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Нов ЦТ апарат у Митровачкој болници

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ПОСЕТА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА
ЗА ЗДРАВСТВО Др ЗОРАНА ГОЈКОВИЋА

Купљен нов скенер

У

Општој
болници
Сремска
Митровица почео је са радом
нов, савремени ЦТ – 16 слојни
апарат марке Philips, са додатном
опремом, за чију набавку је средства
обезбедио Покрајински секретаријат
за здравство, у износу од 32.689.000
динара.
Тим поводом је прошлог четвртка,
30. августа, болницу посетио покра
јински секретар за здравство доц.
др Зоран Гојковић. Конференцији за
медије су присуствовали директор
Опште болнице Сремска Митровица
др Живко Врцељ, помоћник покра
јинског секретара др Снежана Боја
нић Стојић и градоначелник Сремске
Митровице Владимир Санадер.
Митровачка болница имала је
великих проблема са честим кваро
вима ЦТ апарата последњих годи
на, те су лекари били принуђени да
хитне пацијенте шаљу у друге уста
нове на ЦТ дијагностику, што је изи
скивало додатне трошкове, као и да
формирају дужу листу за заказива
ње, што свакако није популарно и
представља додатно оптерећење за
пацијенте.
– Покрајинска влада је ове годи
не из буџета Аутономне покрајине
Војводине издвојила значајна сред

ства за рад Опште болнице у Срем
ској Митровици. Пре годину дана
смо обећали да ћемо набавити нов
ЦТ апарат и он је инсталиран и већ
је започето са радом. То је један од
најсавременијих уређаја који ће пру
жити максималну, објективну дијаг
ностичку слику свих патолошких
стања и више неће бити ситуац
 ија и
случајева да се на најоб
 ичније пре
гледе пацијенти шаљу колима хит
не помоћи у Нови Сад или Београд,
каже Гојковић.
Компјутеризована
томографија
или скраћено ЦТ је радиолошки пре
цизна метода снимања, незамен
љива у ургентним стањима као и у
рутинској клиничкој пракси. Користе
ћи компјутерски обрађене рендген
ске зраке, добијају се пресеци тела
величине једног милиметра.
Набавком новог апарата на добит
ку су сви пацијенти којима је потреб
на ова врста дијагностичке услуге и
у болници очекују да, максималним
ангажовањем лекара специјалиста
радиологије и РТГ техничара, листа
чекања буде анулирана, а извешта
ји прецизнији и јаснији. Стављањем
у функцију новог ЦТ апарата, у току
године, могуће је урадити и до 6.000
прегледа. Ово је велики помак у

дијагностици за болницу у Сремској
Митровици, за запослене и корисни
ке здравствене заштите.
– Од огромног значаја је и то да у
болници тренутно постоји изузетно
стручан кадар који може да ради на
оваквом типу апарата. Оно на чему
ми инсистирамо, а што је овим апа
ратом сада и могуће, је да сви наши
озбиљни дијагностички апарати буду
умрежени и да колеге из свих Општих
болница у Војводини, из терцијарних
здравствених установа, из Клиничког
центра, Института, могу међусобно
да комуницирају и, путем интернета,
размењују информације о пацијенти
ма, истакао је Гојковић.
У последњих годину и по дана,
инвестиције покрајинске Владе у
Општу болницу Сремска Митровица
превазилазе 115 милион
 а динара.
Директор Врцељ је рекао да се тре
нутно климатизују операцион
 е сале
и полуинтензивни блок, као и да ће
убрзо уследити набавка још неких
дијагностичких апарата који недоста
ју или су често подложни кваровима.
Ову установу очекују нова улагања
у опрему, санацију техничких систе
ма и реконструкцију простора, како
би грађани Срема имали најбољу
могућу здравствену услугу.
Т. С.
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Птица додо
и друге будале

Тај дилбер, Земан,
иначе има обичај да
„у шали“ упери оружје у
новинаре, па му је једном
приликом чак и Путин
рекао да се новинари
не ликвидирају ако их
на конференцију дође
велики број, већ се изда
мање акредитација

Д

невни лист Политика је у броју од 31. августа на другој
страни објавила текст под насловом „Земан: Жао ми
је што новинари нису истребљени као птица додо“. У
краћем, веома живописном штиву говори се о томе како се
председник Чешке Милош Земан пожалиo на редовном
годишњем саветовању чешких амбасадора што локални
новинари још нису истребљени као птица додо, иначе
нелетачица са Маурицијуса, коју су истребили холандски
морнари у 17. веку. „Убеђен сам да је интелигенција чешких
новинара на нивоу птице додо“, рекао је Земан и додао
како је та птица живела на Мадагаскару. У тексту се даље
каже како је позив на истребљење новинара била неслана
шала.
Не знам како се у Чешкој председници иначе шале са
новинарима. Можда је то заиста њихов локални обичај.
Мени у том тексту ништа није било смешно, па чак ни то
што председник не зна на ком острву је заправо живела та
птица.
Ово је 2018. година, година у којој се на неки начин обе
лежило 50 година Прашког пролећа. Тада су се Чеси побу
нили против руске доминације, умало не рекох, окупације.
Додуше, окупација је дошла мало касније, чини ми се у
августу. Руски тенкови су ушли у Чехословачку и то је био
крај побуне. После су сви побегли у мишију рупу, а неки у
иностранство, до пада Берлинског зида. Несретни Јан
Палах се самоспалио, али на њега су одавно сви заборави
ли.
И сад, 50 година после побуне, скоро 30 година после
пада зида, где смо сви, па и Чеси са својим председником
на челу? Због чега су се Чеси уопште бунили? Да би им
данас лик као што је Земан био председник? Због чега су
Мађари још 1956. дигли устанак против Руса и падали под
тенкове у Будимпешти, а при том их је изгинуло на хиља

де? Због чега су биле све те побуне са људским жртвама?
Ваљда због тежње за слободом, не знам. То ја онако наив
но мислим. Можда су се сви они бунили против Руса само
да би „отишли Немци а дошли Сремци“, односно да би сад
мало Мађари били главни у Мађарској, Чеси у Чешкој, Сло
ваци у Словачкој и тако даље... О дивне и миле национ
 ал
не државе, како сте само красне!
И добро, срушили сте зид, комунизам отерали дођавола,
Русе скоро, ал не скроз, и онда изаберете неког Земана
који ће да отвара сезону лова на људе, неког Орбана, који
опасује државу бодљикавом жицом. Лепо. Мора бити да је
сјајан осећај имати таквог председника. Тај дилбер Земан
иначе има обичај да „у шали“ упери оружје у новинаре, па
му је једном приликом чак и Путин рекао да се новинари не
ликвидирају ако их на конференцију дође велики број, већ
се изда мање акредитација. Не знам да ли је тако, али тако
бар пише Политика.
суштини, брига мене за чешког председника и Чехе,
они су га бирали па нек уживају. Мене занима како су
уопште могли да изаберу тако неку луду? Како један
народ који у суштини има слободарски дух, може доћи под
утицај тако опскурних ликова као што је дилбер Земан? То
је застрашујуће. Чињеница да цео народ може да оде по
блинту. А тога смо се кроз историју нагледали, и ништа из
историје нисмо научили. Види под Хитлер.
Дакле, све је то танка покорица, демократија је чудна
зверка, само за богате људе и богата друштва. Једино тамо
она има смисла. Слободни избори и вишепартијски систем
у земљама некадашњег источног блока су душу дали да се
власти дочепају неки земани, орбани, качињски... Па да
онда они буду већи Руси од Руса, да видиш народе како
гази мађарска, чешка ... (допиши по вољи) чизма, а тек како
бије демократија. Руси су били мале маце.

У
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Најмлађа ученица Ивана Чугуровић и најстарија ученица Јелена Дејановић на отварању школе

МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА

Свечано отворена нова школа
Н
ова школска година у
Мачванској Митровици
почела је у новој згра
ди Основне школе „Добросав
Радосављевић Народ“. Шко
ла у којој ће од сада наста
ву похађати мали Мачвани,
свечано је отворена у поне
дељак, 3. септембра, уз при
суство заменика покрајинског
секретара за образовање,
прописе, управу и национал
не мањине Милана Коваче

вића, министра пољопривре
де Бранислава Недимовића,
као и градоначелника Срем
ске Митровице Владимира
Санадера и бројних пред
ставника локалне самоупра
ве.
Министар Недимовић изра
зио је задовољство тиме што
је оно што је планирано сада
и реализовано.
– Када довољно желиш, све
је могуће. Људи из Мачван

ске Митровице и њених шест
села су довољно желели да
имају овако лепу школу. Срце
ми је пуно, и много година
смо радили да бисмо оства
рили ово. Није било лако.
Морали су да се стекну усло
ви, да имамо довољно нов
ца да можемо да изградимо
овако нешто, и ми смо у томе
успели – рекао је Недимовић
и за следећу годину најавио и
изградњу нове фискултурне

Бранислав Недимовић, Владимир Санадер, Милан Ковачевић и Томислав Јанковић

сале у овој школи.
Градоначелник Владимир
Санадер изјавио је да је ово
трећи у низу капиталних обје
ката у Сремској Митровици.
– Овај објекат је можда нај
мање коштао, али има најве
ћу вредност. Велика је ствар
улагање у образовање, јер то
је улагање у будућност. Ово
није обична зграда, већ место
где ће будуће генерације сти
цати знања и вештине. Ми

Срце ми је пуно,
и много година
смо радили
да бисмо
остварили ово.
Није било лако.
Морали су да се
стекну услови, да
имамо довољно
новца да
можемо да
изградимо овако
нешто, и ми смо у
томе успели, рекао
је Бранислав
Недимовић
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АКТИВНОСТИ ПОЛИЦИЈЕ

У фокусу ђаци прваци

Н

а почетку и у току нове
школске године, при
падници
Полицијске
управе у Сремској Митровици
предузимаће низ превентив
них мера и активности у циљу
унапређења
безбедности
ученика основних и средњих
школа и безбедности школске
имовине.
Саобраћајни
полицијски
службеници ће у току месеца
септембра обављати појачане
контроле саобраћаја на путе
вима, улицама и раскрсница
ма у зонама школа, којима се
најчешће крећу ученици при
доласку у школу и по поврат
ку кући. По потреби, акција ће
бити настављена и у октобру.
Појачане контроле саобра
ћаја биће посебно усмерене
на санкционисање прекршаја
вожње недозвољеном брзи
ном и непропуштање пешака,
посебно ђака, на обележеним
пешачким прелазима.
Највећа пажња биће посве
ћена ђацима-првацима, који
ма ће саобраћајна полиција
пружати помоћ на прилазима
школама. У септембру и окто
бру, њима ће бити одржана
серија предавања о безбед

Нова школа дочекала ученике

ћемо се као Град борити да
наш концепт Град на две оба
ле у потпуности заживи. Ово
је први објекат јавне намене
који смо изградили у том пла
ну. Усвојили смо и нови план
детаљне регулације који ће
омогућити да се Мачванска
Митровица развија – рекао је
Санадер приликом обраћа
ња присутнима.
Председник
Скупштине
Града Томислав Јанковић,
овом приликом захвалио
се министру Недимовићу и
заменику ресорног покрајин
ског секретара Милану Кова
чевићу што су препознали
значај овог пројекта, као и
градоначелнику Владимиру
Санадеру који, према њего
вим речима, ради на обезбе
ђењу средстава за изградњу
нове фискултурне сале.
Заменик
покрајинског
секретара за образовање,
Милан Ковачевић, изјавио је
да је план за изградњу ове
школе договорен 2016. годи
не, и није крио задовољство
због успешног завршетка
радова.
Укупна вредност радова
је око 120 милиона динара у
првој фази, од чега је најве
ћи део финансирала митро
вачка локална самоуп
 рава,
а остатак је финансиран уз
помоћ Министарства привре
де и Министарства просвете,
као и Покрајинског секретари
јата за образовање.
Директор ОШ „Добросав
Радосављевић Народ“, Сла
ђан Папић, изјавио је да му
је најдраже да види срећ

ном учешћу у саобраћају.
Такође, у близини школа
полиција ће појачати патрол
но-позорничку
делатност,
посебно на местима где су
уочени чешћи безбедносни
догађаји, у циљу сузбијања
и откривања евентуалних
кривичних дела, посебно са
елементима насиља и у вези
поседовања и продаје опојних
дрога.
Школски полицајци интен
зивно ће обилазити школе у
циљу пружања помоћи и ефи
касније заштите ученика и
школске имовине.
У
оквиру
превентивног
рада, припадници Полицијске
управе у Сремској Митровици
и Одељења за ванредне ситу
ације, у сарадњи са школским
управама на подручју Срема,
настављају реализацију про
јекта Основи безбедности
деце, започетог у септембру
прошле школске године, у
циљу развоја безбедносне
културе ученика - едукације
о безбедносним ризицима и
претњама којима могу бити
изложени, начинима превен
ције и вештинама остварива
ња безбедносне заштите.

ЈКП КОМУНАЛИЈЕ

Резултати анализе савске воде
Слађан Папић

ну децу која јуре ходницима
школе.
– Генерације Мачвана су
своје основно образовање
завршиле у овој школи. Тако
је ово био пројекат њихо
вих тежњи. Многи покушаји
за изградњу нове школске
зграде били су безуспешни,
али сада ипак поносно сто
јимо испред зграде у којој је
са сваком циглом уграђена
неизмерна захвалност они
ма који су нам то омогућили
– рекао је Слађан Папић.
Читава церемонија отва
рања школе употпуњена је
пригодним програмом који су
припремили њени ученици, а
сви присутни могли су да ужи
вају у музичким и сценским
перформансима у извођењу
мачванских малишана. Стару
зграду школе заувек је затво
рила њена најстарија жива
ученица Јелена Дејановић, а
нову зграду свечано је отво
рила најмлађа, Ивана Чугу
ровић.
Н. Милошевић

Јавно комунално предузеће
Комуналије Сремска Митро
вица обавештава грађане о
резултатима анализе савске
воде, коју је извршио Завод
за јавно здравље Сремска
Митровица. Анализа савске
воде је извршена дана 28.
августа 2018. године и то на
тачк ама узорковања: Мала
плажа, почетак плаже, Богаз,
Диспанзер.
Узорковањем и анализом
физичко-хемијских и микроби
олошких параметара савска
вода на наведеним локалите
тима одговара захтевима
Уредбе о граничним вредно
стима загађујућих материја у
површинским водама и под
земним водама и седименту и
роковима за њихово достиза
ње.

Препоруке за здравствено
безбедно купање: избегавати
роњење, гњурање, прскање,
скакање и гледање у води,
приликом уласка у воду посте
пено се расхладити, обавезно
се туширати чистом водом са
тушева након изласка из сав
ске воде, вршити надзор над
купањем мале деце (у плића
ку је вода најзагађенија),
после кише и олује не купати
се 2-3 дана, забранити при
ступ домаћим животињама.
Молимо све суграђане да
се у току боравка на плажи
придржавају правила забране
игре с лоптом у води и пешча
ном делу плаже обележеном
знаковима забране, како не
би ометали одмор и рекреаци
ју посетилаца Градске плаже у
Сремској Митровици.

Јавни превоз
Градска управа за саобаћај,
комуналне и инспекцијске
послове у Сремској Митрови
ци обавештава све кориснике
годишњих легитимација за јав
ни превоз, а које су важиле од
31. августа 2017. године, до
31. августа ове године, да оне
сада важе до 30. септембра.

То значи да све категорије
путника који су имали беспла
тан превоз могу да се возе са
важећим путним исправама, а
остале категорије (запослени,
пензионери и ученици сред
њих школа) потребно је да
изваде само месечне марки
це.

5

6

M NOVINE

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

5. SEPTEMBAR 2018.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Бољи услови у
митровачким школама
Имамо нову школу
у Мачванској
Митровици, почетак
градње нове
ОШ „Јован Поповић“,
и тиме шаљемо поруку
да је образовање
Граду Сремска
Митровица изузетно
важно, да је оно на
првом месту, и да нам
је циљ да се наши
предшколци, основци
и средњошколци
школују у најбољим
могућим условима,
рекао је Илија Недић

Биљана Цвијетић и Илија Недић

Н

ачелник Градске управе за
образовање, културу и спорт у
Сремској Митровици Илија
Недић и заменица градоначелника
Светлана Миловановић, обишли су
прошлог петка, 31. августа, завршне
радове на појединим образовним
установама који су током лета изво

Светлана Миловановић и Негован Николић

ђени под покровитељством Покра
јинског секретаријата за образова
ње, прописе, управу и националне
мањине.
У оквиру ових радова, у Митровач
кој гимназији су реновирани подови
и потпуно су реновиране учионице у
подрумском простору, а средства су
уложена и у реновирање других
образовних институција у Граду.
Према речима начелник а Илије
Недића, улагање у образовање на
овај начин од велике је важности за
Сремску Митровицу.
– Трудили смо се да овај школски
распуст искористимо за сређивање
простора, како би наши ученици
спремно дочекали почетак школске
године. Средства за Гимназију изно
се 6.970.000 динара, и добила их је
на конкурсима Покрајинског секрета
ријата за образовање и Министар
ства образовања. Затим, имамо уре
ђење ОШ „Јован Поповић“, односно,
уређење дворишног простора издво
јеног одељења у Великим Радинци
ма. Уређена је и фискултурна сала
ОШ „Слободан Бајић Паја“, за шта је
издвојено 2.900.000 динара, затим,
ШОСО „Радивој Поповић“, која је
добила средства у висини од 370.000
динара за уређење ентеријера две
учионице. Такође, у ПУ Цврчак доби
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јена су средства у висини од три
милиона динара за сређивање тоа
лета за наше малишане – рекао је
Недић и додао да је задовољан ста
њем објеката на почетку школске
године.
– Имамо нову школу у Мачванској
Митровици, почетак градње нове
ОШ „Јован Поповић“, и тиме шаље
мо поруку да је образовање Граду
Сремска Митровица изузетно важно,
да је оно на првом месту, и да нам је
циљ да се наши предшколци, основ
ци и средњошколци школују у најбо
љим могућим условима – закључује
Илија Недић.
Када је реч о радовима у ШОСО
„Радивој Поповић“, нешто више нам
је рекао директор школе Негован
Николић.
– Искористили смо одсуство уче
ника да се што више припремимо и
прилагодимо њиховим потребама.
Прво што смо урадили, успели смо
да добијемо од Црвеног крста једно
возило, које ће служити за превоз
ученик а са територије Мачванске
Митровице. Школа већ покрива тери
торију Шида, Митровице, а покрива
ћемо и Руму, тако да смо обезбедили
услове за њихов безбедан превоз.
Што се грађевинских радова тиче, уз
помоћ Града и Казнено-поправног
завода успели смо да окречимо про
сторије нашег дневног боравка, а у
својој режији смо окречили учиони
це. Уз помоћ Покрајинског секрета
ријата за образовање успели смо да
променимо намену две гараже које
су биле нефункцион
 алне и претвори
мо их у просторију за пријем ученика
и кабинет за дефектолога. Такође
смо, уз помоћ Града и Спортског
савеза Града Сремска Митровица,
успели да уредимо фискултурну
салу и спортске терене, а уз помоћ
Покрајинског секретаријата за спорт
добили смо кошеве и друге реквизи
те – рекао је Николић.
Истог дана, Илија Недић и Светла
на Миловановић обишли су и обје
кат Цврчак, Предшколске установе
Пчелица. Према речима директорке
ПУ Пчелица Биљане Цвијетић, сви
предвиђени радови су завршени на
време.
– Урађено је свих шест купатила
која су планирана за реконструкцију.
Замењене су комплетне водоводне
и канализационе инсталација, заме
њена је комплетна керамика и поста
вљене су нове санитарије. Могу
рећи да ми је велико задовољство
што ће деца која бораве у овом
објекту нову радну годину почети у
квалитетнијим условима, што је јако
битно за развој њихових здравстве
но-хигијенских навик а – рекла је
Биљана Цвијетић, пожелевши свој
деци срећан почетак нове школске
године.
Н. Милошевић
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Револуција у
изградњи путева

Гради се нов бетонски пут ка гробљу

Н

а територији Сремске Митро
вице, први пут у Србији употре
бљен је потпуно нови принцип
изградње путева, као донација ком
паније Лафарж, а уз помоћ компанија
ЕкстраАут о, Транспорт, Хидротехника,
Срем план и Срем пут. Наиме, протекле
недеље почели су радови на изградњи
новог бетонског пута ка гробљу у Диво
шу, на месту које је становницима овог
села представљало изузетно велики
проблем када је путна инфраструктура
у питању.
Тим поводом, градоначелник Влади
мир Санадер је 30. јула обишао помену
те радове. Овом приликом, он је изра
зио велику захвалност компанијама које
су на овај начин помогле становницима
Дивоша и показале своје друштвено корисно опредељење.
– Коришћењем две специјалне мето
де они ће урадити први пут у Србији
један овакав пројекат. Задовољан сам
што је то баш у Дивошу, где ће ове нове
методе показати све своје предности.
Мештани Дивоша ће решити вишеде
ценијски проблем на овом изузетно
стрмом путу на којем су до сада посто
јали велики проблеми приликом пада
вина. Радови се изводе у дужини од око
300 метара, а сва наша фрушкогорска
места су погодна за ове методе – рекао
је Владимир Санадер приликом оби
ласка и додао да ће ово бити тест од
велике важности, не само за Сремску
Митровицу, већ и за целу Србију.
Председник Савета Месне заједни
це Дивош Младен Малешевић изјавио
је да ће овим пројектом бити решен
вишедеценијски проблем мештана овог
села, јер у време великих падавина ста
рим путем није било могуће доћи до
гробља и до сеоског атара.
Када је реч о поменутим новим мето
дама изградње путева, нешто више нам

је рекао Ђорђе Средојевић из компани
је Лафарж.
– Заједно показујемо нову методу
код нас, израду бетонског коловоза,
од ваљаног бетона, испод којег је под
лога рађена од стабилизоване земље
хидрауличким везивима. Поред тога
што користимо рециклажу, доста опти
мизујемо изградњу путева, а ова мето
да може наћи широку примену и донети
уштеде локалној самоуправи у изград
њи и одржавању путева – рекао је Сре
дојевић, док је Милутин Перуновић из
компаније ЕкстаАуто додао да се овом
методом, пре свега, користе постојећи
материјали са било којег поднебља. Са
предела на којем се гради пут, узимају
се узорци тла, чије особине се анали
зирају у компанији Лафарж, а затим се
одређује на који начин се то тло може
употребити као саставни део будућег
пута.
Што се саме стабилизације тла тиче,
она се врши специјалним хидраулич
ним везивом, специјално дизајнира
ним за ову намену. Конкретно, врши се
стабилизација постојећег тла у слоју
од 20 центиметара. Тло оплемењено
хидрауличним везивом БеоСол гаран
тује постизање жељених чврстоћа, али
и еластичности, неопходних за пројек
товане карактеристике коловозне кон
струкције.
Као друга метода која се користи при
ликом изградње овог пута користи се
технологија ваљаног бетона, која је на
овој траси представљена први пут. Ова
метода у свету се примењује често и
своје квалитете је показала на најзах
тевнијим инфраструктурним пројекти
ма. Путеви изграђени на овај начин су
дуготрајнији, отпорнији на хабање, као
и једноставнији за одржавање, због сво
је отпорности.
Н. Милошевић
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ГРАДИ СЕ повезнИ цевовод Инђија-Бешка

МАРАДИЧКА ЈЕСЕН

Богат програм
и ове године
Традиционална
манифестаци
ја Марадичка јесен биће одржана у
суботу, 15. септембра у Марадику.
И ове године се очекује велики број
излагача традиционалних рукотво
рина, домаћих производа и воћа,
богат културно-уметнички и спортски
програм, као и такмичење у кувању
свињског паприкаша. Сви посетио
ци моћи ће да погледају етно-изло
жбу у оквиру које ће бити приказана
домаћа радиност сеоских удружења
жена Вилин салаш, Класје и многих
других из инђијске општине. Тако
ђе, чланице поменутих удружења,
представиће сувенире и ручне радо
ве, а локални воћари донеће своје
производе. Најављени су насту
пи културно-уметничких друштава,
која ће припремити сплет српских
и мађарских игара. На споменику
палим борцима биће положени вен
ци, а као и сваке године, у оквиру
програма Марадичке јесени, биће
организовано такмичење у кувању
котлића, те се и ове године очеку
је велики број екипа. Организација
манифестација припала је ове годи
не Месној заједници Марадик, која
је добила подршку Туристичке орга
низације општине Инђија и локалне
самоуправе. Како најављују орга
низатори, поред забавних садржаја
планирани су и спортски, односно
пријатељска утакмица ФК Слога из
Марадика и клуба Дунав из Новог
Сланкамена.
М. Ђ.

Завршетак радова
до краја године

Ускоро почиње изградња повезног цевовода Инђија-Бешка

Р

асписана је јавна набавка за
извођача радова, који ће бити
ангажован на изградњи пове
зног цевовода Инђија-Бешка, а затим
ће кренути и први радови. Председник
Општине Инђија потврдио је недавно
да ће изградња цевовода бити завр
шена до краја ове године.
– Очекује се да ће радови, уколи
ко временске прилике дозволе, бити
завршени за 60 дана. Потрудићемо
се да читав посао завршимо пре зим
ског периода – каже Владимир Гак,
председник општине Инђија и додаје
да ће становници Бешке и Чортанова
ца бити задовољни након завршетка
радова, јер их очекује боље водоснаб
девање.
Гак је подсетио да је потписано око
200 уговора за прикључке на водовод

ну мрежу у Чортановцима, што је тре
ћина од укупно предвиђеног броја.
– Трудићемо се да у сваком селу
инђијске општине континуирано ула
жемо, небитно да ли се ради о пар
кингу или домовима културе. Тако
ћемо врло брзо кренути у радове на
изградњи паркинг простора у центру
Марадика, затим асфалтирање улице
1. новембар у Љукову и многе друге –
истакао је први човек општине Инђија
и додао, да ће у сваком селу, из месе
ца у месец, бити реализовани одре
ђени радови, подсећајући да ускоро
почиње највећи инфраструктурни
пројекат икада реализован у тој срем
ској општини, а реч је о асфалтирању
преко 40 километара неасфалтира
них улица у свим насељима општине
Инђија.
М. Ђ.

ОСВАНУО ЈОШ ЈЕДАН МУРАЛ У ИНЂИЈИ

Лик Михајла Пупина
на истоименој школи

О

сим лика Николе Тесле,
Инђијци ће убудуће
моћи да виде и Михајла
Пупина, и то у центру града на
зиду средње техничке школе,
која и сама носи назив помену
тог српског научника. За нови
мурал на школском зиду заслу
жни су млади уметници Дејан
Ивановић-Wuper из Инђије и
Никола Михајловић из Београ
да. Њих двојица су, за само
неколико дана, осликали школ
ски зид и украсили га муралом
који изгледа импресивно, око
чега се слажу и представници
средње школе, као и много
бројни грађани који застају не
би ли погледали поменуто
уметничко дело. 
М.Ђ.

Мурал Михајла Пупина на зиду истоимене школе у Инђији
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ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗ КИНЕ

Унапређење сарадње

П

олитичка и привредна
делегација из кинеског
града Тјенцин и округа
Хебеј недавно је боравила
по трећи пут у Инђији, како
би у непосредном разговору
са представницима локалне
самоуправе сазнали више
детаља о свим могућности
ма и предностима које ова
општина нуди инвестито
рима. Председник Општи
не Инђија Владимир Гак,
упознао је госте из Кине са
чињеницом да ових дана
очекује потписивање осме
инвестиције, за непуне две
године, што је јасан пока
затељ колико је Инђија
постала привредно дина
мична средина. Указујући
на повезаност две државе,
председник општине је под
сетио да један део деони
це брзе пруге, која пролази
кроз Инђију, граде управо
кинеске фирме, као и да све
више кинеских компанија
долази у нашу земљу.
Власници компанија из
Кине исказали су жељу за
проширење својих произ

Кинеска делегација у посети општини Инђија

водних капацитета у Срби
ји. Обилазећи индустријску
зону, председник удружења
привредника града Тјен
цин, Ју Ксе Јун рекао је да
је Инђија једна од најбо
љих локација за инвестира
ње у Србији и региону. Он
је додао да постоје велике
могућности за остваривање

Спојени Инђија
и Нови Карловци

У

скоро би требала да почне изградња пешач
ко - бициклистиче стазе од првог кружног
тока на излазу из Инђије до Аутлет-,шопинг
центра. Према речима надлежних, дужина стазе
износиће 3,2 километара.
У току је измена плана детаљне регулације, на
потезу од Гумапласта до Аутлета а како је истакао
председник општине Владимир Гак, измена план
ских докумената је била неопходна.
– Пешачко-бициклистичка стаза представља
један веома озбиљан пројекат, који ћемо урадити
по узору на велике градове. Да бисмо почели
радове, морали смо да проширимо појас где ће
она бити урађена. Имаћемо један метар ширине
бициклистичке стазе, један метар трим-стазе и
2,5 метра пешачке стазе – истакао је председник
Гак.
Након завршетка изградње стазе предвиђено је
и постављање клупа, као и зелених површина
које ће служити као заштитни појас до пута. Пред
седник Општине Инђија истиче да је пројекат ско
ро завршен, те да су остале да се изврше ситне
корекције. Потребно је урадити експропријацију
земљишта и измену приступних саобраћајница.
– Потез од изласка из Инђије до Аутлета ће
добити изглед шеталишта, а сви љубитељи бици
клизма и шетње ће имати уређену стазу за рекре
ацију. Изградњом стазе поправиће се комуника
ција са североис точном радном зоном, а сви
запослени ће моћи бициклом да иду на посао –
каже Гак. 
М. Ђ.

партнерских односа између
два града који ће унапреди
ти кинеску и српску привре
ду.
Након састанка, са чла
новима кинеске делегације
је договорено одржавање
привредног сајма у Инђији,
на којем ће се представити
домаћи и привредници из

Тјенцина. Овим ће се ство
рити прилика да инђијске
компаније остваре контакте
за пласирање својих про
извода на кинеско тржи
ште. Представници срем
ске општине позвани су
да посете Кину, са циљем
даљег унапређења односа
два града. 
М. Ђ.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БОШКО БУХА“

Бољи услови за пријем деце

У

сарадњи са локал
ном
самоупра
вом Предшколска
установа „Бошко Буха“
у Инђији извела је радо
ве у великом броју обје
ката. Радови су вршени
током летњег распуста,
а преостало је да се
неки окончају и у наред
ном периоду, јер ускоро
Радови у објектима вртића
треба да почне изград
ња четири боравка у објекту „Невен“ које ће имати на располагању два
у Инђији.
боравка тврди директорица. Морам
Како је истакла Јелена Кресо да се захвалим родитељима, који
ја, директорица инђијског вртића, су нам помогли како би и овај обје
у сарадњи са месном заједицом у кат био лепши и функционалнији за
Крчедину оспособљена је једна про њихову децу.
сторија коју су проширили и претво
Директорица ПУ „Бошко Буха“
рили у дечју спаваоницу.
наводи да су до сада имали одличну
– На тај начин смо им обезбедили сарадњу са родитељима који препо
већи простор за одмор, а у соби где знају њихове потребе и излазе им у
је била спаваоница имаће место за сусрет.
игру и боравак. Што се тиче издво
– Конкретно, у Бешки смо добили
јеног одељења у ОШ „Петар Кочић“ донацију у износу од 200.000 динара
ту смо у тоалетима, ходнику и купа за опремање поменута два објекта.
тилу заменили подне плочице, док
Како наглашава Кресоја, у објекту
смо објекат у ОШ „Браћа Груловић“ „Невен“ у Инђији су у току радови на
у Бешки опремили намештајем и постављању дечјих справа, те ће на
играчкама – каже Кресоја и додаје:
тај начин двориште добити потпуно
– Овде ће по први пут бити упи нови изглед.
сане две припремно-васпитне групе
М. Ђ.
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ПОЧЕЛА НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

Приредбе за прваке
У
понедељак, 3. септем
бра званично је почела
нова школска година и у
инђијској општини. Првог дана
школе за ђаке прваке органи
зоване су приредбе, како би
им се на овај начин пожелео
срећан полазак у школу. Пред
ставници локалне самоупра
ве, такође, су поздравили ђаке
прваке и њихове родитеље.
Општина Инђија током летњег
распуста извела је опсежне
радове у свим образовним

Милан Предојевић

Продужена
купалишна
сезона
Купалишна сезона на Град
ском базену у Инђији продужена
је до 16. септембра. Како је обја
снио директор Спортског центра
Илија Трбовић, таква одлук а
донета је због лоших временских
услова у току јула.
– Познато је да смо у јулу због
лошег времена имали свега
седам радних дана, те смо одлу
чили да продужимо сезону –
истиче Трбовић и наводи да пре
ма проценама метеор
 олога оче
кују још топлих и сунчаних дана.
Прошла година на Градском
базену била је рекордна по броју
посета (54.000 посетилаца), а
овог лета упркос лошим времен
ским приликама посетилаца је
мање, око 36.000. Од отварања
сезоне 15. јуна до 1. августа
базен је радио свега 10 дана, али
је током августа забележена
велика посећеност.
– Можемо да кажемо да је
сезона купања на градском базе
ну, упркос времену, била врло
успешна. Уколико се настави
лепо време у наредне две неде
ље, посета ће бити на нивоу од
40.000 купача – каже Трбовић.
М. Ђ.

установама на територији те
сремске општине, за шта су
издвојена значајна средства.
Предс едн ик
Скупш тин е
општине Инђија Милан Предо
јевић боравио је првог дана
нове школске године у основ
ним школама у Чортановцима,
Бешки и у Основној школи
„Душан Јерковић“ у Инђији.
– Свим ђацима у нашој

општини обезбеђени су исти
услови за школовање. Ја,
испред Општине Инђија и свих
оних који воде локалну самоу
праву, могу да кажем да ћемо
и убудуће дати све од себе да
обезбедимо услове примере
не 21. веку, са савременом
опремом, учионицама, са
реновираним фискултурним
салама и опремљеним сани

тарним чворовима – истакао
је Предојевић.
Ове године у клупе је село
30 ђака првака мање у односу
на прошлу годину када их је
било 395. Локална самоупра
ва припремила је поклон паке
те за оне који су први пут сели
у школске клупе у виду рана
ца, свески и школског прибо
ра.
М.Ђ.

АКТУЕЛНО ИЗ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ  „МИХАЈЛО ПУПИН“

Нови изглед старе школе

С

редња техничка школа „Михајло Пупин“
из Инђије добила је нови, бољи изглед
након свих завршених радова који су
реализовани током летњег распуста. У пита
њу су обимни грађевински радови након којих
су окречене учионице и ходници у приземљу,
првом и другом спрату, хоблован је и излаки
ран паркет у четири учионице и купљене су
нове столице за зборницу. Како су истакли

Бољи изглед СТШ Михајло Пупин

представници ове образовне установе, кров
који је годинама прокишњавао, коначно је пот
пуно реконструисан и више се неће понавља
ти ситуација да ученици након падавина буду
у влажној средини. Ускоро се очекује почетак
радова на санацији паркета у школској сали,
како би се целокупна настава физичког вас
питања убудуће несметано одвијала на овом
месту.
Председник Општине Инђи
ја Владимир Гак недавно је
истакао да је обезбеђивање
нормалних услова за боравак
ђака у образовним установа
ма, у врху приоритета општин
ске управе. Из тог разлога ове
године су из буџета издвојена
значајна средства за ренови
рање и санацију свих школ
ских објеката. Вишегодишња
запуштеност инђијских шко
ла постаје ружна прошлост
захваљујући визији локалне
самоуправе, која је образова
ње препознала као улагање
у будућност. Вредност наве
дених радова који се ускоро
завршавају износе 2,4 милио
на динара и финансирају се из
буџета Општине Инђија.
М. Ђ.

Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“  реализован уз финансијску подршку општине Инђија
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

Усвојен други ребаланс
општинског буџета
Д

руги ребаланс ового
дишњег буџета усвојен
је на 61. седници
Општинског већа која је
одржана 28. августа, а
коначну реч ће дати одбор
ници СО Рума на седници
која би требало да се одржи
у првој половини септем
бра.
Према објашњењу Биља
не Дамљановић, шефице
Одељења за финансије,
привреду и пољопривреду,
нема промена у висини при
хода и расхода који остају
на истом нивоу, само се
приходи и расходи из додат
них извора усклађују на
нижем нивоу и то за 2,8
милиона динара.
Обим буџета је исти као
онај из првог ребаланса и
износи 2.173.297.521 дина
ра, а обим средстава инди
ректних корисника буџета је
75,6 милиона динара.
– Разлог за доношење ове
одлуке о ребалансу је преу
смеравање апропријација,
које није могуће искористи
ти у планираном обиму, на
апропријације за које нису
предвиђена средства у
довољном обиму, како би се
омогућило несметано функ
ционисање локалне самоу
праве – истакла је Биљана
Дамљановић.
Највеће повећање расхо
да је извршено у оквиру
програма 15 и то за 21,3
милиона динара, поменимо
неке ставке: за уређење
фасада шест милион
 а, за
изградњу трафостанице 7,5
милиона динара, као и два
милиона за опремање Глав
не улице мобилијарима.
Средства су повећана и
за три милиона динара у
области развоја спорта и
омладине и то за финанси
рање спортских клубова,
који су ушли у виши ранг
такмич ења, такође 3,1
милион динара за опрема
ње нових објеката вртића
који се раде у Путинцима и
граду.
Са друге стране највеће
смањење расхода за пет
милион
 а је у програму 1
становање, урбанизам и
просторно планирање, јер

Седница Општинског већа

се одређени урбанистички
планови неће реализовати
до краја године. Смањење
за четири милиона је и у
области развоја туризма,
јер су ту добијена средства
од Покрајине, а 14 милиона
у програму развоја пољо
привреде и руралног разво
ја за уређење атарских
путева, јер Покрајина још
није расписала конкурс за
суфинансирање програма
уређења атарских путева.
– Неки радови су отвори
ли нове потребе, почели су
радови на пречистачу, а
наша обавеза је да изгради
мо трафостаницу за шта је
предвиђено 7,5 милиона
динара, понестало нам је и
пара на позицији спорта, јер
имамо неке клубове који су
ушли у више рангова такми
чења. Када је реч о „Поле
тарцу“, улажемо напоре да
укинемо листе чекања, па
се тако приводе крају радо
ви на вртићу у Путинцима,
улазимо у реконструкцију
простора бивше Дирекције
за изградњу Руме, као и
адаптацију објекта где је
била управа вртића, а сада
ће бити додатни простор за
још неке групе малишана.
Ускоро креће и изградња
вртића у Платичеву, ту су
нам у дефициту средства за

Слађан Манчић

опремање вртића, те су то
били разлози ребаланса.
Најављујем ускоро и трећи
ребаланс, јер ће морати да
се повећава маса зарада
због повећања броја запо
слених у „Полетарцу“- вас
питача, спремачица, сер
вирки…. Имамо информа
цију да ће нам та нова рад
на места бити одобрена,
односно добићемо дозволу
за ново запошљавање –
истиче први човек румске
општине Слађан Манчић.
На овој седници је донета
и одлука о субвенциониса
њу 24 противградна стрел
ца у румској општини. На
својих месечних 4.000 дина
ра, локална самоуправа ће
издвајати за сваког по још
6.000 динара.

Биљана Дамљановић

Прихваћене су и измене
правилника којим се утврђу
ју права и висине субвенци
ја у градском, приградском и
међум ес ном саоб раћ ају.
Овим правилником се про
ширују права ученицима
који похађају средње школе,
које се не налазе у румској
општини, а долазе из поро
дица које примају социјалну
помоћ - и за њих ће убудуће
превоз бити бесплатан.
На овој седници чланови
Општинског већа су предло
жили, по закључењу конкур
са, да одборници СО Рума
за директора ЈП „Комуна
лац“ именују Драгана Пани
ћа, који је сада вршилац
дужности директора овог
Јавног предузећа.
С. Џ.
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Успешанкрајсезонекупања

Ф

ормирање
радног
тела, чији је задатак
био да се ближе бави
активностима и радом рум
ског базена, уродило је пло
дом, будући да је ове године
купалишна сезона окончана
без губитака, вероватно и
са неким мањим добитком.
Како је приликом фор
мирања овог тела, пред
почетак сезоне, на чијем је
челу олимпијац Александар
Бундало, члан Општинског
већа задужен за спорт, обја
шњено, циљ је да базен не
остварује неку већу добит,
већ да може да издржа
ва себе, а не да, од када
је отворен 2015. године,
купалишну сезону оконча
ва минусом у финансијском
пословању.
Према пресеку, од 16.
јуна па закључно са 28.
августом, сезона је завр
шена 3. септембра, оства
рен је укупан приход од 6,6
милиона динара: од тога је
око 1,3 милиона од изда
вања у закуп простора на
базену, од продаје карата
приходовано је скоро 5,2
милиона динара и од изда
вања рекламног простора
175.000 динара. Трошкови
су у истом периоду били 5,6
милиона динара, уз конста
тацију да остаје да се плати

Румскибазен

још рачун за струју и воду за
август.
– Изузетно сам задово
љан овим резултатима, јер
смо показали да је и у ова
квој сезони, подсећам да
је јул имао скоро 70 одсто
кишних дана, базен радом
покрио себе, није било као
у претходним годинама
додатних трошкова из буџе
та за покривање његовог
рада. Чак су исплаћени и
неки дугови Спортског цен
тра из ранијег периода. Зна
чи, да уз додатно ангажова
ње и бољу организованост,
може да се дође до бољих
резултата а да грађани буду

задовољни – истакао је
председник општине Сла
ђан Манчић.
Рецимо још да је ове годи
не забележено око 25.000
посета румском базену, а
када се урачунају и два
концерта Лексингтон бен
да и Лапсус бенда, које
није финансирала локална
самоуправа него закупци
на базену, број посетилаца
прелази и цифру од 26.000.
– Подсећам и да смо
прошлу купалишну сезону
завршили са минусом од
пет милиона динара, а ову
ћемо иако је било знатно
лошије време, завршити

АлександарБундало

позитивно, тако да најављу
јем и да ћемо наградити те
људе који су радили на рум
ском базену – додао је Сла
ђан Манчић.
С.Џ.

ГЛАВНАУЛИЦА

Ускоро
новизглед

Р

адови на комплетној реконструк
цији дела Главне улице започели
су почетком јуна, а рок за њихов
завршетак је 1. децембар.
– Радови иду доста добро, тако да
већ може да се, по постављеном беха
тону, ивичњацима и паркингпростору
види како ће изгледати, када се ком
плетно заврши. Постепено она доби
ја свој изглед и задовољни смо како
то иде. Претпостављам да има мало
незадовољства код људи који ту имају
своје радње, али ово се ради сад, па
ко зна када поново и треба то урадити
како ваља. Зато апелујем на мало стр
пљења и толеранције. По уговору, рок
за завршетак је 1. децембар. Највише
средстава, нешто преко 130 милиона
динара дала је Управа за капитална

РадовиуГлавнојулици

улагања Војводине, а ми редовно изве
шатавамо о динамици радова. Ускоро
поново очекујемо долазак покрајин
ског премијера Игора Мировића, који
ће и сам видети како се радови одви
јају – каже први човек румске општине
Слађан Манчић.
Подсетимо, реч је о комплетној

реконструкцији Главне улице од „Змај
Јовине“ школе до малог парка, у дужи
ни од 700 метара.
Поред
покрајинских
средстава,
локална самоуправа је обезбедила
35 милиона динара, тако да је укупна
вредност ових радова 165 милиона
динара.
С.Џ.
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ПОЧЕТАКШКОЛСКЕГОДИНЕ

Школскиприборзапрваке
У
новој школској години, у
румским основним шко
лама се, по први пут, у
школским клупама нашло и
467 првака.
За све њих, по традици
ји, локална самоуправа је
обезбедила поклонпакетиће
у којима се налази основни
школски прибор.
За набавку овог школског
прибора је обезбеђено око
пола милиона динара.
Првог дана нове школске
године, прваке је у градској
ОШ „Душан Јерковић“ , као и
ОШ „Миливој Петковић Фећ
ко“ у Платичеву, обишао пред
седник СО Рума Стеван Кова
чевић и поделио им поклоне
са школским прибором.
Подсетимо, румска општи
на обезбеђује средства и за

СтеванКовачевићпоздравиопрвакеуДушановојшколи

бесплатне уџбенике за уче
нике из социјално угрожених
породица као и вишеплодне
трудноће.
По овим основама право
на бесплатне уџбенике ће
реализовати око 600, од око
2.800 ученика, колико их има
у румским основним школама
и за те намене је издвојено
четири милиона динара.
Стеван Ковачевић, пред
седник СО Рума је истакао да
је први дан у школској години
увек прилика да се пожели
срећан почетак школовања
првацима, али и свим оста
лим ђацима, основцима и
средњошколцима.
– На нама из локалне
самоуправе је да обезбеди
мо услове за њихово успешно

школовање, али да ствара
мо и добре услове за будуће
генерације. Ми смо ове и про
шле године уложили доста
средстава тако да нема шко
ле, основне или средње, у
којој нису били грађевинци,
где није замењена столари
ја, опремљене учионице и
спортске сале… Очекујемо и
две капиталне реконструкци
је у две градске основне шко
ле. На наставном особљу је
да уложе максимум да добро
реализују наставне програме,
а на ђацима је да им школски
дани прођу у стицању знања,
али и у оним школским радо
стима које живот чине пуни
јим – истакао је Стеван Кова
чевић.
С.Џ.

ЗАКУППОЉОПРИВРЕДНОГЗЕМЉИШТА

Првикруглицитацијеуоктобру

У

румској општини има 7.466 хекта
ра пољопривредног земљишта у
државној својини, а у закупу ће се,
по праву пречег закупа, за сточаре наћи
2.573 хектара. Како сазнајемо од Биља
не Дамљановић, шефице Одељења за
финансије, привреду и пољопривреду од
116 захтева за издавање у закуп по праву
пречег закупа одобрено је 104 захтева.
Такође, у румској општини има и 197
хектара које бесплатно користе Пољо
привредна стручна служба, Пољопри
вредна школа, као и неке основне шко
ле за своју праксу, док је 254 хектара у
вишегодишњем закупу.
Тако би на лицитацији укупно требало
да буде 6.111 хектара од којих се изузима
1.100 хектара, јер је ту реч о окућницама
за које није урађена конверзија.

Претходних пар година, због каснијег
добијања сагласности надлежног Мини
старства пољопривреде, лицитација је
организована знатно касније, при кра
ју године, што не иде на руку пољопри
вредницима, па је тако за ову организо
ван само један круг лицитације.
– Због тог кашњења и приходи које смо
требали да остваримо по основу издава
ња у закуп нису реализовани, јер је део
тих прихода ушао у ову годину. Овогоди
шњи би требало да се остваре, јер смо
28. августа усвојили програм заштите,
уређења и коришћења пољопривред
ног земљишта и само чекамо усвајање
на скупштинској седници. По процедури
потом упућујемо захтев Министарству
пољопривреде да нам да сагласност за
расписивање првог круга лицитације,

што је реално да урадимо у октобру. Зна
чи, касније имамо довољно времена да
се уради и други круг и да ти приходи уђу
у приход буџета за ову годину. Наравно,
није смак света и ако део прихода буде
пренет, али ипак очекујемо, по овом
основу, већи део прихода у овогоди
шњем буџету што значи и већи проценат
реализације планираног буџета – исти
че Слађан Манчић, председник румске
општине.
Ове године је план да се у буџет од
закупа слије око 93 милиона динара, а та
средства се наменски морају трошити,
управо за развој пољопривреде. Сред
ства ће се, према програму, трошити за
уређење пољопривредног земљишта,
заштиту тог земљишта као и студијско
истраживачки рад.
С.Џ.
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ЗАВРШЕНО РУМСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Завршница о веселим Сремцима

Крај Културног лета: Мића и Милица Дудић

О

вогодишње Румско културно лето
окончано је са два дешавања која
су била посвећена Сремицама и
Сремцима, њиховим наравима и обичаји
ма, музици и песмама.
Прво је било вече посвећено Шерет
ском Срему, одржано пред бројном
публиком у дворишту Завичајног музеја, а
било је посвећено издавачкој делатности
ове установе.
Наравно, посебан осврт је био на оном
делу везаном за вишегодишњи пројекат
чији је циљ био да се кроз афоризме и
анегдоте, некако докучи тај неухватљиви,
шеретски, некад и намћорски дух жите
ља овог простора, а који је резултирао са
три књиге, које су посетиоцима и предста
вљене. Дакле, реч је о нематеријалном
културном наслеђу које је тешко предста
вити, али је то био циљ групе људи, који
су тај пројекат започели 2000. године.
Поменимо Борислава Богдановића, Рала
Рацковића, Слободана Клевернића, мр

Ђорђа Чанаџића, Ђорђа Арсенића, Тодо
ра Бјелкића као и запослене из Завичај
ног музеја, Драгомира Јанковића и Ђорђа
Бошковића, тек неке од учесника пројек
та.
– Они су имали и своје сараднике, било
их је 199, од којих многи више нису живи,
зато је ово вече уједно и омаж њима.
Сарадници су били из 45 места широм
Срема и сакупљали су шале, доскочице и
анегдоте, објављене у првој књизи „Сме
шна страна Срема“, која је изашла те
исте године. Но, видели смо да је тешко
све ставити у једну књигу, па је рад наста
вљен и наредних година. Годину дана
касније изашла је књига „Сремске доско
чице“, а 2007. године је изашла трећа
књига „Весели Срем“. Све књиге имају и
занимљиве илустрације, истакла је исто
ричарка- кустоскиња Снежана Јанковић.
Последње две књиге су изашле у изда
њу „Српске књиге“ из Руме.
Анегдоте су читали Мирослав Никовић

Представљање веселог Срема у Завичајном музеју

и Александра Ћирић, а у програму су сре
мачке песме певале чланице певачке гру
пе АНИП „Бранко Радичевић“.
Ово је био и последњи програм који је
Завичајни музеј приредио као свој допри
нос Културном лету.
– Имали смо разноврсни програм, од
ликовних изложби до презентација и
предавања, као и пројекције филмова.
Посебно смо задовољни што је обновље
но наше двориште, тако да смо део про
грама ту и реализовали, на задовољство
публике – каже Бранислава Коњевић, в.д.
директорка Завичајног музеја.
Свој допринос Културном лету са осам
програма дао је и Културни центар – од
тога су биле две позоришне представе за
одрасле и једна дечја представа.
– Жеља нам је да увек имамо и дечје
представе, јер на тај начин од малих ногу
учимо децу да воле и иду у позориште.
Такође, имали смо и програме из ликов
не, филмске и музичке делатности наше
установе, уз значајан одзив публике, а
нама је најважније да је наша публика
задовољна – истакла је директорка Кул
турног центра Тања Слепчевић.
Овогодишње културно лето затворила
је својим програмом Градска библиотека
„Атанасије Стојковић“.
Реч је о књижевно-поетској вечери
Милана и Милице Дудић са пријатељи
ма. Они су говорили стихове песника из
Срема, уз сремачку музику у извођењу
тамбурашког оркестра Ладан шприцер из
Голубинаца.
– Надам се да ће ово вече бити пријат
но за све вас који сте дошли и користим
прилику да се захвалим публици на подр
шци коју нам је пружала у реализацији
наших програма током Културног лета
– рекао је директор Градске библиотеке
Жељко Стојановић.
С. Џ.
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ГРАДСКИ ТРГ

Одржан 18. Сајам меда

С

вак е године, првог
викенда у септембру
на Градском тргу се
организује Сајам меда, а на
штандовима пчелара, гра
ђани могу купити мед,
полен, прополис, ракијумедовачу, бомбоне, али и
креме за лице на бази меда
и то по нешто нижим, сајам
ским ценама.
Организатор овог, 18. по
реду Сајма, који је одржан
од 31. августа до 2. септем
бра је Друштво пчелара
„Никола Милеуснић“ из
Руме.
Поред Сајма одржано је и
традиционално, регионално
саветовање пчелара. Пче
лар Драгорад Ковачевић из
Црне Баре говорио је на
тему припреме пчелињих
друштава за зиму, али и
искуствима везаним за ово
годишњу пчеларску произ
водњу. Уводно излагање је
имао председник Асоција
ције пчелара Мачванскоколубарског и Сремског
региона Рајко Пејановић.
Ове године је било нешто
мање излагача, а томе је
сигурно допринела и чиње
ница да су у протекле три
године забележени слабији
приноси меда.
Станимир Јаворац, пред
седник ДП „Никола Милеу
снић“ за наше новине каже,
да сви пчелари на Сајму
нуде производе изузетног
квалитета и ко купи од њих

мед, сигуран је да је купио
добар производ.
– Ми годинама водимо рат
против меда који се продаје
по маркетима, који је знатно
јефтинији, али се ради о
вештачким производима –
каже Јаворац.
Иван и Марија Перишкић
из Бачког Моноштора ове
године су по десети пут на
Сајму меда у Руми.
–
Долазимо редовно,
мада видите да је продаја
лоша, људи немају новаца.
Ми долазимо, јер ипак
нешто мало продамо, али
се и дружимо са осталим

пчеларима, све су то фини
људи са којима се дуго зна
мо. Четири генерације наше
породице се баве пчелар
ством. Наше пчеле већ 22
године носимо на испаше на
Хомоље, липа је са Фрушке
горе, а ливада је наша. Мед
је здрава храна, пчела неће
на отровни цвет, неће ни
устајалу воду, то је најчисти
ја животиња – прича Марија
Перишкић.
Један од излагача је и
Радивој Паравиња, пчелар
из Добринаца.
– Редовно овде долазим,
више је то маркетинг и про

моција, а нешто и продам,
разговарамо, мењамо иску
ства. Ја сам негде између
хобија и професионалног
бављења пчеларством, јер
сам у инвалидској пензији,
то је мало и допуна прихо
да. Имам 150 кошница, пола
је на два камиона и за
багрем идем у Поцерину, а
за липу на Фрушку гору.
Због сунцокрета сам раније
ишао у Банат, а сада оста
нем у Срему. Идем редовно
и на саветовања, то је увек
корисно за нас пчеларе –
истиче Радивој Паравиња.
С. Џ.

Венци на Мосту размене

К

ао и ранијих година, 1. септем
бра, положени су венци на
споменик Мост размене и спо
мен плочу Вукашину Биволаревићу
Волфу, на месту код Стејановаца,
где је пре 75 година дошло до раз
мене између Народноослободи
лачке војске Југославије и немач
ких окупационих снага.
О самом чину размене заробље
ника - 28 немачких војника за 62
родољуба из Бешенова и партиза
на, говорио је Томислав Милић,
председник СУБНОР-а Рума.
Он је подсетио да су крајем авгу
ста 1943. године 28 војника немач
ке инжењеријске чете, заробили
борци Треће војвођанске бригаде,
те да је размена тих војника за пар
тизане и родољубе, договорена од
стране Вукашина Биволаревића

Волфа и Адама Фелингера, пред
седник а окупационе општине у
Руми.
Размена је обављена 2. септем
бра 1943.године у 10 часова, упра
во на месту где сада постоји споме
ник.
- Ово је прва размена између
партизанских јединица и немачких
окупационих снага на овим просто
рима, а Немци су овим чином при
знали партизанске јединице као
регуларну војску - истакао је Милић.
Венце су положили представни
ци румске општине, ОО СУБНОР-а
Рума, Шида, Сремске Митровице,
Богатића, Бешенова, политичких
странака - СПС, ПУПС и Комуни
стичке партије, као и породице
Биволаревић, супруга Нада, кћер и
унук.
С. Џ.

Подсећање на прву размену: Томислав Милић
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ЗОРАН СЕМЕНОВИЋ НАЈАВЉУЈЕ НОВЕ ИНВЕСТИТОРЕ У ОПШТИНИ ШИД

Први инвеститори у октобру
Први корак
аустријских
инвеститора ће
бити обилазак
индустријске
зоне, а у
октобру се
очекује да
добијемо
и првог
инвеститора.
Ради се
о производњи
термоизолацио
них материјала,
а све
захваљујући
председнику
Вучићу и
министру
Недимовићу

Зоран Семеновић

П

овереник ОО СНС-а
Шид и заменик пред
седника
Општине
Шид Зоран Семеновић је
ових дана чини се најзапо
сленији човек. Очекују се
наставак радова на просто
ру индустријске зоне, као и
посета нових потенцијал
них инвеститора. Као човек
који зна све о индустријској
зони и који је у више навра
та говорио о значају да Шид
коначно привуче инвестито
ре и смањи незапосленост,
открива и нове детаље.
Индустријска зона је тре
нутно главна тема у шид

ској општини. Да ли има
неких нових детаља?
Наравно да има. Општи
на Шид је успела заједно са
Управом за капитална ула
гања Војводине да започне
пројекат који ће бити окон
чан до краја године. Ради се
о електрификацији и изград
њи водоводне мреже. Осим
тога, завршени су прегово
ри са Телекомом Србије и
обезбеђен је оптички кабл
који ће обезбедити најбржи и
најбољи проток информаци
ја. Обезбеђење енергената
за индустријску зону, поред
електрификације је и гаси
фикација. Према динамици

плана који има Србијагас
радови ће почети у октобру
месецу. Радови би требало
да буду завршени до краја
године. До краја године има
ћемо и комплетно опремље
ну инфраструктуру инду
стријске зоне. Тако да ће
сваки потенцијални инвести
тор моћи да почне да ради.
Према информацијама
од пре седам година, тада
шњи званичници Општине
Шид су најавили да ће до
краја те 2011. године бити
завршена
индустријска
зона Адашевци и да су у
току преговори са инве

ститорима из Немачке,
Италије и Словеније. Шта
се дешавало ових седам
година?
Та информација је тада
била строго политички наме
њена. То је био период где је
простор индустријске зоне
био само комад ливаде. И
нико наравно није желео да
ту започне посао, него су
решења тражили у нашој
непосредној близини Руми,
Сремској Митровици. Ови
градови су имали изграђе
не индустријске зоне и има
ле инфраструктуру. Период
од 2011. до 2016. године је
био латентни сукоб између
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Периодод2011.до2016.годинеје
биолатентнисукобизмеђулокалне
ипокрајинскевласти.СНСјеводила локалну власт, док је на челу
покрајинске власти била ДС. Те
четири године Општина Шид није
добиланиједандинарнекихсредстава.ТекдоласкомСНСнавласту
Покрајини,добилисмосредстваза
изградњуприступнесаобраћајнице
локалне и покрајинске вла
сти. Српска напредна стран
ка је водила локалну власт,
док је на челу покрајинске
власти била Демократска
странка. Те четири године
Општина Шид није добила
ни један динар неких сред
става. Тек доласком Српске
напредне странке на власт
у Покрајини, Општина Шид
је одмах 2016. године конку
рисала и добила средства за
изградњу приступне саобра
ћајнице. Неколико месеци
касније на конкурсу Секре
таријата за пољопривреду
и договору са покрајинским
секретаром Вуком Радојеви
ћем, договорено је комплет
но измуљавање и чишћење
каналске мреже у индустриј
ској зони где смо добили
један систем који није више
био подводан, већ систем
који одговара свим европ
ским стандардима. Парцели
зација индустријске зоне је
извршена и има их пет. Укуп
на површина индустријске
зоне је 120 хектара. Од тога
корисне површине од 85 до
90 хектара. Постоји могућ
ност грађења разних хала,
зграда. Географски положај
индустријске зоне је пово
љан, на пет километара од
Европске уније.

посета је имала велики зна
чај, не само у медијској пре
зентацији, већ и у чињеници
да су се појавила и два нова
потенцијална инвеститора.
Први корак аустријских инве
ститора ће бити обилазак
индустријске зоне, а у окто
бру се очекује да добијемо
и првог инвеститора. Ради
се о производњи термоизо
лационих материјала, а све
захваљујући
председнику
Вучићу и министру Недимо
вићу. Значајна је и чињеница
да ће се радити реконструк
ција пута, од граничног пре
лаза Батровци до Кузмина.
Председник Вучић је обећао,
а Србијапутеви су почели да
раде пут према граничном
прелазу Товарник.

И поред подршке републичке владе и Развојне
агенције Војводине може
ли још неко да помогне у
довођењуинвеститора?
Највећи допринос кампа
њи за развој шидске општине
учинио је Председник Срби
је Александар Вучић, који
је недавно обишао фабри
ку меса Срем. Захваљују
ћи председнику и министру
пољопривреде Браниславу
Недимовић, ова фабрика је
поново почела да ради. Та

Кад грађани општине Шида могу да очекују
бољитакиотварањенових
раднихместа?
Оног дана када у медијима
изађемо са званичним пода
цима о потписаном уговору,
а могу да најавим да ће сле
дећег марта 2019. године,
у Шиду бити нових сто рад
них места. Педесет ће бити у
индустријској зони, а других
педесет радних места биће у
фабрици меса Срем.

Д.Попов

И шта је још остало да
се уради у индустријској
зони?
Готово да је све реше
но што је потребно за једну
функционалну
индустриј
ску зону. Годинама је на
том простору био проблем
подземних вода, али је то
решено изградњом канала
за атмосферску одводњу где
може да се испушта вода
прве и друге категорије, а то
је пречишћена вода која није
отровна.
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Школау
новомруху
К
ао што су обећали пре
готово три недеље, када су
посетили Моловин, мини
стар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања
Зоран Ђорђевић и амбасадор
Краљевине Норвешке Арне
Санес Бјорнстад, су у понеде
љак 3. септембра, поново били
гости овог сремског села, са
посебним разлогом. Почела је
нова школска година у рено
вираној згради подручног оде
љења Основне школе „Срем
ски фронт“. Школа у Моловину,
према писаним подацима спо
миње се још у 18. веку. Реор
ганизацијом школске мреже
ушла је у састав Основне школе
„Јован Јовановић Змај“ у Соту
1975. године, а 1982. постала је
саставни део школе „Сремски
фронт“ у Шиду. Зграда моло
винске школе последњи пут је
реновирана давне 1988. године.
Сремско гостопримство је нада
леко познато па су се ученици,
просветни радници и мештани
Моловина потрудили да за ува
жене госте припреме и краћи
програм, у коме су поред уче
ника из села, били и другари из
Сота и Бикић Дола. Министар
Ђорђевић и амбасадор Санес
обишли су реновирани објекат
школске зграде и према њихо
вим речима, су задовољни
оним што је урађено. Министар
Зоран Ђорђевић је потврдио да
је заиста задовољство што су
првог дана нове школске године
у Моловину.
– Посебно се захваљујем
норвешком амбасадору који је
имао и жеље и разумевања да
заједно са Министарством за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, нам помог
не да неке школе опремимо,
реновирамо и дамо један пот
пуно другачији изглед. Мислим
да то ова деца заслужују, као и
децамигранти, који су стицајем
околности у нашој земљи. Пози
вам и друге школе у Србији, и то
оне мање, да нам напишу шта
би волели и на који начин Мини
старство може да им помогне.
Ово је леп пример како можемо

заједнички да дођемо до циља
– казао је министар Ђорђевић.
– Видео сам школу пре и
после реновирања и разлика
је огромна. Ово је само мали
део помоћи Србији и људима
који се налазе у стању потребе.
То је инвестиција за будућност,
инвестиција за децу. Школа је
битна за све нас, за интеграци
ју и цело друштво. Ова школа
ће остати, а ова деца ће бити
будућност Србије. Мислим да
је ово једна од малих ствари,
које Норвешка може да учини за
Србију. Желим да се захвалим
Општини Шид, Влади Србије,
а посебно министру Ђорђевићу
због сјајне сарадње. Желео бих
да поменем и групу 484, која
стоји иза овог пројекта рено
вирања зграде. Заменик пред
седника Општине Шид Зоран
Семеновић је истакао, да без
помоћи Општина Шид никада
не би могла да реализује овај
пројекат.
– Захваљујући министру
Ђорђевићу, амбасади Краљеви
не Норвешке и Групи 484 успе
шно је окончан овај пројекат.
Наша општина прихвата сва
ку помоћ и сигуран сам да ово
није последња школа која ће се
реновирати, јер ту су и радо
ви на школи у Беркасову, Соту
и Бикић Долу. Наставиће се
реконструкције основних школа
„Бранко Радичевић“ и „Сремски
фронт“ у Шиду. За ове радове,
Влада Краљевине Норвешке је
донирала око 11 милиона дина
ра преко групације 484 – иста
као је Зоран Семеновић. Задо
вољна је и директорка Основне
школе „Сремски фронт“ у чијем
саставу је и школа у Моловину,
Слађана Љубојевић.
– Услови за рад ће сада бити
много бољи. Хуманост заиста
не познаје границе. Захваљу
јем се амбасадору Краљевине
Норвешке, министру Ђорђеви
ћу, представницима локалне
самоуправе – рекла је дирек
торка. Школу ће похађати девет
ученика, од првог до четвртог
разреда, а међу њима су и три
првака.

Пројекат„ШИДСКАТРИБИНА:ОДСРЕДЕДОСРЕДЕ“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеШид.
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СВЕЧАНОСТИ ПОВОДОМ ПОЛАСКА ЂАКА ПРВАКА У ШКОЛУ

Прваци напред!

П

олазак у школу за све
наше прваке предста
вља изузетан догађај.
Да би све било у најбољем
реду побринуле су се како
школе тако и локалне само
управе. Први дан у школи је
нешто што се памти целог
живота и онда кад прођу
године са сетом их се сећа
мо. Некада је полазак у први
разред био изузетно све
чан, што не значи да није и
данас. Да би све било при
лагођено првацима потруде
се по правилу ученици ста
ријих разреда, желећи на
тај начин да их опусте, јер
већ пред полазак у школу од
старијих чланова породице
су чули озбиљна упозоре
ња: Видећеш ти кад пођеш
у школу! Што свакако звучи
као нека претња и многи са
страхом очекују тај први дан
у школи.
На подручју Општине Шид
школске 2018/2019. годи
не у први разред кренуће
277 ученика. И ове године
локална самоуправа је спре
мила пригодне поклоне за
све прваке. Свечаном при
јему ученика првих разре

Aлександра Жигић уручила поклоне првацима

да у свим матичним кућама
присуствовали су представ
ници локалне самоуправе
који су поклоне и уручили.
На тај начин настављена је
традиција да поред првака
и њихових родитеља овој
свечаности присуствују и

локални челници.
Свечани пријем уприли
чен је у основним школама
„Сава Шумановић“ у Ерде
вику, „Филип Вишњић“ у
Моровићу, „Вук Караџић“
у Адашевцима и у Шиду у
основним школама „Бран

ко Радичевић“ и „Сремски
фронт“. Предајући покло
не представници локалне
самоуправе пожелели су им
успех у школовању уз наду
да ће следеће године бити
већи број првака.
Д. П.

ИРИГ

Узурпирано пољопривредно
земљиште

У

иришкој општини ове године је
било узурпирано нешто пре
ко 63 хектара пољопривредног
земљишта у државној својини.
Пољопривредна инспекција је сачи
нила два записника о инспекцијском
надзору везано за поступање по чл.
62. Закона о пољопривредном земљи
шту, који регулише коришћење пољо
привредног земљишта.
То значи да, ако физичко лице
користи пољопривредно земљиште
у државној својини без правног осно
ва и не плати потом троструки износ
највише просечне постигнуте цене по
хектару на територији Округа, локална
самоуправа је дужна да му скине усев.
– Имамо две такве парцеле: једна
је под сунцокретом површине 3,6 хек
тара, који је скинут 22. августа, као и
веће парцеле под кукурузом. Ту је реч
о преко 60 хектара и на тим парцелама
смо распоредили пољо-чуваре, који

чувају усев 24 сата, док не буде време
за његово убирање. Ми поступамо по
записнику пољопривредне инспекције
и не смемо дозволити да тај усев неко
други скине, јер ћемо онда ми имати
проблема. Радили смо тако и пре две
године и тада смо били први у држа
ви, који су потпуно испоштовали закон
и скинули усев по прописима – каже за
наше новине Миодраг Бебић, заменик
председника иришке општине.
Ангажован је и геометар да тач
но означи са којих површина се ски
да усев, а када се скине, смешта се у
овлашћено складиште.
– Та просечна цена је доста висока,
тако да се људима не исплати да је
плаћају. Ми по процедури, прво пози
вамо узурпаторе тог земљишта да пла
те закуп, а дозвољена је могућност да
се неко јави, буквално уочи скидања
усева и тада одустајемо од принудног
скидања усева. Било би најбоље да

Миодраг Бебић

нема таквих случајева, јер поменута
процедура нама представља трошак.
Надам се да наредних година нећемо
имати ових непријатних ситуац
 ија и да
ће све ићи легалним токовима – исти
че Миодраг Бебић.
С. Џ.
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Усвојен извештај
о извршењу буџета

И

звештај о извршењу
општинског буџета за
прво полугође текуће
године усвојили су одборни
ци СО Ириг на седници која
је одржана последњег дана
августа.
Извештај је поднео Или
ја Јоцић, шеф Службе за
финансије, утврђивање и
наплату јавних прихода и
инспекцијски надзор.
– Укупна износ прихода у
првих шест месеци износи
197,2 милион
 а динара, док
су расходи у висини 192,8
милиона динара, дакле
укупно извршење износи
24 процента, док је тренут
но извршење из буџетских
средстава је 35,5 одсто.
Уобичајено је да приходи
у другој половини године
буду знатно већи. Значај
на је реализација прихода
од пореза на имовину где
је реализација 48 процена
та, а извршење пореза на
доходак, добит и капиталне
добитке је 41 одсто – рекао
је Илија Јоцић.
Председник
иришке
општине Стеван Казимиро
вић истиче да је реализа
ција буџета очекивана, а у
другом делу године очекују
су се средства за одобрене
пројекте по конкурсима и из
праксе, знатно већи проце
нат реализације планираног
буџета.
– Све је у складу са пла
ном што се тиче наплате

Седница СО Ириг: усвојен извештај о буџету

пореза, како смо очекива
ли и ту можемо бити задо
вољни. Подсећам да нам
је првобитно пројектован
буџет био на 715 милиона,
а сада је 820 милиона дина
ра, управо због тих добије
них пројеката. Знамо да су
нам прошла сигурно још три
пројекта, тако да нас свака
ко очекује још један реба
ланс текућег буџета – каже
Стеван Казимировић.
Иришки одборници су
донели локални план упра
вљања отпадом за период
од 2018. до 2023. године
који је образложио Драго
слав Поповић, председник
Комисије за израду општин
ског плана управљања отпа

дом. План је донет у складу
са Законом о управљању
отпадом и Националном
стратегијом, имплемента
тор је Служба за урбанизам
и заштиту животне средине,
ЈПК „Комуналац“ који је јако
битан у реализацији овог
плана и мора бити и добро
опремљен и невладин сек
тор који ће радити промоци
ју овог плана.
– Они ће овај план при
ближити грађанима на тере
ну јер се мора јачати свест
о заштити животне средине,
јер је веома важно мењати
ту свест – истакао је Драго
слав Поповић.
Донета је и одлука о регре
сирању трошкова боравка

Измена општинског Статута
На овој седници је донета и одлука о при
ступању промени Статута Општине коју је
образложио секретар СО Ириг Драган Сто
јић.
Наиме, Законом и изменама и допунама
Закона о локалној самоуправи прописана је
обавеза јединица локалне самоуправе да
своје постојеће статуте усагласе са одред
бама Закона и доставе нацрте Министар
ству државне управе и локалне самоуправе
на давање сагласности, у року од шест
месеци од ступања на снагу последње
измене. Управо зато је формирана и Коми
сије за израду нацрта акта о промени Ста
тута Општине Ириг.
– Задатак комисије је да у року од четири
месеца изради нацрт и проследи га прво на

давање мишљења Министарству државне
управе и локалне самоуправе, а затим ако
се добије сагласност, Општинском већу и
СО Ириг на усвајање. Уводи се обавеза
спровођења јавних расправа приликом пла
нирања инвестиција у одлуци о буџету. Сам
концепт надлежности органа ће се мењати.
Уводи се јединствен попис послова који су у
складу са овим законом у надлежности
општина, а које ће прописати Министар
ство. Статут ће се радити по моделу који је
претходно припремила радна група Сталне
конференције градова и општина, а Коми
сија ће се потрудити да што боље прилаго
ди одредбе новог Статута потребама наше
локалне самоуправе – истакао је Драган
Стојић.

Драгослав Поповић

деце у ДУ „Дечија радост“,
а како је истакла дирек
торка Јелена Видановић,
одлука се односи на децу
из материјално угрожених
породица и то на децу која
су обухваћена припрем
ним предшколским програ
мом, целодневним борав
ком и деца која су уписана
закључно са септембром
2018. године. Средства за
ове намене су обезбеђена
у општинском буџету, а про
цењује се да ће право на
бесплатан боравак у вртићу
имати десеторо деце, што је
и број колико их је било про
шле године.
Одборници СО Ириг су
на овој седници разреши
ли члана Општинског већа
Владимира Вуканца, на
његов захтев, а за новог
члана је изабрана Вања
Кукурузовић – обоје су чла
нови Покрета социјалиста.
С. Џ.

20

M NOVINE

СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ

5. SEPTEMBAR 2018.

ОДРЖАН ТРЕЋИ ГАСТРО-СРЕМ

У Срему се добро јело, баш!

Т

уристичк о-гастрономска мани
фестација Гастро-Срем, ове
године одржана је по трећи пут,
на Тргу Др Зорана Ђинђића, током
протеклог викенда 1. и 2. септембра, у
организацији Туристичке организације
општине Стара Пазова, а под покрови
тељством локалне самоуправе и
Покрајинског секретаријата за пољо
привреду, водопривреду и шумарство.
Спремање ајвара у оквиру такмичар
ског каравана Изађи ми на теглу,
била је главна атракција првог дана
манифестације, а на свечаном отвара
њу, обратили су се председник општи
не Стара Пазова Ђорђе Радиновић,
представници Покрајинског секретари
јата за пољопривреду, водопривреду и

шумарство и заштитно лице манифе
стације глумица Ања Мит, која је пред
ставила сингл из серије Комшије, сни
мане на територији ове општине. Била
је то прилика да се представи и маско
та Гастро-Срем, Миле Гастро-Сре
мац. Излагачи су награђени у катего
ријама: најукуснији слатки колач, нај
бољи рецепт за слани колач и најори
гиналнији штанд у конкуренцији од
преко 70 излагача, колико их је било
ове године. У оквиру такмичења у при
премању ајвара, најбољи су награђе
ни шпоретом смедеревцем. Јелица и
Миле Божић из Војке су спремили нај
бољи ајвар на манифестацији ГастроСрем, у оквиру каравана Изађи ми на
теглу и они ће представљати Стару

Пазову на финалном такмичењу 13.
октобра у Београду. Најбољи слатки
колач је направила Верица Луковић из
Удружења грађана Волим Бановце,
Удружење грађана Цитадела из Србо
брана је са својим лангошем, однело
прво место у такмичењу за најбољи
слани колач, док је Удружење грађана
Рузмарин из Голубинаца, имало најо
ригиналнији штанд на манифестацији
Гастро-Срем у Старој Пазови. У вечер
њим сатима, посетиоци су имали при
лику да уживају у наступу чланова
Тамбурашког оркестра Ладан шпри
цер из Голубинаца, а затим и у целове
черњем концерту интернационалних
фолклорних ансамбала из Грчке,
Босне и Херцеговине, Турске и Бугар
ске под називом Понеси опанке. Дру
гог дана манифестације, припремао се
традицион
 ални сремски ручак, за шта
је била задужена домаћица из Голуби
наца Марија Маркуш, а затим су посе
тиоц
 и били у прилици да пробају
сремски ручак, захваљујући Хотелу
Војводина из Старе Пазове. У култур
но-уметничком програму 2. септембра
наступили су чланови Тамбурашког
оркестра мр Љубинка Лазића из Војке
и солисткиња Зорица Белић- сопран и
Тамбурашки оркестар Хрватског кул
турно-просветног друштва Томислав
из Голубинаца, затим певачка група
КУД-а „Славко Гајин“ из Војке, МиланМића Дудић и Милица Дудић. Вечер
њи сати били су резервисани за наступ
фолк-певачице Секе Алексић, на оду
шевљење великог броја посетилаца
који су се окупили на тргу.
С. С.
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ОПШТИНСКА УПРАВА

Улагање у расаднике

ка. И родитељи и ученици, уочи почетка
школске године упознали су се са организа
цијом и начином радове ове установе.
Корак напред – корак у будућност, парола
је Техничке школе која је организовала при
јем првака у сарадњи са партнерима из
локалне заједнице. Општина Стара Пазова
са три средње школе у овој школској годи
ни бележи пораст броја средњошколаца у
односу на период од лане. Подсећамо, око
462 ученика ове школске године уписало је
први разред у Гимназији, Економско–трго
винској школи и Техничкој школи.
С. С.

ЂАЦИ ПРВАЦИ

Бесплатни уџбеници

Општина Стара Пазова издвојила је у
овој години милион и по динара за органи
зације и удружења грађана која се баве
заштитом животне средине. За одржавање
расадник а и нерасадног материјала у
расаднику Брест у Старој Пазови Покрету
горана општине Стара Пазова опредељено
је 500.000 динара. Расадник Брест у Ста
рој Пазови располаже са 13.800 садница,
претежно листопадног дрвећа, четинара и
трајница. О њима брину радници старопа
зовачког ЈКП Чистоћа, а земљиште на којој
се налази у власништву је Покрета горана
ове општине. Расадом садница тополе,
бреста, јасена, јавора, брезе, букве, јелки и
борова на површини од хектар и по у поме
нутом расаднику баве се четири године, а
од пре три постоји и стакленик. У надле
жном предузећу истичу да је све спремно
за јесењу садњу. Сарадња старопазовачког
ЈКП Чистоћа и Покрета горана озваничена
је пре четири године. С обзиром да је у
општини свега три посто површина пошу
мљено, акценат овог предузећа и организа
ције у последњих пет година је на садњи
дрвећа на путним појасевима. У Покрету
горана најављују и традицион
 алну садњу
дрвета-генерације у свим школским двори
штима која ће се обавити током јесени, што
је само једна од активности коју спроведи
ова организација.
С. С.

Нова школска године почиње у понеде
љак 3. септембра. Сви ђаци прваци на
територији општине Стара Пазова добиће
бесплатне уџбенике 5. и 6. септембра
захваљујући Општини Стара Пазова, која је
за ове намене издвојила 4.800.000 динара.
У овој сремској општини у први разред
основне школе кренуће 646 ученик а у
девет основних школа. Укупан број ученика
основношколског узраста мањи је у односу
на претходну годину, с обзиром да је основ
ну школу протекле школске године заврши
ло 720 осмака. У три средње школе на
територији општине бележи се пораст уче
ника, па ће тако 1.565 ученика похађати
Гимназију, Економско-трговинску школу и
Техничку.
С. С.

ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

ПОЗОРИШТЕ

Пораст броја
средњошколаца

Делезе из Старе Пазове а остало су доне
ли грађани. Организатори су задовољни
одзивом, али и учешћем родитеља са
децом, на забавно - едукативним радиони
цама.
З. К.

ПУДАРСКИ ДАНИ

Најбоља
воћна ракија

Реновирање сале
Тренутно је у току реновирање позори
шне сале у Старој Пазови у сусрет новој
сезони. Ради се заштита сцене, портал се
премазује новим слојем фарбе, такође се
крече зидови и санирају уочене пукотине,
пошто се зграда сваке године слеже. Радо
ве у вредности од 61.000 динара заједнич
ки финансирају Центар за културу и Савез
аматера општине Стара Пазова и требало
би да буду завршени до краја недеље.
З. К.

ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
У општини Стара Пазова бележи се
пораст броја ученика који похађају средњо
школско образовање. На територији општи
не постоје три образовне установе: Гимна
зија, Економско–трговинска школа и Тех
ничка школа. Уочи нове школске године, у
школама се организују пријеми за ученике
првих разреда. Техничка школа, са тради
цијом дугом преко 70 година, ове школске
године у први разред уписала је 168 учени
ка, који ће се образовати у области: машин
ство и обрада метала, саобраћај и графи
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Школски прибор
за угрожене
У организацији Удружења Татамате и
Црвеног крста у Старој Пазови одржана је
хуманитарна акција под називом Подржи
борбу-поклони торбу, прикупљања школ
ског прибора за децу из социјално угроже
них породица. Прикупљено је 183 пакета
школског прибора, од чега је 40 донирала
фирма Гатарић из Земуна, 80 фирма

Милорад Милошевић из Нове Пазове
освојио је прво и треће место за воћну
ракију, треће за лозовачу, и друго за произ
водњу црвеног вина, на 18. Пударским
данима у Чортановцима. Према оцени
комисије први у производњи лозоваче је
Ђорђе Бугарин, најбоље беле вино има
Душан Николин, а црвено Ђорђе Инђић.
Награду за најлепшу викендицу ове године
је добила Радмила Стојков, за најуређенији
виноград Стеван Зековић. Најстарија
пударк а је Милица Марин, а најмлађа
Љубица Инђић. У оквиру ове традиционал
не манифестације ученици основне војачке
школе и сликари из овог села спремили су
изложбу радова на тему виногради, органи
зован је културно-уметнички програм у
коме су наступили тамбураши Љубинка
Лазића, песници Стеван Кораћ, Љиљана
Марић и рецитатор Милан Дудић. Војачки
пударски дани су одржани у Боровом гају,
који је реституцијом враћен у приватно вла
сништво, али породица Илијин је одлучила
да овај простор сваке године уступи за ову
манифестацију, која се одржава у част
пудара, виноградара и винара.
З. К.

МК ГРЕМИУМ

Новац за
Стефана Суботића

На мото-скупу у организацији мото-клуба
Гремиум, и такмичењу у кувању јела у
котлићу, у организацији Удружења грађана
Сви заједно прикупљено је 100.000 динара.
Новац је намењен за лечење 20-огодишњег
Стефана Суботића из Белегиша, који се
бори са акутном лимфобластном леукеми
јом. Новац је уплаћен хуманитарној Фонда
цији Буди хуман-Александар Шапић. Уколи
ко и Ви желите да помогнете у Стефановој
борби за излечење можете послати смс
360 на 3030.

С.С.

Пројекат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.
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ТРИ ФЕСТИВАЛСКА ДАНА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Светлост речи и повратак
у древни Сирмијум

Дефиле градским улицама

Митровица је град културе и овај Фестивал има дугу
традицију, што је Секретаријат на чијем сам челу препо
знао и пружио му подршку. Ми подржавамо оно што има
истинску вредност, оно што чини културу и све уметно
сти, то је истинско и трајно, искрено опредељење нашег
Секретаријата, рекла је Драгана Милошевић

П

ротекли викенд у Сремској Митро
вици обележен је у духу два вели
ка фестивала. У петак, 31. авгу
ста, дефилеом учесник а у одорама
древних Римљана и Римљанки, отво
рен је други по реду фестивал Царски
Сирмијум – град легенди. Фестивал је
трајао три дана, а у том периоду сви
који су се затекли у Градском парку, као
и на Житном тргу, могли су да уживају,
али и да учествују у бројним садржаји
ма који су организовани у циљу ожи
вљавања прошлости и сећања на
живот у римској престоници.
Читава тродневна манифестација
одржана је под покровитељством Гра
да Сремска Митровица, Министарства
трговине, туризма и телекомуникација,
као и Покрајинског секретаријата за
културу, јавно информисање и односе
са верским заједницама.
Фестивал је почео у Градском парку,
где су присутни могли да виде како се у
античком периоду, овде, у Сирмијуму,
ковао новац, да учествују у трговини
робова, и да уживају у римској гозби.

Уметници из Едукативног центра Кар
даш арт на Тргу Ћире Милекића осли
кали су велики подни мурал, а посетио
ци фестивала могли су себи да приу
ште и бројне римске сувенире.
Након дефилеа градским улицама,
на реконструисаном Житном тргу,
фестивалске дане свечано је отворио
градоначелник Владимир Санадер, који
је том приликом указао на значај ове
манифестације.
– Њен значај је у томе што ми као
Град желимо да покажемо Сирмијум
свету. Оно што Сремска Митровица
има, други немају. Сирмијум је једин
ствен у свету и ова манифестација тре
ба да врати његов дух у модерну Срем
ску Митровицу. На тај начин желимо да
покренемо туристичку понуду града и
да привучемо што већи број туриста
који желе да посете археолошке лока
литете, стручну јавност, археологе из
целог света, јер Митровица са локали
тетом какав је Глац, који је почео да се
ископава може да постане једно од нај
траженијих археолошких налазишта у

Драгана Милошевић

Европи. Ту видимо нашу шансу да про
мовишемо Град и привучемо што већи
број туриста – изјавио је Владимир
Санадер.
Светлана Сабо, директорк а Тури
стичке организације Сремска Митров
 и
ца, која је уз Установу за неговање
културе Срем и организатор ових
фестивалских дана, изјавила је да при
према свих фестивалских садржаја
није била нимало лака.
– Дуго смо припремали све ове сег
менте, а то је врло комплексна органи
зација, јер укључује преко 50 људи, као
и велики број институција приватног и
јавног сектора. Свако је урадио свој део
посла, а прве вечери је програм најком
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Владимир Санадер отворио фестивал

плекснији. Царски Сирмијум - град
легенди осмишљен је да сваке године
промовише једну од легенди древног
града. Максимијан Херкулије је врло
интересантан због ископавања на Гла
цу и зато смо се одлучили да он буде
тема прве вечери. Задовољство ми је
што су дошли да нас подрже и Римски
дани Винковци и Римски дани Хртков
ци. Оно што ми имамо су драгоцени
римски занати које демонстрирамо
пред грађанством и туристима. Радиће
мо на промоцији водичке руте као
посебног производа, током које се оби
лази пет археолошких лиокалитета, а
туристе на неким пунктовима очекују
изненађења. Пијаца робова је популар
но названа да привуче заинтересоване,
ту се трговци ценкају новцем који је
искован у сирмијумској ковници, лици
тирају робове, и бирају најлепшу роби
њу, односно Римљанку - рекла је Сабо,
и додала да Туристичка организација
доста ради на томе да дође до средста
ва европских фондова.
Након свечаног отварања фестивала,
за присутне је уприличена представа

Светлана Сабо

Ковачница новца

Легенда о Максимијану Херкулију, у
извођењу театра Гартел, а на позорни
ци је изведена и борба гладијатора.
После перформанса, присутни су пре
шли у Градски парк где су могли да уче
ствују у римској гозби.
Други дан фестивала такође је био
резервисан за бројне радионице везане
за период античког Сирмијума, а субот

Душан Дрча

ње вече крунисано је традиционалним,
27. по реду Фестивалом беседништва
Сирмијум светлост речи, у организацији
Установе за неговање културе Срем,
који је због лоших временских услова
одржан у Позоришту „Добрица Милути
новић“. Фестивал је свечано отворила
покрајинска секретарка за културу, јав
но информисање и односе са верским
заједницама Драгана Милошевић, која
је том приликом изразила задовољство
што је баш њој припала част да отвори
ову манифестацију.
– Митровица је град културе и овај
Фестивал има дугу традицију, што је
Секретаријат на чијем сам челу препо
знао и пружио му подршку. Ми подржа
вамо оно што има истинску вредност,
оно што чини културу и све уметности,
то је истинско и трајно, искрено опреде
љење нашег Секретаријата. Подржава
мо уметност, беседништво посебно, као
што је наш Бранислав Нушић рекао
Беседништво је усамљено и узвишено
у свим уметностима, јер има посебну
вредност, а то је непосредност. Дуга
традиција овог Фестивала заслужује
нашу подршку и могу рећи да је негова
ње културе у Сремској Митровици на
заиста високом нивоу – изјавила је Дра
гана Милошевић.
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МУЗЕЈ СРЕМА
Вече је почело уз звуке фанфара и
химну Фестивала, у извођењу Алексан
дре Падров, вокалне солисткиње
Радио-телевизије Војводине. У ревијал
ном делу такмичења представили су се
и победници овогодишњег Фестивала
беседништва осуђених лица, као и др
Димитрије Стојшић и Тијана Тривић са
својим беседама. На фестивалу је уче
ствовало 20 беседник а, а финалне
вечери за титулу најбољег борило се
њих девет. Најмлађи међу њима, седам
наестогодишњи Лука Иванић, изјавио је
да је врло срећан што се квалификовао
у финале Фестивала.
– Веома сам задовољан што сам про
шао квалификације, нисам се надао.
Много година рецитујем, али на овом
Фестивалу сам први пут. Хтео сам да
видим каква је разлика кад припремам
и говорим беседу у односну на ово
чиме сам се до сада бавио – рекао је
Лука.
Апсолутни победник овогодишњег
фестивала био је Јанко Балшић, са
беседом Чему живети овај живот, кад
нико из њега није изашао жив.
– Све победе у мом животу биле су
потпуно неочекиване, па тако и ова.
Велика ми је част што сам превасходно
учествовао на престижном такмичењу у
беседништву, а још већа радост што
сам проглашен за најбољег. Надам се
да сам успео да освестим бар неколико
људских живота у публици и да их сво
јом емоцијом дотакнем и наведем на
нека друга размишљања, сасвим раз
личита од оних актуелних, а нарочито
политичких, просечних и негативних –
изјавио је Јанко Балшић за наше нови
не.
Према гласовима публике, својим
речима најбоље се представио Никола
Масал.
Како каже директор Фестивала
беседништва, Душан Дрча, велика је
част што су на Фестивалу и ове године
наступили беседници из целе Србије.
– Имали смо у квалификацијама 20
учесника, а наш Жири се одлучио да се
такмичи девет беседник а. На наше
задовољство беседници су дошли из
целе Србије, а одавно није било оволи
ко беседника из Сремске Митровице,
чак пет. Два беседника из нашег града
су прошла у финале. Драго нам је што
Фестивал оволико дуго траје и драго
нам је што су се наши говорници врати
ли на Фестивал, јер уназад неколико
година нисмо имали беседнике из
Сремске Митровице. Трудили смо се да
направимо спектакл на Житном тргу
али нас је киша спречила, време је
нешто на шта не можемо да утичемо –
изјавио је Дрча.
У музичком делу фестивала присутни
су били у прилици да уживају у акустич
ном наступу Лене Ковачевић.
У недељу, 2. септембра, Сремска
Митровица и даље је одисала духом
Сирмијума. Овај дан био је посвећен
најмлађима, а током читавог викенда
сви присутни могли су да прошетају
туристичком, Царском рутом Сирмију
ма.
Н. Милошевић

Промоција књиге
о Сирмијуму

Са промоције

У

четвртак, 30. августа, у организа
цији Музеја Срема и Архива Сре
ма, одржана је промоција књиге
Сирмијум – историја од првог века до
582. године, ауторке проф. др Миросла
ве Мирковић.
Ауторка је живот провела као профе
сор историје на Филозофском факулте
ту у Београду и дуги низ година бавила
се истраживањем римске историје. Пре
ма њеним речима, све информације за
израду поменуте монографије није било
тешко прикупити.
– Било ми је задовољство. Ако је то
посао који волите, онда га и радите са
вољом. Занимљиво је читати старе
писте, тумачити натписе, а података има
свуда, и овде у музеју. Они могу веома
много да кажу. Када су писци у питању,
тада се реконструише сам ток догађаја,
међутим, постоји дуги низ питања која
су много занимљивија. Тако су зани
мљиви подаци о становништву, војсци,
положају војника, о царевима, што сви
воле да чују – рекла је проф. др Мирко

Проф. др Мирослава Мирковић

вић и додала да период којим се бавила
у монографији обухвата време постоја
ња првих писаних трагова о Сирмијуму,
па све до његовог нестанка 582. године.
– Град је средином петог века пору
шен, и то је почетак његовог краја.
Потом, Сирмијум се опоравио, јер,
народ не можете уништити. Град је
порушен, али се народ вратио. Ипак,
након отприлике једног века Авари су
темељно порушили град и наредили
становништву да га напусти – рекла је
проф. др Мирослава Мирковић.
Према речима Дејана Уметића, дирек
тора Архива Срема, ова монографија је
од великог значаја за Сремску Митрови
цу и упознавање са њеном историјом,
па је зато увек потребно подржати ова
кве промоције.
Програму су, поред ауторке и бројних
посетилаца, присуствовали и проф. др
Мирослав Вујовић и проф. др Светозар
Бошков, док је за музички део програма
био задужен пијаниста Ђорђе Илијин.
Н. Милошевић

Дејан Уметић
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Припрема за сталну поставку

Т

оком следеће године
приоритет у раду Зави
чајног музеја Рума ће
бити санирање, односно
извлачење влаге, из зграде
музеја која датира из 1772.
године, као и формирање
сталне изложбене поставке
- стоји у програму рада ове
установе за 2019. годину,
који је усвојен на последњој
седници Општинског већа.
Осим тога, планиране су
и активности на набавци
музеалија и библиотечког
материјала сходно опреде
љеним средствима, дона
цијама и разменом, потом
стручна и научна истражи
вања запослених и то само
стално или у сарадњи са
колегама из сродних уста
нова у музејима, архиви
ма, библиотекама, али и на
археолошким локалитети
ма, ради утврђивања обје
ката материјалне и нема
теријалне баштине, као и
њиховог чувања и презенто
вања.
– Што се тиче конзерва
ције, Музеј нема своју кон
зерваторску службу, иако је
то потребно, јер је знача
јан део музејских предме
та, због услова у којима се
налазе, али и материјала од
којих су направљени угро
жен, а сада се тај проблем
решава повременим анга
жовањем стручњака, што

Зграда Завичајног музеја Рума

опет зависи од финансиј
ских могућности. Годинама
уназад, складиштење музеј
ских предмета је проблем
због недостатка и неуслов
ности простора, па је један
од начина да се реши, вра
ћање предмета на сталну
изложбену поставку. Зато
је потребно почети следеће
године радове на санаци
ји просторија у приземљу
зграде, односно извлачење
влаге, који су и намењени за
сталну поставку. Ту мисли
мо првенствено на археоло
шку поставку која има више
шансе за бржу реконструк
цију – истиче в.д. директор
ка Бранислава Коњевић.

Наравно, ту су и повре
мене изложбене активности
везане за изложбе сликара,
вајара, археолошке, исто
ријске и етнолошке изло
жбе, као и издавачка делат
ност Завичајног музеја.
Музеј је организатор и
Борковачке колоније, једне
од најстаријих манифеста
ција ове врсте у Србији, која
је први пут одржана 1968.
године.
Зграда Завичајног музеја
Рума, која датира из 1772.
године је проглашена за
непокретно културно добро
од великог значаја. Од
шездесетих година прошлог
века у њој је смештен музеј

ВРДНИК

Пријем
за ученике

У ОШ „Милица Стојадиновић Српкиња“
организован је 31. августа пријем за ученике,
који ове године по први пут седају у школске
клупе. То је била и прилика да сви добију бес
платан школски прибор за чију набавку сред
ства, као и ранијих година, обезбеђује иришка
општина.
Прваке и њихове родитеље поздравила је, у
име Службе за друштвене делатности, Мили
ца Томић, и пожелела им да кроз школовање
стекну пуно знања, али и праве пријатеље и
прве љубави.
У име школе, нове ученике је поздравио и
Горан Жугић, директор ОШ „Милица Стојади
новић Српкиња“.
За своје нове другаре пригодан програм су
припремили ученици четвртог разреда, са
својим учитељем Сашом Матешићем. С. Џ.

Пријем првака у Врднику

Бранислава Коњевић

и план је да се наредне
године на згради Завичајног
музеја истакне спомен пло
ча са тим подацима.
С. Џ.
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ИЗБОР ЗА МИС СРЕМА

Јелена Бошњачић најлепша
Ч
етрнаест лепотица из
целог Срема такмичи
ло се у петак, 31. авгу
ста, у Кристал ивент центру у
Пећинцима за титулу најлеп
ше, а након једноипосатног
спектакла, уз наступе Бојане
Стаменов, Саре Рељић,
Андријане Радоњић, КУД
Будућност и Плеј бенда,
титулу Мис Срема понела је
Јелена Бошњачић из Нове
Пазове. Титулу прве прати
ље освојила је Виолета Мар
ковић, а код друге пратиље
жири није могао да се одлучи
па су ову титулу понеле две
такмичарке – Анђелина Вој
новић и Анђела Ђорђевић.
За Мис шарма проглашена
Јована Лишанин, а за Мис
фотоген ичн ос ти Жаклин а
Илић.
Нова Мис Срема је сту
денткиња Економског факул
тета у Београду. Поверила
нам се да је раније имала
проблема са вишком кило
грама, али да је њен мото
Веруј у себе и да је захваљу
јући таквом ставу успела да
превазиђе све проблеме,
однесе победу и постане
финалисткиња избора Мис
Србије
– Надам се победи у фина
лу, као и свака девојка, али
видећемо. Већ сам улазак у
финале је велики успех –
каже Јелена, која има намеру
да се бави послом за који се
школује, али и да се опроба
као модел на модним писта
ма.

Јелена Бошњачић са пратиљама

Један од чланова жирија
био је и први човак пећиначке
општине мр Жељко Трбовић.
– Општина Пећинци је у
Србији и окружењу позната
као индустријски центар, а
вечерас је била центар лепо
те Срема. Драго ми је што
сам имао прилику да будем
део овог спектакла – изјавио
је председник Трбовић.
А да је у Пећинцима заиста
био приређен спектакл сла
же се и председница компа
није која организује избор
Мис Србије Весна де Винча.
– Било је фантастично. Ја
сам поносна, не само на
нашу екипу и Мирка Пучија
шевића, већ и на Пећинце и
ово здање у којем је одржана
манифестација. Све је изгле
дало као да је урађено у

ПЕЋИНАЧКИ ФОЛКЛОРАШИ

неком европском или свет
ском центру, од самог изгле
да сале, преко музичких
нумера, до Пучијашевићевих
креација које су стварно изу
зетне – рекла нам је Весна
де Винча, која је уједно наја
вила избор за Мисс Србије 9.
октобра, у некадашњем Дому
синдик ата, садашњој Ком
банк дворани у Београду.
Човек који је поднео најве
ћи терет организације избора
Мис Срема, ТВ лице и модни
креатор Мирко Пучијашевић
каже да на западу овако тех
нички захтевне догађаје при
премају екипе од 30 до 50
људи и да му није било лако,
али да је изузетно задовољан
како је цео догађај протекао.
– Још увек ме пуца адрена
лин и нисам у потпуности

Спојили лепо и корисно
Чланови првог ансамбла Друштва за
неговање народне традиције „Пећинци“,
су до 30. августа боравили у Грчкој на
Међународном фестивалу фолк лора,
хорова и оркестара Dancing under the
Olymp.
Како нам је рекла Зорица Тојчић руково
дилац пећиначког фолклорног друштва,
деца су, како је и најављено, имала два
наступа, а играма из Црне Траве и Пирота
представили су на достојанствен начин
традицију и обичаје наше земље. Зорица
додаје, да су деца задовољна организаци
јом Фестивала, с обзиром на то да га посе
ћују први пут, као и да су слободно време
углавном проводили на плажи и дружећи
се са вршњацима из других земаља.
– Спојили смо лепо и корисно. Деца су
имала напорну сезону а имамо велике
планове и за предстојећу, те им је пријало
пар дана одмора и забаве, рекла је Тојчић.

свестан шта смо урадили,
али по честиткама које доби
јам са свих страна чини ми се
да смо обавили одличан
посао. Имали смо сјајне
музичке госте, фантастичне
ефекте, величанствену салу
и феноменалан афтерпарти.
Позвали смо преко 150 зва
ница и сви су се одазвали, а
посебно сам захвалан пред
седнику општине Пећинци
који нам је учинио част да
буде члан жирија и медијима
који су максимално професи
онално испратили цео проје
кат. Мислим да Пећинци до
сада нису имали овакав мод
но-музички спектакл – није
крио задовољство Пучијаше
вић, чије креације су током
избора носиле кандидаткиње
за Мис Срема.
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ПРОБЛЕМ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

Неопходна оштрија
казнена политика
Неодговорним понашањем појединаца,
који смеће не одлажу на места која су пред
виђена за тако нешто, стварају се дивље
депоније на целој територији општине
Пећинци, како у самим насељима тако и
ван њих, које не само да руже околину него
су и извор зараза. Проблем са дивљим
депонијама пећиначка локална самоуправа
покушава да реши већ годинама уназад, а
Јавно комунално предузеће „Сава“ непре
кидно чисти, углавном иста, ређе новона
стала места на којима се одлаже разни
комунални отпад.
Како нам је рекао Петар Козарев општин
ски комунални инспектор, поред свих пре
вентивних мера и напора које улажу пећи
начк а локална самоуправа и надлежне
службе, дивље депоније и даље предста
вљају озбиљан проблем, те мора да се
прибегне последњој али свакако неопход
ној опцији кажњавања за учињени прекр
шај, као и да је с тим у вези пооштрена
казнена политика Изменом Одлуке о одр
жавању чистоће на територији општине
Пећинци.

– Казнена политика је последња опција
која је очигледно неопх одна и пооштрена је
управо из разлога што смо, анализом ста
ња дошли до закључка да, физичка лица,
предузетници и правна лица, не раде у
складу са одлукама и законом о комунал
ним делатностима како је прописано, као и
да претходна казнена политика није пости
гла ефекат који је потребан, те да једино
пооштреном казненом политиком, са казна
ма које су увећане у просеку за 50 одсто,
можемо постићи позитивне ефекте у овој
области – рекао је Козарев.
Дивље депоније представљају велики
проблем и радницима Јавног комуналног
предузећа „Сава“ који су само овог лета,
упркос лошим временским условима које
су ометале радове, очистили бројне депо
није на територији пећиначке општине.
Очишћене су дивље депоније између
Шимановаца и Прхова, више дивљих депо
нија у Шимановцима, дивља депонија иза
поште у Пећинцима, по две дивље депони
је у Брестачу и Попинцима, затим велика
дивља депонија на путу од Купинова ка
Прогару, у Сибачу, Суботишту, као и депо
нија на обилазници код Пећинаца.
– Пуно тога је урађено и ситуац
 ија је сва
како боља него што је била пре само неко
лико година, али унапређене комуналне
делатности и превентивни рад очигледно
нису довољни и зато смо приморани да
пооштримо казнену политику. Надам се да
ће наши грађани схватити да једино сви
заједно можемо да постигнемо да, ми и
генерације које долазе после нас, живимо у

здравијим и лепшим условима - поручио је
Козарев.
Измењеном Одлук ом о одржавању
чистоће на територији општине Пећинци
новчане казне за правна лица и предузет
нике крећу се од 20.000 динара до 150.000
динара, а за физичка лица од 5.000 до
25.000 динара.

ПЕЋИНАЧКИ СТУДИО

Чекају се нови
љубитељи музике
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велику помоћ пружа моја бивша ученица
Драгана Бабић, која корепетира током при
преме деце. Путем оригиналног споја клави
ра, клавирске хармонике и синтисајзера, као
комбинације три вишегласна и по конструк
цији различита инструмента, деца су у при
лици да стекну вредна искуства свирања у
оркестру. Такође, ту је и програм тело као
инструмент, али искључиво на основу рит
мичке писмености и знања, изјавила је
Савић, и још једном подсетила да је, захва
љујући подршци пећиначке локалне самоу
праве, програм Студија за музичку едукаци
ју и образовање бесплатан за све полазни
ке.

ПЕЋИНЦИ

Мото трке
и бајкерске игре

Након летње паузе, двадесет ученика
Студија за музичку едукацију и образовање
у Пећинцима стартовало је ових дана са
новим амбицијама и ентузијазмом. С обзи
ром на то да као ванредни ђаци музичке
школе „Петар Кранчевић“ у Сремској Митро
вици стичу диплому завршене ниже музичке
школе, деца су се определила, у зависности
од својих афинитета и талента, за различи
те програме који су има на располагању у
пећиначком Студију.
Како нам је рекла музички педагог Бранка
Савић, након успешно савладаног једного
дишњег припремног програма музичког
образовања млађа група је у јуну положила
испите са највишим оценама на инструмен
талном одсеку – клавир и хармоника са сол
феђом у музичкој школи „Петар Кранчевић“
у Сремској Митровици, а нешто касније
полагала је и старија група.
– И ове године имали смо одличне оцене
на испитима - троје ученика положило је
први разред ниже музичке школе, шесторо
је положило пријемне испите и уписали први
разред музичке школе и имамо једну учени
цу која је дипломирала. Тренутно имамо
уписано двадесет ученика, од којих су десет
уписани у музичку школу, њих осам свира
клавир, двоје хармонику, шесторо ученика је
уписано у припремни разред, троје иде само
на певање и имамо једног ученика уписаног
у музичко забавиште. Такође, имамо два
нова ученика, који су дошли код нас из рум
ске музичке школе, рекла је Савић и додала
да је упис у Студио отворен током читаве
године, како за децу тако и за одрасле који
желе да усаврше своје знање или стекну
додатно музичко образовање.
Студио за музичку едукацију и образова
ње, успешно ради већ више од тридесет
година у пећиначком Културном центру, а
Бранка додаје да су током година и програ
ми прилагођавани управо полазницима.
– Програми су прилагођени свим узрасти
ма – од предшколског музичког образовања,
које је подељено у два нивоа: музичко заба
виште припремни разред. Деца школског
узраста раде по наставном плану и програ
му основне музичке школе, а одраслим
почетницима намењени су посебни програ
ми који су прилагођени њиховим афинитети
ма, способностима и карактеру. Вокалном
музиком бавимо се кроз наш хорић, где нам

У Пећинцима је 1. септембра одржана
велика мото журка у организацији Мото
клуба „Адреналин“, а под покровитељством
пећиначке локалне самоуправе. Дефилеом
улицама Пећинаца преко 350 бајкера зва
нично је започео 12. Мото скуп, који је оку
пио, како бајкере из целе Србије, тако и из
Републике Српске и Словеније.
Након дефилеа на пећиначкој обилазни
ци одржане су трке убрзања 1на1 у две
класе – у класи 1000 кубика у којој је нају
спешнији био Стеван Сокола члан „Сокола
рејсинг тим“ из Ирига, и у класи 600 кубика
где је победик Дејан Јовановић из Руме, а
како нам је рекао председник пећиначког
Мото клуба „Адреналин“ Александар Това
ровић, оно што овај скуп чини посебним
управо су трке убрзања и бајкерске игре .
По повратку у камп одржане су бајкерске
игре, а најодважнији су се такмичили у над
влачењу конопца, бацању гуме у даљ,
брзом испијању пива, обарању руке и спо

рој вожњи. Након игара уручене су награде
најуспешнијима – печено прасе или 10
пива. У надвлачењу конопца печено прасе
су освојили бајкери МК „Црна река“, док је
гуму најдаље бацио Стефан Илић из Субо
тишта и тиме освојио 10 пива. У брзом
испијању пива најбржи је био Ненад Катић
из Руме, а најуспешнији у спорој вожњи био
је Милан Стефановић, а обојица су освоји
ли по 10 пива. У категорији обарање руке
опробале су се и даме, тако да је у тој кате
горији најуспешнија била Луна Севчић из
МК „Парадисо“ из Врбаса, док је у категори
ји мушкараца најјачи био Жељко Дробњак
из Сремске Митровице и тиме обоје заслу
жили награду од по 10 пива. Стеван Сокола
и Дејан Јовановић који су се такмичили у
трци убрзања 1на1 такође су освојили по
печено прасе.
Након завршетка бајкерских игара за све
учеснике приређен је ручак, док је у вечер
њим сатима праву посластицу за све љуби
теље добре свирке приредио румски рок
бенд „Рок фјужн“.
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БЕШКА

Богатаисторијаи
рибљиспецијалитети
У

северном делу општине Инђија,
на крајњим падинама Фрушке
горе, смештена је Бешка, друго
по величини насеље у тој сремској
општини. У близини је обале Дунава и
аутопута Е75, два најважнија европ
ска коридора који пролазе кроз Србију.
Бешка је од Новог Сада удаљена 28
километара, а од Београда, 56 кило
метара, аутопутем. Према последњем
попису становништва, насељава је
нешто више од 6.000 људи. Оно што је
посебно занимљиво јесте, да чак 40
процената њених житеља ради и при
времено живи у Београду или Новом
Саду, док се остали део становништва
претежно бави пољопривредом и
виноградарством. Срби данас пред
стављају значајну већину становника
(око 76 процената), док Хрвати и
Мађари чине преостало становни
штво.

ОШ„БраћаГруловић“

Ипак, историја овог села је много
занимљивија од статистике. Само о
пореклу имена Бешка има неколико
различитих тумачења. Кажу мештани
да до данас није утврђено одакле оно
потиче и њено значење. Претпоста
вља се да је реч „бешка“ турског поре
кла и да означава или колевку (беши
ку), или бешику рибе, или пак, да је
кованица две турске речи бес и каyа,
што значи пет и камен ( пети камен), тј.
пета станица или одредиште у војној
или некој другој терминологији.
– Теорије о турском пореклу имена
Бешке губе на смислу чињеницом, да
је тај топоним постојао и пре доласка
Турака у ове крајеве. Име Бешка носе
острво и манастир на Скадарском
језеру, који потичу из 14. века. Мана
стир је задужбина деспотице Јелене,
кћерке кнеза Лазара, што је записано
на ктиторском натпису из 1438. године

– истиче Душко Лупуровић, председ
ник Завичајног друштва Стара Бешка.
Према тумачењу истакнутог истори
ча ратур коло га, Олге Зиро је вић,
„бешка” је вероватно стара словенска
реч, која је постепено у савременом
говору изгубила првобитно значење.
Име Бешка се у већини случајева
јавља као хидроним, односно везано је
за близину воде, па се претпоставља
да је та реч имала везе са здрављем,
односно да је тим именом означавано
место које је било здраво за живот или
где је био извор здраве воде.
Бешка је средњовековно место,
настало у време насељавања Слове
на у ове крајеве. Први подаци о насе
љу датирају из 1546. године када је
била у саставу Отоманског царства.
Све до 1960. године Бешка је имала
статус општинског места. Затим је две
године била у сремскокарловачкој

Бешчанскимост

M NOVINE

5. SEPTEMBAR 2018.

општини, да би од 1. јануара 1962.
године ушла у састав општине Инђија.
Као и већину подунавских места у
инђијској општини, тако и Бешку, кроз
историју насељавали су различити
народи. Остаци њиховог живота
видљиви су на археолошком локалите
ту Калакача, који се налази у Бешки и
датира из периода од 10. до средине 8.
века п.н.е. Калакача припада категори
ји споменика културе од великог знача
ја, уписаног у централни регистар
1985. године. Иначе, тај локалитет је
девастиран изградњом аутопута Бео
градНови Сад. Заштитна истражива
ња вршена су у периоду од 1972. до
1974. и од 2003. до 2004. године.
– Локалитет Калакача се налази на
десној обали Дунава, непосредно уз
мост на аутопуту Нови СадБеоград,
на око четири километра североисточ
но од Бешке, у Срему. Лоциран је на
неколико нивоа лесних тераса. Овде
су откривени остаци једнослојног
насеља са краја касног бронзаног и
почетка гвозденог доба, велики број
јама, укопаних објеката и пратећих
економских објеката. Насеље се нала
зило на издуженом платоу троугаоног
облика и пружало се у правцу југоза
падсевероисток, највишем делу Кала
каче, на надморској висини од око 140
метара, и око 60 метара изнад сред
њег нивоа површине Дунава – истиче
Лупуровић и додаје да је насеље било
земљорадничког карактера.

Туризамикултура
На свега три километра од Бешке
протиче река Дунав. Десна обала је
урбанизована и повезана асфалтним
путем са насељем, а преко реке про
теже се чувени Бешчански мост. За
разлику од десне стране, лева обала
Дунава је права оаза недирнуте при
роде, са великим бројем бара и рука
ваца. Овај јединствени простор део је
заштићене зоне природе Ковиљско
петроварадински рит. Терени су иде

ДаницаЈовановић,
сликаркарођенауБешки

ални за екотуризам, посматрање пти
ца, лов и риболов. Велики број угости
тељских објекатарибљих ресторана и
прелеп природан амбијент, привлаче
љубитеље природе и рибљих специја
литета.
– Наше чарде и ресторани су позна
ти широм земље и велики број путника
спусти се испод моста, како би ужива
ли у специјалитетима са свежом
дунавском рибом и у рибљој чорби,
која је најтраженије јело код нас– исти
че власник једног од бешчанских
ресторана.
У Бешки се сваке године одржава
неколико значајних манифестација
које имају традиционални карактер.
Клуб за наутику и спортове на води, у
сарадњи са Туристичком организаци
јом општине Инђија, сваке године
организује фотосафари за новинаре,
фоторепортере и ТВ сниматеље.
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Манифестација обухвата вожњу чам
цима по рукавцима Дунава, обилазак
бара и посету стаништима птица.
Такође, Завичајно друштво Стара
Бешка већ осам година уназад органи
зује Дане војвођанскобаварске култу
ре, Бешкафест, првог или другог
викенда у септембру. Ове године,
Бешкафест биће одржан 7. и 8. сеп
тембра на Спортским теренима код
сеоског Дома културе. Манифестација
промовише војвођанску и баварску
културу и гастрономију, с обзиром да је
познато да су ово село насељавале
подунавске Швабе, а пре неколико
година Бешка се и побратимила са
градићем Карлсхулд.
– Такође организујемо и Завичајне
сусрете, који се одржавају сваке годи
не последњег викенда у мају, у органи
зацији нашег Завичајног друштва.
Тада организовано долазе подунавски
Немци (Швабе), бивши становници
Бешке и њихови потомци и рођаци. Од
2005. године, поводом њихове посете,
у Бешки се организују културноисто
ријска предавања, изложбе, промоци
је књига, обилазак обале Дунава као и
околних туристичких дестинација –
истиче Лупуровић, председник Зави
чајног друштва Стара Бешка.

ПознатиБешчани
Међу познатим Бешчанима, који су
оставили трага у јавном и културном
животу нашег народа, је и сликарка
Даница Јовановић. Одрасла у патри
јархалној средини, захваљујући упор
ности и снажној жељи да се посвети
сликарству, ипак је успела да допре
надомак жељеног циља. Даница Јова
новић касно почиње да се школује (у
осамнаестој години), у Вишој српској
девојачкој школи у Новом Саду (1903
1907). Од пресудног значаја за Даницу
Јовановић и њена интересовања,
била је чињеница да је цртање, међу
осталим предметима, предавала мла
да и амбициозна Анђелија Сандић,
која је у иначе прилично строго и
патријархално васпитање ученица,
унела нове педагошке методе. Даница
се школовала у Уметничкозанатској
школи у Београду (19071909), као и у
Минхену, на Женској сликарској акаде
мији (19091914), наводи се на сајту
WIKIPEDIA. Међутим, њена каријера и
живот насилно су прекинути, стреља
њем на Петроварадинској тврђави
почетком Првог светског рата, када је
имала свега 27 година. Ипак, Бешчани
нису заборавили на младу, настрада
лу сликарку и посветили су јој мани
фестацију „Дани Данице Јовановић“ а
у склопу сеоског Дома културе, пре
неколико година, оформљена је и
Споменсоба.
Поред Јовановићеве, славно име
Бешке пронели су и народни херој
Никола Груловић, по којем назив носи
основна школа у том насељу, песник
Вељко Вукмановић и Миро Стефано
вић, сликар и карикатуриста.
М.Ђ.
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Посетиоци у Галерији слика „Сава Шумановић“

ОБЕЛЕЖЕНО 76 ГОДИНА ОД СТРАДАЊА САВЕ ШУМАНОВИЋА

Вече сећања

К

ао и сваке године, тако и ове,
Галерија слика „Сава Шумано
вић“ у Шиду, у уторак 28. августа
организовала је вече сећања на Саву
Шумановића. На тај дан на Велику
Госпојину 1942. године, овај велики
српски уметник светског гласа, одве
ден је на пут без повратка. Заједно са
још 128 Шиђана, ухапшен је од стране
фашистичке војске НДХ и стрељан у
Сремској Митровици. У знак поштова
ња на његов лик и дело, пред великим
бројем грађана његовим поштоваоци
ма, директорка Галерије слика „Сава
Шумановић“ Весна Буројевић, подели
ла је успомене, емоције и нова сазна
ња на трагично настрадалог уметника,
као и о томе шта је радио и у ком прав
цу се његова уметност развијала, и на
све оно што је он својим стварањем
учинио за Шид и свој народ:
– Ово је један велики и тужан дан у
историји нашег града и сматрамо да
је наша морална обавеза да се сваке
године сетимо Саве Шумановића у ово
време и да посветимо посебну пажњу
како њему, тако и његовом делу. Оно
што је он учинио за наш град, не само
стварајући, него и оним што је оставио
иза себе је непроцењиво. Он је своју
судбину везао за Шид својим животом,
радом и својом смрћу. Не треба да
заборавимо да је настрадао у 46. годи
ни живота, у пуној уметничкој зрелости
и то је његова и наша велика трагеди
ја, јер ко зна шта је још могао да уради
и да створи да није трагично настра
дао. Ми у галерији чувамо 417 његових
врхунских уметничких дела и пред њим
је била блистава будућност. Зато га се

Весна Буројевић

сећамо са великим поштовањем. То је
наша обавеза, привилегија и дужност
како морална, тако и остала у сваком
погледу, истакла је Весна Буројевић.
Поред великог броја грађана, Вече
ри сећања присуствовала је и старија
Шиђанка, Марица Станивуковић Тео
доровић, савременица Саве Шумано
вића која је такође поделила успомене
на време када су Сава и остали Шиђа
ни одведени на погубљење:
– Сећам се Саве још од времена
када сам била дете. Сваки дан сам
га виђала када је одлазио да обила
зи магацине. Возио је бицикл, носио
је шешир и мантил. Када је пролазио
поред нас, ми смо стали са стране и
поздрављали га. Мој брат и он су били

Марица Станивуковић Теодоровић

вршњаци. Сећам се и дана када су
наши суграђани одведени на стреља
ње. Остала деца и ја из прикрајка смо
гледали како их одводе са жицом веза
ним рукама на леђима. Нашег суграђа
нина Грчића су носили на носилима, а
Сава је имао поломљене прсте. Било
је страшно. Одвели су их на желе
зничку станицу у Шиду, ставили их у
марвене вагоне и одвели у Сремску
Митров
 ицу. Моје снаје су тада ишле у
Сремску Митровицу да обилазе моју
браћу и касније смо чули да су поби
јени. Жао ми је што се данас причају
неке ружне ствари о Сави, а вредност
његовог рада и дела је непроцењива
јер је он стварао из душе и срца, каже
бака Марица.
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ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Авантура

К

ад неко спомене реч авантура
која је ваша прва асоцијација? Но,
но није само то. Авантура је јед
на сложена категорија. И ко је заиста
авантуриста? Радознала особа, неко
коме је андреналин покретачка снага
или нешто сасвим друго? Авантуризам
подразумева богато животно искуство
уз обиље догађаја који обичан свет,
затворен у свој међом обележен круг
кретања, између посла и породице
обично не доживљава. Авантуристи
су свуда око нас, само ми то баш и не
видимо добро. Ако се ради о провин
цији онда такви ликови буду углавном
проглашени ексцентриком без обзира
којим пословима се баве у обичном
животу. Авантуриста жели да задо
вољи свој радознали дух. Неко ће у
позним годинама почети да се бави
неким екстремним спортом. -Шта му
то треба- ? обично је наш коментар.
А вероватно има добар разлог да му
то заиста треба, а и прија. Има оних
који напрасно почну да се баве хума
нитарним радом, заштитом животне

Пише:
Драгана Попов

средине. Добиће епитет непредвиди
вог човека, а ни он сам неће бити више
сигуран каквог посла ће се већ сутра
прихватити. Авантура је и чињеница
да док пишем овај текст у мојој кухињи
кипи супа. Па, баш и нисам нешто тип
за авантуру. Сад све то бриши и све
испочетка. А да сам непредвидива,
потврђује и ова чињеница (само аван
туристи може да искипи супа). Свако
има своје поимање авантуре. Аван
туриста је покретач свега, пун духа и
радознао. Има авантуриста који увек
желе негде да иду. Нису то само они
који желе да се попну на неку планину,
то су и они које место не држи, па кре
ну да обилазе пријатеље , познанике,
рођаке ( тип провинцијског авантури
сте). Испуне квоту за тај дан и мирни
су. Други пак, у жељи да нешто проме
не и на неки начин удахну нешто ново,
почињу да се учлањују у планинарска
друштва, извиђаче и сличне организа
ције.- Баш ми треба промена- често је
оправдање за овакве искораке у живо
ту. Они нешто млађи своје авантуре

објављују и на друштвеним мрежама.
Наравно све са фотографијама. Бици
клом прешао толико и толико киломе
тара. Попео се на неко брдо. Припре
ме за следеће путовање. Има један
Шиђанин који је бициклом кренуо у
Кину, према последњим информација
стигао је до Монголије. Е, то је аванту
ра. Да ли се авантуристи икада смире?
Тешко је то од њих очекивати. Они на
тај начин одржавају виталност, живах
ност и потребу да даље иду у истра
живање. Да ли имате храбрости да се
упустите у авантуру? Кренете на одре
диште, не знате пут, нема баш неких
путоказа, а пут најниже категорије тј.
колски. Стигнете у нетакнуту приро
ду, пуно прашине, живописне приро
де и зов авантуре. И тако авантуриста
остане затечен у неким полупатикама,
сандалама. Авантура је за одважне,
спремне за сва изненађења па макар
она била и у виду домаћих животиња.
А изнад свега та потреба да се откри
је нешто ново и тестирају сопствене
могућности. Па, ко издржи!

ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ: ЦРКВЕНА РИЗНИЦА

За срце и душу
У
Владичанском двору у Шиду осно
вана је Црквена ризница Српског
православног архијерејског наме
сништва. Овај својеврсни музеј основан
је са циљем да прикупља, чува и пред
ставља баштину српског православног
становништва на овим просторима.
Ризница омогућава заинтересованим
појединцима и установама да упозна
ју прошлост Српске православне цркве
у Шиду и околини и то кроз музејску
поставку и кроз истраживачки рад са
архивским документима. Историјски
извори српску православну популацију у
Срему помињу још у 13. и 14. веку. Јача
ње српског елемента посебно је осет
но у 15. веку, када су српски племићи
држали велике поседе у Срему. Сеобом
Срба 1690. године, коју је предводио
патријарх Арсеније Чарнојевић, додатно
је ојачао позиције Срба у Панонији. Зло
чини током Првог и Другог светског рата
посебно су били усмерени ка Србима и
њиховој баштини. За време Независне
државе Хрватске, усташе су опљачка
ле скоро све цркве на подручју шидског
намесништва, док су неке срушене или
тешко оштећене. Покрадено богатство
никада није враћено. Вероватно најве
ћи губитак представља паљење ратног
барјака цара Уроша Немањића, који се
чувао у храму Рођења пресвете Богоро
дице у Моровићу.
Стална поставка у ризници броји 170
предмета. Музејска поставка је конципи

рана по црквеним општинама. Највећи
број чине иконе хронолошког распона
од око 1750. године до почетка Другог
светског рата. Међу иконама се посебно
истичу радови Аксентија Мародића из
1860. године, Распеће Христово и Св.
Богородица Арапска са Христом, рад
Љубомира Арсеновића из 1863. годи
не. По старости, квалитету и контексту
настанка, најзначајнија је икона Св.
Ђурђиц (пренос моштију Св. Мучени
ка Георгија) насликана око 1750. године
за цркву плетару Св. Великомученика
Георгија у Вашици.
Овде се чува и богата библиотека коју
чине богослужбене и административне
књиге. Најстарије потичу из храма Св.
Апостола Петра и Павла у Беркасову,
а то су Октоих из 1683. године, Антоло
гион из 1697. године и Пентикостар из
1704. године. Све три књиге су штампа
не у Москви. Из Храма преноса моштију
Св. Оца Николаја у Шиду потиче једно
рукописно Јеванђеље које је преписао
јеромонах Јован из манастира Хопово
1707. године. Посебно се издваја пре
стоно Јеванђеље из шидског храма,
које је штампано у Москви 1748. годи
не, а оковано у сребро са иконом на
емајлу 1822. године. Од администра
тивних књига ту се налази и Протокол
крштених, венчаних и умрлих у шидској
парохији вођен у периоду 1762-1777.
године. У ризници се чувају и сви уго
вори о градњи шидског храма из друге

Путир из 1753. године

половине 18. и прве половине 19. века,
затим спискови дародаваца цркви од
1806. године, Именик Српског црквеног
певачког друштва Јавор гусле. Посебно
су занимљиве архиве задужбина зна
менитих Шиђана при црквеној општини:
Задужбина Алексе и Катарине Ђорђе
вић, Задужбина Исидора и Евице Реге
лац, Задужбина Марије Орешковић
итд. Посебно место у ризници заузима
путир из 1753. године који је дар чувеног
капетана и трговца Трифуна Исаковића,
рођеног брата капетана Вука Исакови
ћа. Путир је чуван у храму Св. Оца Нико
лаја у Адашевцима.
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Палата Николе Поповића

Д

а је Никола Поповић, који је нару
чио изградњу велелепне спратне
куће у самом центру града, био
веома угледна личност сведочи и
податак да је пројекат за градњу поро
дичне куће за становање, наручио од
једног од водећих српских архитеката
свога времена, Владимира Николића.
Ко је био Никола Поповић? О њего
вом угледу, не само у Митровици већ и
шире сведочи познанство са Змајем,
који га помиње као посланика у свом
Бечком дневнику, 19. августа 1882.
године, приликом његове посете слав
ном песнику. Судећи по овом податку
политиком се почео бавити веома
рано, готово одмах по завршетку сту
дија права у Братислави (1871 – 1875),
где га је послао отац Јован, митровач
ки трговац. Свестран по природи, овај
способан и предузимљив човек, бави
ће се очевом трговином, али убрзо и
банкарством. Дуги низ година био је
председник Митровачке штедиони
це, као филијале Аустро-угарске банке
све до 1911. године. Митровачка
штедион
 ица је основана 1870. годи
не, а поред обављања новчаних
послова, бавила се прометом вредно
сних папира и пословима осигурања.
После укидања војне границе банкар
ство је у Митровици доживело прави

процват, а убрзан привредни развој и
прилив капитала довео је до отварања
десетак новчаних завода, филијала,
штедионица, кредитних и осигуравају
ћих завода. Поред банкарства, Никола
Поповић ће се преко три деценије
активно бавити политиком. Помиње се
као посланик и током 1913. године у
Жупанијској скупштини, као кандидат
Српске самосталне странке.
Сремскомитровачка палата је једна
од ретких грађевина, чији оригиналан
план је сачуван, са подацима о месту
настанка и именом аутора. Пројекат је
потписао 1892. године архитекта Вла
димир Николић, управо у време када
је чувени пројектант започео градњу
Патријаршијског двора у Сремским
Карловцима. Као пројектант Патријар
шијског двора, зграде Богословије,
зграде Народних фондова (данашња
Богословија) и Стефанеума у Срем
ским Карловцима, неоспорно је да је
архитекта Владимир Николић најза
служнија личност за савремени изглед
ове престонице српске културе и
духовности. Владимир Николић је сту
дирао Политехникум у Бечу, а од
1884. године на позив Министарства
грађевине Краљевине Србије прелази
у Београд, где добија као инжењер
одликовање краља Милана Обрено

Пише:
Марија Вукајловић

вића (Таковски крст V реда). Тешко би
било замислити савремени изглед
Сремске Митровице без репрезента
тивног здања Српског дома, грађеви
не са два крила на чијем углу се узди
же велелепна ротонда, коју је архитек
та В. Николић пројектовао 1893. годи
не, годину дана после стамбене пала
те.
Зграда у улици Краља Петра Првог
поседује све елементе типичних стам
бених зграда, које су подизане по
већим градовима Војводине за добро
стојеће породице, намењене поред
становања и за издавање. Настала у
време владавине историцизма, који је
неговао доследно преношење архи
тектонских облика историјских стило
ва, палата поседује све особености
неокласичног дела, са строгом ака
демски компонованом фасадом, одме
реном класичном декорацијом, рустич
но обрађеним приземним делом са
имитацијом квадера и карактеристич
ним архитравним венцем, који је ујед
но и носилац троугаон
 их забата прозо
ра. Кућа у спратном делу поседује два
стана, један трособан и један четворо
собан, који је првобитно био дом поро
дице Поповић, док су остале стамбене
јединице служиле за издавање.
Палату је у целини купио Бранко
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Рогулић 1927/28. године по свом
повратку са студија медицине у Грацу.
Порекло породице Рогулић налазимо
у Лици, одакле су се крајем 18. века
раселили у Далмацију, Београд,
Загреб и Вуковар, а једна грана у Ириг,
Пазову и Шатринце, одакле је родом
Бранко. Занимљив је податак да је
рођена баба академика и историчара
уметности Дејана Медаковића, била
из куће Рогулић, из огранка породице
који је отишао у Загреб. Сва деца Вик
тора Рогулића из Шатринаца била су
високо образована на неким од европ
ских центара. Јован Рогулић, доктор
агрономских наука рођен 1886. године
у Вуковару, школовао се у Бечу, где је
дипломирао на високој школи за кул
туру тла, а био је помоћник министра
за трговину и индустрију у влади Нико
ле Пашића. Дуги син Бранко после
завршетка студија медицине у Грацу
био је лекар митровачког КПД до 1941.
године, када је избегао са породицом у
Засавицу. Пред крај рата био је војни
лекар у партизанским јединицама у
околини Ђакова. Болна искуства запо
чета губитком сина Војина, студента
медицине (стрељан 1941. у Засавици)
настављају се после рата, када обна
вља рад у лекарској ординацији, која
се налазила у приземном делу бочног
крила. Укидањем приватне праксе
ординација се затвара, а доктора
Бранк а, који је својевремено имао
први рендген у граду, пензионишу.
Држава национ
 ализације земљу коју је
имао и бива принуђен да продаје део
по део куће, ради школовања деце.
Три генерације Рогулића ће се бавити
медицином. Бранков син Иван је сту
дирао медицину у Загребу, а радио је
као специјалиста на митровачком оде
љењу гинекологије, пре него што је
отишао у Немачку. Као фармацеут,
сестра Мирјана ће радити на месту
директора болничке апотеке Медицин
ског факултета у Новом Саду. Специ
јализација из гинекологије биће избор
и Ивановог сина Предрага, који ради у
митровачкој болници на гинеколошком
одељењу.
Приземни део раскошне палате
купили су адвокат Кузмановић и фри
зер Антун Ловрић, који је у свом стану
имао фризерски салон Марија. На
спрату у једном стану била је породи
ца Јеловац, а у другом породица Рогу
лић, све до 1994. године, када стано
ве продају Ивану Шикори из Лаћарка,
који је касније део продао породици
Мошић. У једном делу приземља,
кратко време власник је био Радослав
Косановић из Мартинаца. Променив
ши власника, овај део данас је у заку
пу апотеке и поликлинике докторке
Динчић. Занимљив је историјат дво
ришних крила чији простор, такође,
луксузно опремљен са масивним
зидовима, храстовим паркетима и про
страним просторијама је погодовао за
обављање бројних делатности од
штампарије Будућност, до адвокат
ских канцеларија Ребић, Аларгић,
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Ђукић, до Геодетског бироа Лукић.
Сава Павлић је 1968. године купио
део, који је припадао адвокату Кузма
новићу и његову канцеларију претво
рио у продавницу кожне галантерије,
која је у то време била једна од ретких,
ташнарских радњи у граду, поред рад
њи Матијевића и Зеца. Била су то
златна времена за ову врсту посла,
како поред индустријске понуде, друге
конкуренције није било. Временом се
проширивала делатност, а израда
ташни, каиша, новчаника и пословних
торби, као и услуге поправки су се
углавном израђивали занатски, ручно,
уз нешто машинског рада. Сава је по
струци био сарач, али се по замирању
овог заната, преквалификовао за
израду кожне галантерије. Средином
деведесетих радњу преузима син Дра
ган са супругом Жељком, који су
наставили породичну традицију, а
радионица у сутерену, која је у почетку
имала два, сада има десет радника.
Радња кожне галантерије, под нази
вом Сава иде у корак са променама,
које диктира модна индустрија неу
морно пратећи трендове и једна је од
ретких занатских радњи која је успе
шно одржала пословање сада већ пет
деценија.
Павлићева ташнарска радња доби
ла је нови изглед током 1997. године,
када је током реновирања морала да
поврати првобитан изглед здања.
Радови су вршени под надзором град
ског Завода за заштиту споменика
културе. Према пројекту, излози су
морали да прате отворе оригиналне
грађевине и само су у парапетном
делу могли бити проширени. Један од
услова за добијање дозволе за рекон
струкцију објекта било је и уређење
комплетне фасаде, чиме је њеном
конзервацијом и рестаурацијом дат
непосредан допринос у очувању амби
јенталне целине строгог центра града.
Ентеријер, урађен по пројекту Зафи
ровић Леке из атељеа у Београду,
красе овална галерија са декоратив
ном оградом од кованог гвожђа, тава
ница украшена гипсаним профилима
и реконструисан под од вишебојног
италијанског гранита. Мада је првоби
тан изглед овог дела унутрашњег про
стора измењен, видан је покушај да се
понуђено решење уклопи у грађевину
насталу пре више од једног века.
Палата Николе Поповића показује
све карактеристике градских породич
них кућа за становање и чини драго
цен печат у градској архитектури вре
мена којем припада. По димензијама,
монументалном изгледу, складу архи
тектонских облика и лепоти класичних
форми, сведочи истовремено и високу
свест свога наручиоца, који је ангажо
вао једног од најбољих архитеката
свога времена за реализацију пројек
та од трајне вредности за урбану цели
ну центра града, Сремске Митровице.
У следећем броју:
Кућа првог митровачког штампара
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VREMEPLOV
5. септембар
1997. У Калкути умрла Мајка
Тереза, мисион
 арк а која је
живот посветила сиромашни
ма и болеснима. За хуманитар
ни рад 1979. добила Нобелову
награду за мир. Албанка, рође
на у Скопљу, 1928. ступила у
Мајке Божије од Лорета у
Ирској, потом у Калкути 1950.
основала Сестре мисионарке
љубави.
6. септембар
1988.
Јед ан ае с тогод иш њи
дечак Томас Грегори постао
најмлађа особа која је препли
вала Ламанш. Пливање траја
ло 11 сати и 54 минута.
7. септембар
1812. Завршена Бородинска
битка, близу Москве, једна од
најкрвавијих битака у Наполео
новим ратовима, у којој су Руси
под командом Кутузова изгуби
ли 44.000 војника, а Наполеон
50.000 међу којима и 23 гене
рала. Недељу дана касније
Наполеон ушао у Москву.
8. септембар
1331. На државном сабору у
Сврчину на Косову архиеп
 и
скоп Данил о II крунисао
23-годишњег Душана Стефана
Немањића за краља српских и
поморских земаља. За првог
српског цара Душан Немањић
крунисан 1346. у тадашњој
српској престоници Скопљу.
9. септембар
1513. У бици против Енглеза
код Флудена погинуо је шкот
ски краљ Џејмс IV заједно са
неколико хиљада Шкота, међу
којима је било готово цело
племство.
10. септембар
1526. Турски султан Сулејман
II Величанствени, после побе
де над Мађарима на Мохачком
пољу, заузео Будим, који је
постао седиште Будимског
пашалука, провинције Отоман
ског царства у наредних 150
година.
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HOROSKOP
ОВАН: На срећу,
вољен а
особ а
добро познаје ваш
укус и уме да вам
угоди на различите начине.
Уживајте у свом свету интиме.
Потребно је да контролишете
своју психичку тензију кроз
појачани радну активност или
кретање. Пријаће вам шетња
или нека спортска активност.
БИК: Упорно поку
шавате да наметне
те своје мишљење
вољеној особи или
да привучете нечију пажњу,
али недостаје вам добра при
лика. Важно је да се затекнете
у правом тренутку и на правом
месту, како бисте у потпуности
остварили своје пословне
циљеве. Уживајте у ситуација
ма које делују подстицајно на
ваше расположење.
БЛИЗАНЦИ: Делу
јете задовољно: Код
вас
пров ејав а
романтично распо
ложење и сентиментална нота,
а партнер искрено жели да вам
угоди. Нема потребе да се рас
прав љате
о
разл ич ит им
пословним визијама и интере
сима. На вама је да спроведе
те у дело нечије идеје. Приу
штите себи неку омиљену
забаву, као подстицај за добро
расположење.
РАК: у односу са
блис ком
особ ом
избегавајте ривал
ске односе. Увек
постоји могућност да усклади
те своја интересовања и жеље.
Постоје ствари које чините у
тајности, што лоше утиче на
вашу концентрацију. Потребно
је да преузмете одговорност за
своје поступке. Осећате психо
лошко олакшање након искре
ног разговора.

11. септембар
2001. У самоубилачком нападу
отетим авионима на Светски
трговински центар у Њујорку и
зграду Пентагона у Вашингто
ну, погинуло око 3.000 људи.
Зграда Пентагона знатн о
оштећена, а два торња висине
410 метара у њујоршкој
пословној четврти Менхетн
срушена.

ЛАВ: Нема потребе
да
игнор иш ет е
нечије
емот ивн е
сигнале. Партнер
делује врло заносно и жели да
се налази у центру ваше
пажње. Неко покушава да вас
подстакне на другачији начин
размишљања или да прошири
ваше видике. Налазите се у
сјајној психофизичкој форми.

12. септембра
490. п.н.е. На источној обали
Атике код Маратона Атињани
су победили десет пута бројни
ју војску персијског цара Дари
ја (9.000 према 100.000). Вест
о победи у Атину је донео гла
сник Филидед претрчавши 40
километара, након чега је умро
од премора. По том догадјају
се у модерном времену зове
најдужа трка у атлетици.

ДЕВИЦА: У приват
ном животу, немојте
спутават и
нечију
слободу или право
на избор. Не будите неправед
ни према партнеру. На основу
нових информација налазите
се у доброј прилици да проце
ните расположење које влада
у вашој околини. Важно је да
сачувате присебност духа и
самоконтролу.

ВАГА: Веће емотив
но значење имају
детаљи које прећут
кујете, него ствари
које саопштавате љубавном
партнеру. Нечија прича по
вашем мишљењу делује неу
бедљиво и преувеличано, тако
да се ослањате на личну про
цену и способности. Потребно
је да побољшате своју психо
лошку кондицију.
ШКОРПИЈА: Избега
вајте ривалство или
емотивно доказива
ње у сусрету са јед
ном необичном особом. Буду
ћи да сте се упетљали у разли
чите ситуације, сада тражите
излаз из свега што вас непо
требно оптерећује. Особа до
које вам је стало показује инте
ресовање за вас. Искористите
прилику која вам се указује.
СТРЕЛАЦ: Партнер
жели да вам изађе у
сусрет, али има
погрешну процену.
Проговорите са више емоција
пред блиском особом. Прете
рујете у захтевима и у потреби
да се уплићете у нечије плано
ве. Пожељно је да подстичете
позитивну атмосферу у својој
околини. Важно је да контро
лишете унутрашње конфликте.
ЈАРАЦ: Не можете
да се ослободите
утиска о једној осо
би. Често разми
шљате о стварима које су вам
недоступне из садашње пер
спективе. Потребно је да одло
жите неке пословне договоре.
Постоје ствари које захтевају
креативно размишљање и
фазу стваралачке инкубације.
Опустите се, пријаће вам
релаксација.
ВОДОЛ ИЈ А:
Не
волите да вас неко
држи у неизвесно
сти, али не можете
да промените своју емотивну
позицију. Занети сте идејама о
великом добитку, а нечија при
ча вас наводи на помисао о
успешној сарадњи. Ипак, сваку
информацију треба пажљиво
проверити. Нема потребе да
прецењујете личне могућности.
РИБЕ: Неко вам
даје до знања да
траж и
емот ивн у
сигурност и повере
ње, а не нове интригантне
ситуације. Не провоцирајте
своју срећу. Пажљиво разми
шљате о нечијим речима пре
него што се упустите у нову
авантуру која може да вам
донесе материјални губитак.
Нема потребе да прецењујете
личне могућност.

Crkveni
kalendar
Среда, 5. септембар
(23. август)
Св. свештеномуч. Иринеј; Св.
мученик Луп (Оданије Успени
ја)
Четвртак, 6. септембар
(24. август)
Св. свештеномученик Евтихи
је Света мученица Сира
Петак, 7. септембар
(25. август)
Пренос моштију Св. ап. Вар
толомеја; Свети апостол Тит
Субота, 8. септембар
(26. август)
Свети мученици Адријан и
Наталија
Недеља, 9. септембар
(27. август)
Преподобни Пимен Велики,
Сабор Српских Светитеља
Понедељак, 10. септембар
(28. август)
Преподобни Мојсеј Мурин;
Преп. Сава Псковски
Уторак, 11. септембар
(29. август)
Усековање главе Светог Јова
на Крститеља

Поховани
сладолед
Састојци: 500 г сладоледа, 2
јаја, шоља корнфлекса, презле
или намрвљен кекс, пола каши
чице пшеничног скроба, 2-3
кашике шећера, 2 кашике коко
совог брашна, 1 кашика свежег
млека, уље за пржење.
Припрема: Направите кугле
од сладоледа и ставите их на
сат у замрзивач. Самељите у
блендеру корнфлекс, кокосово
брашно и шећер. Умутите једно
јаје са свежим млеком и раство
рите у њему скроб. Уваљајте
кугле сладоледа прво у смесу од
јаја, после у суву смесу и врати
те на још сат времена у замрзи
вач. Умутите и друго јаје, ува
љајте сладолед поново у њега у
ставите у јако загрејану масноћу
на неколико секунди. Сервирајте
одмах пржен сладолед гарнира
јући са воћем или топингом.

• Мењам собну лампу за
двособну!
• Успех је ако збариш
женску, а неуспех ако ти
загори!
• Деколте је расхладни
уређај за загревање.
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MRTAV
UGAO
Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Звезда коначно у елити

З

авршене су квалификације за
европска такмичења у фудбалу.
Србија је добила једног пред
ставника и то у најелитнијем рангу.
Црвена звезда је постигла историјски
успех избацивши аустријски Сал
збург. Са друге стране, Партизан се
провео као бос по трњу против тур
ског Бешикташа. После ремија у Хум
ској, попили су три комада у гостима
и вратили се кући празних шака.
Општи утисак ових квалификација
је да се српски тимови нису обрука
ли. Имали смо на почетку четири
тима од којих су три стигла до треће,
претпоследње рунде. Највеће изне
нађење је био Спартак из Суботице
који је избацио прашку Спарту. Човек
да гледа, онако са стране, рекао би
да фудбал у Србији иде узлазном
путањом. Све док не оде на један
првенствени меч и присуствује цир
кусу од намештања и крађе.
Прошле недеље су све очи биле
упрте у Звезду и Партизан. Играо се
плеј оф, последња препрека пред
европском јесени (а можда и проле
ћем). Партизан је имао тежак посао
пред собом. Турски Бешикташ је све,
само не наивна екипа. Уложени
милион
 и морају се оправдати. На
тапету је био српски клуб. И док су у
неким претходним утакмицама под
вођством Батице Мирковића играчи
Партизана показали неки помак у
игри, у двомечу са Турцима су били

немоћни. Добили су гол код куће,
одиграли 1:1, али у реваншу су раз
бијени. Довољно је само рећи да
Београђани нису имали шут у оквир
гола за 90 минута. Партизану сада
остаје домаће првенство, да се бори
са изораним теренима, напаљеним
аутсајдерима и судијама, па да про
ба да извуче сезону. Како ствари сто
је, узевши у обзир ситуацију у нашем
фудбалу и Звездин узлет последњих
година, тешка прича. Остаје да се
види.
Црвена звезда је направила подвиг
и коначно се докопала Лиге шампио
на. Колико год то некоме из других
делова Европе звучало мизерно,
огроман успех за клуб који се већ
деценијама уназад пати и посрће. У
последње две године, клуб је стао на
ноге. Зли језици ће рећи да је држав
ни пројекат и да је фаворизован у
односу на друге (читај Партизан).
Било како било, први пут у новијој
историји Звезда није распродала цео
тим и успела је да се пласира у Лигу
шампиона. Треба истаћи и улогу тре
нера Владана Милојевића који је
доказао да је један од наших најпер
спективнијих тренера. Укомпоновао
је екипу, људи трче, залажу се, и што
је најважније, разумеју се међусобно.
Предуслов за добру игру и резултат.
Звезда је избацила фаворизовани
Салзбург. Аустријанци нису ништа
показали, посебно у првом мечу у

Београду. Играли су кукавички, кал
кулисали, нису хтели да напдну и да
искористе чињеницу да се играло
пред празним трибинама. То је тај
убилачки инстинкт који ти фали да
би био моћна европска екипа. Сал
збург то у овом моменту није. У
реваншу су загризли, повели 2:0, али
пар минута непажње и пад концен
трације их је коштао. Добили су два
брза гола и до краја нису успели да
затресу мрежу. Може се рећи да је
Звезда имала среће, и да је Салзбург
доминирао у другом мечу, али кога
сада за то брига. Звезда је у елити.
ратак осврт на групу у којој се
нашао српски тим у Лиги шами
она. Група смрти, како је многи
називају, сигурно није добила тај епи
тет због београдског тима. Зато су
остале три екипе великани европског
фудбала. Долазиће у Београд редом
Наполи, Ливерпул и на крају Парис
Сен Жермен. Гледаћемо Неимара
како се баца као на тигању, Мбапеа,
Салаха, Хамшика... Спектакл у наја
ви. Наравно, уколико УЕФА не реши
да ребне Звезду за још коју текму без
публике. Ако мене питате, одлична
вест и за клуб и за навијаче. Тешко је
очекивати да би Звезда била конку
рентна и са било којим другим екипа
ма у групи. Овако, играчи ће имати
прилику да укрсте копља са најбо
љима. За почетак, важно је учество
вати.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Кула: Спартак ЖК – Динамо
2:0; Крушевац: Напредак –
Вождовац 0:0; Београд: Чука
рички – Раднички 1:1; Нови
Сад: Војводина – Црвена Зве
зда 1:4; Сурдулица: Радник –
Пролетер 0:0; Београд: Парти
зан – ОФК Бачка 1:0; Лучани:
Младост – Мачва 1:2; Земун:
Земун – Рад 1:0.

Нови Пазар: Нови Пазар –
Инђија 0:1; Бежанија: Бежанија
– Раднички 1923 0:1; Добанов
ци: Будућност – Борац 1:1; Бео
град: Синђелић – Слобода 3:2;
Чајетина: Златибор – Телеоп
тик 2:1; Ивањица: Јавор – Тра
јал 1:0; Горњи Милановац:
Металац – Бечеј 1918 су играли
у понедељак; Жарково: ОФК
Жарково – ТСЦ су играли у
понедељак.

Нови Сад: Кабел – Цемент
2:1; Панчево: Железничар –
Омладинац 1:0; Зрењанин:
Раднички (З) – Борац 1:1;
Вршац: ОФК Вршац – Дунав
0:1; Србобран: Србобран –
Црвена Звезда 1:1; Бачки
Јарак: Младост – Бачка 1901
1:0; Челарево: ЧСК Пивара –
Хајдук 1912 0:1; Панчево:
Динамо 1945 – Братство 1946
3:1; Нова Пазова: Раднички
(НП) – Раднички (СМ) 0:4.

Мачванс ка
Митров иц а:
Подриње – Слога (Е) 1:2; Беле
гиш: Подунавац – Борац (Ш)
0:0; Лаћарак: ЛСК – Југовић
0:1; Дивош: Хајдук (Д) – Хајдук
(Ч) 5:0; Темерин: Слога (Т) –
Татра 1:0; Шид: Раднички –
Јединство 1:2; Војка: Сремац –
Први Мај 2:1; Хајдук (Б) је био
слободан.

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

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

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

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

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

16:3
14:8
6:2
9:5
9:6
5:6
7:8
8:7
5:5
5:7
6:6
6:8
4:7
5:13
5:8
2:13

18
14
13
12
12
10
9
8
8
8
7
7
7
7
5
3

Чортановци: ЧСК – Раднич
ки 2:2; Крњешевци: Слога (К)
– Цар Урош 1:4; Марадик: Сло
га (М) – Дунав 1:4; Ривица:
Планинац – Фрушкогорац 1:2;
Борац је био Слободан.
Цар Урош
Дунав
Фрушкого.
ЧСК
Раднички
Борац
Планинац
Слога (К)
Слога (М)

1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1

4:1
4:1
2:1
2:2
2:2
0:0
1:2
1:4
1:4

3
3
3
1
1
0
0
0
0

СРЕМСКА ЛИГА
Рума: Словен – Борац (М)
0:3; Доњи Товарник: Слобода
– Љуково 2:1; Путинци: ПСК –
Напредак 3:1; Адашевци: Гра
ничар – Борац (К) 1:6; Доњи
Петровци: Доњи Петровци –
Будућност 2:1; Витојевци: Пар
тизан – Јадран 1:0; Инђија:
Железничар – Полет 3:0; Врд
ник: Рудар – Купиново 2:0.
01. Партизан
02. ПСК
03. Д. Петровци
04. Слобода
05. Железни.
06. Рудар
07. Љуково
08. Словен
09. Будућност
10. Борац (К)
11. Јадран
12. Борац (М)
13. Напредак
14. Полет
15. Граничар
16. Купиново

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

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

12:1
8:3
8:5
5:2
8:0
4:1
3:2
1:3
11:4
7:5
7:7
4:4
2:6
2:7
4:20
1:17

5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
5
4
5
5

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

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

0 8:1 13
1 10:2 12
0 5:2 11
1 9:5 10
1 7:5
8
2 4:3
7
1 4:3
6
2 4:5
6
1 5:4
5
2 3:4
5
2 2:8
5
2 2:5
4
2 1:3
3
1 1:3
3
3 3:9
2
4 1:7
1

МОЛ СРЕМ

ОФЛ ИНЂИЈА 
– СТАРА ПАЗОВА

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

01. Инђија
02. Бежанија
03. Синђелић
04. Златибор
05. Јавор
06. Раднички
07. Будућност
08. Бечеј
09. ТСЦ
10. Телеоптик
11. Борац
12. ОФК Жарк.
13. Нови Пазар
14. Металац
15. Слобода
16. Трајал

9
9
9
9
7
7
4
4
3
3
3
3
0
0
0
0

Обреж: Граничар – Младост
5:0; Вогањ: Слога (В) – Зека
Буљубаша 3:1; Пећинци: Доњи
Срем 2015 – Фрушкогорац 6:0;
Чалма: Слога (Ч) – Митрос 3:4;
Бешеново: БСК – Обилић 1993
0:0; Жарковац: Напредак –
Шумар 1:3; Вишњићево: Хај
дук – Фрушка Гора 1:0; Круше
дол: Крушедол – ОФК Бикић
0:1.
01. Граничар
02. Доњи Срем
03. Слога (В)
04. Шумар
05. ОФК Бикић
06. Хајдук
07. Ф. Гора
08. Обилић
09. Крушедол
10. Зека Буљу.
11. Напредак
12. Митрос
13. БСК
14. Фрушкого.
15. Слога (Ч)
16. Младост

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

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

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

12:2
10:2
8:3
5:2
5:4
3:2
3:2
4:3
3:3
4:6
4:6
6:9
2:3
2:12
4:8
2:10

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

ОФЛ РУМА – ИРИГ
Краљевци: Јединство (К) –
Фрушкогорац 2:4; Хртковци:
Хртковци – Јединство (Ру) 0:0;
Нерадин: Војводина – Сремац
1:3; Никинци: Полет – Једин
ство (Пл) 2:2; Стејановци:
Борац – 27.Октобар 5:0; Грани
чар је био слободан.
01. Борац
02. Сремац
03. Фрушкого.
04. Полет
05. Јединс. (Пл)
06. Јединс. (Ру)
07. Хртковци
08. Граничар
09. Војводина
10. 27.Октобар
11. Јединс. (К)

2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2

2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
2
1
0
0
0
0

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

6
6
4
4
4
2
1
0
0
0
0

01. Железничар
02. Динамо
03. Хајдук
04. ОФК Вршац
05. Омладинац
06. Кабел
07. Братство
08. Радни. (З)
09. Дунав
10. Цемент
11. Радни. (СМ)
12. ЧСК Пивара
13. Бачка
14. Младост
15. Србобран
16. Борац
17. Ц. Звезда
18. Радни. (НП)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

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

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

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

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

01. Јединство
02. Сремац
03. ЛСК
04. Југовић
05. Борац (Ш)
06. Подриње
07. Подунавац
08. Слога (Т)
09. Слога (Е)
10. Хајдук (Д)
11. Хајдук (Б)
12. Први Мај
13. Татра
14. Раднички
15. Хајдук (Ч)

3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
3

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

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

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

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

7
7
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
0
0

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
01. Слобода
02. Граничар
03. Слога
04. Планинац
05. Трговачки
06. Змај
07. Срем (СР)
08. Полетарац
09. Борац (ВР)
10. Срем (СМ)
11. Борац (Ра)
12. Ноћај

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0

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

8:2
5:1
12:4
6:2
3:2
8:6
5:5
2:3
4:7
3:8
1:6
2:13

6
6
4
4
4
3
3
1
1
1
0
0

Ноћај: Ноћај – Слога 2:10;
Шашинци: Слобода – Срем
(СМ) 6:1; Лежимир: Планинац
– Борац (Ра) 4:0; Сремска
Митровица: Трговачки – Поле
тарац 1:0; Ноћај: Змај – Борац
(ВР) 5:2; Кузмин: Граничар –
Срем (СР) 2:1.

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе
општине Рума, на основу члана 10. Закона о процени
утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“, број
135/04и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
Поступајући по захтеву носиоц
 а пројекта “VIP MOBI
LE” ДОО, ул. Милутина Миланковића бр.1ж, Нови Бео
град, (овлашћено лице, “KODAR ENERGOMONTAŽA”
ДОО, Београд), за одлучивање о потреби процене ути
цаја на животну средину пројекта радио-базне станице
мобилне телефоније , на локацији ул. Индустријска
бр.69, к.п. бр. 3883/13 К.О. Рума, Општина Рума.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта, може се извршити у просторијама Одељења
за урбанизам и грађење Општинске управе Oпштине
Рума, ул. Орловићева бр.5 соба бр. 24 у периоду од
05.09.2018. до 14.09.2018. год. у времену од 10-14 часо
ва. У истом року, заинтересована јавност може достави
ти мишљења о потреби процене утицаја предметног
пројекта на животну средину, овом органу.
Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока
из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да
ли је за предметни пројекат потребна процена утицаја
на животну средину, о чему ће благовремено обавести
ти јавност.
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Одржана манифестација
Сремски бећарац
С
ремски бећарац је
назив
такмичарске
манифестације која
је 2. септембра одржана у
порти цркве у Добринцима.
Организатор
четвртог
бећарца је добриначко
Удружење жена Тифани,
а од председнице Слави
це Беговић, сазнајемо да
је овогодишња манифеста
ција била веома успешна и
посећена.
Учествовало је 20 жен
ских удружења из Срема
и Београда, а на њиховим
штандовима су изложени
производи домаће радино
сти и колачи.
– Основни циљ нам је
дружење, да се окупимо и
провеселимо, то је и него
вање и очување наше тра
диције, али и такмичење у
кувању бећар- паприкаша,
као и круњењу кукуруза.
Манифестација увек буде
прве недеље у септембру
и надамо се да ће још дуго
трајати. Први пут смо ове
године у порти цркве и има
ли смо више места за наше
учеснике – каже Славица
Беговић.
У кувању паприкаша се
такмичило пет удружења,
две породице: Олујић и Сто
јишић и италијанска фирма
Ла линеа Верде, која има
свој погон у Добринцима.
Међу удружењима, прве
су биле представнице Удру
жења Илинчанке, друге
жене из Лаћарка, а треће из
Сурчина.
У другој категорији најбо
љи бећарац је припремила
екипа Ла линеа верде.
О томе, чији је бећарпаприкаш био најбољи
одлучивао је жири, а члан
је био Драган Белотић, про
фесионални кувар.
Ево шта он каже, за оне
који нису сигурни како је
бећарац најбоље припре
мити: треба лука, парадај
за, паприке, мало костију и
једна риба.
– Кува се лук, паприка,
парадајз, додају зачини, а
пет минута пред крај кува
ња, риба се стави поред
жара да се пече, а кад
све буде готово, риба се

Насмејани чланови породице Стојшић

баци мачкама да не скачу
у бећар-паприкаш, да се
може у миру јести – сазна
јемо од Драгана, овај мало
шаљиви рецепт.
На питање да ли стави
ти и јаја у бећарац, он каже

да се добија бољи укус, али
да оригиналан, сељачки
рецепт, не признаје дода
вање јаја – само поврће и
маст.
Што се тиче квалитета
овогодишњих бећараца, на

Три даме за бећарац: Мирјана, Вера и Гордана из Лаћарка

оцењивању Драган каже да
је била мртва трка, односно
да је било тешко одредити
најбоље.
Ивана Борковац, реста
уратор и конзерватор из
Београда, била је на свим
манифестацијама до сада.
Она је на свом штанду посе
тиоц
 има понудила слике,
иконе светаца, највише Св.
Николе, као и магнете.
– Такође и сувенире у
облику лубеница, јер су
Добринци по њима познати.
Има интересовања, људи
купују, а то ми је и промоци
ја. Ова манифестација ми је
веома лепа, жене су заиста
вредне, има доста удруже
ња, време нас је послужи
ло. Најлепше је то друже
ње, добри су људи и то је
најважније – рекла је Ивана
Борковац.
После званичног дела и
проглашења
победника,
почело је лепо дружење уз
музику, наступила је и етногрупа Врело из Руме, а у
вечерњим сатима је одржан
и концерт Маје Николић, са
којим је и завршена четвр
та манифестација Сремски
бећарац у Добринцима.
С. Џ.

