаулицу.Тада јенаишао
камион којим је управљао М.
П. (37) који је ударио у бан
деру, бандера се  срушила  и
паланаНадукоја јепремину
ланалицуместа.Какопричају
Путинчани,упоследњих годи
нуданаовојетрећипутдасу
возачи обарали бандеру на
овомместу.

КАРЛОВЧИЋ
Про вал а
Начелник Полицијске упра

ве у Сремској Митровици,
Ђура Мандић, изјавио је да
полиција интензивно ради на
расветљавањусвихоколности
иидентификацијилицакојасу
16. новембра у Карловчићу
кодПећинаца извршилапре
метачину у кући председника
Општинског одбора Нове
странкеуПећинцима.
Полиција јеодмахизашла

налицеместа,установилада
су улазна врата на једној од
дворишних кућа разваљена и
да је је у кућиизвршена пре
метачина,алиништанијеоту
ђено. На лицу места је извр
шенувиђајиосвемујеобаве
штено надлежно тужилаштво
којејеквалификовалокривич
но дело као тешку крађу у
покушају,рекаојеМандић.

ШИМА НОВ ЦИ И ДЕЧ

Давање крви
Осма овогодишња акција

добровољног давања крви у
општиниПећинци,уорганиза
цијиЦрвеног крстаПећинции
Институтазатрансфузијукрви
Србије,одржанајеупетак17.
новембра у Шимановцима и
Дечу,токомкојејекрвпонуди
лоиуспешнодало12давала
ца. Међу даваоцима крви на
осмој акцији било је три при
падницелепшегполаичетво
роњих који су први пут дали
крв.Токомовеакцијеекипаиз
Института користила је тзв.
трансфузиомобил, који је био
стационирануцентруДечаиу
Шимановцима испред Дома
културе.

ПРВИ КРУГ ЛИЦИ ТА ЦИ ЈЕ ЗЕМЉИ ШТА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Нај ве ће инте ре со ва ње
за Мар тин це и Кузмин
На седници Скупшти

не града Сремска
Митровица, одржа

ној1.новембра,одборници
су, између осталих тачака
дневног реда, усвојили и
тачкукојасеодносиназакуп
пољопривредногземљишта
које је у државној својини.
Лицитација земљишта одр
жана је прошле среде, 15.
новембра, у сремскомитро
вачкојГрадскојкући.
Ово је први круг лицита

ције, а пољопривредним
произвођачима дато је на

располагање 2.500 хектара
којисеналазеу16катастар
скихопштина.
 Нашим пољопривред

ницимазалицитацију јена
располагању 2.500 хекта
ра земљишта.Што се тиче
цене, за трећу класу она
износи 170 евра по хекта
ру,јернанашемтеренуима
највише треће класе. Што
се тиче интересовања, као
и претходних година нај
више интересовања је за
Мартинце и Кузмин. То је

теренсанајјачимпољопри
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,аценаћебитинижа
од20до30одсто–рекаоје
начелникГрадскеуправеза
пољопривреду Владимир
Настовић.
Он је додао да се други

круг лицитације очекује за
двадесетак дана. У другом

кругу ће се лицитирати за
наведене парцеле у Босу
ту и Сремској Рачи, као и
запашњаке,јерзањихније
билозаинтересованих.
БораШуљманацизЛаћа

рака ове године лицитирао
језадвепарцелеуЛаћарку.
Онјерекаојепочетнацена
задовољавајућа и да ове
године лицитира први пут
јерједосададобијаоземљу
поправупречегзакупа.
Ратко Вуковић и Лазар

Чекеринац из Дивоша,

лицитиралисузаземљиште
уДивошу.
Конкурисаосамзашест

парцелауДивошу.За једну
површину од 135 хектара,
а остале сумање.Почетна
цена је у реду, није вели
ка.Надамоседанећебити
многонадметањаидацена
неће ићи горе. Раније је
ишлаценаидо70.000дина
ра – рекао је Лазар Чеке
ринац, а Ратко Вуковић је
додаодасвакегодинелици
тира,тедајетакођезадово
љанпочетномценом.

Пољопривреднике је нај
више занимало да ли је
лицитација транспарентна,
штосунадлежниипотврди
ли и поручилида не посто
ји информација која се не
може проверити. Ове годи
не,владала јевеликазаин
тересованостпољопривред
них произвођача, па је тако
просечнаценауБосутубила
око17.000динарапохекта
ру, а у Великим Радинцима
ценајеишлаипреко40.000
динаразахектар. С. С. 

Са лици та ци је

Бора Шуљ ма нацВла ди мир Насто вић Лазар Чеке ри нацРат ко Вуко вић 
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ЈЕСЕ ЊИ ВАШАР У ШИДУ

Живот без пршњака

Иако 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
шеунештомањембројунего
иначе,нудилисвојуробу.Онај
ко је био нашидском вашару
сигурнознадауправотуможе
пронаћи нешто за себе или
своје домаћинство по доста
приступачнијимценаманегоу
продавницима.Аиовогапута
понудајебиларазноврсна,“од
игле до локомотиве”: дрвена
галантерија за домаћинство,
намештај, постељине, завесе,
нови и половни одевни пред
мети,чарапе(чактројеза100
динара), делови за пољопри
вредну механизацију и незао
билазнесвиленебонбоне,као
имноштводругихситница.Све
јетодоступнонаједномместу.
Ааковолитедасеценкатеза
робу која вам се чини нешто
скупља, продавци су на шид
скомвашару увек спремнида
вамспустецену.Утомеијесте
чарвашара.Међутим,неспо
репродавцидасупрошлавре
менакадасемноговишепаза
рилонашидскомвашару.Како
кажу, некада се могло добро
зарадити,алиипакистичуда
исасадашњомпродајомуспе
ју подмирити трошкове дола
ска,анештоизараде.
Нашидскивашардолазим

сваког петнаестог у месецу.
Увек сам задовољан прода
јомуШиду.Имадостакупаца
из Хрватске, али  има доста
муштеријаиизшидскеопшти
не.Тренутнојесезонарибежа

па се то  најчешће продаје, а
током године продаје се све
од дрвене галантерије. Не
можесепоредитисапазарима
у неким прошлим срећнијим
временима, али с обзиромна
данашњу финансијску ситу
ацију, добро је. Ја сам задо
вољани увекрадодолазиму

Шид  каже Лазо Николић из
Бечеја.
Шетајући шидским ваша

риштом, упознаћете се и са
некимреткимстаримзанатом,
занатлијамакојесигурнонеће
теиматиприлику упознатина
неком другом месту. Поред
осталих, своју робу на шид

ском вашару редовно излаже
и85.годишњићурчијаизШида
БранкоПоповић.
Биосампрвишегртућур

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
имаиимитацијекрзна,којесу
нештојефтиније.Некадасеод
овог посла могло лепо живе
ти.Таквекапесуносилимно
ги,аипотражњајебиламного
већа. Данас је доста слабија.
Реткокосеодлучидаихкупи.
Кадсампочеодарадим,није
се могло замислити да неко
буде без пршњака, а купова
ли су и по два пара.Сада се
пршњациинетраже.Кодмене
данас шубаре купује господа,
они који имају пара, а то су
углавномкупциизХрватске,а
самомалибројљудиизШида
иоколицекажеБранкоПопо
вић.

Иовог пута део вашаришта 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
којидолазечестоуШид,шид
скивашарнеможезамислити.
Знају тоСремци, па им често
куповинанинебудеприоритет.
Довољанразлогзадолазакна
вашар су јагњетина, пиће и
разговорсанекимодпријате
ља, у постављеним “кетрица
ма”. За такав провод, се увек
нађеновца. М. Н.

Ћур чи ја Бран ко Попо вић

Све га и сва че га... ...и пече ња јаг ње ћег

Кад сам почео да радим, није се 
могло зами сли ти да неко буде без 
пршња ка, а купо ва ли су и по два 
пара, каже Бран ко Попо вић
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Пр ва же на чла ни ца
Ма ти це срп ске Пише:

 Др Сне жа на 
Булат

ЕУСТАХИЈА АРСИЋ

Прва списатељица но
вије српске књижев
ности, прва Српкиња

чијејелитерарностварала
штвоштампано,прважена
чланица Матице српске,
била јеСремица,Еустахи
јаАрсић.Фрушкогорскиоб
ронци, тачнијеИриг,место
јеЕустахијиногрођења.За
љубљена у вољениСрем,
носталгично је писала да
сеуИригурађајусамо„они
којисуосимсвета“.Рођена
је 14. марта 1776. од оца
Гаврила Цинцић и мајке
Марте.
Еустахијин живот је био

прилично буран. Наиме,
трипутасеудавала,итри
пута је остајала удови
ца. Најпре, била је удата
за трговца Лацковића из
Копривнице. Други пут је
сталаналудикамен1795,
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

Араду.
Изузетна Еустахија, би

лајежедназнања.Почетак
деветнаестог века и нера
зумевањакојасусенасва
ком сокаку испољавала,
нисуспречилаЕустахијуда
сеусавршаваистиченова
знања и умења. Вољени
Савасвојуженунијеспута
вао, већ напротив, уживао
је у њеним успесима. Па
нићистичедаје„Савасво
јој супрузи омогућио да се
посвети сопственом обра
зовању,дачитасвешто је
тадаштампанонасрпском
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,
ПавлаКенгелца,Атанасија
Стојковића, као и преводе
из стране књижевности.
Библијајетакођекњигако
јојсечестовраћала.Само
образовањем Еустахија је
стекла завидна знања из

књижевности, природних
наука(биологије,географи
је,физике,хемије,астроно
мије),историје,филозофи
је“. Поред тога, Еустахија
је перфектно говорила не
мачкиирумунски.
Брачни пар Арсић, као

острашћени љубитељи
књижевности,билисупрет
платницинакњигесрпских
аутора,помагалисуштам
пање српских књига и би

ли неуморни добротвори
Матице српске, верских,
грађанских и образовних
установауАраду.Напред
лог Уроша Несторовића,
царскогсаветникаиврхов
ног школског надзорника
свих православних школа
у Хабзбуршкој монархији,
аустријски цар Франц I ће
наградити Арсиће плем
ством.
ПрвакњигаЕустахијеАр

Еуста хи ја је сма тра ла да је ди но 
про све ће ни на ро ди, ко ји де ла ју ра
зу мом, мо гу жи ве ти за до вољ но. Уз
ви ки ва ла је: „Бла го на шем ро ду, 
кад сва ка бу де уме ла да чи та по уч
не књи жи це, ко јих, хва ла Бо гу има
мо их, и до ста, и сва ки дан се умно
жа ва ју. Бог да по жи ви спи са те ље, 
не ка се умно жа ва ју, то је на ша ра
дост и бла жен ство“. 

„Жен ски До си теј Об ра до вић“, „на
ук љу би те љи ца“ и „љу би те љи ца 
му за“, ка ко су је мно ги на зи ва ла, 
на пи са ла је књи гу „у ду ху про све
ти тељ ства“. Еуста хи ји на књи га вр
ви од мо рал них по у ка, са ве та за 
вас пи та ње и обра зо ва ње омла ди
не, али и фи ло зоф ских ми сли 

Еуста хи ја Ар сић

Ириг
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сић, објављена је 1814. у
Будиму. Реч је књизи под
називом Совјет матер
њијпредрагојобојегапола
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 јеУрошу
Несторовићу, а у потпи
су,ненаметљиво јеписало
сочинителница. „Женски
Доситеј Обрадовић“, „на
ук љубитељица“ и „љуби
тељица муза“, како су је
многи називала, написала
је књигу „у духу просвети
тељства“.Еустахијинакњи
га врви од моралних поу
ка, савета за васпитање и
образовањеомладине,али
ифилозофскихмисли.
Полезнаја размишље

нија о четирех годишњих
временехобјавилаје1816,
док  је у Летопису 1829.
годинеобјавиланаписМо
рална поученија. Као што
биреклаМагдаленаКох,у
Полезнаја размишљенија
о четирех годишњих вре
менех,Еустахија„разматра
веомаширокупроблемати
кунаграницифилозофије,
етике, историје, природних
наука,анатомије,физикеи
религије“.Позивалајежене
наактивност,делање,чита
њекњига, јерће „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
сиваларедове: „Данашњег
јутрадовољносмоделале

по хладу, истои поподне,
што плевиле, что малом
мотичицомокопавале,што
млађенадгледале свето
служиздрављу,ползи,изо
биљуичести,нокојеодто
плоте,којеодделања,сад
смо већ утомљене, време
једаседнемоподдрволи
стовоиплодомокићено,да
се одморимо имало чита
мо.Но,мотритеда нас не
угледаонанемирна глава,
која говори како женском
полу није потребно да учи
читати и писати, да пише
љубавницима писма, за
женско је, вели преслица.
Јошправинекедивљекар
мине. Није, вели, за Мару
Итика јерополитика, ни
замагарцасено.Великати
хваланатаквомсавету“!

Еустахија је сматрала
да једино просвеће
нинароди,којиделају

разумом,могуживетизадо
вољно.Узвикивалаје:„Бла
го нашем роду, кад свака
будеумеладачитапоучне
књижице,којих,хвалаБогу
имамоих,идоста,исваки
дан се умножавају. Бог да
поживисписатеље,некасе
умножавају, то је нашара
достиблаженство“.
Важнојенагласитидасу

временаукојима јеЕуста
хија исписивала ове радо
ве, била времена у којима
за жене, у школама, није
било места. „На територи
ји Војводине постојале су
четириосновнешколе,али
ниједнанијебилаотворена
за жене. А пошто се тада

налазило под аустроугар
ском администрацијом,
ово подручје је било знат
но напредније од Србије.
Потребнојебилодапрође
педесет година да девојке
добију право да приват
но полажу завршни испит
у сомборској школи (...) А
текје01.јуна1871.године
отворенапосебнашколаза
девојке, када су почели и
да их пуноправно примају
у учитељскушколу уСом
бору“.
Српскаљубитељица му

за, преминула је 1843. го
дине. У архиви Текелијине
цркве, чува се преписње
ног тестамента. Препис је
урадио протојереј Георги
је Петровић. Иза ње није
осталопотомака,теЕуста
хијасвојуимовинуоставља
пријатељима, кумовима,
храмовима и црквама у
АрадуиИригу,жупанијској
болници, арадским срп
ским школама и Матици
српској...

Арад

Прваславеносербска
књижевницаумрлаје
1843.године,готово
заборављена.Тридесет
годинараније,написала
јесвојупоследњужељуу
стиху,молећипесникеда
јојспоменуиме:

„Спомените мја со 
пјесними,
Љубимци музи,
Ту ја жертву потребујем
Благодарности.” 

Тажељанијејојбила
испуњена.Никојеније
ожалиониустихуни
упрози.Нитијеона
сама,нитијеикодруги
каснијеуклесаоњено
именанадгробној
плочипородицеАрсића
уАраду.Изањеније
осталопотомака,паје
тестаментомимовину
оставилапријатељима,
двемаарадскимцрквамаи
црквиуИригу,жупанијској
болници,Матицисрпској
иарадскимсрпским
школама.Завешталаје
ифондод3000форинти
науправуопштини
Текелијинецркветакода
годишњукаматуделина
петсрпскихсиромашних
удовица.

Последња 
жеља

Еуста хи јин жи вот је био при лич но 
бу ран. На и ме, три пу та се уда ва ла, 
и три пу та је оста ја ла удо ви ца. Нај
пре, би ла је уда та за тр гов ца Лац
ко ви ћа из Ко прив ни це. Дру ги пут 
је ста ла на лу ди ка мен 1795, ка да је 
скло пи ла брак са  пле ми ћем То мом 
Ра до ва но вић, из Гор њег Кар лов ца. 
На кра ју, ср це је да ла град ском се на
то ру, Са ви Ар си ћу, са ко јим је срет
но жи ве ла два де сет го ди на у Ара ду
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Просветитељка под 
Доситејевим утицајем

ЈУ ЛИ ЈА НА РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ

ЈулијанаРадивојевићрођена је2.
јануара 1798. године у Вршцу.
Њенотац,ЈованВијатовић,биоје

истакнути припадник српског грађан
ства, одборник и настојник српских
школа.МамаЈулијанинабилајеСара
Нако,којајепосвојприлицибилацин
царскогпорекла.ДетињствоЈулијани
нообележилајепородичнатрагедија.
У једанаестој години, изгубиће оба
родитеља. Тада девојчица бива при
моранадасепреселиуБеч,кодујака
Александра.Какоисамакаже,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
МаксомРадивојевићем,грађаниноми
кројачкиммајстором,скојимсамисте
године ступила у брак“. У Пешти се
Јулијанаупознајесасрпскимписцима
иоткривачудотворнисветсрпскекњи
жевности.
Укњижевневодеотиснућесегодине

1829.ТадаћеиздатиТалију,малисрп
ски алманах. Алманах је издат у
Пешти, а посвета једатована1.мар
том 1829. године. Тако ће Јулијана
постатипрваженауредниккњижевног
алманаха... Поред тога, Јулијанин
љубавнистихови,исписанинародним
језиком,свакакосууказивалинанове
тенденцијеусрпскојкњижевности.
Јулијанаодсрцаалманахпосвећује

миломродусрпском.ДоситејОбрадо
вић, централна фигура просветитељ
ства,епохекојасенајбољеможеобја
снити речима Емануила Јанковића:
„Ал’камоСрбљи?Гдисте?Штоспава
те? Зора је, пробудите се, време је
веће“, био јењен узор.Са неизреци
вом радошћу, Јулијана је читала сва
његовадела.Снажанутицајпросвети
тељских идеја и жеља да допринесе
освешћењу српског народа, наводи
младу списатељку да издаје своја
дела. Милом српском роду, скромна
књижевницапоручује:
„Усиљењенаши учени, који се про

свешченијуродасвогтруде,дагадру

гимпросвешченихнародимауподобе;
далојеименислабојповодислободу
штогоднаписатииродусвомпоклони
ти. Зато овде нека нико не очекива
штогодмудроипремного,инексамо
помисли,пренегшточитатипочне,да
сам жена која нити с филозофијом
нити пак с високим наукама позната
јесам;носамоодоногштомиприрода
и дневно мој труд одрекао није, упо
требленијечиним.Премдасамуино
странинацијависокеиславнеписате
љицечитала;томислиласамданити
мени нити роду мом на шкоду бити
неће,акоимсамоиздалекоследова
тибудем“.Јулијапредговорзавршава
речима: „Буди дакле, мили Роде! с
овиммалиммојимделцемзадовољан,
иопростиакокојупогрешкуинађеш“.
Собзиромдасвирадовипотичуод

ауторкеалманаха,Талијасе,узДани
цу,којујеуређиваоииздаваоВукСте
фановић Караџић и Банатски алма
нах,који јеиздаваоДимитријеТирол,
убраја у ауторске алманахе. Каошто
истичеДеретић,свиприлозиуТалији,
ипоетскиипрозни,показујудајењена
ауторка имала развијен смисао за
лирско, који је долазио до изражаја,
упркос томешто јењена тематика, у
складу са схватањимаепохе, превас
ходнодидактична.
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

Станковићу,којије„умудростираван
Платону/уговоруславномЦицерону“,
као иСпомен Доситеја Обрадовића,
којије„покривалонамсочијускинуои
музе с Еликона скинуо и Србљима
милимучинио“идр.
Јулијана је приликом исписивања

стихова,ималанаумуречисвогузора:
„Младаједушаподобнамекомвоску:
у какав га калуп метнеш и салијеш,
онакиобразодњеганаправиш.Докје
тај восак јоште мек, ласно га можеш
претопити, прелити и преобразити.
Чрездуговремебудетврдкаогвожђе;
ондасехоћемноготрудазапретопити
гаипрелити.Кономштасучули,ако
јоштевидеиприкладеневаљале,ако
неимајукогакоћесњимауправљати
иодзлаодвраћати,остајуупреварии
узлу,исвакиданвишеутврђавајусеу
том и укорењавају“. Стога, стихови
ЈулијанеРадивојевићказујуиомајка
макојебисвојудецутребаловаспита
ватиускладусаизреченим...

„Тикојасимајкавећпостала,
Којас’синкасветупоказала,
Надужносттисвојумислитмораш,
Еродтебеверујмизависи...
...
Образоват’срцемуускори,
Иснаукомнаранимупамет,
Јоштумладењеговегодине.“

Последње три песме објављене
су под заједничким насловом
Неколико нових песама и озна

чене су бројевима. Из писма Јану
Колару,наводиГикићПетровић,сазна
јемодајеЈулијанаРадивојевићимала
у рукопису четрнаест табака својих
песама,одкојихсусамотриштампане
у алманаху и које су, могло би се
условно рећи, прве три љубавне
песме,којејекоднасштампалапесни
киња. Преостале песме нису, нажа
лост,сачуване.
Морамо нагласити да је за разлику

од Еустахије Арсић, Јулијана имала
неоспорно слабије књижевно и хума
нистичко образовање. Међутим,
лиричност и сентименталност у Јули
јанинимпесмамајеодликапокојојова
списатељицазаузимапосебноместоу
српској књижевности. Живаљевић је
давне1901. забележио: „Узмемолиу
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
МилицеСрпкиње.“

Мо ра мо на гла си ти да је за раз ли ку од Еуста
хи је Ар сић, Ју ли ја на има ла нео спор но сла би је 
књи жев но и ху ма ни стич ко обра зо ва ње. Ме ђу
тим, ли рич ност и сен ти мен тал ност у Ју ли ја ни
ним пе сма ма је од ли ка по ко јој ова спи са те
љи ца за у зи ма по себ но ме сто у срп ској књи
жев но сти

Ју ли ја на се пр вен
стве но обра ћа жен
ском ро ду са са ве ти
ма и по у ка ма про све
ти тељ ских иде ја
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Је сам же на, али смем!
ДРА ГА ДЕ ЈА НО ВИЋ

Драга Дејановић, рођена је у Старој
Кањижи,1840.године,уугледнојкући
адвоката 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
супругаучитељаМихаилаДејановићa.Но,
због оштрих несугласица са свекрвом,
напушта супруга након свега неколико
недеља.
НитренаДраганијежалила.Спаковала

јепртљагиодлучиладанаставишколова
њеуПешти.ОдлазакуПештупредставља
значајнупрекретницууњеномживоту.Дра
гаћеуПештиупознатиоснивачеичланове
Уједињене омладине српске, а недуго
затим,постаћењенчлан.Уједињенаомла
динасрпска,наиме,ималајезациљпро
свећивање Срба кроз развој културе и
образовање.ДовољнојерећидајеДрага
припадала таквој организацији у оквиру
које је стасало више писаца, који чине
језгро српског романтизма: Јован Илић,
ЈованЈовановићЗмај,ЂураЈакшић,Лаза
Костић, Стојан Новаковић,МилицаСтоја
диновићСрпкиња,ЈованСундечић,Мило
радП.Шапчанин,ЈованГрчић Миленко,
Милан Кујунцић, Коста Руварац и други.
Овамладаженабилајеострашћенизаго
ворник женске равноправности. Грчевито
себорилаизалагалазанеопходностобра
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“.
ДрагаДејановић,била јеиглумица,но,

њена глумачка каријера остаје незапаже
на.Надаскамакојеживотзначе,заиграла
је27.августа1862.годинеуулозиРоксан
деДукатићеве уБенедиксовомделуДок
торЗољић.Послегодинуданапрелазиу
Београд,уНароднопозориште.Нажалост,
уБеоградућевишепреводититекстовеса
немачког,ноштоћеиграти.Наконцу,одлу
чујесезапросветнуструкуиполажеучи

тељски испит. Љубав је враћа у Бечеј,
1865. када пружа руку помирења своме
супругу.
Свестрана Драга, ипак је највештија

билауписањупоезије.Првепесмештам
палајеу„Даници“,акаснијеиу„Застави“,
„Јавору“ и др. Родољубивом поезијом
желелаједа„пробудинароднусамосвест“.
Њених45песамаобјављенесу1869.годи
не,подзаједничкимназивомСписиДраге
Дејановић. Покрај Списа, написала је и
приповетку Свећенику у Марлаку, затим
драмуДеобаЈакшића,расправуохигијени
Мати и неколико недовршених прозних
делаипесама.
ЧиниседаљубавнапоезијаДрагиДеја

новић доноси највећу славу. Као што
Павловић каже ова песникиња „открива
својачувствасаотвореношћу која јенео
бична за нашу жену оног времена. Она
говоринепосредноосвојојљубавнојжуд
њи, опева телесне чари мушкарца, попут
неке жене нашег доба...“ Једна од најпо
знатијих,теиданаспопуларна,јестепесма

Не знам зна ли, позната и под називом
Једномомчецрнаока:

Једномомчецрнаока
наусницамали,
допалосесрцумоме,
ал’он—незнам,зналили!

Дођек’мени,погледаме,
погледимували,
раздробисесрцемоје
ал’он—незнам,знали!

Радобихмурекла:душо!
Анђелитедали,
датељубимкаоживот!
Ал’он—незнам,знали!

Јауздишемдању,ноћу,
тугадамесвали;
јагаљубимизсведуше—
ал’он—незнам,знали!

Често су Драгу поредили са Стојадино
вићСрпкињом.ХлапецЂорђевићистиче
да су њих две „наше најпознатије женске
личностиомладинскогдоба,аконеуопште.
АликаквајеразликаизмеђуДрагеиулоге
врдничке виле. Милица лепа, скромна,
покорна, без иницијативе и срчаности
држала се по моралу наших народних
песама‚ да није вила да гледа у облаке,
негодевојкадагледапредасе’“.Наспрам
Милице,дакле,стајалајепоносна,ентузи
јастичнаиенергичнаДрага.
За крај, довољно је споменути, да је

Јован Скерлић, познат по бритком и
оштромперу,исказаовеликоодушевљење
када је реч о стваралаштвуДрагеДејано
вић. Скерлић је назива првом српском
феминисткињом, која се отворено борила
заравноправностженауСрбији,азањене
књигеОеманципацијиСрпкиња,Дветри
речиоСрпкињамаиСрпскиммајкамаиста
као је да „иду у важније производе омла
динског феминизма“. Више од поезије
МилицеСтојадиновићСрпкиње, поштовао
јепесмеиззбиркеСписиДрагеДејановић.
Према његовом мишљењу, Драга је била
„даровита и паметна жена која је имала
полета,идеализма,ширихвидика,вољеи
способностизарад,светестваритакорет
кекодпасивних,полуоријенталнихсрпских
жена“.СразлогомјеДрагаДејановићоста
ла упамћена по речима: Јесам жена, али
смем! Смела је Драга и делала је, али
животјојбешекраткогвека...Животмладе
Драгегасисенакондругогпорођаја,утри
десетипрвојгодини.

С раз ло гом је Дра га Де ја но вић оста ла упам ће на по ре чи ма: Је сам же на, 
али смем! Сме ла је Дра га и де ла ла је, али жи вот јој бе ше крат ког ве ка... 
Жи вот мла де Дра ге га си се на кон дру гог по ро ђа ја, у три де сет и пр вој 
го ди ни

Гр че ви то се бо ри ла и за ла га ла за нео п ход ност 
обра зо ва ња жен ске де це и њи хо ву еко ном ску 
са мо стал ност. Ње на пре да ва ња су се углав ном 
за сни ва ла на кри ти ци срп ских же на због па сив
но сти, не за ин те ре со ва но сти и по кор но сти

Дра га Де ја но вић

Про је кат „Срп ске спи са те љи це кроз исто ри ју“ реа ли зу је УГ „Први срп ски нови нар Дими три је Дави до вић“
уз помоћ Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну Гра да Срем ска Митро ви ца.
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ПОЗОРИШТЕ СЕ ВРАЋА КУЋИ: Јелена Јанковић, глумица

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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Кадровањеумитровачкој
културијенезахваланпосао.
Оноунајвећојмерислужиза
међупартијскоикоалиционо
поткусуривање.Затоукултури

радесвакаквиликови,честочаки
сумњивеписмености,апопитању
стручностиобашка.Акобихпопитању
културеимаоштадакажемувезиса
напредњачкомвлашћу,свакакобих
истакаопримерглумицеЈелене
Јанковић,којајемитровачко
позориштеуспеладавратикући,међу
Митровчанекојиволепозоришне
представе.Данасмитровачко
позориштеимадвазапосленаглумца,
заразликуодпериода„досовско
демократскевласти“кадајеу
„Добрици“запошљаваносвесем
глумаца.

МитровачкоПозориштеникаданије
дошлонаглас,каорецимо
Зрењанинско,Сомборско,Шабачко.
Трајалисуњеговиуспониипадовиод
моментакадајеуњемуигралаМира
Бањац,падопоновногдобијања
професионалногпозоришта.Билоје
тодугопозориштебезиједног
професионалногглумца,дабиу
последњихнеколикогодина
„проходало“онакокакосеодњега
очекује.Затојенајзаслужнија
данашњадиректоркаПозоришта
„ДобрицаМилутиновић“,глумица
ЈеленаЈанковић.Овојепричаоњој.

ДајојматиВеранијепредоласка
досовскевластинијебилаполитички
ангажованау„супротномтабору“,
Јеленабимногопрезаигралакао
једнаодсамодвашколованаглумцау
СремскојМитровици(саколегом
ВладимиромБалашћаком,којитакође
нијебиоумилости).Нисујојдаличак
нидаигранасценимитровачког
Позоришта,пајесвојудипломску
представуоживотуВирџинијеВулф
предМитровчанимаигралаусали
Хрватскогдома.Али,овојеСрбија,ау
њојјемогућеидаликовисашест
разредаосновнебудугалеристи,а
камолидаПозориштенемаглумаца
наплатномсписку,међудвадесетак
ликованакупљенихгодинамапо
партијско–буразерско–швалерско
породичнојлинији.Некопаметанје
схватиодапозориштебезглумацане
иде,пасеЈеленанашланачелуове
куће.ТакојеМитровицакојаодМире
Бањац(послеДругогсветскограта)
нијеималапрофесионалногглумца,
одједномдобилачакдвашколована
саакадемскимзнањем.

Наместудиректоркемитровачког
Позориштаналазисевећшестгодина,
анамојкоментардајеовакућа
живнулањенимдоласкомида
Митровчанисадаимајуприликуда
свакомаломогудапогледајунеку
представу,онакаже:

–Знашкакокажуљуди:кадрадиш
оноштоволиш,ниједансатнећеш
битинапослу.

КодЈеленејесталноприсутна
амбицијадаподелисвојаосећањаса
другимаизбогтогајединоштоне
станујенадаскамакојеживотзначе.
ОвихданаМитровчанисуимали
приликедагледајугостујућупредставу
изБеограда„39степеника“
(Позориште„БошкоБуха“)и„Јавну
личност“усопственојпродукцији
Позоришта„ДобрицаМилутиновић“.
Дајевишепара,билоивише
сопственепродукције.Ада
Митровчанидоброраде,говории
чињеницадајеСремскаМитровица
планиранадабудеследећидомаћин
Сусретапрофесионалнихпозоришта
Војводине.Кадаћетобитијошувексе
незна,„захваљујући“неозбиљности
организатора.Јеленатоовако
коментарише:

–Могудакажемдајетунаснази
једнанеозбиљностнапрвомместу,и
управоједанонакорецидивсвега
овогаштасесакултуромдешава,иу
култури.НовиСадјевећицентари
заједницајескупсвихпозориштау
Војводини,кадвидишкакојетамо
хаос,дођетидапевашкакојеовде.
Уместодатетинекевећицентри
поучеоманирупословањааконио
чемудругом,онитидајуслику
потпуногхаоса–причаЈелена
Јанковић.

Умеђувремену,сапредставом
„Јавналичност“Митровчаниобилазе
Србијуирегион.

ПоследњиСусретпрофесионалних
позориштаВојводинеодржанјеу
Митровицикрајемосамдесетих
година,кадајемитровачком
Позориштувраћенпрофесионални
статус.Тада,додоласкаЈелене
Јанковићначелоовеустанове,
„Добрица“јепоследњипутличиона
позориште.

ЈеленајезавршилаАкадемијулепих
уметностиуБеограду,укласи
професораПетраЗеца.Одмаленаје
зналадаћебитиглумица,из
једноставногразлогаштоништадруго
нијенихтеладабуде.

–Одувексамишлаутомправцу:на
почеткурецитовање,затимдрамске
секције,одувексаммашталаотоме.И
никаднијепостојалаалтернатива.За
свештасиуживотусигуран,томора
дабуде.Мојиродитељисуизједног
потпунодругогсвета.Увексамвише
самамомразговаралаиималањену
подршку.Тонекакоговориоњеној
ширини.Сигурнасамдајемамабила
поноснанаменекадамејепрвипут
гледаланасцени.Онајеуглавом
показаласвојувеличинуисвоју
неограниченост.Једноставномеје
подржалаиакониједовољнозналао
томе,каоштонезнанисад.Наравно
даонаволипозориштеидаидена
представеалијошувекјојније
најјасније.Отацинијебиобаш
пресрећан–причаЈеленаосвојим

Никаднемаштамо
некаквом„повраткуу
детињство“.Мадајемоје
детињствобилолепо,с
обзиромнатодасамбила
јединица.Ималасами
посебанстатусуфамилији,с
обзиромнатодамојамама
немабратаисестру,атата
имасеструкојанемадецу.
Такоданебихжелеладасе
враћамудетињствојерсам
чврстину,самопоуздањеи
свестосебиисветуокосебе
стеклатекмногокасније.

Поприродисамбилавеома
осетљиводете,јакоосетљиво
штојејакотешкозаживот.
Какосугодинеодмицале
некакосамсвевишеогрубела.
Садсамшмирглпапир.Шалим
се…

Некакосамувекзаљубљена.
Безтоганебихималамотив.
Штосетичеудајетосуствари
којезаокружујучовека.
Размишљаласамонекој
комплетнојвезисанеким
мушкарцем,панексетоизове
брак.Инемора,аможе.

Докненаиђе„онајправи“
волимдаскитампоредСаве,
илидапроведемпонеки
тренутакпоредЖелезничке
станице.РекаСавасамапо
себиусвакоммоментуме
подсећанапролазностина
вечнупроменљивостуживоту.
Станицеистаничнечекаонице
имајуусебинекупоезију.
Нарочитокафанепоред
железничкихстаница,гдесе
окупљајуразнептице.Једни
путују,другисудопутивали.
Свиоднекуднегдеиду.
Недостајемитовреме,а
немавишенионекафанена
Железничкојстаници.

Инаравно,кудгодда
кренем,наСави,илинашетњу
поредпруге,увексасобом
водимМеду,свогпсамешанца.
Кадсамсњим,ондасамувек
кодкуће.Медајестворење
којемеволинајвишенасвету
целом.Њемукаоданиконе
требаосиммене.Ионијасмо
љубоморнинанашуљубав...

Моје мале тајне
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почецимаиживотномопредељењуда
сеодлучизапрофесијуглумице.

Срећнаштојеоствариласвојсан,
неосећаданасбилокакаводијум
премабившојдосовскојвласти,којаје
одбијаладајезапосли,збогмајкекоја
јепре5.октобрабилана
супротстављенојстраниуполитичком
смислу.Јеленаодмахујеруком:

–Саоведистанце,нијетобио
никакаводстрелпремамени.Мислим
данажалостовдедугонисусистемски
уређенебитнествари,анисунисад.
Једноставно,дођенекимладчовек,
жељанпунентузијазмаинедајемусе
приликадаради.Ијасампуноствари
уовомпозориштурадилабесплатно,
нисамнипомишљаладаминеко
плати.Једноставномислим,дајето
вишебилонеустројенатаствари
једнаиндолентност.Стимштојетоза
једногмладогчовека,жељнограда,
убитачно.Каодиректорка,трудимсе
дабудемјакопажљивапрематим
клинцима,тиммладимљудима.
Иначе,мслимдамикаонародимамо
тувеликуболест,идамитогане
можемодасерешимо.Какосемења
власт,одмахнастаје„сеча“.Гдесу
коренитога,јанемогудасесхватим,
алитојенештоштојенашвелики
проблем.Јернатајначинјакопуно
квалитетнихљудиусвимсферама
животабиваодбачено.

Чекајућидадођеначело
митровачкогПозоришта,прелокалних
избора2012.Јеленаиграсвоје
најбољеулоге,гостујућиуземљии
иностранству.Увезисатимсујоји
најдражасећања:

–Мисмодоживелијаковелики
успехуРусији.Ијасамсетад
осећалајакодобро.Тамојесистем
направљентакодаимајучитаве
академијезасвеобластипозоришног
живота,нпр.закритику.Мисмоиграли
„РасколРодионаРомановича“,гдесам
јаигралаСоњу,поДостојевском.Ита
улогамијејакодрага.Већина
представауРусијипочињеучетири.
МеђутимтоуРусијидачовекне
верује,интересовањејеогромно.Ми
смобилидвапута:уЧељабинску(то
јенаграницисаСибиром),иу
Новгороду,укућиДостојевског.
ЗаљубљенасамуРусију.Биојеумом
глумачкомживотуиједанМолијер.То
сморадилиуКрагујевцуу„Јоакиму“.
Билајетолакакомедија,алисамсе
тујакодоброосећала.Представасе
зове„Смешнепрециозе“.Тихулогаћу
сечестосећати.

Једнаод,јошувек,неостварених
жељајојдаиграБланшу„Трамвају
званомжеља“ТенесиВилијамса.

Амбицијесујојдамитровачко
Позориштеједногданадобијеједан
правипозоришнифестивал,што
СремскаМитровица,поречима

ЈеленеЈанковићсвакакозаслужује:
–Акодобијемшансудаидаље

останемначелуПозоришта,јаћу
наставитиовакокакосамкренула,са
већимамбицијамаициљевима.Мени
јепландаустројимуМитровициједан
озбиљанпозоришнифестивалкојиће
заживетиинадживетиоснивача.
Независноодтога,позоришнисусрети
суједнегодинеовамо,другеонамо,
међутимнаматребанашфестивал.То
јеоноштобихпокушаладаостварим.
Е,садкадбимечовекпитао,пашто
ниситовећнаправила…Штонисам?
Пајаједноставнонисамзналаштаћу
пре.ЗатекласамПозориштекојеосам
годинанијеималопремијеру.
Инсистираласамнановим
продукцијама,нагостовањима,
повезивањусадугимпозориштима.На
тојеотишломногоновцаимного
енергије.

Умеђувремену,Јеленакаднијеу
Позоришту,путује,затоштото
највишеволиипише,затоштозатим
осећанеодољивупотребу.

–Томијеједининачиндадоживим
слободу,јермеограничења
фрустрирају.Датиоткријем„тајну“
заштосеникаднисамистетовирала,а
желеласамто?Зато,јербитобило
нештоконачно,атога,теконачности
сеужасавам–кажезакрајЈелена
Јанковић.

Владимир Ћосић
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КЊИ ГА „РАДИ ТИ ДИЈЕ ТЕ, СВОЈ ПОСАО!“
МИТРОВ ЧА НИ НА МО МИ РА ВА СИ ЉЕ ВИ ЋА

О тра ге ди ји
срп ског наро да 
На овогодишњем Сајму

књигауБеограду,којисе
одржао од 22. до 29. ок

тобрапредстављенојеидруго,
проширеноиздањекњиге„Ради
ти,дијете,својпосао!“Митров
чанинаМомира Васиљевића у
издању Информативне фонда
цијеСрпскеправославнецркве.
Књига је на Сајму била из

ложенанаштандуСрпскепра
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

деоживота Вукашин је провео
уСарајеву,одаклесугаса још
3.000 сарајевских Срба 1942.
усташепослалеуЈасеновац.
У роману велики део заузи

мају и аутентични историјски
документи,безкојих јенемогу
ћесхватитивеличинуовогсве
титеља, као и значај његовог
пострадања. „Ради ти дијете,
својпосао!“јебилапосрбљена
Христовамолитва:„Опростиим
Боже,јернезнајуштараде!“
Мученичком смрћу у уста

шкомлогоруЈасеновац,старац
Вукашин из Клепаца постао је
симбол целокупног страдања
српскогнародау20.веку.
Уаприлусамимаоприлику

дауПатријаршијипрвоиздање
књиге„Радити,дијете,својпо
сао!“уручимпатријархуИрине
ју. Тврдим да сам ја био само
малислугаупроцесунастанка
текњиге.Тојекњигакојујеис
причаомојнародсвојомтраге
дијому20веку. Јасамсамоу
једнукњигу,сложиодокумента
која су била разбацана на хи
љаду места – рекао је Момир
Васиљевић.
Момир Васиљевић је рођен

1953.годинеуФочи,аод1976.
године живи у Сремској Ми
тровици. Факултет политичких
науказавршио јеуБеограду,а
ауторјеосамкњига.

С. С. 

ПрваобјављенакњигаМоми
раВасиљевићаје„Српскапри
ча“ објављена 2006. године, у
питању је књига интервјуа и
портрета. Потом, 2007. године
објављујеполитичко–публици
стичку студију „Син Велике
Србије“, а две године касније
објављује дваромана „Жакова

правила“и„Краљицатуге“.
2012. године у издању Про

свете светлост дана угледала
су два романа. У питању су
романи „Жакова правила“ и
Жаковамолитва“,агодинудана
касније  објављени су романи
„Жаково причешће“ и „Дневник
мушкедомаћице“.

Обја вље на дела

Момир Васи ље вић

РУМА: ЧАЈ У 8

Тело као инстру мент
МузичкипрограмЧају8румскогКул

турног центра понудио је својој
редовној публици једно занимљиво

музичко,неуобичајено,вече.
Досадасутоувекбиликонцерти–било

класичне, евергрина, ромскемузике,шан
сона, госпела, али је сада пред публиком
биооркестаркојиплеше. ПредставуДаи
Ре, тело као инструмент режирала је
Вишња Обрадовић, а извођачи су Ана
ВрбашкииМаркоДињашки,Дакле,онису
оркестар који плеше – служе се гласом и
техником у којој је тело ритмички инстру
мент.Поредпокретаизвукова,ониизводе
исопственеаранжманедомаћихистраних
популарнихпесама,српскенародне,алии
ауторскекомпозиције.
АнаиМаркосеовимбавевећпунедве

деценије, а од 1998. године они живе на
ободу Националног парка Фрушка гора и
стварајууметностускладусаприродом.У
свомизразу комбинују позоришни језик са
физичким театром, плесом, циркусом.
Широјјавности,онојкојапратиТВпрограм,
супознатипоучешћуутакмичењуЈаимам
таленат.
ПредставаДаиРе,телокаоинструмент

је ималапремијерунаФестивалу уличних
свирачауНовомСаду2016.године,аигра
најеинаБеоградскомлетњемфестивалу,
Фестивалуеколошкогпозориштазадецуи
младе,фестивалуНедељастранихкултура
уПаризуинасценамаширомСрбије,међу
којимаје15.новембрабилаионаурумском
Културномцентру.

С. Џ.
Ана и Мар ко – фото Л. Јер гић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Зашти та деце 
од пожа ра

У среду 15. новембра у
Основној школи „Слободан
Бајић Паја“ у Сремској Митро
вициодржано јепредавањена
тему заштите деце од пожара.
Предавање представља део
пројекта „Основи безбедности
деце“, који се реализује од
почетка године у сарадњи са
Министарством унутрашњих
пословаиМинистарствомпро
свете,наукеитехнолошкограз
воја. Према речима Стевана
Пејића,начелникаОдељењаза
ванредне ситуације овопреда
вање представља прилику да
се унапреди безбедносна кул
турадеце.Напредавањудеци
је презентовано како треба да
сепонашајууванреднимситуа
цијама као што су пожар,
поплаваиземљотрес.

Раз го вор
о кул ту ри
Накомнивоујенашасвесто

култури, назив је јавног часа
којисеодршаопрошлогчетврт
ка 16. новембра у сремскоми
тровачкој Библиотеци. Час је
организован у оквиру пројекта
„Недеља парламентаризма“ а
осмилио га је  парламент
Музичкешколе „ПетарКранче
вић“. У овиру часа размењена
су искуства на тему разумева
њапојмакултуреипрезентова
несуидејекакомладимогуда
допринесу освешћавању кул
турнесвести. С.К.
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ДОБИТ НИК ОКТО БАР СКЕ НАГРА ДЕ  НЕМА ЊА ЋЕРА НИЋ, РЕДИ ТЕЉ ИЗ ИНЂИ ЈЕ

Уско ро пре ми је ра првог фил ма
Кажудакадастепознатиу

својојулицииусвомгра
ду,тојесасвимдовољно

дазнатедастеуспелиуживо
ту. За Немању Ћеранића,
младог редитеља из Инђије
чулисумногодаљеодњего
веулице,асобзиромнатоо
каквомсеталентованоммла
дићуради, тек ће сеоњего
вомрадуиуспесимапричати.
Свештоје,досада,учинио

за развој културе у инђијској
општинибило једовољнода
му се на свечаној седници
Скупштине општине Инђија,
одржаној22.октобра,додели
највише признање те локал
не самоуправе, Октобарска
награда.
Немања,којегисвипознају

каовеомаскромногмладића,
тадасезахвалиопредставни
цималокалнесамоуправена
помоћииподршцикојусуму
пружили. Тада је најавио да
очекуједаћеуоктобру2018.
годинеуинђијскомКултурном
центру премијерно бити при
казанњегов први дугометра
жни филм „Воља синовље
ва“,чијејеснимањепочелоу
августуовегодине.
Ћеранићев првенац подр

жао је Филмски центар
Србије, а главну улогу у том
остварењу игра Игор Бенчи
насакојимје,кажередитељ,
постао веома близак у току
рада на краткометражном

филму„Собасмрти“.
Моји главни саборци су

сценариста Страхиња Маџа
ревић и директор фотогра
фијеИгорМаровић, са којим
сам, такође, сарађивао на
снимању кратких филмова.
Продуценти Петар Шапић и
АлександарКовачевићКузма
новићсетрудедафилмбуде
онакавкаквогсмогазамисли
ликажеЋеранићидодаједа
мујевеликачастшторадиса
екипомкојучине:ЖаркоЛау

шевић, Светозар Цветковић,
Сергеј Трифуновић. Славко
Лабовић, Марта Бјелица и
ПетарБенчина.
Млади инђијски редитељ

истиче да је прва верзија
„Воље синовљеве“ написана
још2014.годинеидајепоме
нути пројекат од тада био
непрестанатемаизмеђуњега
исарадникасакојимарадина
свом првом, дугометражном
филму.
 Мислили смо да никада

нећемо добити прилику да
снимамо овакав филм због
великих продукцијских захте
ва које носи. Зато сада има
мо јошвећимотивдауради
мо добру стваркаже млади
редитељидодаје:
 Подршка Филмског цен

тра Србије је кључна ствар,
а чињеница да је наш про
јекат подржан на државном
конкурсуместављауприви
легованупозицијуинадамсе
даћусвојимрадомоправдати
поверењекојемијеуказано.
Локација на којој се сни

ма први дугометражнифилм
НемањеЋеранића је општи
наБор.
 Постојале су два лока

литета око којих смо били
у дилеми, поготово за прву
половинуфилма.Јаловиште
уБору јетачнооноштосмо
моји сарадници и ја желели
даимамо,анисмони знали
дапостојиуСрбији.Борнуди
још пуно узбудљивих лока
ција и није чудо што много
филмскихекипадолазиутај
град. Други део филма се
снима у Београду, највише
у зградиБИГЗа–истиче за
крај Ћеранић и још једном
додаједаћепремијерафил
ма „Воља синовљева“ бити
организованауоктобру2018.
године у његовом родном
граду.
 М.Ђ.

Нема ња Ћера нић

ПРХО ВО

Хуманитарна акција
Захваљујући акцији коју је

покренуонашпознатихумани
тарац Милорад Јурковић из

Раковца кодБеочина познатији као
Столар Миле, једна породица у
Прхову добила је купатило. Акцији
су се прикључили бројни мештани
Прховакојисудобровољнимрадом
ископали јаму и озидали је, док је
Савет Месне заједнице Прхово
обезбедионеопходниматеријал.
Хуманитарац,човеквеликогсрца,

СтоларМиленасвојојфејсбукстра
ници захвалио се свима, који су се
укључили у акцију и својим радом
допринелидаСветланаСтојичевић
самохранамајка изПрхова ињена
четири сина – Кристијан, Марко,
МиланиБојанконачнодобијукупа
тилоусвомдому.
Намногимместимасамбио,на

многимместимасморадилиисре
ђивали ствари али нигде није био
одзивкаоовде,дасепомогнесвојој
суграђанки! Нећу да именујем ни

једно место где се буквално нико
није одазвао него су долазилимај
стори из других места по 100150
километара удаљености, нека се
сами препознају и њима на част,
изузевпојединцимакојисупомогли
бар у нечему! Упамтите, Прхово!
Јединоместо где је иМесна зајед
ницаучествовалаупомоћибезмно
горазмишљања.Јаличносеуиме
свих добронамерних људи у целој
Србијиисвихљудисаовестранице
лично и са поносом захваљујем 
Ђорђу,Славку,Олгици,Мирку,Дар
ку,Данијелу,ДрагануМ,ДрагануЕ,
АлександруЕ,АлександруМ,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
гледајиучиодовихљудиобјавио
је Столар Миле на својој фејсбук
страници.
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Да неко брине о буду
ћим генерацијама
ималисмоприликуда

видимоуСпортској халиу
ДоњемТоварнику, гдесуу
суботу 18. новембра орга
низованеИгребезграница
задецупредшколскогузра
ста.Манифестацијујеорга
низовао Спортски савез
Развој спортова, а покро
витељ је била пећиначка
локалнасамоуправа.
На самој манифестаци

ји учествовало је око 200
малишана из свих пред
школских установа која се
налазенаопштиниПећин
ци. Мали учесници су пре
почеткатакмичењадобили
мајице,којесуобуклисами
или уз помоћ васпитачи
ца.Звуксиренеозначио је
почетактакмичењаидеца
су почела да показују сво
јеумећенаструњачама,а
сатрибинасуималиподр
шкуродитеља,бакаидека.

На крају такмичења најбо
љисудобилимедаљедок
су сви остали  могли да
се послуже  разноврсним
слаткишима и грицкалица
ма,којимасусемалишани
највишеобрадовали.
Пре почетка такмичења

малишанима се обратио
начелникОпштинске упра
веПећинци,ЖељкоТрбо
вић.
 Општина је изгради

ла ову Спортску халу са
циљемдамладиимајугде
дасебавеспортомидасе
такмиче. Трудићемо се да
иуосталимселиманапра
вимо овакве хале, што
ће бити могуће уз помоћ
Покрајинске владе од које
имамообећањедаћенам
помоћи.Главнициљнашег
трудаизалагањаједасе
младиштовишебавеспор
том, имају на кога да се
угледајуамићемоимобез
бедитиуслове, јер јеупра
во то наш дугорочни циљ

–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
до10година,закојеће9.
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.Кота ра нин

ДОЊИ ТОВАР НИК

Мала јесе ња
олим пи ја да

Жељко Трбовић Синиша Ђокић

У Петроварадину је у
суботу,18.новембраодржа
на скупштина Ватрогасног
савеза Војводине (ВСВ), на
којој су верификовани ман
дати чланова новог сазива
скупштинезанареднечети
ри године, међу којима се
првипутнашаоипредстав
ник из пећиначке општи
не, командир Добровољ
ног ватрогасног друштва
„Деспот Ђурађ Бранковић“
изКупиноваЖељкоЈевтић,
који једелегиранодстране
ОВСизСремскеМитровице.
Ово је велики успех и

признање за наш рад на
терену. Уласком у скупшти
нуВСВостварилисмопра
во да заступамо интересе

нашегватрогасногдруштва,
аотворенјепросторзаобу
ку и стручно усавршавање
лица задужених за питања
противпожарне заштите, за
сарадњу са другим савези
ма и институцијама која се
баве питањима заштите и
спасавања,каоизамеђуоп
штинскусарадњупопитању
превенције и заштите ста
новништва. У мандату који
мијеповерен,усарадњиса
руководством ВСВ, свакако
ћу радити и на промоцији
одличне сарадње пећинач
ке локалне самоуправе и
нашегватрогасногдруштва,
каопримерадобрепраксе–
тимповодомјеистакаоЈев
тић.

КУПИН СКИ ВАТРО ГА СЦИ 

Скуп у Петро ва ра ди ну
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ОВАН: Прибојавате
се од евентуалног
сукобаса једномосо
бом,каоиодмогућег

пословно –финансијског губитка
којибивампроузроковаододатне
невоље. Нема разлога да се
понашате разметљиво пред
пословним партнерима, јер на
такав начин скрећете пажњу на
себе.Иакоиматедругачијеидеје
у односу на свогљубавног парт
нера,јернатакавначинскрећете
пажњунасебе.Иакоиматедруга
чијеидејеуодносунасвогљубав
ногпартнера,осетићетеемотивно
задовољство.

БИК: Пословна стра
тегијакојуспроводите
доносисамоделимич
не резултате, али ви

имате унапред спремнаалтерна
тивнарешењазаразнеситуације.
Ускоро вас очекује позитиван
обрт.Желитедапроменитеуста
љениритуалупартнерскомодно
суилидаутичетенатокдогађаја,
стало вам је и да улепшате свој
интимниилиљубавниживот.

БЛИ ЗАН ЦИ:Постави
ли сте себи велике
циљеве и очекујете
потпуну подршку од

сарадника. Ипак морате бити
спремни на разна изненађења
какобистеуодређеноммоменту
прибегли неком алтернативном
решењу.Свесесводинапојачану
концентрацијуусвимфазамаина
прецизноповлачењепотеза.Нова
дешавања у приватном животу
утичунавашезадовољство.

РАК: Трудите се да
адекватно одговорите
насвакиизазовиула
жете велику енергију

какобистеиспоштовалисведого
воре којеиматесасарадницима.
Немојте дозволити да вас неко
наговара на већи ризик или на
финансијскеиздаткекојимогуда
сеискомпликујумимовашевоље.
Нечије присуство или нежни
додирљубавинавасделујуврло
инспиративно.

ЛАВ: Са великим и
нескривеним нестр
пљењем ишчекујете
на расплет неких

пословних ситуација. Делимично
сте припремљени на завршне
обрачуне,алијошувекнежелите
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
дохватруке.

ДЕВИ ЦА:Збогдобрих
процена и детаљних
планова које сте
направили, очекују

вас додатни резултати. Важно је
да и надаље све ствари држите
под строгом контролом и да се
консултујетесапоузданимсарад
ницима.Немапотребедаверује
те како ће се неки емотивни
неспоразуми којеимате уодносу
са партнером решавати сами по
себиилидасепревишеопустите. 

ВАГА: Налазите се у
креативној фази и
форсирате убрзани
темпо у односу на

својесараднике.Свешточините
наилазинасјајанпријемувашем
окружењу, јериматејаснувизију
и уливате велико поверење.
Добро је да обједините неке
пословнеинтересесаприватним
задовољством.  Уживате у
романтичнимситуацијама.

ШКОР ПИ ЈА: Налази
тесеуфазикреатив
ног успона и стало
вамједапобољшате

свој пословни или друштвени
статус. У сусрету са сарадници
мауметеданаметнетесвојапра
вила и не одступате од неких
критеријума које сте зацртали.
Партнер вас наводи на слобод
нијеемотивноизражавање,при
хватите добар подстицај. Парт
нер вас наводи на слободније
емотивноизражавање.

СТРЕ ЛАЦ: Делујете
несигурно или забри
нуто, јер већину сво
јих планова морате

даприлагођавате нановеуслове
које вамнекодиктира.Важно је
дасачуватедобруконцентрацију
како бисте реаговали у правом
тренутку. Затражите нечију
интервенцију при решавању
пословних материјалних или
емотивних дилема. Доживљава
те нову емотивну блискост у
односусавољеномособом.

ЈАРАЦ: Околина
подржава вашеидеје
иуглавномнаилазите
на врло позитивне

коментареодстранеонихкојису
довољно компетентни да дају
својуоцену.Одвассеочекуједа
учинитевишеилибољеоддру
гихуразнимобластима,такода
вам следе бројне активности.
Љубавни догађаји које наслућу
јете за вас имају неку необичну
драж и уносе слатки немир у
односсапартнером.

ВОДО ЛИ ЈА: Упорно
покушавате да про
мените одређене
околностиидаутиче

те на нечије мишљење. Међу
тим, погрешна тактика на којој
упорно инсистирате доноси и
негативнерезултате.Некоћевас
ставитипредсвршенчининеће
вам дозволити одлагање обаве
за.Избегавајтеновефинансијске
позајмице и смањите своје
потрошачкеапетите.Стваривам
измичуконтроли.

РИБЕ: Имате добру
вољуиулажетевели
ку енергију у спрово
ђење планова које

стезацртали.Уместодасеизла
жете непотребном ризику или
фаворизујететакмичарскиоднос
саоколином,бољеједаприла
годите свој стил понашања.
Вољена особа уме лако да вас
подстакне на снажне изливе
емоција и на узајамну размену
страсти.

VREMEPLOV
22. но вем бар

1497. Тражећи морски пут у
Индију, Португалац Васко да
Гамапостаопрвиморепловац
којијеопловиоРтдобренаде,
накрајњемјугуАфрике.
1963.УградуДаласу,уТекса
су, САД, убијен председник
САД Џон Фицџералд Кенеди.
ЗаатентатосумњиченЛиХар
ви Освалд, ког је два дана
касније у полицијској станици
убиоЏекРуби.

23. но вем бар
1855. У Сенти рођен Стеван
Сремац, најизразитији пре
дставник српске хумористичке
прозеиједаноднајзначајнијих
писацасрпскогреализма.
1889. У салону Пале ројал у
Сан Франциску постављен
првиџубокс.

24. но вем бар
1642. Холандски морепловац
Абел Јансон Тасман јужно од
Аустралије открио острво и
назвао га Ван Дименова
Земља, касније њему у част
названоТасманија.
1859.Објављенакњигаенгле
ског природњака Чарлса Дар
вина“Порекловрста”.

25. но вем бар
1915.Врховнакомандасрпске
војске у Првом светском рату
донела јеодлукуоповлачењу
трупапрекоЦрнеГореиАлба
није.Уповлачењувојникапра
ћених избеглицама, живот је
изгубило више од 240.000
људи. На Крф је савезничким
бродовима пребачено 135.000
војника, којисуопорављении
реорганизовани наставили
борбе на Солунском фронту
нареднегодине.

26. но вем бар
1940. Немци су у окупираној
Варшави у Другом светском
рату почели да ограђују део
града од којег су направили
гетозаокополамилионапољ
скихЈевреја.
1942. У Бихаћу је у Другом
светском рату основано Анти
фашистичко веће народног
ослобођења Југославије, а 54
делегатасуизабралаИзвршни
одборАВНОЈа са дрИваном
Рибаромначелу.

27. но вем бар
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,ХрватаиСловенаца.

28. но вем бар
1830. У Београду, на Ташмај
дану, уприсуству кнезаМило
шаибеоградскогпаше,свеча
но прочитан хатишериф тур
ског султана Махмуда ИИ о
аутономији Србије. Турци
потомпродалиимањаСрбима
инапустилиБеоград.

HOROSKOP

Сре да, 22. (9)  новем бар
Св.муч.ОнисифориПорфирије;
Св.НектаријеЕгински

Четвр так, 23. (10)  новем бар
Свети апостоли Олимп, Ераст,
Радионидугисњима

Петак, 24. (11)  новем бар
СветимученикМина;Светикраљ
СтефанДечански

Субо та, 25. (12)  новем бар
Свети Јован Милостиви; Препо
добниНилСинајски

Неде ља, 26. (13)  новем бар
СветиЈованЗлатоусти

Поне де љак, 27. (14) 
новем бар

Свети апостол Филип (Божићне
покладе)

Уто рак, 28. (15)  новем бар
Свети мученици Гурије, Самон и
Авив(Почетакпоста)

Crkveni
kalendar

• Ми смо нај број ни ји 
народ на Бал ка ну. Ника
ко да се сабе ре мо.
• Гене ра ци је које дола зе 
на про пу то ва њу су кроз 
ову земљу.
• Кад куц не зад њи час, 
баби не пома же што је 
глу ва.

По сни ро лат
Са стој ци: минерална вода 200

мл, 8 кашика брашна, 2 кашичице
прашка за пециво, 200 г спанаћа,
кашичицасоли.Зафил:поснимајо
нез100 г, куванирендани кромпир,
двекиселецрвенепаприке.

При пре ма: У посуду ставите
минералну воду, додати брашно
помешаним са прашком за пециво,
обарени и исецкани спанаћ и со.
Свеумутитимиксеромданемагру
двица. Плех обложити папиром за
печењеисипатисмесу,поравнатии
пећина200Цоко10минута.Врућу
кору уролати заједно са папиром и
оставити док не направите фил.
Куваникромпиризрендајте,додајте
поснимајонез,посолите,побибери
теидодајтеисецканукиселуцрвену
паприку. Сјединити, па премазати
ролат. Увијте цео ролат, а затим га
уролајте у алу фолију, затежући.
Оставите најмање два сата да се
повежусастојци.
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САВЕЗ СПОРТОВА ИНЂИЈЕ

Дре со ви на поклон
Усклопуакције,којуФудбалски савез Србије

спроводиуназадгодину
данаусреду,15.новембрау
просторијамаСавеза 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

ралнисекретарФССистакао
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
сеситуацијиналазеклубови,
поготовооникојисеналазеу
мањим срединама. Тешко је
доћидонеопходнихусловаза
постизање врхунских резул
тата, али ово је један знак
пажњеиуважавањаистакао
јеШурбатовићидодао:
 Поред ове акције, води

мо и ону која се тиче поста

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

маСавезаспортоваопштине
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
српскогфудбала  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.
Мисетренутноналазимо

на првомместу 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.

Ком пле ти дре со ва за 10 клу бо ва

Уорганизацији Канцеларије за
младе општине Шид, а под
покровитељствомМинистарства

омладинеиспорта,прошлогпеткајеу
Вишњићеву организован  програм
„Искорачи и Ти! Спортски. Здраво.
Безбедно.“Циљпројектаједаседеца
имладиупознајусаспортомиспорт

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

представљено је кајакаштво 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.

ВИШЊИ ЋЕ ВО Упо знај мо спо рт

ОДБОЈ КА

Визу ра у Лиги 
шам пи о на
Премажребукојије17.новем

браодржанумосковскомхотелу
„Карлтон Риц“ одбојкашице
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
уПловдивуиКазању. Фебруар
је резервисан за домаћинства
ДинамуиМарициинакрајусле
ди путовање у Шћећин, где је
пољски шампион био домаћин
последњихгодина.

КОШАРКА

Но ви тре не р
ЖељкоШуштершић кошарка

шкистручњакизНовихБанова
ца јеновитренеркошаркашица
Старе Пазове. Шуштершић је
оснивач кошаркашког клуба
ОмладинацуНовимБановцима,
аупоследњевремејерадиокао
координатормлађихселекцијаи
водио кадетски тим.Поред тога
Шуштерчић је у два наврата
радио као тренер уНемачкој, 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.
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Бач ка То плоа: ТСЦ – ЧСК
Пивара0:0;Ја го ди на:Јагодина
–Металацсуигралиупонеде
љак; Бе о град: Синђелић –
Будућност 1:0; Но ви Па зар:
НовиПазар–Динамо2:1;Кра
гу је вац:Раднички(К)–Бежани
ја1:1;Зе мун:Телеоптик–Про
летер 4:0; Ин ђи ја: Инђија –
Раднички (П) 1:0;Ужи це: Сло
бода–Темнић2:0.

01.Динамо 14 10 2 2 23:9 32
02.Металац 13 8 2 3 16:6 26
03.Пролетер 14 8 2 4 22:15 26
04.Синђелић 14 6 6 2 14:10 24
05.Радни.(К) 14 6 4 4 14:12 22
06.ТСЦ 14 5 6 3 14:10 21
07.Инђија 14 6 3 5 16:15 21
08.Н.Пазар 14 4 7 3 14:13 19
09.Слобода 14 5 3 6 11:18 18
10.Будућност 14 4 4 6 15:14 16
11.Бежанија 14 4 4 6 18:20 16
12.ЧСКПивара 14 3 5 6 15:21 14
13.Телеоптик 14 3 4 7 14:16 13
14.Темнић 14 3 4 7 11:19 13
15.Радни.(П) 14 3 2 9 11:19 11
16.Јагодина 13 2 4 7 7:18 10

При гре ви ца: Братство 1946
–Раднички(СМ)3:2;Су бо ти ца:
Бачка 1901 – Железничар 1:1;
Зре ња нин: Раднички (З) –
Дунав 2:0; Но ви Ба нов ци:
Омладинац–Раднички(Ш)4:0;
Бе о чин: Цемент – Раднички
(НП)2:0;Оџа ци:Оџаци–Борац
1:2; Бе чеј: Бечеј 1918 – Мла
дост(БЈ)4:1;Пан че во:Динамо
1945–ЦрвенаЗвезда0:0.

01.Бечеј1918 14 13 0 1 46:9 39
02.Динамо 14 10 1 3 24:5 31
03.Омладинац 14 9 2 3 25:15 29
04.Цемент 14 9 1 4 25:17 28
05.Борац 14 8 3 3 22:14 27
06.Братство 14 8 2 4 25:11 26
07.Радни.(З) 14 8 1 5 25:18 25
08.Оџаци 14 7 1 6 18:20 22
09.Железн. 14 6 2 6 15:13 20
10.Млад.(БЈ) 14 5 4 5 20:23 19
11.Радни.(НП) 14 6 1 7 17:20 19
12.Ц.Звезда 14 3 3 8 16:28 12
13.Дунав 14 2 3 9 16:29 9
14.Бачка1901 14 1 5 8 12:27 8
15.Радни.(Ш) 14 1 1 12 11:49 4
16.Радни.(СМ) 14 0 2 12 7:26 2

Ди вош: Хајдук (Д) – Кабел
2:3;Но виСад:Славија–Хајдук
(Б)1:0;Бе ле гиш:Подунавац–
Јединство0:0;Чу руг:Хајдук(Ч)
– Купиново 4:0;Каћ: Југовић –
Слога (Т) 1:1;Ла ћа рак: ЛСК –
Сремац5:2;Шај каш:Борац(Ш)
– Борац (НС) 2:1; Но ви Сад:
Индекс–Слога(Е)0:1.

Мар тин ци: Борац (М) –
Рудар 3:3; Пу тин ци: ПСК –
Јадран 1:0; До њи Пе тров ци:
Слобода–Будућност4:2;Ру ма:
Први Мај – Подриње 1:4;
По пин ци: Напредак – Словен
2:0;Кле нак:Борац(К)–Парти
зан 3:0; Ада шев ци: Граничар
1923 –Љуково 5:0;Хрт ков ци:
Хртковци–Железничар2:0.

01.Подриње 14 12 0 2 31:11 36
02.Граничар 14 11 1 2 33:15 34
03.Слобода 14 10 1 3 20:9 31
04.ПрвиМај 14 7 5 2 36:13 26
05.Железн. 14 7 4 3 29:12 25
06.ПСК 14 7 4 3 20:11 25
07.Борац(К) 14 7 3 4 24:15 24
08.Рудар 14 7 1 6 22:25 22
09.Напредак 14 4 2 8 17:23 14
10.Будућност 13 4 1 8 21:28 13
11.Хртковци 14 3 4 7 19:35 13
12.Борац(М) 14 3 3 8 18:26 12
13.Партизан 14 4 2 8 13:26 11
14.Љуково 14 3 1 10 10:27 10
15.Јадран 13 2 2 9 6:28 8
16.Словен 14 1 4 9 14:29 7

Ман ђе лос: Фрушкогорац –
Полет 1:3; Би кић До: Бикић
Дол–Брестач1:1;Обреж:Гра
ничар(О)–Младост1:0;До њи
Пе тров ци: Доњи Петровци –
Слобода 11:2; Жар ко вац:
Напредак – Фрушка Гора 1:0;
Чал ма: Слога – Доњи Срем
20151:1;Ку змин:Граничар(К)
–ЗекаБуљубаша1:1;Срем ска
Ми тро ви ца: Митрос – Хајдук
3:2.

01.Слога(Е) 14 11 2 1 31:8 35
02.Јединство 14 9 5 0 33:9 32
03.Борац(Ш) 14 8 5 1 35:21 29
04.Хајдук(Ч) 14 7 3 4 24:15 24
05.Хајдук(Д) 14 7 3 4 23:20 24
06.Слога(Т) 14 7 3 4 20:19 24
07.Кабел 14 6 5 3 22:18 23
08.Борац(НС) 14 6 2 6 17:15 20
09.Подунавац 14 5 3 6 20:19 18
10.Југовић 14 4 3 7 22:29 15
11.Индекс 14 3 5 6 14:17 14
12.ЛСК 14 4 2 8 27:35 14
13.Сремац 14 3 3 8 17:28 12
14.Славија 14 3 2 9 14:35 11
15.Хајдук(Б) 14 3 1 10 12:23 10
16.Купиново 14 1 3 10 10:30 6

01.Напредак 14 10 2 2 38:10 32
02.Полет 14 10 1 3 42:13 31
03.Грани.(О) 13 10 0 3 22:17 30
04.Д.Петровци 14 9 2 3 46:15 29
05.Фрушк. 14 7 3 4 25:22 24
06.Младост 13 7 2 4 23:18 23
07.Слога 14 6 3 5 22:19 21
08.Митрос 14 6 3 5 20:20 21
09.Хајдук 14 5 4 5 27:23 18
10.Ф.Гора 14 5 3 6 24:27 18
11.Брестач 13 5 2 6 19:33 17
12.Д.Срем 13 3 4 6 17:21 13
13.БикићДол 14 4 1 9 17:20 12
14.ЗекаБуљу. 14 3 2 9 20:34 11
15.Гранич.(К) 14 1 3 10 10:37 5
16.Слобода 14 1 1 12 16:59 4

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА СРЕМСРЕМ СКА ЛИ ГА

Зе мун: Земун – Мачва 1:0;
Лу ча ни: Младост – Раднички
2:2;Бе о град:ЦрвенаЗвезда–
Рад 6:1; Кру ше вац: Напредак
–Чукарички1:2;Но виСад:Вој
водина–Радник0:0;Бе о град:
Вождовац – ОФК Бачка 2:0;
Су бо ти ца:СпартакЖК–Борац
3:1; Ива њи ца: ЈаворМатис –
Партизан0:2.

01.Ц.Звезда 17 15 1 1 42:4 46
02.Партизан 17 13 3 1 37:13 42
03.СпартакЖК 17 9 5 3 33:19 32
04.Вождовац 17 9 4 4 28:14 31
05.Војводина 17 9 4 4 21:13 31
06.Чукарички 17 9 4 4 18:13 31
07.Раднички 17 6 6 5 21:27 24
08.Напредак 17 7 2 8 27:25 23
09.Радник 17 6 4 7 19:27 22
10.Младост 17 5 5 7 22:23 20
11.Земун 17 4 6 7 12:20 18
12.Мачва 17 5 1 11 20:30 16
13.ОФКБачка 17 3 4 10 14:30 13
14.Јавор 17 3 2 12 10:26 11
15.Рад 17 3 2 12 15:37 11
16.Борац 17 3 1 13 13:31 10

СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

АТЛЕ ТИ КА

Успе си митро вач ких атле ти ча ра
МиркоМаунаатлетичарАК „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.
КросуПартизана који јеове годинебио
веомапосећен,са јакомконкуренцијом,
уз велики број публике ишироким про
грамом трка.Освојено је петмедаља у
различитимкатегоријама.
У трцисениоркина3000метарасре

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 свомпрвомнаступу за „Срем“Дејан
Тураносвојиоседмоместо.
СараБертокјеутрцистаријихпионир

кина1000метараосвојилаврлодобру
петупозицијуувеомадинамичнојибор
бенојтрцисапунопроменаиубрзања.
ТеодораЈоксимовићјеутрцидевојчи

ца2007.годиштабиладевета,аДушан
Петровић у трци старијих пионира на
1000метарапетнаести.

Мирко Мауна, први слева
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GLUMICA JELENA JANKOVI]: Pozori{te se vra}a ku}i

Otvoren
podvo`wak 
u Sremskoj 
Mitrovici

\OR\E RADINOVI]:
Stabilan buxet

stabilna op{tina

Свим гра ђа ни ма Руме чести та мо 
пра зник Општи не, 24. новем бар,
Дан ује ди ње ња, као и сла ву гра да
Св кра ља Стефанa Дечан ског

Пред сед ник Општи не Рума
Сла ђан Ман чић

Пред се ник СО Рума
Сте ван Кова че вић

SVETLOSTI CARSKOG GRADA:


