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ЗА ЗДРАВ СТВО Др ЗОРАНА ГОЈКОВИЋА

Купљен нов ске нер
У Општој бол ни ци Срем ска 

Митро ви ца почео је са радом 
нов, савре ме ни ЦТ – 16 слој ни 

апа рат  мар ке Phi lips, са додат ном 
опре мом, за чију набав ку је сред ства 
обез бе дио Покра јин ски секре та ри јат 
за здрав ство, у изно су од 32.689.000 
дина ра. 

Тим пово дом је про шлог четврт ка, 
30. авгу ста, бол ни цу посе тио покра-
јин ски секре тар за здрав ство доц. 
др Зоран Гој ко вић. Кон фе рен ци ји за 
меди је су при су ство ва ли дирек тор 
Опште бол ни це Срем ска Митро ви ца 
др Жив ко Врцељ, помоћ ник покра-
јин ског секре та ра др Сне жа на Боја-
нић Сто јић и гра до на чел ник Срем ске 
Митро ви це Вла ди мир Сана дер.

Митро вач ка бол ни ца има ла је 
вели ких про бле ма са честим ква ро-
ви ма ЦТ апа ра та послед њих годи-
на, те су лека ри били при ну ђе ни да 
хит не паци јен те шаљу у дру ге уста-
но ве на ЦТ дијаг но сти ку, што је изи-
ски ва ло додат не тро шко ве, као и да 
фор ми ра ју дужу листу за зака зи ва-
ње, што сва ка ко није попу лар но и 
пред ста вља додат но опте ре ће ње за 
паци јен те.

– Покра јин ска вла да је ове годи-
не из буџе та Ауто ном не покра ји не 
Вој во ди не издво ји ла зна чај на сред-

ства за рад Опште бол ни це у Срем-
ској Митро ви ци. Пре годи ну дана 
смо обе ћа ли да ћемо наба ви ти нов 
ЦТ апа рат и он је инста ли ран и већ 
је запо че то са радом. То је један од 
нај са вре ме ни јих уре ђа ја који ће пру-
жи ти мак си мал ну, објек тив ну дијаг-
но стич ку сли ку свих пато ло шких 
ста ња и више неће бити ситу а ци ја и 
слу ча је ва да се на нај о бич ни је пре-
гле де паци јен ти шаљу коли ма хит-
не помо ћи у Нови Сад или Бео град, 
каже Гој ко вић.

Ком пју те ри зо ва на томо гра фи ја 
или скра ће но ЦТ је ради о ло шки пре-
ци зна мето да сни ма ња, неза мен-
љи ва у ургент ним ста њи ма као и у 
рутин ској кли нич кој прак си. Кори сте-
ћи ком пју тер ски обра ђе не ренд ген-
ске зра ке, доби ја ју се пре се ци тела 
вели чи не јед ног мили ме тра.   

Набав ком новог апа ра та на добит-
ку су сви паци јен ти који ма је потреб-
на ова врста дијаг но стич ке услу ге и 
у бол ни ци оче ку ју да, мак си мал ним 
анга жо ва њем лека ра спе ци ја ли ста 
ради о ло ги је и РТГ тех ни ча ра, листа 
чека ња буде ану ли ра на, а изве шта-
ји пре ци зни ји и јасни ји. Ста вља њем 
у функ ци ју новог ЦТ апа ра та, у току 
годи не, могу ће је ура ди ти и до 6.000 
пре гле да. Ово је вели ки помак у 

дијаг но сти ци за бол ни цу у Срем ској 
Митро ви ци, за запо сле не и кори сни-
ке здрав стве не зашти те. 

– Од огром ног зна ча ја је и то да у 
бол ни ци тре нут но посто ји изу зет но 
стру чан кадар који може да ради на 
ова квом типу апа ра та. Оно на чему 
ми инси сти ра мо, а што је овим апа-
ра том сада и могу ће, је да сви наши 
озбиљ ни дијаг но стич ки апа ра ти буду 
умре же ни и да коле ге из свих Општих 
бол ни ца у Вој во ди ни, из тер ци јар них 
здрав стве них уста но ва, из Кли нич ког 
цен тра, Инсти ту та, могу међу соб но 
да кому ни ци ра ју и, путем интер не та, 
раз ме њу ју инфор ма ци је о паци јен ти-
ма, иста као је Гој ко вић.

У послед њих годи ну и по дана, 
инве сти ци је покра јин ске Вла де у 
Општу бол ни цу Срем ска Митро ви ца 
пре ва зи ла зе 115 мили о на дина ра. 
Дирек тор Врцељ је рекао да се тре-
нут но кли ма ти зу ју опе ра ци о не сале 
и полу ин тен зив ни блок, као и да ће 
убр зо усле ди ти набав ка још неких 
дијаг но стич ких апа ра та који недо ста-
ју или су често под ло жни ква ро ви ма.

Ову уста но ву оче ку ју нова ула га ња 
у опре му, сана ци ју тех нич ких систе-
ма и рекон струк ци ју про сто ра, како 
би гра ђа ни Сре ма има ли нај бо љу 
могу ћу здрав стве ну услу гу. Т. С.

Нов ЦТ апа рат у Митро вач кој бол ни ци
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Днев ни лист Поли ти ка је у бро ју од 31. авгу ста на дру гој 
стра ни обја ви ла текст под насло вом „Земан: Жао ми 
је што нови на ри нису истре бље ни као пти ца додо“. У 

кра ћем, вео ма живо пи сном шти ву гово ри се о томе како се 
пред сед ник Чешке Милош Земан пожа лиo на редов ном 
годи шњем саве то ва њу чешких амба са до ра што локал ни 
нови на ри још нису истре бље ни као пти ца додо, ина че 
неле та чи ца са Мау ри ци ју са, коју су истре би ли холанд ски 
мор на ри у 17. веку. „Убе ђен сам да је инте ли ген ци ја чешких 
нови на ра на нивоу пти це додо“, рекао је Земан и додао 
како је та пти ца живе ла на Мада га ска ру. У тек сту се даље 
каже како је позив на истре бље ње нови на ра била несла на 
шала. 

Не знам како се у Чешкој пред сед ни ци ина че шале са 
нови на ри ма. Можда је то заи ста њихов локал ни оби чај. 
Мени у том тек сту ништа није било сме шно, па чак ни то 
што пред сед ник не зна на ком остр ву је запра во живе ла та 
пти ца. 

Ово је 2018. годи на, годи на у којој се на неки начин обе
ле жи ло 50 годи на Пра шког про ле ћа. Тада су се Чеси побу
ни ли про тив руске доми на ци је, умало не рекох, оку па ци је. 
Доду ше, оку па ци ја је дошла мало касни је, чини ми се у 
авгу сту. Руски тен ко ви су ушли у Чехо сло вач ку и то је био 
крај побу не. После су сви побе гли у миши ју рупу, а неки у 
ино стран ство, до пада Бер лин ског зида. Несрет ни Јан 
Палах се само спа лио, али на њега су одав но сви забо ра ви
ли. 

И сад, 50 годи на после побу не, ско ро 30 годи на после 
пада зида, где смо сви, па и Чеси са сво јим пред сед ни ком 
на челу? Због чега су се Чеси уоп ште буни ли? Да би им 
данас лик као што је Земан био пред сед ник? Због чега су 
Мађа ри још 1956. дигли уста нак про тив Руса и пада ли под 
тен ко ве у Будим пе шти, а при том их је изги ну ло на хиља

де? Због чега су биле све те побу не са људ ским жртва ма? 
Ваљ да због тежње за сло бо дом, не знам. То ја она ко наив
но мислим. Можда су се сви они буни ли про тив Руса само 
да би „оти шли Нем ци а дошли Срем ци“, одно сно да би сад 
мало Мађа ри били глав ни у Мађар ској, Чеси у Чешкој, Сло
ва ци у Сло вач кој и тако даље... О див не и миле наци о нал
не држа ве, како сте само кра сне! 

И добро, сру ши ли сте зид, кому ни зам оте ра ли дођаво ла, 
Русе ско ро, ал не скроз, и онда иза бе ре те неког Зема на 
који ће да отва ра сезо ну лова на људе, неког Орба на, који 
опа су је држа ву бодљи ка вом жицом. Лепо. Мора бити да је 
сја јан осе ћај има ти таквог пред сед ни ка. Тај дил бер Земан 
ина че има оби чај да „у шали“ упе ри оруж је у нови на ре, па 
му је јед ном при ли ком чак и Путин рекао да се нови на ри не 
ликви ди ра ју ако их на кон фе рен ци ју дође вели ки број, већ 
се изда мање акре ди та ци ја. Не знам да ли је тако, али тако 
бар пише Поли ти ка. 

У сушти ни, бри га мене за чешког пред сед ни ка и Чехе, 
они су га бира ли па нек ужи ва ју. Мене зани ма како су 
уоп ште могли да иза бе ру тако неку луду? Како један 

народ који у сушти ни има сло бо да р ски дух, може доћи под 
ути цај тако опскур них лико ва као што је дил бер Земан?  То 
је застра шу ју ће. Чиње ни ца да цео народ може да оде по 
блин ту. А тога смо се кроз исто ри ју нагле да ли, и ништа из 
исто ри је нисмо нау чи ли. Види под Хитлер. 

Дакле, све је то тан ка поко ри ца, демо кра ти ја је чуд на 
зве р ка, само за бога те људе и бога та дру штва. Једи но тамо 
она има сми сла. Сло бод ни избо ри и више пар тиј ски систем 
у земља ма нека да шњег источ ног бло ка су душу дали да се 
вла сти доче па ју неки зема ни, орба ни, качињ ски... Па да 
онда они буду већи Руси од Руса, да видиш наро де како 
гази мађар ска, чешка ... (допи ши по вољи) чизма, а тек како 
бије демо кра ти ја. Руси су били мале маце. 

Тајдилбер,Земан,
иначеимаобичајда

„ушали“упериоружјеу
новинаре,памујеједном

приликомчакиПутин
рекаодасеновинари
неликвидирајуакоих
наконференцијудође

великиброј,већсеизда
мањеакредитација



4 5. SEPTEMBAR 2018.  M NOVINE ГРАДСРЕМСКАМИТРОВИЦА

МАЧВАНСКАМИТРОВИЦА

Свечаноотворенановашкола
Нова школ ска годи на у 

Мачван ској Митро ви ци 
поче ла је у новој згра

ди Основ не шко ле „Добро сав 
Радо са вље вић Народ“. Шко
ла у којој ће од сада наста
ву поха ђа ти мали Мачва ни, 
све ча но је отво ре на у поне
де љак, 3. сеп тем бра, уз при
су ство заме ни ка покра јин ског 
секре та ра за обра зо ва ње, 
про пи се, упра ву и наци о нал
не мањи не Мила на Кова че

ви ћа, мини стра пољо при вре
де Бра ни сла ва Неди мо ви ћа, 
као и гра до на чел ни ка Срем
ске Митро ви це Вла ди ми ра 
Сана де ра и број них пред
став ни ка локал не само у пра
ве. 

Мини стар Неди мо вић изра
зио је задо вољ ство тиме што 
је оно што је пла ни ра но сада 
и реа ли зо ва но. 

– Када довољ но желиш, све 
је могу ће. Људи из Мачван

ске Митро ви це и њених шест 
села су довољ но желе ли да 
има ју ова ко лепу шко лу. Срце 
ми је пуно, и мно го годи на 
смо ради ли да бисмо оства
ри ли ово. Није било лако. 
Мора ли су да се стек ну усло
ви, да има мо довољ но нов
ца да може мо да изгра ди мо 
ова ко нешто, и ми смо у томе 
успе ли – рекао је Неди мо вић 
и за сле де ћу годи ну наја вио и 
изград њу нове фискул тур не 

сале у овој шко ли. 
Гра до на чел ник Вла ди мир 

Сана дер изја вио је да је ово 
тре ћи у низу капи тал них обје
ка та у Срем ској Митро ви ци. 

– Овај обје кат је можда нај
ма ње коштао, али има нај ве
ћу вред ност. Вели ка је ствар 
ула га ње у обра зо ва ње, јер то 
је ула га ње у будућ ност. Ово 
није обич на згра да, већ место 
где ће буду ће гене ра ци је сти
ца ти зна ња и вешти не. Ми 

Срцемијепуно,
имногогодина
сморадили
дабисмо
остварилиово.
Нијебилолако.
Моралисудасе
стекнууслови,да
имамодовољно
новцада
можемода
изградимоовако
нешто,имисмоу
томеуспели,рекао
јеБранислав
НедимовићБраниславНедимовић,ВладимирСанадер,МиланКовачевићиТомиславЈанковић

НајмлађаученицаИванаЧугуровићинајстаријаученицаЈеленаДејановићнаотварањушколе
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ћемо се као Град бори ти да 
наш кон цепт Град на две оба
ле у пот пу но сти зажи ви. Ово 
је први обје кат јав не наме не 
који смо изгра ди ли у том пла
ну. Усво ји ли смо и нови план 
детаљ не регу ла ци је који ће 
омо гу ћи ти да се Мачван ска 
Митро ви ца раз ви ја – рекао је 
Сана дер при ли ком обра ћа
ња при сут ни ма. 

Пред сед ник Скуп шти не 
Гра да Томи слав Јан ко вић, 
овом при ли ком захва лио 
се мини стру Неди мо ви ћу и 
заме ни ку ресор ног покра јин
ског секре та ра Мила ну Кова
че ви ћу што су пре по зна ли 
зна чај овог про јек та, као и 
гра до на чел ни ку Вла ди ми ру 
Сана де ру који, пре ма њего
вим речи ма, ради на обез бе
ђе њу сред ста ва за изград њу 
нове фискул тур не сале. 

Заме ник покра јин ског 
секре та ра за обра зо ва ње, 
Милан Кова че вић, изја вио је 
да је план за изград њу ове 
шко ле дого во рен 2016. годи
не, и није крио задо вољ ство  
због успе шног завр шет ка 
радо ва. 

Укуп на вред ност радо ва 
је око 120 мили о на дина ра у 
првој фази, од чега је нај ве
ћи део финан си ра ла митро
вач ка локал на само у пра ва, 
а оста так је финан си ран уз 
помоћ Мини стар ства при вре
де и Мини стар ства про све те, 
као и Покра јин ског секре та ри
ја та за обра зо ва ње. 

Дирек тор ОШ „Добро сав 
Радо са вље вић Народ“, Сла
ђан Папић, изја вио је да му 
је нај дра же да види срећ

ну децу која јуре ход ни ци ма 
шко ле.

– Гене ра ци је Мачва на су 
сво је основ но обра зо ва ње 
завр ши ле у овој шко ли. Тако 
је ово био про је кат њихо
вих тежњи. Мно ги поку ша ји 
за изград њу нове школ ске 
згра де били су без у спе шни, 
али сада ипак поно сно сто
ји мо испред згра де у којој је 
са сва ком циглом угра ђе на 
неиз мер на захвал ност они
ма који су нам то омо гу ћи ли 
– рекао је Сла ђан Папић.

Чита ва цере мо ни ја отва
ра ња шко ле упот пу ње на је 
при год ним про гра мом који су 
при пре ми ли њени уче ни ци, а 
сви при сут ни могли су да ужи
ва ју у музич ким и сцен ским 
пер фор ман си ма у изво ђе њу 
мачван ских мали ша на. Ста ру 
згра ду шко ле зау век је затво
ри ла њена нај ста ри ја жива 
уче ни ца Јеле на Деја но вић, а 
нову згра ду све ча но је отво
ри ла нај мла ђа, Ива на Чугу
ро вић.

Н.Милошевић

Новашколадочекалаученике

СлађанПапић

АКТИВНОСТИПОЛИЦИЈЕ

Уфокусуђаципрваци
На почет ку и у току нове 

школ ске годи не, при
пад ни ци Поли циј ске 

упра ве у Срем ској Митро ви ци 
пред у зи ма ће низ пре вен тив
них мера и актив но сти у циљу 
уна пре ђе ња без бед но сти 
уче ни ка основ них и сред њих 
шко ла и без бед но сти школ ске 
имо ви не.

Сао бра ћај ни поли циј ски 
слу жбе ни ци ће у току месе ца 
сеп тем бра оба вља ти поја ча не 
кон тро ле сао бра ћа ја на путе
ви ма, ули ца ма и рас кр сни ца
ма у зона ма шко ла, који ма се 
нај че шће кре ћу уче ни ци при 
дола ску у шко лу и по поврат
ку кући. По потре би, акци ја ће 
бити наста вље на и у окто бру. 

Поја ча не кон тро ле сао бра
ћа ја биће посеб но усме ре не 
на санк ци о ни са ње пре кр ша ја 
вожње недо зво ље ном брзи
ном и непро пу шта ње пеша ка, 
посеб но ђака, на обе ле же ним 
пешач ким пре ла зи ма.

Нај ве ћа пажња биће посве
ће на ђаци мапрва ци ма, који
ма ће сао бра ћај на поли ци ја 
пру жа ти помоћ на при ла зи ма 
шко ла ма. У сеп тем бру и окто
бру, њима ће бити одр жа на 
сери ја пре да ва ња о без бед

ном уче шћу у сао бра ћа ју. 
Тако ђе, у бли зи ни шко ла 

поли ци ја ће поја ча ти патрол
нопозор нич ку делат ност, 
посеб но на мести ма где су 
уоче ни чешћи без бед но сни 
дога ђа ји, у циљу сузби ја ња 
и откри ва ња евен ту ал них 
кри вич них дела, посеб но са 
еле мен ти ма наси ља и у вези 
посе до ва ња и про да је опој них 
дро га.

Школ ски поли цај ци интен
зив но ће оби ла зи ти шко ле у 
циљу пру жа ња помо ћи и ефи
ка сни је зашти те уче ни ка и 
школ ске имо ви не. 

У окви ру пре вен тив ног 
рада, при пад ни ци Поли циј ске 
упра ве у Срем ској Митро ви ци 
и Оде ље ња за ван ред не ситу
а ци је, у сарад њи са школ ским 
упра ва ма на под руч ју Сре ма, 
наста вља ју реа ли за ци ју про
јек та Основи безбедности
деце, запо че тог у сеп тем бру 
про шле школ ске годи не, у 
циљу раз во ја без бед но сне 
кул ту ре уче ни ка  еду ка ци је 
о без бед но сним ризи ци ма и 
прет ња ма који ма могу бити 
изло же ни, начи ни ма пре вен
ци је и вешти на ма оства ри ва
ња без бед но сне зашти те. 

ЈКПКОМУНАЛИЈЕ
Резултатианализесавскеводе

Јав но кому нал но пред у зе ће 
Кому на ли је Срем ска Митро
ви ца  оба ве шта ва гра ђа не о 
резул та ти ма ана ли зе сав ске 
воде, коју је извр шио  Завод 
за јав но здра вље  Срем ска 
Митро ви ца. Ана ли за сав ске 
воде је  извр ше на  дана 28. 
августа 2018. годи не и то на 
тач ка ма узор ко ва ња: Мала 
пла жа, поче так пла же, Богаз, 
Дис пан зер.

Узор ко ва њем и ана ли зом 
физич кохемиј ских и микро би
о ло шких пара ме та ра  сав ска 
вода на наве де ним лока ли те
ти ма одго ва ра зах те ви ма 
Уред бе о гра нич ним вред но
сти ма зага ђу ју ћих мате ри ја у 
повр шин ским вода ма и под
зем ним вода ма и седи мен ту и 
роко ви ма за њихо во дости за
ње.

Пре по ру ке за здрав стве но 
без бед но купа ње: избе га ва ти 
роње ње, гњу ра ње, прска ње, 
ска ка ње и гле да ње у води, 
при ли ком ула ска у воду посте
пе но се рас хла ди ти, оба ве зно 
се туши ра ти чистом водом са 
туше ва након изла ска из сав
ске воде, врши ти над зор над 
купа њем мале деце   (у пли ћа
ку је вода нај за га ђе ни ја), 
после кише и олу је не купа ти 
се 23 дана, забра ни ти при
ступ дома ћим живо ти ња ма.

Моли мо све сугра ђа не да  
се у току борав ка на пла жи  
при др жа ва ју пра ви ла забра не 
игре с лоп том у води и пешча
ном делу пла же обе ле же ном 
зна ко ви ма забра не, како не 
би оме та ли одмор и рекре а ци
ју посе ти ла ца Град ске пла же у 
Срем ској Митро ви ци.

Јавнипревоз
Град ска упра ва за сао ба ћај, 

кому нал не и инспек циј ске 
посло ве у Срем ској Митро ви
ци оба ве шта ва све кори сни ке 
годи шњих леги ти ма ци ја за јав
ни пре воз, а које су важи ле од 
31. авгу ста 2017. годи не, до 
31. авгу ста ове годи не, да оне 
сада важе до 30. сеп тем бра. 

То зна чи да све кате го ри је 
пут ни ка који су има ли бес пла
тан пре воз могу да се возе са 
важе ћим пут ним испра ва ма, а 
оста ле кате го ри је (запо сле ни, 
пен зи о не ри и уче ни ци сред
њих шко ла) потреб но је да 
изва де само месеч не мар ки
це. 
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Бољиусловиу
митровачкимшколама

Имамоновушколу
уМачванској

Митровици,почетак
градњенове

ОШ„ЈованПоповић“,
итимешаљемопоруку

дајеобразовање
ГрадуСремска

Митровицаизузетно
важно,дајеонона

првомместу,иданам
јециљдасенаши

предшколци,основци
исредњошколци

школујуунајбољим
могућимусловима,

рекаојеИлијаНедић Начел ник Град ске упра ве за 
обра зо ва ње, кул ту ру и спо рт у 
Срем ској Митро ви ци Или ја 

Недић и заме ни ца гра до на чел ни ка 
Све тла на Мило ва но вић, оби шли су 
про шлог пет ка, 31. авгу ста, завр шне 
радо ве на поје ди ним обра зов ним 
уста но ва ма који су током лета изво

ђе ни под покро ви тељ ством Покра
јин ског секре та ри ја та за обра зо ва
ње, про пи се, упра ву и наци о нал не 
мањи не. 

У окви ру ових радо ва, у Митро вач
кој гим на зи ји су рено ви ра ни подо ви 
и пот пу но су рено ви ра не учи о ни це у 
подрум ском про сто ру, а сред ства су 
уло же на и у рено ви ра ње дру гих 
обра зов них инсти ту ци ја у Гра ду. 
Пре ма речи ма начел ни ка Или је 
Неди ћа, ула га ње у обра зо ва ње на 
овај начин од вели ке је важно сти за 
Срем ску Митро ви цу. 

– Тру ди ли смо се да овај школ ски 
рас пуст иско ри сти мо за сре ђи ва ње 
про сто ра, како би наши уче ни ци 
спрем но доче ка ли поче так школ ске 
годи не. Сред ства за Гим на зи ју изно
се 6.970.000 дина ра, и доби ла их је 
на кон кур си ма Покра јин ског секре та
ри ја та за обра зо ва ње и Мини стар
ства обра зо ва ња. Затим, има мо уре
ђе ње ОШ „Јован Попо вић“, одно сно, 
уре ђе ње дво ри шног про сто ра издво
је ног оде ље ња у Вели ким Радин ци
ма. Уре ђе на је и фискул тур на сала 
ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“, за шта је 
издво је но 2.900.000 дина ра, затим, 
ШОСО „Ради вој Попо вић“, која је 
доби ла сред ства у виси ни од 370.000 
дина ра за уре ђе ње енте ри је ра две 
учи о ни це. Тако ђе, у ПУ Цвр чак доби

БиљанаЦвијетићиИлијаНедић

СветланаМиловановићиНегованНиколић
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је на су сред ства у виси ни од три 
мили о на дина ра за сре ђи ва ње тоа
ле та за наше мали ша не – рекао је 
Недић и додао да је задо во љан ста
њем обје ка та на почет ку школ ске 
годи не. 

– Има мо нову шко лу у Мачван ској 
Митро ви ци, поче так град ње нове 
ОШ „Јован Попо вић“, и тиме шаље
мо пору ку да је обра зо ва ње Гра ду 
Срем ска Митро ви ца изу зет но важно, 
да је оно на првом месту, и да нам је 
циљ да се наши пред школ ци, основ
ци и сред њо школ ци шко лу ју у нај бо
љим могу ћим усло ви ма – закљу чу је 
Или ја Недић. 

Када је реч о радо ви ма у ШОСО 
„Ради вој Попо вић“, нешто више нам 
је рекао дирек тор шко ле Него ван 
Нико лић.

– Иско ри сти ли смо одсу ство уче
ни ка да се што више при пре ми мо и 
при ла го ди мо њихо вим потре ба ма. 
Прво што смо ура ди ли, успе ли смо 
да доби је мо од Црве ног крста јед но 
вози ло, које ће слу жи ти за пре воз 
уче ни ка са тери то ри је Мачван ске 
Митро ви це. Шко ла већ покри ва тери
то ри ју Шида, Митро ви це, а покри ва
ће мо и Руму, тако да смо обез бе ди ли 
усло ве за њихов без бе дан пре воз. 
Што се гра ђе вин ских радо ва тиче, уз 
помоћ Гра да и Казне нопоправ ног 
заво да успе ли смо да окре чи мо про
сто ри је нашег днев ног борав ка, а у 
сво јој режи ји смо окре чи ли учи о ни
це. Уз помоћ Покра јин ског секре та
ри ја та за обра зо ва ње успе ли смо да 
про ме ни мо наме ну две гара же које 
су биле нефунк ци о нал не и пре тво ри
мо их у про сто ри ју за при јем уче ни ка 
и каби нет за дефек то ло га. Тако ђе 
смо, уз помоћ Гра да и Спорт ског 
саве за Гра да Срем ска Митро ви ца, 
успе ли да уре ди мо фискул тур ну 
салу и спорт ске тере не, а уз помоћ 
Покра јин ског секре та ри ја та за спо рт 
доби ли смо коше ве и дру ге рекви зи
те – рекао је Нико лић. 

Истог дана, Или ја Недић и Све тла
на Мило ва но вић оби шли су и обје
кат Цвр чак, Пред школ ске уста но ве 
Пче ли ца. Пре ма речи ма дирек тор ке 
ПУ Пче ли ца Биља не Цви је тић, сви 
пред ви ђе ни радо ви су завр ше ни на 
вре ме. 

– Ура ђе но је свих шест купа ти ла 
која су пла ни ра на за рекон струк ци ју. 
Заме ње не су ком плет не водо вод не 
и кана ли за ци о не инста ла ци ја, заме
ње на је ком плет на кера ми ка и поста
вље не су нове сани та ри је. Могу 
рећи да ми је вели ко задо вољ ство 
што ће деца која бора ве у овом 
објек ту нову рад ну годи ну поче ти у 
ква ли тет ни јим усло ви ма, што је јако 
бит но за раз вој њихо вих здрав стве
нохиги јен ских нави ка – рекла је 
Биља на Цви је тић, поже лев ши свој 
деци сре ћан поче так нове школ ске 
годи не. 

Н.Милошевић

ДИВОШ

Револуцијау
изградњипутева

На тери то ри ји Срем ске Митро
ви це, први пут у Срби ји упо тре
бљен је пот пу но нови прин цип 

изград ње путе ва, као дона ци ја ком
па ни је Лафарж, а уз помоћ ком па ни ја 
Екс тра А у то, Тран спорт, Хидро тех ни ка, 
Срем план и Срем пут. Наи ме, про те кле 
неде ље поче ли су радо ви на изград њи 
новог бетон ског пута ка гро бљу у Диво
шу, на месту које је ста нов ни ци ма овог 
села пред ста вља ло изу зет но вели ки 
про блем када је пут на инфра струк ту ра 
у пита њу.

Тим пово дом, гра до на чел ник Вла ди
мир Сана дер је 30. јула оби шао поме ну
те радо ве. Овом при ли ком, он је изра
зио вели ку захвал ност ком па ни ја ма које 
су на овај начин помо гле ста нов ни ци ма 
Диво ша и пока за ле сво је дру штве но  
кори сно опре де ље ње. 

– Кори шће њем две спе ци јал не мето
де они ће ура ди ти први пут у Срби ји 
један ова кав про је кат. Задо во љан сам 
што је то баш у Диво шу, где ће ове нове 
мето де пока за ти све сво је пред но сти. 
Мешта ни Диво ша ће реши ти више де
це ниј ски про блем на овом изу зет но 
стр мом путу на којем су до сада посто
ја ли вели ки про бле ми при ли ком пада
ви на. Радо ви се изво де у дужи ни од око 
300 мета ра, а сва наша фру шко гор ска 
места су погод на за ове мето де – рекао 
је Вла ди мир Сана дер при ли ком оби
ла ска и додао да ће ово бити тест од 
вели ке важно сти, не само за Срем ску 
Митро ви цу, већ и за целу Срби ју. 

Пред сед ник Саве та Месне зајед ни
це Дивош Мла ден Мале ше вић изја вио 
је да ће овим про јек том бити решен 
више де це ниј ски про блем мешта на овог 
села, јер у вре ме вели ких пада ви на ста
рим путем није било могу ће доћи до 
гро бља и до сео ског ата ра. 

Када је реч о поме ну тим новим мето
да ма изград ње путе ва, нешто више нам 

је рекао Ђор ђе Сре до је вић из ком па ни
је Лафарж.

– Зајед но пока зу је мо нову мето ду 
код нас, изра ду бетон ског коло во за, 
од ваља ног бето на, испод којег је под
ло га рађе на од ста би ли зо ва не земље 
хидра у лич ким вези ви ма. Поред тога 
што кори сти мо реци кла жу, доста опти
ми зу је мо изград њу путе ва, а ова мето
да може наћи широ ку при ме ну и доне ти 
уште де локал ној само у пра ви у изград
њи и одр жа ва њу путе ва – рекао је Сре
до је вић, док је Милу тин Перу но вић из 
ком па ни је Екс та А у то додао да се овом 
мето дом, пре све га, кори сте посто је ћи 
мате ри ја ли са било којег под не бља. Са 
пре де ла на којем се гра ди пут, узи ма ју 
се узор ци тла, чије осо би не се ана ли
зи ра ју у ком па ни ји Лафарж, а затим се 
одре ђу је на који начин се то тло може 
упо тре би ти као састав ни део буду ћег 
пута.

Што се саме ста би ли за ци је тла тиче, 
она се врши спе ци јал ним хидра у лич
ним вези вом, спе ци јал но дизај ни ра
ним за ову наме ну. Кон крет но, врши се 
ста би ли за ци ја посто је ћег тла у сло ју 
од 20 цен ти ме та ра. Тло опле ме ње но 
хидра у лич ним вези вом Бео Сол гаран
ту је пости за ње жеље них чвр сто ћа, али 
и ела стич но сти, нео п ход них за про јек
то ва не карак те ри сти ке коло во зне кон
струк ци је. 

Као дру га мето да која се кори сти при
ли ком изград ње овог пута кори сти се 
тех но ло ги ја ваља ног бето на, која је на 
овој тра си пред ста вље на први пут. Ова 
мето да у све ту се при ме њу је често и 
сво је ква ли те те је пока за ла на нај зах
тев ни јим инфра струк тур ним про јек ти
ма. Путе ви изгра ђе ни на овај начин су 
дуго трај ни ји, отпор ни ји на хаба ње, као 
и јед но став ни ји за одр жа ва ње, због сво
је отпор но сти. 

Н.Милошевић

Градисеновбетонскипуткагробљу
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ГРАДИСЕПОВЕЗНИЦЕВОВОДИНЂИЈА-БЕШКА

Завршетакрадова
докрајагодине

Рас пи са на је јав на набав ка за 
изво ђа ча радо ва, који ће бити 
анга жо ван на изград њи пове

зног цево во да Инђи јаБешка, а затим 
ће кре ну ти и први радо ви. Пред сед ник 
Општи не Инђи ја потвр дио је недав но 
да ће изград ња цево во да бити завр
ше на до кра ја ове годи не. 

– Оче ку је се да ће радо ви, уко ли
ко вре мен ске при ли ке дозво ле, бити 
завр ше ни за 60 дана. Потру ди ће мо 
се да читав посао завр ши мо пре зим
ског пери о да – каже Вла ди мир Гак, 
пред сед ник општи не Инђи ја и дода је 
да ће ста нов ни ци Бешке и Чор та но ва
ца бити задо вољ ни након завр шет ка 
радо ва, јер их оче ку је боље водо снаб
де ва ње.

Гак је под се тио да је пот пи са но око 
200 уго во ра за при кључ ке на водо вод

ну мре жу у Чор та нов ци ма, што је тре
ћи на од укуп но пред ви ђе ног бро ја.

– Тру ди ће мо се да у сва ком селу 
инђиј ске општи не кон ти ну и ра но ула
же мо, небит но да ли се ради о пар
кин гу или домо ви ма кул ту ре. Тако 
ћемо врло брзо кре ну ти у радо ве на 
изград њи пар кинг про сто ра у цен тру 
Мара ди ка, затим асфал ти ра ње ули це 
1. новем бар у Љуко ву и мно ге дру ге – 
иста као је први човек општи не Инђи ја 
и додао, да ће у сва ком селу, из месе
ца у месец, бити реа ли зо ва ни одре
ђе ни радо ви, под се ћа ју ћи да уско ро 
почи ње нај ве ћи инфра струк тур ни 
про је кат ика да реа ли зо ван у тој срем
ској општи ни, а реч је о асфал ти ра њу 
пре ко 40 кило ме та ра неас фал ти ра
них ули ца у свим насе љи ма општи не 
Инђи ја. М.Ђ.

УскоропочињеизградњаповезногцевоводаИнђија-Бешка

ОСВАНУОЈОШЈЕДАНМУРАЛУИНЂИЈИ

ЛикМихајлаПупина
наистоименојшколи

МАРАДИЧКАЈЕСЕН

Богатпрограм
иовегодине

Тра ди ци о нал на мани фе ста ци
ја Марадичка јесен биће одр жа на у 
субо ту, 15. сеп тем бра у Мара ди ку. 
И ове годи не се оче ку је вели ки број 
изла га ча тра ди ци о нал них руко тво
ри на, дома ћих про из во да и воћа, 
богат кул тур ноумет нич ки и спорт ски 
про грам, као и так ми че ње у кува њу 
свињ ског папри ка ша. Сви посе ти о
ци моћи ће да погле да ју етноизло
жбу у окви ру које ће бити при ка за на 
дома ћа ради ност сео ских удру же ња 
жена Вилинсалаш, Класје и мно гих 
дру гих из инђиј ске општи не. Тако
ђе, чла ни це поме ну тих удру же ња, 
пред ста ви ће суве ни ре и руч не радо
ве, а локал ни воћа ри доне ће сво је 
про из во де. Наја вље ни су насту
пи кул тур ноумет нич ких дру шта ва, 
која ће при пре ми ти сплет срп ских 
и мађар ских ига ра. На спо ме ни ку 
палим бор ци ма биће поло же ни вен
ци, а као и сва ке годи не, у окви ру 
про гра ма Мара дич ке јесе ни, биће 
орга ни зо ва но так ми че ње у кува њу 
котли ћа, те се и ове годи не оче ку
је вели ки број еки па. Орга ни за ци ја 
мани фе ста ци ја при па ла је ове годи
не Месној зајед ни ци Мара дик, која 
је доби ла подр шку Тури стич ке орга
ни за ци је општи не Инђи ја и локал не 
само у пра ве. Како наја вљу ју орга
ни за то ри, поред забав них садр жа ја 
пла ни ра ни су и спо рт ски, одно сно 
при ја тељ ска  утак ми ца ФК Слога  из 
Мара ди ка  и клу ба Дунав из Новог 
Слан ка ме на.

М.Ђ.

Осим лика Нико ле Тесле, 
Инђиј ци ће убу ду ће 
моћи да виде и Михај ла 

Пупи на, и то у цен тру гра да на 
зиду сред ње тех нич ке шко ле, 
која и сама носи назив поме ну
тог срп ског науч ни ка. За нови 
мурал на школ ском зиду заслу
жни су мла ди умет ни ци Дејан 
Ива но вићWuper из Инђи је и 
Нико ла Михај ло вић из Бео гра
да. Њих дво ји ца су, за само 
неко ли ко дана, осли ка ли школ
ски зид и укра си ли га мура лом 
који изгле да импре сив но, око 
чега се сла жу и пред став ни ци 
сред ње шко ле, као и мно го
број ни гра ђа ни који заста ју не 
би ли погле да ли поме ну то 
умет нич ко дело.  М.Ђ.

МуралМихајлаПупинаназидуистоименешколеуИнђији
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ПОСЕТАДЕЛЕГАЦИЈЕИЗКИНЕ

Унапређењесарадње
Поли тич ка и при вред на 

деле га ци ја из кине ског 
гра да Тјен цин и окру га 

Хебеј недав но је бора ви ла 
по тре ћи пут у Инђи ји, како 
би у непо сред ном раз го во ру 
са пред став ни ци ма локал не 
само у пра ве сазна ли више 
дета ља о свим могућ но сти
ма и пред но сти ма које ова 
општи на нуди инве сти то
ри ма. Пред сед ник Општи
не Инђи ја Вла ди мир Гак, 
упо знао је госте из Кине са 
чиње ни цом да ових дана 
оче ку је пот пи си ва ње осме 
инве сти ци је, за непу не две 
годи не, што је јасан пока
за тељ коли ко је Инђи ја 
поста ла при вред но дина
мич на сре ди на. Ука зу ју ћи 
на пове за ност две држа ве, 
пред сед ник општи не је под
се тио да један део део ни
це брзе пру ге, која про ла зи 
кроз Инђи ју, гра де упра во 
кине ске фир ме, као и да све 
више кине ских ком па ни ја 
дола зи у нашу земљу.

Вла сни ци ком па ни ја из 
Кине иска за ли су жељу за 
про ши ре ње сво јих про из

вод них капа ци те та у Срби
ји. Оби ла зе ћи инду стриј ску 
зону, пред сед ник удру же ња 
при вред ни ка гра да Тјен
цин, Ју Ксе Јун рекао је да 
је Инђи ја јед на од нај бо
љих лока ци ја за инве сти ра
ње у Срби ји и реги о ну. Он 
је додао да посто је вели ке 
могућ но сти за оства ри ва ње 

парт нер ских одно са изме ђу 
два гра да који ће уна пре ди
ти кине ску и срп ску при вре
ду.

Након састан ка, са чла
но ви ма кине ске деле га ци је 
је дого во ре но одр жа ва ње 
при вред ног сај ма у Инђи ји, 
на којем ће се пред ста ви ти 
дома ћи и при вред ни ци из 

Тјен ци на. Овим ће се ство
ри ти при ли ка да инђиј ске 
ком па ни је оства ре кон так те 
за пла си ра ње сво јих про
из во да на кине ско тржи
ште. Пред став ни ци срем
ске општи не позва ни су 
да посе те Кину, са циљем 
даљег уна пре ђе ња одно са 
два гра да.  М.Ђ.

КинескаделегацијаупосетиопштиниИнђија

СпојениИнђија
иНовиКарловци
Уско ро би тре ба ла да поч не изград ња пешач

ко  бици кли сти че ста зе од првог кру жног 
тока на изла зу из Инђи је до Аутлет,шопинг 

цен тра. Пре ма речи ма над ле жних, дужи на ста зе 
изно си ће 3,2 кило ме та ра.

У току је изме на пла на детаљ не регу ла ци је, на 
поте зу од Гума пла ста до Аутле та а како је иста као 
пред сед ник општи не Вла ди мир Гак, изме на план
ских доку ме на та је била нео п ход на.

– Пешач кобици кли стич ка ста за пред ста вља 
један вео ма озби љан про је кат, који ћемо ура ди ти 
по узо ру на вели ке гра до ве. Да бисмо поче ли 
радо ве, мора ли смо да про ши ри мо појас где ће 
она бити ура ђе на. Има ће мо један метар шири не 
бици кли стич ке ста зе, један метар тримста зе и 
2,5 метра пешач ке ста зе – иста као је пред сед ник 
Гак.

Након завр шет ка изград ње ста зе пред ви ђе но је 
и поста вља ње клу па, као и зеле них повр ши на 
које ће слу жи ти као заштит ни појас до пута. Пред
сед ник Општи не Инђи ја исти че да је про је кат ско
ро завр шен, те да су оста ле да се извр ше сит не 
корек ци је. Потреб но је ура ди ти екс про при ја ци ју 
земљи шта и изме ну при ступ них сао бра ћај ни ца.

– Потез од изла ска из Инђи је до Аутле та ће 
доби ти изглед шета ли шта, а сви љуби те љи бици
кли зма и шет ње ће има ти уре ђе ну ста зу за рекре
а ци ју. Изград њом ста зе попра ви ће се кому ни ка
ци ја са севе ро и сточ ном рад ном зоном, а сви 
запо сле ни ће моћи бици клом да иду на посао – 
каже Гак.  М.Ђ.

ПРЕДШКОЛСКАУСТАНОВА„БОШКОБУХА“

Бољиусловизапријемдеце
У сарад њи са локал

ном само у пра
вом Пред школ ска 

уста но ва „Бошко Буха“ 
у Инђи ји изве ла је радо
ве у вели ком бро ју обје
ка та. Радо ви су врше ни 
током лет њег рас пу ста, 
а пре о ста ло је да се 
неки окон ча ју и у наред
ном пери о ду, јер уско ро 
тре ба да поч не изград
ња чети ри борав ка у објек ту „Невен“ 
у Инђи ји.

Како је иста кла Јеле на Кре со
ја, дирек то ри ца инђиј ског врти ћа, 
у сарад њи са месном заје ди цом у 
Крче ди ну оспо со бље на је јед на про
сто ри ја коју су про ши ри ли и пре тво
ри ли у деч ју спа ва о ни цу.

– На тај начин смо им обез бе ди ли 
већи про стор за одмор, а у соби где 
је била спа ва о ни ца има ће место за 
игру и бора вак. Што се тиче издво
је ног оде ље ња у ОШ „Петар Кочић“ 
ту смо у тоа ле ти ма, ход ни ку и купа
ти лу заме ни ли под не пло чи це, док 
смо обје кат у ОШ „Бра ћа Гру ло вић“ 
у Бешки опре ми ли  наме шта јем и 
играч ка ма – каже Кре со ја и дода је:  

– Овде ће по први пут бити упи
са не две при прем новас пит не гру пе 

које ће има ти на рас по ла га њу два 
борав ка твр ди дирек то ри ца. Морам 
да се захва лим роди те љи ма, који 
су нам помо гли како би и овај обје
кат био леп ши и функ ци о нал ни ји за 
њихо ву децу.

Дирек то ри ца ПУ „Бошко Буха“ 
наво ди да су до сада има ли одлич ну 
сарад њу са роди те љи ма који пре по
зна ју њихо ве потре бе и изла зе им у 
сусрет.

– Кон крет но, у Бешки смо доби ли 
дона ци ју у изно су од 200.000 дина ра 
за опре ма ње поме ну та два објек та.

Како нагла ша ва Кре со ја, у објек ту 
„Невен“ у Инђи ји су у току радо ви на 
поста вља њу деч јих спра ва, те ће на 
тај начин дво ри ште доби ти пот пу но 
нови изглед.

М.Ђ.

Радовиуобјектимавртића
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АКТУЕЛНОИЗСРЕДЊЕТЕХНИЧКЕШКОЛЕ„МИХАЈЛОПУПИН“

Новиизгледстарешколе
Сред ња тех нич ка шко ла „Михај ло Пупин“ 

из Инђи је доби ла је нови, бољи изглед 
након свих завр ше них радо ва који су 

реа ли зо ва ни током лет њег рас пу ста. У пита
њу су обим ни гра ђе вин ски радо ви након којих 
су окре че не учи о ни це и ход ни ци у при зе мљу, 
првом и дру гом спра ту, хобло ван је и изла ки
ран пар кет у чети ри учи о ни це и купље не су 
нове сто ли це за збор ни цу. Како су иста кли 

пред став ни ци ове обра зов не уста но ве, кров 
који је годи на ма про ки шња вао, конач но је пот
пу но рекон стру и сан и више се неће пона вља
ти ситу а ци ја да уче ни ци након пада ви на буду 
у вла жној сре ди ни. Уско ро се оче ку је поче так 
радо ва на сана ци ји пар ке та у школ ској сали, 
како би се цело куп на наста ва физич ког вас
пи та ња убу ду ће несме та но одви ја ла на овом 
месту.

Пред сед ник Општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак недав но је 
иста као да је обез бе ђи ва ње 
нор мал них усло ва за бора вак 
ђака у обра зов ним уста но ва
ма, у врху при о ри те та општин
ске упра ве. Из тог раз ло га ове 
годи не су из буџе та издво је на 
зна чај на сред ства за рено ви
ра ње и сана ци ју свих школ
ских обје ка та. Више го ди шња 
запу ште ност инђиј ских шко
ла поста је ружна про шлост 
захва љу ју ћи визи ји локал не 
само у пра ве, која је обра зо ва
ње пре по зна ла као ула га ње 
у будућ ност. Вред ност наве
де них радо ва који се уско ро 
завр ша ва ју изно се 2,4 мили о
на дина ра и финан си ра ју се из 
буџе та Општи не Инђи ја. 

М.Ђ.

Пројекат„Инђијанадлану-свеинформацијенаједномместу“реализованузфинансијскуподршкуопштинеИнђија

ПОЧЕЛАНОВАШКОЛСКАГОДИНА

Приредбезапрваке
У поне де љак, 3. сеп тем

бра зва нич но је поче ла 
нова школ ска годи на и у 

инђиј ској општи ни. Првог дана 
шко ле за ђаке прва ке орга ни
зо ва не су при ред бе, како би 
им се на овај начин поже лео 
сре ћан пола зак у шко лу. Пред
став ни ци локал не само у пра
ве, тако ђе, су поздра ви ли ђаке 
прва ке и њихо ве роди те ље. 
Општи на Инђи ја током лет њег 
рас пу ста изве ла је опсе жне 
радо ве у свим обра зов ним 

уста но ва ма на тери то ри ји те 
срем ске општи не, за шта су 
издво је на зна чај на сред ства. 
Пред сед ник Скуп шти не 
општи не Инђи ја Милан Пре до
је вић бора вио је првог дана 
нове школ ске годи не у основ
ним шко ла ма у Чор та нов ци ма, 
Бешки и у Основ ној шко ли 
„Душан Јер ко вић“ у Инђи ји.

– Свим ђаци ма у нашој 

општи ни обез бе ђе ни су исти 
усло ви за шко ло ва ње. Ја, 
испред Општи не Инђи ја и свих 
оних који воде локал ну само у
пра ву, могу да кажем да ћемо 
и убу ду ће дати све од себе да 
обез бе ди мо усло ве при ме ре
не 21. веку, са савре ме ном 
опре мом, учи о ни ца ма, са 
рено ви ра ним фискул тур ним 
сала ма и опре мље ним сани

тар ним чво ро ви ма – иста као 
је Пре до је вић.

Ове годи не у клу пе је село 
30 ђака прва ка мање у одно су 
на про шлу годи ну када их је 
било 395. Локал на само у пра
ва при пре ми ла је поклон паке
те за оне који су први пут сели 
у школ ске клу пе у виду рана
ца, све ски и школ ског при бо
ра. М.Ђ.

МиланПредојевић

Продужена
купалишна
сезона

Купа ли шна сезо на на Град
ском базе ну у Инђи ји про ду же на 
је до 16. сеп тем бра. Како је обја
снио дирек тор Спорт ског цен тра 
Или ја Трбо вић, таква одлу ка 
доне та је због лоших вре мен ских 
усло ва у току јула. 

– Позна то је да смо у јулу због 
лошег вре ме на има ли све га 
седам рад них дана, те смо одлу
чи ли да про ду жи мо сезо ну – 
исти че Трбо вић и наво ди да пре
ма про це на ма мете о ро ло га оче
ку ју још топлих и сун ча них дана.

Про шла годи на на Град ском 
базе ну била је рекорд на по бро ју 
посе та (54.000 посе ти ла ца), а 
овог лета упр кос лошим вре мен
ским при ли ка ма посе ти ла ца је 
мање, око 36.000. Од отва ра ња 
сезо не 15. јуна до 1. авгу ста 
базен је радио све га 10 дана, али 
је током авгу ста забе ле же на 
вели ка посе ће ност.

– Може мо да каже мо да је 
сезо на купа ња на град ском базе
ну, упр кос вре ме ну, била врло 
успе шна. Уко ли ко се наста ви 
лепо вре ме у наред не две неде
ље, посе та ће бити на нивоу од 
40.000 купа ча – каже Трбо вић. 

М.Ђ.
БољиизгледСТШМихајлоПупин
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СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋАРУМА

Усвојендругиребаланс
општинскогбуџета
Дру ги реба ланс ово го

ди шњег буџе та усво јен 
је на 61. сед ни ци 

Општин ског већа која је 
одр жа на 28. авгу ста, а 
конач ну реч ће дати одбор
ни ци СО Рума на сед ни ци 
која би тре ба ло да се одр жи 
у првој поло ви ни сеп тем
бра.

Пре ма обја шње њу Биља
не Дамља но вић, шефи це 
Оде ље ња за финан си је, 
при вре ду и пољо при вре ду, 
нема про ме на у виси ни при
хо да и рас хо да који оста ју 
на истом нивоу, само се 
при хо ди и рас хо ди из додат
них изво ра ускла ђу ју на 
нижем нивоу и то за 2,8 
мили о на дина ра. 

Обим буџе та је исти као 
онај из првог реба лан са и 
изно си 2.173.297.521 дина
ра, а обим сред ста ва инди
рект них кори сни ка буџе та је 
75,6 мили о на дина ра. 

– Раз лог за доно ше ње ове 
одлу ке о реба лан су је пре у
сме ра ва ње апро при ја ци ја, 
које није могу ће иско ри сти
ти у пла ни ра ном оби му, на 
апро при ја ци је за које нису 
пред ви ђе на сред ства у 
довољ ном оби му, како би се 
омо гу ћи ло несме та но функ
ци о ни са ње локал не само у
пра ве – иста кла је Биља на 
Дамља но вић.

Нај ве ће пове ћа ње рас хо
да је извр ше но у окви ру 
про гра ма 15 и то за 21,3 
мили о на дина ра, поме ни мо 
неке став ке:  за уре ђе ње 
фаса да шест мили о на, за 
изград њу тра фо ста ни це 7,5 
мили о на дина ра, као и два 
мили о на за опре ма ње Глав
не ули це моби ли ја ри ма. 

Сред ства су пове ћа на и 
за три мили о на дина ра у 
обла сти раз во ја спор та и 
омла ди не и то за финан си
ра ње спорт ских клу бо ва, 
који су ушли у виши ранг 
так ми че ња, тако ђе 3,1 
мили он дина ра за опре ма
ње нових обје ка та врти ћа 
који се раде у Путин ци ма и 
гра ду. 

Са дру ге стра не нај ве ће 
сма ње ње рас хо да за пет 
мили о на је у про гра му 1 
ста но ва ње, урба ни зам и 
про стор но пла ни ра ње, јер 

се одре ђе ни урба ни стич ки 
пла но ви неће реа ли зо ва ти 
до кра ја годи не. Сма ње ње 
за чети ри мили о на је и у 
обла сти раз во ја тури зма, 
јер су ту доби је на сред ства 
од  Покра ји не, а 14 мили о на 
у про гра му раз во ја пољо
при вре де и рурал ног раз во
ја за уре ђе ње атар ских 
путе ва, јер Покра ји на још 
није рас пи са ла кон курс за 
суфи нан си ра ње про гра ма 
уре ђе ња атар ских путе ва.

– Неки радо ви су отво ри
ли нове потре бе, поче ли су 
радо ви на пре чи ста чу, а 
наша оба ве за је да изгра ди
мо тра фо ста ни цу за шта је 
пред ви ђе но 7,5 мили о на 
дина ра, поне ста ло нам је и 
пара на пози ци ји спор та, јер 
има мо неке клу бо ве који су 
ушли у више ран го ва так ми
че ња.  Када је реч о „Поле
тар цу“, ула же мо напо ре да 
уки не мо листе чека ња, па 
се тако при во де кра ју радо
ви на врти ћу у Путин ци ма, 
ула зи мо у рекон струк ци ју 
про сто ра бив ше Дирек ци је 
за изград њу Руме, као и 
адап та ци ју објек та где је 
била упра ва врти ћа, а сада 
ће бити додат ни про стор за 
још неке гру пе мали ша на. 
Уско ро кре ће и изград ња 
врти ћа у Пла ти че ву, ту су 
нам у дефи ци ту сред ства за 

опре ма ње врти ћа, те су то 
били раз ло зи реба лан са. 
Наја вљу јем уско ро и тре ћи 
реба ланс, јер ће мора ти да 
се пове ћа ва маса зара да 
због пове ћа ња бро ја запо
сле них у „Поле тар цу“ вас
пи та ча, спре ма чи ца, сер
вир ки…. Има мо инфор ма
ци ју да ће нам та нова рад
на места бити одо бре на, 
одно сно доби ће мо дозво лу 
за ново запо шља ва ње – 
исти че први човек рум ске 
општи не Сла ђан Ман чић.

На овој сед ни ци је доне та 
и одлу ка о суб вен ци о ни са
њу 24 про тив град на стрел
ца у рум ској општи ни. На 
сво јих месеч них 4.000 дина
ра, локал на само у пра ва ће 
издва ја ти за сва ког по још 
6.000 дина ра.

При хва ће не су и изме не 
пра вил ни ка којим се утвр ђу
ју пра ва и виси не суб вен ци
ја у град ском, при град ском и 
међу ме сном сао бра ћа ју. 
Овим пра вил ни ком се про
ши ру ју пра ва уче ни ци ма 
који поха ђа ју сред ње шко ле, 
које се не нала зе у рум ској 
општи ни, а дола зе из поро
ди ца које при ма ју соци јал ну 
помоћ  и за њих ће убу ду ће 
пре воз бити бес пла тан.

На овој сед ни ци чла но ви 
Општин ског већа су пред ло
жи ли, по закљу че њу кон кур
са, да одбор ни ци СО Рума 
за дирек то ра ЈП „Кому на
лац“ име ну ју Дра га на Пани
ћа, који је сада врши лац 
дужно сти дирек то ра овог 
Јав ног пред у зе ћа.

С.Џ.

СедницаОпштинскогвећа

БиљанаДамљановићСлађанМанчић
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Фор ми ра ње рад ног 
тела, чији је зада так 
био да се бли же бави 

актив но сти ма и радом рум
ског базе на, уро ди ло је пло
дом, буду ћи да је ове годи не 
купа ли шна сезо на окон ча на 
без губи та ка, веро ват но и 
са неким мањим добит ком.

Како је при ли ком фор
ми ра ња овог тела, пред 
поче так сезо не,  на чијем је 
челу олим пи јац Алек сан дар 
Бун да ло, члан Општин ског 
већа заду жен за спорт, обја
шње но, циљ је да базен не 
оства ру је неку већу добит, 
већ да може да издр жа
ва себе, а не да, од када 
је отво рен 2015. годи не, 
купа ли шну сезо ну окон ча
ва мину сом у финан сиј ском 
посло ва њу. 

Пре ма пре се ку, од 16. 
јуна па закључ но са 28. 
авгу стом, сезо на је завр
ше на 3. сеп тем бра, оства
рен је уку пан при ход од 6,6 
мили о на дина ра: од тога је 
око 1,3 мили о на од изда
ва ња у закуп про сто ра на 
базе ну, од про да је кара та 
при хо до ва но је ско ро 5,2 
мили о на дина ра и од изда
ва ња реклам ног про сто ра 
175.000 дина ра. Тро шко ви 
су у истом пери о ду били 5,6 
мили о на дина ра, уз кон ста
та ци ју да оста је да се пла ти 

још рачун за стру ју и воду за 
август.

 – Изу зет но сам задо во
љан овим резул та ти ма, јер 
смо пока за ли да је и у ова
квој сезо ни, под се ћам да 
је јул имао ско ро 70 одсто 
кишних дана, базен радом 
покрио себе, није било као 
у прет ход ним годи на ма 
додат них тро шко ва из буџе
та за покри ва ње њего вог 
рада. Чак су испла ће ни и 
неки дуго ви Спорт ског цен
тра из рани јег пери о да. Зна
чи, да уз додат но анга жо ва
ње и бољу орга ни зо ва ност, 
може да се дође до бољих 
резул та та а да гра ђа ни буду 

задо вољ ни – иста као је 
пред сед ник општи не Сла
ђан Ман чић.

Реци мо још да је ове годи
не забе ле же но око 25.000 
посе та рум ском базе ну, а 
када се ура чу на ју и два 
кон цер та Лексингтон бен
да и Лапсус бенда, које 
није финан си ра ла локал на 
само у пра ва него закуп ци 
на базе ну, број посе ти ла ца 
пре ла зи и цифру од 26.000. 

– Под се ћам и да смо 
про шлу купа ли шну сезо ну 
завр ши ли са мину сом од 
пет мили о на дина ра, а ову 
ћемо иако је било знат но 
лоши је вре ме, завр ши ти 

пози тив но, тако да наја вљу
јем и да ћемо награ ди ти те 
људе који су ради ли на рум
ском базе ну – додао је Сла
ђан Ман чић. С.Џ.

ГЛАВНАУЛИЦА

Ускоро
новизглед
Радо ви на ком плет ној рекон струк

ци ји дела Глав не ули це запо че ли 
су почет ком јуна, а рок за њихов 

завр ше так је 1. децем бар.
– Радо ви иду доста добро, тако да 

већ може да се, по поста вље ном беха
то ну, ивич ња ци ма и пар кингпро сто ру 
види како ће изгле да ти, када се ком
плет но завр ши. Посте пе но она доби
ја свој изглед и задо вољ ни смо како 
то иде. Прет по ста вљам да има мало 
неза до вољ ства код људи који ту има ју 
сво је рад ње, али ово се ради сад, па 
ко зна када поно во и тре ба то ура ди ти 
како ваља. Зато апе лу јем на мало стр
пље ња и толе ран ци је. По уго во ру, рок 
за завр ше так је 1. децем бар. Нај ви ше 
сред ста ва, нешто пре ко 130 мили о на 
дина ра дала је Упра ва за капи тал на 

ула га ња Вој во ди не, а ми редов но изве
ша та ва мо о дина ми ци радо ва. Уско ро 
поно во оче ку је мо дола зак покра јин
ског пре ми је ра Иго ра Миро ви ћа, који 
ће и сам виде ти како се радо ви одви
ја ју – каже први човек рум ске општи не 
Сла ђан Ман чић.

Под се ти мо, реч је о ком плет ној 

рекон струк ци ји Глав не ули це од „Змај 
Јови не“ шко ле до малог пар ка, у дужи
ни од 700 мета ра. 

Поред покра јин ских сред ста ва, 
локал на само у пра ва је обез бе ди ла 
35 мили о на дина ра, тако да је укуп на 
вред ност ових радо ва 165 мили о на 
дина ра. С.Џ.

РадовиуГлавнојулици

РУМСКИБАЗЕН

Успешанкрајсезонекупања

АлександарБундало

Румскибазен
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ЗАКУППОЉОПРИВРЕДНОГЗЕМЉИШТА

Првикруглицитацијеуоктобру
У рум ској општи ни има 7.466 хек та

ра пољо при вред ног земљи шта у 
држав ној сво ји ни, а у заку пу ће се, 

по пра ву пре чег заку па, за сто ча ре наћи 
2.573 хек та ра. Како сазна је мо од Биља
не Дамља но вић, шефи це Оде ље ња за 
финан си је, при вре ду и пољо при вре ду од 
116 зах те ва за изда ва ње у закуп по пра ву 
пре чег заку па одо бре но је 104 зах те ва.

Тако ђе, у рум ској општи ни има и 197 
хек та ра које бес плат но кори сте Пољо
при вред на струч на слу жба, Пољо при
вред на шко ла, као и неке основ не шко
ле за сво ју прак су, док је 254 хек та ра у 
више го ди шњем заку пу.

 Тако би на лици та ци ји укуп но тре ба ло 
да буде 6.111 хек та ра од којих се изу зи ма 
1.100 хек та ра, јер је ту реч о окућ ни ца ма 
за које није ура ђе на кон вер зи ја. 

Прет ход них пар годи на, због касни јег 
доби ја ња сагла сно сти над ле жног Мини
стар ства пољо при вре де, лици та ци ја је 
орга ни зо ва на знат но касни је, при кра
ју годи не, што не иде на руку пољо при
вред ни ци ма, па је тако за ову орга ни зо
ван само један круг лици та ци је. 

– Због тог кашње ња и при хо ди које смо 
тре ба ли да оства ри мо по осно ву изда ва
ња у закуп нису реа ли зо ва ни, јер је део 
тих при хо да ушао у ову годи ну. Ово го ди
шњи би тре ба ло да се оства ре, јер смо 
28. авгу ста усво ји ли про грам зашти те, 
уре ђе ња и кори шће ња пољо при вред
ног земљи шта и само чека мо усва ја ње 
на скуп штин ској сед ни ци. По про це ду ри 
потом упу ћу је мо зах тев Мини стар ству 
пољо при вре де да нам да сагла сност за 
рас пи си ва ње првог кру га лици та ци је, 

што је реал но да ура ди мо у окто бру. Зна
чи, касни је има мо довољ но вре ме на да 
се ура ди и дру ги круг и да ти при хо ди уђу 
у при ход буџе та за ову годи ну. Нарав но, 
није смак све та и ако део при хо да буде 
пре нет, али ипак оче ку је мо, по овом 
осно ву, већи део при хо да у ово го ди
шњем буџе ту што зна чи и већи про це нат 
реа ли за ци је пла ни ра ног буџе та – исти
че Сла ђан Ман чић, пред сед ник рум ске 
општи не.

Ове годи не је план да се у буџет од 
заку па сли је око 93 мили о на дина ра, а та 
сред ства се намен ски мора ју тро ши ти, 
упра во за раз вој пољо при вре де. Сред
ства ће се, пре ма про гра му, тро ши ти за 
уре ђе ње пољо при вред ног земљи шта, 
зашти ту тог земљи шта као и сту диј ско
истра жи вач ки рад. С.Џ.

ПОЧЕТАКШКОЛСКЕГОДИНЕ

Школскиприборзапрваке
У новој школ ској годи ни, у 

рум ским основ ним шко
ла ма се, по први пут, у 

школ ским клу па ма нашло и 
467 прва ка.

За све њих, по тра ди ци
ји, локал на само у пра ва је 
обез бе ди ла поклонпаке ти ће 
у који ма се нала зи основ ни 
школ ски при бор. 

За набав ку овог школ ског 
при бо ра је обез бе ђе но око 
пола мили о на дина ра. 

Првог дана нове школ ске 
годи не, прва ке је у град ској 
ОШ „Душан Јер ко вић“ , као и 
ОШ „Мили вој Пет ко вић Фећ
ко“ у Пла ти че ву, оби шао пред
сед ник СО Рума Сте ван Кова
че вић и поде лио им покло не 
са школ ским при бо ром.

Под се ти мо, рум ска општи
на обез бе ђу је сред ства и за 

бес плат не уџбе ни ке за уче
ни ке из соци јал но угро же них 
поро ди ца као и више плод не 
труд но ће. 

По овим осно ва ма пра во 
на бес плат не уџбе ни ке ће 
реа ли зо ва ти око 600, од око 
2.800 уче ни ка, коли ко их има 
у рум ским основ ним шко ла ма 
и за те наме не је издво је но 
чети ри мили о на дина ра.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума је иста као да 
је први дан у школ ској годи ни 
увек при ли ка да се поже ли 
сре ћан поче так шко ло ва ња 
прва ци ма, али и свим оста
лим ђаци ма, основ ци ма и 
сред њо школ ци ма.

 – На нама из локал не 
само у пра ве је да обез бе ди
мо усло ве за њихо во успе шно 

шко ло ва ње, али да ства ра
мо и добре усло ве за буду ће 
гене ра ци је. Ми смо ове и про
шле годи не уло жи ли доста 
сред ста ва тако да нема шко
ле, основ не или сред ње, у 
којој нису били гра ђе вин ци, 
где није заме ње на сто ла ри
ја, опре мље не учи о ни це и 
спорт ске сале… Оче ку је мо и 
две капи тал не рекон струк ци
је у две град ске основ не шко
ле. На настав ном осо бљу је 
да уло же мак си мум да добро 
реа ли зу ју настав не про гра ме, 
а на ђаци ма је да им школ ски 
дани про ђу у сти ца њу зна ња, 
али и у оним школ ским радо
сти ма које живот чине пуни
јим – иста као је Сте ван Кова
че вић.

 С.Џ.

СтеванКовачевићпоздравиопрвакеуДушановојшколи
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ЗАВРШЕНОРУМСКОКУЛТУРНОЛЕТО

ЗавршницаовеселимСремцима

Ово го ди шње Рум ско кул тур но лето 
окон ча но је са два деша ва ња која 
су била посве ће на Сре ми ца ма и 

Срем ци ма, њихо вим нара ви ма и оби ча ји
ма, музи ци и песма ма.

Прво је било вече посве ће но Шерет
ском Срему, одр жа но пред број ном 
публи ком у дво ри шту Зави чај ног музе ја, а 
било је посве ће но изда вач кој делат но сти 
ове уста но ве. 

Нарав но, посе бан осврт је био на оном 
делу веза ном за више го ди шњи про је кат 
чији је циљ био да се кроз афо ри зме и 
анег до те, нека ко доку чи тај неу хва тљи ви, 
шерет ски, некад и нам ћор ски дух жите
ља овог про сто ра, а који је резул ти рао са 
три књи ге, које су посе ти о ци ма и пред ста
вље не. Дакле, реч је о нема те ри јал ном 
кул тур ном насле ђу које је тешко пред ста
ви ти, али је то био циљ гру пе људи, који 
су тај про је кат запо че ли 2000. годи не. 
Поме ни мо Бори сла ва Бог да но ви ћа, Рала 
Рац ко ви ћа, Сло бо да на Кле вер ни ћа, мр 

Ђор ђа Чана џи ћа, Ђор ђа Арсе ни ћа, Тодо
ра Бјел ки ћа као и запо сле не из Зави чај
ног музе ја, Дра го ми ра Јан ко ви ћа и Ђор ђа 
Бошко ви ћа,  тек неке од уче сни ка про јек
та.

 – Они су има ли и сво је сарад ни ке, било 
их је 199, од којих мно ги више нису живи, 
зато је ово вече ујед но и омаж њима. 
Сарад ни ци су били из 45 места широм 
Сре ма и саку пља ли су шале, доско чи це и 
анег до те, обја вље не у првој књи зи „Сме
шна стра на Сре ма“, која је иза шла те 
исте годи не. Но, виде ли смо да је тешко 
све ста ви ти у јед ну књи гу, па је рад наста
вљен и наред них годи на. Годи ну дана 
касни је иза шла је књи га „Срем ске доско
чи це“, а 2007. годи не је иза шла тре ћа 
књи га „Весе ли Срем“. Све књи ге има ју и 
зани мљи ве илу стра ци је,  иста кла је исто
ри чар ка  кусто ски ња Сне жа на Јан ко вић. 

Послед ње две књи ге су иза шле у изда
њу „Срп ске књи ге“ из Руме.

Анег до те су чита ли Миро слав Нико вић 

и Алек сан дра Ћирић, а у про гра му су сре
мач ке песме пева ле чла ни це певач ке гру
пе АНИП „Бран ко Ради че вић“.

Ово је био и послед њи про грам који је 
Зави чај ни музеј при ре дио као свој допри
нос Кул тур ном лету. 

– Има ли смо разно вр сни про грам, од 
ликов них изло жби до пре зен та ци ја и 
пре да ва ња, као и про јек ци је фил мо ва. 
Посеб но смо задо вољ ни што је обно вље
но наше дво ри ште, тако да смо део про
гра ма ту и реа ли зо ва ли, на задо вољ ство 
публи ке – каже Бра ни сла ва Коње вић, в.д. 
дирек тор ка Зави чај ног музе ја.

Свој допри нос Кул тур ном лету са осам 
про гра ма дао је и Кул тур ни цен тар – од 
тога су биле две позо ри шне пред ста ве за 
одра сле и јед на деч ја пред ста ва.

 – Жеља нам је да увек има мо и деч је 
пред ста ве, јер на тај начин од малих ногу 
учи мо децу да воле и иду у позо ри ште. 
Тако ђе, има ли смо и про гра ме из ликов
не, филм ске и музич ке делат но сти наше 
уста но ве, уз зна ча јан одзив публи ке, а 
нама је нај ва жни је да је наша публи ка 
задо вољ на – иста кла је дирек тор ка Кул
тур ног цен тра Тања Слеп че вић.

Ово го ди шње кул тур но лето затво ри ла 
је сво јим про гра мом Град ска библи о те ка 
„Ата на си је Стој ко вић“. 

Реч је о књи жев нопоет ској вече ри 
Мила на и Мили це Дудић са при ја те љи
ма. Они су гово ри ли сти хо ве песни ка из 
Сре ма, уз сре мач ку музи ку у изво ђе њу 
там бу ра шког орке стра Ладаншприцер из 
Голу би на ца.

 – Надам се да ће ово вече бити при јат
но за све вас који сте дошли и кори стим 
при ли ку да се захва лим  публи ци на подр
шци коју нам је пру жа ла у реа ли за ци ји 
наших про гра ма током Кул тур ног лета 
– рекао је дирек тор Град ске библи о те ке 
Жељ ко Сто ја но вић. С.Џ.ПредстављањевеселогСремауЗавичајноммузеју

КрајКултурноглета:МићаиМилицаДудић
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ВенцинаМостуразмене
Као и рани јих годи на, 1. сеп тем

бра, поло же ни су вен ци на 
спо ме ник Мост раз ме не и спо

мен пло чу Вука ши ну Биво ла ре ви ћу 
Вол фу, на месту код Сте ја но ва ца, 
где је пре 75 годи на дошло до раз
ме не изме ђу Народ но о сло бо ди
лач ке вој ске Југо сла ви је и немач
ких оку па ци о них сна га.

О самом чину раз ме не заро бље
ни ка  28 немач ких вој ни ка за 62 
родо љу ба из Беше но ва и пар ти за
на, гово рио је Томи слав Милић, 
пред сед ник СУБ НОРа Рума. 

Он је под се тио да су кра јем авгу
ста 1943. годи не 28 вој ни ка немач
ке инже ње риј ске чете, заро би ли 
бор ци Тре ће вој во ђан ске бри га де, 
те да је раз ме на тих вој ни ка за пар
ти за не и родо љу бе, дого во ре на од 
стра не Вука ши на Биво ла ре ви ћа 

Вол фа и Ада ма Фелин ге ра, пред
сед ни ка оку па ци о не општи не у 
Руми.

Раз ме на је оба вље на 2. сеп тем
бра 1943.годи не у 10 часо ва, упра
во на месту где сада посто ји спо ме
ник.

  Ово је прва раз ме на изме ђу 
пар ти зан ских једи ни ца и немач ких 
оку па ци о них сна га на овим про сто
ри ма, а Нем ци су овим чином при
зна ли пар ти зан ске једи ни це као 
регу лар ну вој ску  иста као је Милић.

Вен це су поло жи ли пред став ни
ци рум ске општи не, ОО СУБ НОРа 
Рума, Шида, Срем ске Митро ви це, 
Бога ти ћа, Беше но ва, поли тич ких 
стра на ка  СПС, ПУПС и Кому ни
стич ке пар ти је, као и поро ди це 
Биво ла ре вић, супру га Нада, кћер и 
унук. С.Џ. Подсећањенапрвуразмену:ТомиславМилић

ГРАДСКИТРГ

Одржан18.Сајаммеда
Сва ке годи не, првог 

викен да у сеп тем бру 
на Град ском тргу се 

орга ни зу је Сајам меда, а на 
штан до ви ма пче ла ра, гра
ђа ни могу купи ти мед, 
полен, про по лис, раки ју
медо ва чу, бом бо не, али и 
кре ме за лице на бази меда 
и то по нешто нижим, сајам
ским цена ма.

Орга ни за тор овог, 18. по 
реду Сај ма, који је одр жан 
од 31. авгу ста до 2. сеп тем
бра је Дру штво пче ла ра 
„Нико ла Миле у снић“ из 
Руме. 

Поред Сај ма одр жа но је и 
тра ди ци о нал но, реги о нал но 
саве то ва ње пче ла ра. Пче
лар Дра го рад Кова че вић из 
Црне Баре гово рио је на 
тему при пре ме пче ли њих 
дру шта ва за зиму, али и 
иску стви ма веза ним за ово
го ди шњу пче лар ску про из
вод њу. Увод но изла га ње је 
имао пред сед ник Асо ци ја
ци је пче ла ра Мачван ско
колу бар ског и Срем ског 
реги о на Рај ко Пеја но вић.

Ове годи не је било нешто 
мање изла га ча, а томе је 
сигур но допри не ла и чиње
ни ца да су у про те кле три 
годи не забе ле же ни сла би ји 
при но си меда.

 Ста ни мир Јаво рац, пред
сед ник ДП „Нико ла Миле у
снић“ за наше нови не каже, 
да сви пче ла ри на Сај му 
нуде про из во де изу зет ног 
ква ли те та и ко купи од њих 

мед,  сигу ран је да је купио 
добар про из вод. 

– Ми годи на ма води мо рат 
про тив меда који се про да је 
по мар ке ти ма, који је знат но 
јеф ти ни ји, али се ради о 
вештач ким про из во ди ма – 
каже Јаво рац.

Иван и Мари ја Пери шкић 
из Бач ког Моно што ра ове 
годи не су по десе ти пут на 
Сај му меда у Руми. 

–  Дола зи мо редов но, 
мада види те да је про да ја 
лоша, људи нема ју нова ца. 
Ми дола зи мо, јер ипак 
нешто мало про да мо, али 
се и дру жи мо са оста лим 

пче ла ри ма, све су то фини 
људи са који ма се дуго зна
мо. Чети ри гене ра ци је наше 
поро ди це се баве пче лар
ством. Наше пче ле већ 22 
годи не носи мо на испа ше на 
Хомо ље, липа је са Фру шке 
горе, а лива да је наша. Мед 
је здра ва хра на, пче ла неће 
на отров ни цвет, неће ни 
уста ја лу воду, то је нај чи сти
ја живо ти ња – при ча Мари ја 
Пери шкић.

Један од изла га ча је и 
Ради вој Пара ви ња,  пче лар 
из Добри на ца.

 – Редов но овде дола зим, 
више је то мар ке тинг и про

мо ци ја, а нешто и про дам, 
раз го ва ра мо, мења мо иску
ства. Ја сам негде изме ђу 
хоби ја и про фе си о нал ног 
бавље ња пче лар ством, јер 
сам у инва лид ској пен зи ји, 
то је мало и допу на при хо
да. Имам 150 кошни ца, пола 
је на два ками о на и за 
багрем идем у Поце ри ну, а 
за липу на Фру шку гору. 
Због сун цо кре та сам рани је 
ишао у Банат, а сада оста
нем у Сре му. Идем редов но 
и на саве то ва ња, то је увек 
кори сно за нас пче ла ре – 
исти че Ради вој Пара ви ња.

С.Џ.
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ЗОРАНСЕМЕНОВИЋНАЈАВЉУЈЕНОВЕИНВЕСТИТОРЕУОПШТИНИШИД

Првиинвеститориуоктобру

Пове ре ник ОО СНСа 
Шид и заме ник пред
сед ни ка Општи не 

Шид Зоран Семе но вић је 
ових дана чини се нај за по
сле ни ји човек. Оче ку ју се 
наста вак радо ва на про сто
ру инду стриј ске зоне, као и 
посе та нових потен ци јал
них инве сти то ра. Као човек 
који зна све о инду стриј ској 
зони и који је у више навра
та гово рио о зна ча ју да Шид 
конач но при ву че инве сти то
ре и сма њи неза по сле ност, 
откри ва и нове дета ље.

Индустријсказонајетре-
нутно главна тема у шид-

ској општини. Да ли има
некихновихдетаља?

Нарав но да има. Општи
на Шид је успе ла зајед но са 
Упра вом за капи тал на ула
га ња Вој во ди не да започ не 
про је кат који ће бити окон
чан до кра ја годи не.  Ради се 
о елек три фи ка ци ји и изград
њи водо вод не мре же. Осим 
тога, завр ше ни су пре го во
ри са Теле ко мом Срби је и 
обез бе ђен је оптич ки кабл 
који ће обез бе ди ти нај бр жи и 
нај бо љи про ток инфор ма ци
ја. Обез бе ђе ње енер ге на та 
за инду стриј ску зону, поред 
елек три фи ка ци је је и гаси
фи ка ци ја. Пре ма дина ми ци 

пла на који има Срби ја гас  
радо ви ће поче ти у окто бру 
месе цу. Радо ви би тре ба ло 
да буду завр ше ни до кра ја 
годи не. До кра ја годи не има
ће мо и ком плет но опре мље
ну инфра струк ту ру инду
стриј ске зоне. Тако да ће 
сва ки потен ци јал ни инве сти
тор моћи да поч не да ради. 

Према информацијама
одпреседамгодина,тада-
шњизваничнициОпштине
Шидсунајавилидаћедо
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 инфор ма ци ја је тада 
била стро го поли тич ки наме
ње на. То је био пери од где је 
про стор инду стриј ске зоне 
био само комад лива де. И 
нико нарав но није желео да 
ту започ не посао, него су 
реше ња тра жи ли у нашој 
непо сред ној бли зи ни Руми, 
Срем ској Митро ви ци. Ови 
гра до ви су има ли изгра ђе
не инду стриј ске зоне и има
ле инфра струк ту ру. Пери од 
од  2011. до 2016. годи не је 
био латент ни сукоб изме ђу 

ЗоранСеменовић

Првикорак
аустријских

инвеститораће
битиобилазак
индустријске

зоне,ау
октобрусе
очекуједа
добијемо
ипрвог

инвеститора.
Радисе

опроизводњи
термоизолацио-
нихматеријала,

асве
захваљујући
председнику

Вучићуи
министру

Недимовићу
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локал не и покра јин ске вла
сти. Срп ска напред на стран
ка је води ла локал ну власт, 
док је на челу покра јин ске 
вла сти била Демо крат ска 
стран ка. Те чети ри годи не 
Општи на Шид није доби ла 
ни један динар неких сред
ста ва. Тек дола ском  Срп ске 
напред не стран ке на власт 
у Покра ји ни, Општи на Шид 
је одмах 2016. годи не кон ку
ри са ла и доби ла сред ства за 
изград њу при ступ не сао бра
ћај ни це. Неко ли ко месе ци 
касни је на кон кур су Секре
та ри ја та за пољо при вре ду 
и дого во ру са покра јин ским 
секре та ром Вуком Радо је ви
ћем, дого во ре но је ком плет
но изму ља ва ње и чишће ње 
канал ске мре же у инду стриј
ској зони где смо доби ли 
један систем који није више 
био под во дан, већ систем 
који одго ва ра свим европ
ским стан дар ди ма. Пар це ли
за ци ја инду стриј ске зоне је 
извр ше на и има их пет. Укуп
на повр ши на инду стриј ске 
зоне је 120 хек та ра. Од тога 
кори сне повр ши не од 85 до 
90 хек та ра. Посто ји могућ
ност гра ђе ња разних хала, 
згра да. Гео граф ски поло жај 
инду стриј ске зоне је пово
љан, на пет кило ме та ра од 
Европ ске уни је.

И поред подршке репу-
бличке владе и Развојне
агенције Војводине може
ли још неко да помогне у
довођењуинвеститора?

Нај ве ћи допри нос кам па
њи за раз вој шид ске општи не 
учи нио је Пред сед ник Срби
је Алек сан дар Вучић, који 
је недав но оби шао фабри
ку меса Срем. Захва љу ју
ћи пред сед ни ку и мини стру 
пољо при вре де Бра ни сла ву 
Неди мо вић, ова фабри ка је 
поно во поче ла да ради. Та 

посе та је има ла вели ки зна
чај, не само у медиј ској пре
зен та ци ји, већ и у чиње ни ци 
да су се поја ви ла и два нова 
потен ци јал на инве сти то ра. 
Први корак аустриј ских инве
сти то ра ће бити оби ла зак 
инду стриј ске зоне, а у окто
бру се оче ку је да доби је мо 
и првог инве сти то ра. Ради 
се о про из вод њи тер мо и зо
ла ци о них мате ри ја ла, а све 
захва љу ју ћи пред сед ни ку 
Вучи ћу и мини стру Неди мо
ви ћу. Зна чај на је и чиње ни ца 
да ће се ради ти рекон струк
ци ја пута, од гра нич ног пре
ла за Батров ци до Кузми на. 
Пред сед ник Вучић је обе ћао, 
а  Срби ја пу те ви су поче ли да 
раде пут пре ма гра нич ном 
пре ла зу Товар ник. 

И шта је још остало да
се уради у индустријској
зони?

Гото во да је све реше
но што је потреб но за јед ну 
функ ци о нал ну инду стриј
ску зону. Годи на ма је на 
том про сто ру био про блем 
под земних вода, али је то 
реше но изград њом кана ла 
за атмос фе р ску одвод њу где 
може да се испу шта вода 
прве и дру ге кате го ри је, а то 
је пре чи шће на вода која није 
отров на. 

Кад грађани општи-
не Шида могу да очекују
бољитакиотварањенових
раднихместа?

Оног дана када у меди ји ма 
иза ђе мо са зва нич ним пода
ци ма о пот пи са ном уго во ру,  
а могу да наја вим да ће сле
де ћег мар та 2019. годи не, 
у Шиду бити нових сто рад
них места. Педе сет ће бити у 
инду стриј ској зони, а дру гих 
педе сет рад них места биће у 
фабри ци меса Срем.
 Д.Попов

Периодод2011.до2016.годинеје
биолатентнисукобизмеђулокалне
ипокрајинскевласти.СНСјеводи-
ла локалну власт, док је на челу
покрајинске власти била ДС. Те
четири године Општина Шид није
добиланиједандинарнекихсред-
става.ТекдоласкомСНСнавласту
Покрајини,добилисмосредстваза
изградњуприступнесаобраћајнице

Као што су обе ћа ли пре 
гото во три неде ље, када су 
посе ти ли Моло вин, мини

стар за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња 
Зоран Ђор ђе вић и амба са дор 
Кра ље ви не Нор ве шке Арне 
Санес Бјорн стад, су у поне де
љак 3. сеп тем бра, поно во били 
гости овог срем ског села, са 
посеб ним раз ло гом. Поче ла је 
нова школ ска годи на у рено
ви ра ној згра ди под руч ног оде
ље ња Основ не шко ле  „Срем
ски фронт“. Шко ла у Моло ви ну, 
пре ма писа ним пода ци ма спо
ми ње се још у 18. веку. Реор
га ни за ци јом школ ске мре же 
ушла је у састав Основ не шко ле 
„Јован Јова но вић Змај“ у Соту 
1975. годи не, а 1982. поста ла је 
састав ни део шко ле „Срем ски 
фронт“ у Шиду. Згра да моло
вин ске шко ле послед њи пут је 
рено ви ра на дав не 1988. годи не. 
Срем ско госто прим ство је нада
ле ко позна то па су се уче ни ци, 
про свет ни рад ни ци и мешта ни 
Моло ви на потру ди ли да за ува
же не госте при пре ме и кра ћи 
про грам, у коме су поред уче
ни ка из села, били и дру га ри из 
Сота и Бикић Дола. Мини стар 
Ђор ђе вић и амба са дор Санес 
оби шли су рено ви ра ни обје кат 
школ ске згра де и пре ма њихо
вим речи ма, су задо вољ ни  
оним што је ура ђе но. Мини стар 
Зоран Ђор ђе вић је потвр дио да 
је заи ста задо вољ ство што су 
првог дана нове школ ске годи не 
у Моло ви ну.

 – Посеб но се захва љу јем 
нор ве шком амба са до ру који је 
имао и жеље и раз у ме ва ња да 
зајед но са Мини стар ством за 
рад, запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња, нам помог
не да неке шко ле опре ми мо, 
рено ви ра мо и дамо један пот
пу но дру га чи ји изглед. Мислим 
да то ова деца заслу жу ју, као и 
децамигран ти, који су сти ца јем 
окол но сти у нашој земљи. Пози
вам и дру ге шко ле у Срби ји, и то 
оне мање, да нам напи шу шта 
би воле ли и на који начин Мини
стар ство може да им помог не. 
Ово је леп при мер како може мо 

зајед нич ки да дође мо до циља  
– казао је мини стар Ђор ђе вић.

 – Видео сам шко лу пре и 
после рено ви ра ња и раз ли ка 
је огром на. Ово је само мали 
део помо ћи Срби ји и људи ма 
који се нала зе у ста њу потре бе. 
То је инве сти ци ја за будућ ност, 
инве сти ци ја за децу. Шко ла је 
бит на за све нас, за инте гра ци
ју и цело дру штво. Ова шко ла 
ће оста ти, а ова деца ће бити 
будућ ност Срби је. Мислим да 
је ово јед на од малих ства ри, 
које Нор ве шка може да учи ни за 
Срби ју. Желим да се захва лим 
Општи ни Шид, Вла ди Срби је, 
а посеб но мини стру Ђор ђе ви ћу 
због сјај не сарад ње. Желео бих 
да поме нем и гру пу 484, која 
сто ји иза овог про јек та рено
ви ра ња згра де. Заме ник пред
сед ни ка Општи не Шид Зоран 
Семе но вић је иста као, да без 
помо ћи Општи на Шид ника да 
не би могла да реа ли зу је овај 
про је кат.

 – Захва љу ју ћи мини стру 
Ђор ђе ви ћу, амба са ди Кра ље ви
не Нор ве шке и Гру пи 484 успе
шно је окон чан овај про је кат. 
Наша општи на при хва та сва
ку помоћ и сигу ран сам да ово 
није послед ња шко ла која ће се 
рено ви ра ти, јер ту су и радо
ви на шко ли у Бер ка со ву, Соту 
и Бикић Долу. Наста ви ће се 
рекон струк ци је основ них шко ла 
„Бран ко Ради че вић“ и „Срем ски 
фронт“ у Шиду. За ове радо ве, 
Вла да Кра ље ви не Нор ве шке је 
дони ра ла око 11 мили о на дина
ра пре ко гру па ци је 484 – иста
као је Зоран Семе но вић. Задо
вољ на је и дирек тор ка Основ не 
шко ле „Срем ски фронт“ у чијем 
саста ву је и шко ла у Моло ви ну, 
Сла ђа на Љубо је вић.

– Усло ви за рад ће сада бити 
мно го бољи. Хума ност заи ста 
не позна је гра ни це. Захва љу
јем се амба са до ру Кра ље ви не 
Нор ве шке, мини стру Ђор ђе ви
ћу,  пред став ни ци ма локал не 
само у пра ве – рекла је дирек
тор ка. Шко лу ће поха ђа ти девет 
уче ни ка, од првог до четвр тог 
раз ре да, а међу њима су и три 
прва ка.

Школау
новомруху

МОЛОВИН

Пројекат„ШИДСКАТРИБИНА:ОДСРЕДЕДОСРЕДЕ“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеШид.
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Првацинапред!
Пола зак у шко лу за све 

наше прва ке пред ста
вља изу зе тан дога ђај. 

Да би све било у нај бо љем 
реду побри ну ле су се како 
шко ле тако и локал не само
у пра ве. Први дан у шко ли је 
нешто што се пам ти целог 
живо та и онда кад про ђу 
годи не са сетом их се сећа
мо. Нека да је пола зак у први 
раз ред био изу зет но све
чан, што не зна чи да није и 
данас. Да би све било при
ла го ђе но прва ци ма  потру де 
се по пра ви лу уче ни ци ста
ри јих раз ре да, желе ћи на 
тај начин да их опу сте, јер 
већ пред пола зак у шко лу од 
ста ри јих чла но ва  поро ди це 
су чули озбиљ на упо зо ре
ња:  Виде ћеш ти кад пођеш 
у шко лу! Што сва ка ко зву чи 
као нека прет ња и мно ги са 
стра хом оче ку ју тај први дан 
у шко ли. 

На под руч ју Општи не Шид 
школ ске 2018/2019. годи
не  у први раз ред кре ну ће 
277 уче ни ка. И ове годи не 
локал на само у права је спре
ми ла при год не покло не за 
све прва ке. Све ча ном при
је му уче ни ка првих раз ре

да у свим матич ним кућа ма 
при су ство ва ли су пред став
ни ци локал не само у пра ве 
који су покло не и уру чи ли. 
На тај начин наста вље на је 
тра ди ци ја да поред прва ка 
и њихо вих роди те ља овој 
све ча но сти при су ству ју и 

локал ни чел ни ци.
Све ча ни при јем упри ли

чен је у основ ним шко ла ма 
„Сава Шума но вић“ у Ерде
ви ку, „Филип Вишњић“ у 
Моро ви ћу, „Вук Кара џић“ 
у Ада шев ци ма и у Шиду у 
основ ним шко ла ма „Бран

ко Ради че вић“ и „Срем ски 
фронт“.  Пре да ју ћи покло
не пред став ни ци локал не 
само у пра ве поже ле ли су им 
успех у шко ло ва њу уз наду 
да ће сле де ће годи не бити 
већи број прва ка. 

Д.П.

AлександраЖигићуручилапоклонепрвацима

ИРИГ

Узурпиранопољопривредно
земљиште
У ири шкој општи ни ове годи не је 

било узур пи ра но нешто пре
ко 63 хек та ра пољо при вред ног 

земљи шта у држав ној сво ји ни.
Пољо при вред на инспек ци ја је сачи

ни ла два запи сни ка о инспек циј ском 
над зо ру веза но за посту па ње по чл. 
62. Зако на о пољо при вред ном земљи
шту, који регу ли ше кори шће ње пољо
при вред ног земљи шта. 

То зна чи да, ако физич ко лице 
кори сти пољо при вред но земљи ште 
у држав ној сво ји ни без прав ног осно
ва и не пла ти потом тро стру ки износ 
нај ви ше про сеч не постиг ну те цене по 
хек та ру на тери то ри ји Окру га, локал на 
само у пра ва је дужна да му ски не усев.

 –  Има мо две такве пар це ле:  јед на 
је под сун цо кре том повр ши не 3,6 хек
та ра, који је ски нут 22. авгу ста, као и 
веће пар це ле под куку ру зом. Ту је реч 
о пре ко 60 хек та ра и на тим пар це ла ма 
смо рас по ре ди ли пољочува ре, који 

чува ју усев 24 сата, док не буде вре ме 
за њего во уби ра ње. Ми посту па мо по 
запи сни ку пољо при вред не инспек ци је 
и не сме мо дозво ли ти да тај усев неко 
дру ги ски не, јер ћемо онда ми има ти 
про бле ма. Ради ли смо тако и пре две 
годи не и тада смо били први у држа
ви, који су пот пу но испо што ва ли закон 
и ски ну ли усев по про пи си ма – каже за 
наше нови не Мио драг Бебић, заме ник 
пред сед ни ка ири шке општи не.

Анга жо ван је и гео ме тар да тач
но озна чи са којих повр ши на се ски
да усев, а када се ски не, сме шта се у 
овла шће но скла ди ште.

– Та про сеч на цена је доста висо ка, 
тако да се људи ма не испла ти да је 
пла ћа ју. Ми по про це ду ри, прво пози
ва мо узур па то ре тог земљи шта да пла
те закуп, а дозво ље на је могућ ност да 
се неко јави, буквал но уочи ски да ња 
усе ва и тада оду ста је мо од при нуд ног 
ски да ња усе ва. Било би нај бо ље да 

нема таквих слу ча је ва, јер поме ну та 
про це ду ра нама пред ста вља тро шак. 
Надам се да наред них годи на неће мо 
има ти ових непри јат них ситу а ци ја и да 
ће све ићи легал ним токо ви ма – исти
че Мио драг Бебић. С.Џ.

МиодрагБебић
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Усвојенизвештај
оизвршењубуџета
Изве штај о извр ше њу 

општин ског буџе та за 
прво полу го ђе теку ће 

годи не усво ји ли су одбор ни
ци СО Ириг на сед ни ци која 
је одр жа на послед њег дана 
авгу ста.

Изве штај је под нео Или
ја Јоцић, шеф Слу жбе за 
финан си је, утвр ђи ва ње и 
напла ту јав них при хо да и 
инспек циј ски над зор. 

– Укуп на износ при хо да у 
првих шест месе ци изно си 
197,2  мили о на дина ра, док 
су рас хо ди у виси ни 192,8 
мили о на дина ра, дакле 
укуп но извр ше ње изно си 
24 про цен та, док је тре нут
но извр ше ње из буџет ских 
сред ста ва је 35,5 одсто. 
Уоби ча је но је да при хо ди 
у дру гој поло ви ни годи не 
буду знат но већи. Зна чај
на је реа ли за ци ја при хо да 
од поре за на имо ви ну где 
је реа ли за ци ја 48 про це на
та, а извр ше ње поре за  на 
дохо дак, добит  и капи тал не 
добит ке је 41 одсто – рекао 
је Или ја Јоцић.

Пред сед ник ири шке 
општи не Сте ван Кази ми ро
вић исти че да је реа ли за
ци ја буџе та оче ки ва на, а у 
дру гом делу годи не оче ку ју 
су се сред ства за одо бре не 
про јек те по кон кур си ма и из 
прак се, знат но већи про це
нат реа ли за ци је пла ни ра ног 
буџе та. 

– Све је у скла ду  са пла
ном што се тиче напла те 

поре за, како смо оче ки ва
ли и ту може мо бити задо
вољ ни. Под се ћам да нам 
је прво бит но про јек то ван 
буџет био на 715 мили о на, 
а сада је 820 мили о на дина
ра, упра во због тих доби је
них про је ка та. Зна мо да су 
нам про шла сигур но још три 
про јек та, тако да нас сва ка
ко оче ку је још један реба
ланс теку ћег буџе та – каже 
Сте ван Кази ми ро вић.

Ири шки одбор ни ци су 
доне ли локал ни план упра
вља ња отпа дом за пери од 
од 2018. до 2023. годи не 
који је обра зло жио Дра го
слав Попо вић, пред сед ник 
Коми си је за изра ду општин
ског пла на упра вља ња отпа

дом. План је донет у скла ду  
са Зако ном о упра вља њу 
отпа дом и Наци о нал ном 
стра те ги јом, импле мен та
тор је Слу жба за урба ни зам 
и зашти ту живот не сре ди не, 
ЈПК „Кому на лац“ који је јако 
битан у реа ли за ци ји овог 
пла на и мора бити и добро 
опре мљен  и невла дин сек
тор који ће ради ти про мо ци
ју овог пла на. 

– Они ће овај план при
бли жи ти гра ђа ни ма на тере
ну јер се мора јача ти свест 
о зашти ти живот не сре ди не, 
јер је вео ма важно мења ти 
ту свест – иста као је Дра го
слав Попо вић.

Доне та је и одлу ка о регре
си ра њу тро шко ва борав ка 

деце у ДУ „Дечи ја радост“, 
а како је иста кла дирек
тор ка Јеле на Вида но вић, 
одлу ка се одно си на децу 
из мате ри јал но угро же них 
поро ди ца и то на децу која 
су обу хва ће на при прем
ним пред школ ским про гра
мом, цело днев ним борав
ком и деца која су упи са на 
закључ но са сеп тем бром 
2018. годи не. Сред ства за 
ове наме не су обез бе ђе на 
у општин ском буџе ту, а про
це њу је се да ће пра во на 
бес пла тан бора вак у врти ћу 
има ти десе то ро деце, што је 
и број коли ко их је било про
шле годи не.

Одбор ни ци СО Ириг су 
на овој сед ни ци раз ре ши
ли чла на Општин ског већа 
Вла ди ми ра Вукан ца, на 
његов зах тев, а за новог 
чла на је иза бра на Вања 
Куку ру зо вић – обоје су чла
но ви Покре та соци ја ли ста.

С.Џ.

На овој сед ни ци је доне та и одлу ка о при
сту па њу про ме ни Ста ту та Општи не коју је 
обра зло жио секре тар СО Ириг Дра ган Сто
јић. 

Наи ме, Зако ном и изме на ма и допу на ма 
Зако на о локал ној само у пра ви про пи са на је 
оба ве за једи ни ца локал не само у пра ве да 
сво је посто је ће ста ту те уса гла се са одред
ба ма Зако на и доста ве нацр те Мини стар
ству држав не упра ве и локал не само у пра ве 
на дава ње сагла сно сти, у року од шест 
месе ци од сту па ња на сна гу послед ње 
изме не. Упра во зато је фор ми ра на и Коми
си је за изра ду нацр та акта о про ме ни Ста
ту та Општи не Ириг. 

– Зада так коми си је је да у року од чети ри  
месе ца изра ди  нацрт и про сле ди га прво на 

дава ње мишље ња Мини стар ству држав не 
упра ве и локал не само у пра ве, а затим ако 
се доби је сагла сност, Општин ском већу и 
СО Ириг на усва ја ње. Уво ди се оба ве за 
спро во ђе ња јав них рас пра ва при ли ком пла
ни ра ња инве сти ци ја у одлу ци о буџе ту. Сам 
кон цепт над ле жно сти орга на ће се мења ти. 
Уво ди се једин ствен попис посло ва који су у 
скла ду са овим зако ном у над ле жно сти 
општи на, а које ће про пи са ти Мини стар
ство. Ста тут ће се ради ти по моде лу који је 
прет ход но при пре ми ла рад на гру па Стал не 
кон фе рен ци је гра до ва и општи на, а Коми
си ја ће се потру ди ти да што боље при ла го
ди одред бе новог Ста ту та  потре ба ма наше 
локал не само у пра ве – иста као је Дра ган 
Сто јић.

ИзменаопштинскогСтатута

СедницаСОИриг:усвојенизвештајобуџету

ДрагославПоповић
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ОДРЖАНТРЕЋИГАСТРО-СРЕМ

УСремуседобројело,баш!

Тури стич когастро ном ска мани
фе ста ци ја ГастроСрем, ове 
годи не одр жа на је по тре ћи пут, 

на Тргу Др Зора на Ђин ђи ћа, током 
про те клог викен да 1. и 2. сеп тем бра, у 
орга ни за ци ји Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Ста ра Пазо ва, а под покро ви
тељ ством локал не само у пра ве и 
Покра јин ског секре та ри ја та за пољо
при вре ду, водо при вре ду и шумар ство. 
Спре ма ње ајва ра у окви ру так ми чар
ског кара ва на Изађи ми на теглу, 
била је глав на атрак ци ја првог дана 
мани фе ста ци је, а на све ча ном отва ра
њу, обра ти ли су се пред сед ник општи
не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић, 
пред став ни ци Покра јин ског секре та ри
ја та за пољо при вре ду, водо при вре ду и 

шумар ство и заштит но лице мани фе
ста ци је глу ми ца Ања Мит, која је пред
ста ви ла сингл из сери је Комшије, сни
ма не на тери то ри ји ове општи не. Била 
је то при ли ка да се пред ста ви и маско
та ГастроСрем, Миле ГастроСре
мац. Изла га чи су награ ђе ни у кате го
ри ја ма: нај у ку сни ји слат ки колач, нај
бо љи рецепт за сла ни колач и нај о ри
ги нал ни ји штанд у кон ку рен ци ји од 
пре ко 70 изла га ча, коли ко их је било 
ове годи не. У окви ру так ми че ња у при
пре ма њу ајва ра, нај бо љи су награ ђе
ни шпо ре том сме де рев цем. Јели ца и 
Миле Божић из Вој ке су спре ми ли нај
бо љи ајвар на мани фе ста ци ји Гастро
Срем, у окви ру кара ва на Изађимина
теглу и они ће пред ста вља ти Ста ру 

Пазо ву на финал ном так ми че њу 13. 
окто бра у Бео гра ду. Нај бо љи слат ки 
колач је напра ви ла Вери ца Луко вић из 
Удру же ња гра ђа на Волим Бановце,  
Удру же ње гра ђа на Цитадела из Србо
бра на је са сво јим лан го шем, одне ло 
прво место у так ми че њу за нај бо љи 
сла ни колач, док је Удру же ње гра ђа на 
Рузмариниз Голу би на ца, има ло нај о
ри ги нал ни ји штанд на мани фе ста ци ји 
ГастроСрем у Ста рој Пазо ви. У вечер
њим сати ма, посе ти о ци су има ли при
ли ку да ужи ва ју у насту пу чла но ва 
Там бу ра шког орке стра Ладан шпри
цер из Голу би на ца, а затим и у цело ве
чер њем кон цер ту интер на ци о нал них 
фол клор них ансам ба ла из Грч ке, 
Босне и Хер це го ви не, Тур ске и Бугар
ске под нази вом Понеси опанке. Дру
гог дана мани фе ста ци је, при пре мао се 
тра ди ци о нал ни срем ски ручак, за шта 
је била заду же на дома ћи ца из Голу би
на ца Мари ја Мар куш, а затим су посе
ти о ци били у при ли ци да про ба ју 
срем ски ручак, захва љу ју ћи Хотелу 
Војводина из Ста ре Пазо ве. У кул тур
ноумет нич ком про гра му 2. сеп тем бра 
насту пи ли су чла но ви Там бу ра шког 
орке стра мр Љубин ка Лази ћа из Вој ке 
и солист ки ња Зори ца Белић сопран и 
Там бу ра шки орке стар Хрват ског кул
тур нопро свет ног дру штва Томислав 
из Голу би на ца, затим певач ка гру па 
КУДа „Слав ко Гајин“ из Вој ке, Милан
Мића Дудић и Мили ца Дудић. Вечер
њи сати били су резер ви са ни за наступ 
фолкпева чи це Секе Алек сић, на оду
ше вље ње вели ког бро ја посе ти ла ца 
који су се оку пи ли на тргу.

 С.С.
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ОПШТИНСКАУПРАВА

Улагањеурасаднике

Општи на Ста ра Пазо ва издво ји ла је у 
овој годи ни мили он и по дина ра за орга ни
за ци је и удру же ња гра ђа на која се баве 
зашти том живот не сре ди не. За одр жа ва ње 
расад ни ка и нера сад ног мате ри ја ла у 
расад ни ку Брест у Ста рој Пазо ви Покре ту 
гора на општи не Ста ра Пазо ва опре де ље но 
је 500.000 дина ра. Расад ник Брест у Ста
рој Пазо ви рас по ла же са 13.800 сад ни ца, 
пре те жно листо пад ног дрве ћа, чети на ра и 
трај ни ца. О њима бри ну рад ни ци ста ро па
зо вач ког ЈКП Чистоћа, а земљи ште на којој 
се нала зи у вла сни штву је Покре та гора на 
ове општи не. Раса дом сад ни ца топо ле, 
бре ста, јасе на, јаво ра, бре зе, букве, јел ки и 
боро ва на повр ши ни од хек тар и по у поме
ну том расад ни ку баве се чети ри годи не, а 
од пре три посто ји и ста кле ник. У над ле
жном пред у зе ћу исти чу да је све спрем но 
за јесе њу сад њу. Сарад ња ста ро па зо вач ког 
ЈКП Чистоћа и Покре та гора на озва ни че на 
је пре чети ри годи не. С обзи ром да је у 
општи ни све га три посто повр ши на пошу
мље но, акце нат овог пред у зе ћа и орга ни за
ци је у послед њих пет годи на је на сад њи 
дрве ћа на пут ним поја се ви ма. У Покре ту 
гора на наја вљу ју и тра ди ци о нал ну сад њу 
дрве тагене ра ци је у свим школ ским дво ри
шти ма која ће се оба ви ти током јесе ни, што 
је само јед на од актив но сти коју спро ве ди 
ова орга ни за ци ја. С.С.

ПОЛАЗАКУШКОЛУ

Порастброја
средњошколаца

У општи ни Ста ра Пазо ва беле жи се 
пораст бро ја уче ни ка који поха ђа ју сред њо
школ ско обра зо ва ње. На тери то ри ји општи
не посто је три обра зов не уста но ве: Гим на
зи ја, Еко ном ско –тр го вин ска шко ла и Тех
нич ка шко ла. Уочи нове школ ске годи не, у 
шко ла ма се орга ни зу ју при је ми за уче ни ке 
првих раз ре да. Тех нич ка шко ла, са тра ди
ци јом дугом пре ко 70 годи на, ове школ ске 
годи не у први раз ред упи са ла је 168 уче ни
ка, који ће се обра зо ва ти у обла сти: машин
ство и обра да мета ла, сао бра ћај и гра фи

ка. И роди те љи и уче ни ци, уочи почет ка 
школ ске годи не упо зна ли су се са орга ни за
ци јом и начи ном радо ве ове уста но ве. 
Коракнапред–коракубудућност, паро ла 
је Тех нич ке шко ле која је орга ни зо ва ла при
јем прва ка у сарад њи са парт не ри ма из 
локал не зајед ни це. Општи на Ста ра Пазо ва 
са три сред ње шко ле у овој школ ској годи
ни беле жи пораст бро ја сред њо шко ла ца у 
одно су на пери од од лане. Под се ћа мо, око 
462 уче ни ка ове школ ске годи не упи са ло је 
први раз ред у Гим на зи ји, Еко ном ско –тр го
вин ској шко ли и Тех нич кој шко ли. С.С.

ЂАЦИПРВАЦИ

Бесплатниуџбеници

Нова школ ска годи не почи ње у поне де
љак 3. сеп тем бра. Сви ђаци прва ци на 
тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва доби ће 
бес плат не уџбе ни ке 5. и 6. сеп тем бра 
захва љу ју ћи Општи ни Ста ра Пазо ва, која је 
за ове наме не издво ји ла 4.800.000 дина ра. 
У овој срем ској општи ни у први раз ред 
основ не шко ле кре ну ће 646 уче ни ка у 
девет основ них шко ла. Уку пан број уче ни ка 
основ но школ ског узра ста мањи је у одно су 
на прет ход ну годи ну, с обзи ром да је основ
ну шко лу про те кле школ ске годи не завр ши
ло 720 осма ка. У три сред ње шко ле на 
тери то ри ји општи не беле жи се пораст уче
ни ка, па ће тако 1.565 уче ни ка поха ђа ти 
Гим на зи ју, Еко ном скотрго вин ску шко лу и 
Тех нич ку. С.С.

ПОЗОРИШТЕ

Реновирањесале
Тре нут но је у току рено ви ра ње позо ри

шне сале у Ста рој Пазо ви у сусрет новој 
сезо ни. Ради се зашти та сце не, пор тал се 
пре ма зу је новим сло јем фар бе, тако ђе се 
кре че зидо ви и сани ра ју уоче не пуко ти не, 
пошто се згра да сва ке годи не сле же. Радо
ве у вред но сти од 61.000 дина ра зајед нич
ки финан си ра ју Цен тар за кул ту ру и Савез 
ама те ра општи не Ста ра Пазо ва и тре ба ло 
би да буду завр ше ни до кра ја неде ље.

З.К.

ДРУШТВЕНАОДГОВОРНОСТ

Школскиприбор
заугрожене

У орга ни за ци ји Удру же ња Тата ма те и 
Црве ног крста у Ста рој Пазо ви одр жа на је 
хума ни тар на акци ја под нази вом Подржи
борбупоклони торбу, при ку пља ња школ
ског при бо ра за децу из соци јал но угро же
них поро ди ца. При ку пље но је 183 паке та 
школ ског при бо ра, од чега је 40 дони ра ла 
фир ма Гатарић из Зему на, 80 фир ма 

Делезе из Ста ре Пазо ве а оста ло су доне
ли гра ђа ни. Орга ни за то ри су задо вољ ни 
одзи вом, али и уче шћем роди те ља са 
децом, на забав но  еду ка тив ним ради о ни
ца ма. З.К.

ПУДАРСКИДАНИ

Најбоља
воћнаракија

Мило рад Мило ше вић из Нове Пазо ве 
осво јио је прво и тре ће место за воћ ну 
раки ју, тре ће за лозо ва чу, и дру го за про из
вод њу црве ног вина, на 18. Пудар ским 
дани ма у Чор та нов ци ма. Пре ма оце ни 
коми си је први у про из вод њи лозо ва че је 
Ђор ђе Буга рин, нај бо ље беле вино има 
Душан Нико лин, а црве но Ђор ђе Инђић. 
Награ ду за нај леп шу викен ди цу ове годи не 
је доби ла Рад ми ла Стој ков, за нај у ре ђе ни ји 
вино град Сте ван Зеко вић. Нај ста ри ја 
пудар ка је Мили ца Марин, а нај мла ђа 
Љуби ца Инђић. У окви ру ове тра ди ци о нал
не мани фе ста ци је уче ни ци основ не војач ке 
шко ле и сли ка ри из овог села спре ми ли су 
изло жбу радо ва на тему вино гра ди, орга ни
зо ван је кул тур ноумет нич ки про грам у 
коме су насту пи ли там бу ра ши Љубин ка 
Лази ћа, песни ци Сте ван Кораћ, Љиља на 
Марић и реци та тор Милан Дудић. Војач ки 
пудар ски дани су одр жа ни у Боро вом гају, 
који је рести ту ци јом вра ћен у при ват но вла
сни штво, али поро ди ца Или јин је одлу чи ла 
да овај про стор сва ке годи не усту пи за ову 
мани фе ста ци ју, која се одр жа ва у част 
пуда ра, вино гра да ра и вина ра. З.К.

МКГРЕМИУМ

Новацза
СтефанаСуботића

На мотоску пу у орга ни за ци ји мотоклу ба 
Гремиум, и так ми че њу у кува њу јела у 
котли ћу, у орга ни за ци ји Удру же ња гра ђа на 
Свизаједно при ку пље но је 100.000 дина ра. 
Новац је наме њен за лече ње 20ого ди шњег 
Сте фа на Субо ти ћа из Беле ги ша, који се 
бори са акут ном лим фо бласт ном леу ке ми
јом. Новац је упла ћен хума ни тар ној Фон да
ци ји БудихуманАлександарШапић. Уко ли
ко и Ви жели те да помог не те у Сте фа но вој 
бор би за изле че ње може те посла ти смс 
360 на 3030.

 С.С.

Пројекат„СТАРАПАЗОВА:ГРАДПОДЛУПОМ“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеСтараПазова.
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ТРИФЕСТИВАЛСКАДАНАУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Светлостречииповратак
удревниСирмијум

Митровица је градкултуреиовајФестивалимадугу
традицију,штојеСекретаријатначијемсамчелупрепо-
знаоипружиомуподршку.Миподржавамооноштоима
истинскувредност,оношточиникултуруисвеуметно-
сти,тојеистинскоитрајно,искреноопредељењенашег
Секретаријата,реклајеДраганаМилошевић

Про те кли викенд у Срем ској Митро
ви ци обе ле жен је у духу два вели
ка фести ва ла. У петак, 31. авгу

ста, дефи ле ом уче сни ка у одо ра ма 
древ них Римља на и Римљан ки, отво
рен је дру ги по реду фести вал Цар ски 
Сир ми јум – град леген ди. Фести вал је 
тра јао три дана, а у том пери о ду сви 
који су се зате кли у Град ском пар ку, као 
и на Жит ном тргу, могли су да ужи ва ју, 
али и да уче ству ју у број ним садр жа ји
ма који су орга ни зо ва ни у циљу ожи
вља ва ња про шло сти и сећа ња на 
живот у рим ској пре сто ни ци. 

Чита ва тро днев на мани фе ста ци ја 
одр жа на је под покро ви тељ ством  Гра
да Срем ска Митро ви ца, Мини стар ства 
трго ви не, тури зма и теле ко му ни ка ци ја, 
као и Покра јин ског секре та ри ја та за 
кул ту ру, јав но инфор ми са ње и одно се 
са вер ским зајед ни ца ма.

Фести вал је почео у Град ском пар ку, 
где су при сут ни могли да виде како се у 
антич ком пери о ду, овде, у Сир ми ју му, 
ковао новац, да уче ству ју у трго ви ни 
робо ва, и да ужи ва ју у рим ској гозби. 

Умет ни ци из Еду ка тив ног цен тра Кар
даш арт на Тргу Ћире Миле ки ћа осли
ка ли су вели ки под ни мурал, а посе ти о
ци фести ва ла могли су себи да при у
ште и број не рим ске суве ни ре.

Након дефи леа град ским ули ца ма, 
на рекон стру и са ном Жит ном тргу, 
фести вал ске дане све ча но је отво рио 
гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер, који 
је том при ли ком ука зао на зна чај ове 
мани фе ста ци је. 

–  Њен зна чај је у томе што ми као 
Град жели мо да пока же мо Сир ми јум 
све ту. Оно што Срем ска Митро ви ца 
има, дру ги нема ју. Сир ми јум је једин
ствен у све ту и ова мани фе ста ци ја тре
ба да вра ти његов дух у модер ну Срем
ску Митро ви цу. На тај начин жели мо да 
покре не мо тури стич ку пону ду гра да и 
да при ву че мо што већи број тури ста 
који желе да посе те архе о ло шке лока
ли те те, струч ну јав ност, архе о ло ге из 
целог све та, јер Митро ви ца са лока ли
те том какав је Глац, који је почео да се 
иско па ва може да поста не јед но од нај
тра же ни јих архе о ло шких нала зи шта у 

Евро пи. Ту види мо нашу шан су да про
мо ви ше мо Град и при ву че мо што већи 
број тури ста – изја вио је Вла ди мир 
Сана дер. 

Све тла на Сабо, дирек тор ка Тури
стич ке орга ни за ци је Срем ска Митр о ви
ца, која је уз Уста но ву за него ва ње 
кул ту ре Срем и орга ни за тор ових 
фести вал ских дана, изја ви ла је да при
пре ма свих фести вал ских садр жа ја 
није била нима ло лака. 

– Дуго смо при пре ма ли све ове сег
мен те, а то је врло ком плек сна орга ни
за ци ја, јер укљу чу је пре ко 50 људи, као 
и вели ки број инсти ту ци ја при ват ног и 
јав ног сек то ра. Сва ко је ура дио свој део 
посла, а прве вече ри је про грам нај ком

ДраганаМилошевић

Дефилеградскимулицама
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плек сни ји. Цар ски Сир ми јум  град 
леген ди осми шљен је да сва ке годи не 
про мо ви ше јед ну од леген ди древ ног 
гра да. Мак си ми јан Хер ку ли је је врло 
инте ре сан тан због иско па ва ња на Гла
цу и зато смо се одлу чи ли да он буде 
тема прве вече ри. Задо вољ ство ми је 
што су дошли да нас подр же и Рим ски 
дани Вин ков ци и Рим ски дани Хрт ков
ци. Оно што ми има мо  су дра го це ни 
рим ски зана ти које  демон стри ра мо 
пред гра ђан ством и тури сти ма. Ради ће
мо на про мо ци ји водич ке руте као 
посеб ног про из во да, током које се оби
ла зи пет архе о ло шких лио ка ли те та, а 
тури сте на неким пунк то ви ма оче ку ју 
изне на ђе ња. Пија ца робо ва је попу лар
но назва на да при ву че заин те ре со ва не, 
ту се тргов ци цен ка ју нов цем који је 
иско ван у сир ми јум ској ков ни ци, лици
ти ра ју робо ве, и бира ју нај леп шу роби
њу, одно сно Римљан ку  рекла је Сабо, 
и дода ла да Тури стич ка орга ни за ци ја 
доста ради на томе да дође до сред ста
ва европ ских фон до ва.  

Након све ча ног отва ра ња фести ва ла, 
за при сут не је упри ли че на пред ста ва 

Леген да о Мак си ми ја ну Хер ку ли ју, у 
изво ђе њу теа тра Гар тел, а на позор ни
ци је изве де на и бор ба гла ди ја то ра. 
После пер фор ман са, при сут ни су пре
шли у Град ски парк где су могли да уче
ству ју у рим ској гозби. 

Дру ги дан фести ва ла тако ђе је био 
резер ви сан за број не ради о ни це веза не 
за пери од антич ког Сир ми ју ма, а субот

ње вече кру ни са но је тра ди ци о нал ним, 
27. по реду Фести ва лом бесед ни штва 
Сир ми јум све тлост речи, у орга ни за ци ји 
Уста но ве за него ва ње кул ту ре Срем, 
који је због лоших вре мен ских усло ва 
одр жан у Позо ри шту „Добри ца Милу ти
но вић“. Фести вал је све ча но отво ри ла 
покра јин ска секре тар ка за кул ту ру, јав
но инфор ми са ње и одно се са вер ским 
зајед ни ца ма Дра га на Мило ше вић, која 
је том при ли ком изра зи ла задо вољ ство 
што је баш њој при па ла част да отво ри 
ову мани фе ста ци ју.

– Митро ви ца је град кул ту ре и овај 
Фести вал има дугу тра ди ци ју, што је 
Секре та ри јат на чијем сам челу пре по
знао и пру жио му подр шку. Ми подр жа
ва мо оно што има истин ску вред ност, 
оно што чини кул ту ру и све умет но сти, 
то је истин ско и трај но, искре но опре де
ље ње нашег Секре та ри ја та. Подр жа ва
мо умет ност, бесед ни штво посеб но, као 
што је наш Бра ни слав Нушић рекао 
Беседништвојеусамљеноиузвишено
усвимуметностима, јер има посеб ну 
вред ност, а то је непо сред ност. Дуга 
тра ди ци ја овог Фести ва ла заслу жу је 
нашу подр шку и могу рећи да је него ва
ње кул ту ре у Срем ској Митро ви ци на 
заи ста висо ком нивоу – изја ви ла је Дра
га на Мило ше вић.

ВладимирСанадеротвориофестивал

СветланаСабо ДушанДрча

Ковачницановца
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Вече је поче ло уз зву ке фан фа ра и 
хим ну Фести ва ла, у изво ђе њу Алек сан
дре Падр ов, вокал не солист ки ње 
Радиотеле ви зи је Вој во ди не. У реви јал
ном делу так ми че ња пред ста ви ли су се 
и побед ни ци ово го ди шњег Фести ва ла 
бесед ни штва осу ђе них лица, као и др 
Дими три је Стој шић и Тија на Три вић са 
сво јим бесе да ма. На фести ва лу је уче
ство ва ло 20 бесед ни ка, а финал не 
вече ри за титу лу нај бо љег бори ло се 
њих девет. Нај мла ђи међу њима, седам
на е сто го ди шњи Лука Ива нић, изја вио је 
да је врло сре ћан што се ква ли фи ко вао 
у фина ле Фести ва ла. 

– Вео ма сам задо во љан што сам про
шао ква ли фи ка ци је, нисам се надао. 
Мно го годи на реци ту јем, али на овом 
Фести ва лу сам први пут. Хтео сам да 
видим каква је раз ли ка кад при пре мам 
и гово рим бесе ду у одно сну на ово 
чиме сам се до сада бавио – рекао је 
Лука.

Апсо лут ни побед ник ово го ди шњег 
фести ва ла био је Јан ко Бал шић, са 
бесе дом Чемуживетиовајживот,кад
никоизњеганијеизашаожив.

– Све побе де у мом живо ту биле су 
пот пу но нео че ки ва не, па тако и ова. 
Вели ка ми је част што сам пре вас ход но 
уче ство вао на пре сти жном так ми че њу у 
бесед ни штву, а још већа радост што 
сам про гла шен за нај бо љег. Надам се 
да сам успео да осве стим бар неко ли ко 
људ ских живо та у публи ци и да их сво
јом емо ци јом дотак нем и наве дем на 
нека дру га раз ми шља ња, сасвим раз
ли чи та од оних акту ел них, а наро чи то 
поли тич ких, про сеч них и нега тив них – 
изја вио је Јан ко Бал шић за наше нови
не. 

Пре ма гла со ви ма публи ке, сво јим 
речи ма нај бо ље се пред ста вио Нико ла 
Масал. 

Како каже директор Фести ва ла 
бесед ни штва, Душа н Дрча, вели ка је 
част што су на Фести ва лу и ове годи не 
насту пи ли бесед ни ци из целе Срби је. 

– Има ли смо у ква ли фи ка ци ја ма 20 
уче сни ка, а наш Жири се одлу чио да се 
так ми чи девет бесед ни ка. На наше 
задо вољ ство бесед ни ци су дошли из 
целе Срби је, а одав но није било ово ли
ко бесед ни ка из Срем ске Митро ви це, 
чак пет. Два бесед ни ка из нашег гра да 
су про шла у фина ле. Дра го нам је што 
Фести вал ово ли ко дуго тра је и дра го 
нам је што су се наши говор ни ци вра ти
ли на Фести вал, јер уна зад неко ли ко 
годи на нисмо има ли бесед ни ке из 
Срем ске Митро ви це. Тру ди ли смо се да 
напра ви мо спек такл на Жит ном тргу 
али нас је киша спре чи ла, вре ме је 
нешто на шта не може мо да ути че мо – 
изја вио је Дрча. 

У музич ком делу фести ва ла при сут ни 
су били у при ли ци да ужи ва ју у аку стич
ном насту пу Лене Кова че вић. 

У неде љу, 2. сеп тем бра, Срем ска 
Митро ви ца и даље је оди са ла духом 
Сир ми ју ма. Овај дан био је посве ћен 
нај мла ђи ма, а током чита вог викен да 
сви при сут ни могли су да про ше та ју 
тури стич ком, Цар ском рутом Сир ми ју
ма.

Н.Милошевић

МУЗЕЈСРЕМА

Промоцијакњиге
оСирмијуму

У четвр так, 30. авгу ста, у орга ни за
ци ји Музе ја Сре ма и Архи ва Сре
ма, одр жа на је про мо ци ја књи ге 

Сирмијум–историјаодпрвогвекадо
582.године, аутор ке проф. др Миро сла
ве Мир ко вић.

Аутор ка је живот про ве ла као про фе
сор исто ри је на Фило зоф ском факул те
ту у Бео гра ду и дуги низ годи на бави ла 
се истра жи ва њем рим ске исто ри је. Пре
ма њеним речи ма, све инфор ма ци је за 
изра ду поме ну те моно гра фи је није било 
тешко при ку пи ти. 

– Било ми је задо вољ ство. Ако је то 
посао који воли те, онда га и ради те са 
вољом. Зани мљи во је чита ти ста ре 
писте, тума чи ти нат пи се, а пода та ка има 
сву да, и овде у музе ју. Они могу вео ма 
мно го да кажу. Када су писци у пита њу, 
тада се рекон стру и ше сам ток дога ђа ја, 
међу тим, посто ји дуги низ пита ња која 
су мно го зани мљи ви ја. Тако су зани
мљи ви пода ци о ста нов ни штву, вој сци, 
поло жа ју вој ни ка, о царе ви ма, што сви 
воле да чују – рекла је проф. др Мир ко

вић и дода ла да пери од којим се бави ла 
у моно гра фи ји обу хва та вре ме посто ја
ња првих писа них тра го ва о Сир ми ју му, 
па све до њего вог нестан ка 582. годи не. 

– Град је сре ди ном петог века пору
шен, и то је поче так њего вог кра ја. 
Потом, Сир ми јум се опо ра вио, јер, 
народ не може те уни шти ти. Град је 
пору шен, али се народ вра тио. Ипак, 
након отпри ли ке јед ног века Ава ри су 
темељ но пору ши ли град и наре ди ли 
ста нов ни штву да га напу сти – рекла је 
проф. др Миро сла ва Мир ко вић.

Пре ма речи ма Деја на Уме ти ћа, дирек
то ра Архи ва Сре ма, ова моно гра фи ја је 
од вели ког зна ча ја за Срем ску Митро ви
цу и упо зна ва ње са њеном исто ри јом, 
па је зато увек потреб но подр жа ти ова
кве про мо ци је.

Про гра му су, поред аутор ке и број них 
посе ти ла ца, при су ство ва ли и проф. др 
Миро слав Вујо вић и проф. др Све то зар 
Бошков, док је за музич ки део про гра ма 
био заду жен пија ни ста Ђор ђе Или јин. 

Н.Милошевић

Проф.дрМирославаМирковић ДејанУметић

Сапромоције
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ЗАВИЧАЈНИМУЗЕЈ:ПЛАНРАДЗАНАРЕДНУГОДИНУ

Припремазасталнупоставку
Током сле де ће годи не 

при о ри тет у раду Зави
чај ног музе ја Рума ће 

бити сани ра ње, одно сно 
извла че ње вла ге, из згра де 
музе ја која дати ра из 1772. 
годи не, као и фор ми ра ње 
стал не изло жбе не постав ке 
 сто ји у про гра му рада ове 
уста но ве за 2019. годи ну, 
који је усво јен на послед њој 
сед ни ци Општин ског већа. 

Осим тога, пла ни ра не су 
и актив но сти на набав ци 
музе а ли ја и библи о теч ког 
мате ри ја ла сход но опре де
ље ним сред стви ма, дона
ци ја ма и раз ме ном, потом 
струч на и науч на истра жи
ва ња запо сле них и то само
стал но или у сарад њи са 
коле га ма из срод них уста
но ва у музе ји ма, архи ви
ма, библи о те ка ма, али и на 
архе о ло шким лока ли те ти
ма, ради утвр ђи ва ња обје
ка та мате ри јал не и нема
те ри јал не башти не, као и 
њихо вог чува ња и пре зен то
ва ња.

 – Што се тиче кон зер ва
ци је, Музеј нема сво ју кон
зер ва тор ску слу жбу, иако је 
то потреб но,  јер је зна ча
јан део музеј ских пред ме
та, због усло ва у који ма се 
нала зе, али и мате ри ја ла од 
којих су напра вље ни угро
жен, а сада се тај про блем 
реша ва повре ме ним анга
жо ва њем струч ња ка, што 

опет зави си од финан сиј
ских могућ но сти. Годи на ма 
уна зад, скла ди ште ње музеј
ских пред ме та је про блем 
због недо стат ка и неу слов
но сти про сто ра, па је један 
од начи на да се реши, вра
ћа ње пред ме та на стал ну 
изло жбе ну постав ку. Зато 
је потреб но поче ти сле де ће 
годи не радо ве на сана ци
ји про сто ри ја у при зе мљу 
згра де,  одно сно извла че ње 
вла ге, који су и наме ње ни за 
стал ну постав ку. Ту мисли
мо првен стве но на архе о ло
шку постав ку која има више 
шан се за бржу рекон струк
ци ју – исти че в.д. дирек тор
ка Бра ни сла ва Коње вић.

Нарав но, ту су и повре
ме не изло жбе не актив но сти 
веза не за изло жбе сли ка ра, 
ваја ра, архе о ло шке, исто
риј ске и етно ло шке изло
жбе, као и изда вач ка делат
ност Зави чај ног музе ја.

Музеј је орга ни за тор и 
Бор ко вач ке коло ни је, јед не 
од нај ста ри јих мани фе ста
ци ја ове врсте у Срби ји, која 
је први пут одр жа на 1968. 
годи не.

Згра да Зави чај ног музе ја 
Рума, која дати ра из 1772. 
годи не је про гла ше на за 
непо крет но кул тур но добро 
од вели ког зна ча ја. Од 
шезде се тих годи на про шлог 
века у њој је сме штен музеј 

и план је да се наред не 
годи не на згра ди Зави чај ног 
музе ја истак не спо мен пло
ча са тим пода ци ма.

С.Џ.

БраниславаКоњевић

ЗградаЗавичајногмузејаРума

ВРДНИК

Пријем
заученике

У ОШ „Мили ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“ 
орга ни зо ван је 31. авгу ста при јем за уче ни ке, 
који ове годи не по први пут седа ју у школ ске 
клу пе. То је била и при ли ка да сви доби ју бес
пла тан школ ски при бор за чију набав ку сред
ства, као и рани јих годи на, обез бе ђу је ири шка 
општи на.

Прва ке и њихо ве роди те ље поздра ви ла је, у 
име Слу жбе за дру штве не делат но сти, Мили
ца Томић, и поже ле ла им да кроз шко ло ва ње 
стек ну пуно зна ња, али и пра ве при ја те ље и 
прве љуба ви.

У име шко ле, нове уче ни ке је поздра вио и 
Горан Жугић, дирек тор ОШ „Мили ца Сто ја ди
но вић Срп ки ња“.

За сво је нове дру га ре при го дан про грам су 
при пре ми ли уче ни ци четвр тог раз ре да, са 
сво јим учи те љем Сашом Мате ши ћем. С.Џ.

ПријемпрвакауВрднику
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ИЗБОРЗАМИССРЕМА

ЈеленаБошњачићнајлепша
Четр на ест лепо ти ца из 

целог Сре ма так ми чи
ло се у петак, 31. авгу

ста, у Кри стал ивент цен тру у 
Пећин ци ма за титу лу нај леп
ше, а након јед но и по сат ног 
спек та кла, уз насту пе Боја не 
Ста ме нов, Саре Рељић, 
Андри ја не Радо њић, КУД 
Будућ ност и Плеј бен да, 
титу лу Мис Сре ма поне ла је 
Јеле на Бошња чић из Нове 
Пазо ве. Титу лу прве пра ти
ље осво ји ла је Вио ле та Мар
ко вић, а код дру ге пра ти ље 
жири није могао да се одлу чи 
па су ову титу лу поне ле две 
так ми чар ке – Анђе ли на Вој
но вић и Анђе ла Ђор ђе вић. 
За Мис шар ма про гла ше на 
Јова на Лиша нин, а за Мис 
фото ге нич но сти Жакли на 
Илић.

Нова Мис Сре ма је сту
дент ки ња Еко ном ског факул
те та у Бео гра ду. Пове ри ла 
нам се да је рани је има ла 
про бле ма са вишком кило
гра ма, али да је њен мото 
Верујусебе и да је захва љу
ју ћи таквом ста ву успе ла да 
пре ва зи ђе све про бле ме, 
одне се побе ду и поста не 
фина лист ки ња избо ра Мис 
Срби је

– Надам се побе ди у фина
лу, као и сва ка девој ка, али 
виде ће мо. Већ сам ула зак у 
фина ле је вели ки успех – 
каже Јеле на, која има наме ру 
да се бави послом за који се 
шко лу је, али и да се опро ба 
као модел на мод ним писта
ма.

Један од чла но ва жири ја 
био је и први човак пећи нач ке 
општи не мр Жељ ко Трбо вић.

– Општи на Пећин ци је у 
Срби ји и окру же њу позна та 
као инду стриј ски цен тар, а 
вече рас је била цен тар лепо
те Сре ма. Дра го ми је што 
сам имао при ли ку да будем 
део овог спек та кла – изја вио 
је пред сед ник Трбо вић.

А да је у Пећин ци ма заи ста 
био при ре ђен спек такл сла
же се и пред сед ни ца ком па
ни је која орга ни зу је избор 
Мис Срби је Весна де Вин ча.

– Било је фан та стич но. Ја 
сам поно сна, не само на 
нашу еки пу и Мир ка Пучи ја
ше ви ћа, већ и на Пећин це и 
ово зда ње у којем је одр жа на 
мани фе ста ци ја. Све је изгле
да ло као да је ура ђе но у 

неком европ ском или свет
ском цен тру, од самог изгле
да сале, пре ко музич ких 
нуме ра, до Пучи ја ше ви ће вих 
кре а ци ја које су ствар но изу
зет не – рекла нам је Весна 
де Вин ча, која је ујед но наја
ви ла избор за Мисс Срби је 9. 
окто бра, у нека да шњем Дому 
син ди ка та, сада шњој Ком
банк дво ра ни у Бео гра ду.

Човек који је под нео нај ве
ћи терет орга ни за ци је избо ра 
Мис Сре ма, ТВ лице и мод ни 
кре а тор Мир ко Пучи ја ше вић 
каже да на запа ду ова ко тех
нич ки зах тев не дога ђа је при
пре ма ју еки пе од 30 до 50 
људи и да му није било лако, 
али да је изу зет но задо во љан 
како је цео дога ђај про те као.

– Још увек ме пуца адре на
лин и нисам у пот пу но сти 

све стан шта смо ура ди ли, 
али по честит ка ма које доби
јам са свих стра на чини ми се 
да смо оба ви ли одли чан 
посао. Има ли смо сјај не 
музич ке госте, фан та стич не 
ефек те, вели чан стве ну салу 
и фено ме на лан афтер пар ти. 
Позва ли смо пре ко 150 зва
ни ца и сви су се ода зва ли, а 
посеб но сам захва лан пред
сед ни ку општи не Пећин ци 
који нам је учи нио част да 
буде члан жири ја и меди ји ма 
који су мак си мал но про фе си
о нал но испра ти ли цео про је
кат. Мислим да Пећин ци до 
сада нису има ли ова кав мод
номузич ки спек такл – није 
крио задо вољ ство Пучи ја ше
вић, чије кре а ци је су током 
избо ра носи ле кан ди дат ки ње 
за Мис Сре ма.

ЈеленаБошњачићсапратиљама

ПЕЋИНАЧКИФОЛКЛОРАШИ

Спојилилепоикорисно
Чла но ви првог ансам бла Дру штва за 

него ва ње народ не тра ди ци је  „Пећин ци“, 
су до 30. авгу ста бора ви ли у Грч кој на 
Међу на род ном фести ва лу фол кло ра, 
хоро ва и орке ста ра Dan cing under the 
Olymp. 

Како нам је рекла Зори ца Тој чић руко во
ди лац пећи нач ког фол клор ног дру штва, 
деца су, како је и наја вље но, има ла два 
насту па, а игра ма из Црне Тра ве и Пиро та 
пред ста ви ли су на досто јан ствен начин 
тра ди ци ју и оби ча је наше земље. Зори ца 
дода је, да су деца задо вољ на орга ни за ци
јом Фести ва ла, с обзи ром на то да га посе
ћу ју први пут, као и да су сло бод но вре ме 
углав ном про во ди ли на пла жи и дру же ћи 
се са вршња ци ма из дру гих зема ља. 

– Спо ји ли смо лепо и кори сно. Деца су 
има ла напор ну сезо ну а има мо вели ке 
пла но ве и за пред сто је ћу, те им је при ја ло 
пар дана одмо ра и заба ве, рекла је Тој чић.
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ПРОБЛЕМДИВЉИХДЕПОНИЈА

Неопходнаоштрија
казненаполитика

Нео д го вор ним пона ша њем поје ди на ца, 
који сме ће не одла жу на места која су пред
ви ђе на за тако нешто, ства ра ју се дивље 
депо ни је на целој тери то ри ји општи не 
Пећин ци, како у самим насе љи ма тако и 
ван њих, које не само да руже око ли ну него 
су и извор зара за. Про блем са дивљим 
депо ни ја ма пећи нач ка локал на само у пра ва 
поку ша ва да реши већ годи на ма уна зад, а 
Јав но кому нал но пред у зе ће „Сава“ непре
кид но чисти, углав ном иста, ређе ново на
ста ла места на који ма се одла же разни 
кому нал ни отпад.

Како нам је рекао Петар Коза рев општин
ски кому нал ни инспек тор, поред свих пре
вен тив них мера и напо ра које ула жу пећи
нач ка локал на само у пра ва и над ле жне 
слу жбе, дивље депо ни је и даље пред ста
вља ју озби љан про блем, те мора да се 
при бег не послед њој али сва ка ко нео п ход
ној опци ји кажња ва ња за учи ње ни пре кр
шај, као и да је с тим у вези поо штре на 
казне на поли ти ка Изме ном Одлу ке о одр
жа ва њу чисто ће на тери то ри ји општи не 
Пећин ци.

– Казне на поли ти ка је послед ња опци ја 
која је очи глед но нео п ход на и поо штре на је 
упра во из раз ло га што смо, ана ли зом ста
ња дошли до закључ ка да, физич ка лица, 
пред у зет ни ци и прав на лица, не раде у 
скла ду са одлу ка ма и зако ном о кому нал
ним делат но сти ма како је про пи са но, као и 
да прет ход на казне на поли ти ка није пости
гла ефе кат који је потре бан, те да једи но 
поо штре ном казне ном поли ти ком, са казна
ма које су уве ћа не у про се ку за 50 одсто, 
може мо пости ћи пози тив не ефек те у овој 
обла сти – рекао је Коза рев.

Дивље депо ни је пред ста вља ју вели ки 
про блем и рад ни ци ма Јав ног кому нал ног 
пред у зе ћа „Сава“ који су само овог лета, 
упр кос лошим вре мен ским усло ви ма које 
су оме та ле радо ве, очи сти ли број не депо
ни је на тери то ри ји пећи нач ке општи не. 
Очи шће не су дивље депо ни је изме ђу 
Шима но ва ца и Прхо ва, више дивљих депо
ни ја у Шима нов ци ма, дивља депо ни ја иза 
поште у Пећин ци ма, по две дивље депо ни
је у Бре ста чу и Попин ци ма, затим вели ка 
дивља депо ни ја на путу од Купи но ва ка 
Про га ру, у Сиба чу, Субо ти шту, као и депо
ни ја на оби ла зни ци код Пећи на ца.

– Пуно тога је ура ђе но и ситу а ци ја је сва
ка ко боља него што је била пре само неко
ли ко годи на, али уна пре ђе не кому нал не 
делат но сти и пре вен тив ни рад очи глед но 
нису довољ ни и зато смо при мо ра ни да 
поо штри мо казне ну поли ти ку. Надам се да 
ће наши гра ђа ни схва ти ти да једи но сви 
зајед но може мо да постиг не мо да, ми и 
гене ра ци је које дола зе после нас, живи мо у 

здра ви јим и леп шим усло ви ма  пору чио је 
Коза рев.

Изме ње ном Одлу ком о одр жа ва њу 
чисто ће на тери то ри ји општи не Пећин ци 
нов ча не казне за прав на лица и пред у зет
ни ке кре ћу се од 20.000 дина ра до 150.000 
дина ра, а за физич ка лица од 5.000 до 
25.000 дина ра.

ПЕЋИНАЧКИСТУДИО

Чекајусенови
љубитељимузике

Након лет ње пау зе, два де сет уче ни ка 
Сту ди ја за музич ку еду ка ци ју и обра зо ва ње 
у Пећин ци ма стар то ва ло је ових дана са 
новим амби ци ја ма и енту зи ја змом. С обзи
ром на то да као ван ред ни ђаци музич ке 
шко ле „Петар Кран че вић“ у Срем ској Митро
ви ци сти чу дипло му завр ше не ниже музич ке 
шко ле, деца су се опре де ли ла, у зави сно сти 
од сво јих афи ни те та и тален та, за раз ли чи
те про гра ме који су има на рас по ла га њу у 
пећи нач ком Сту ди ју.

Како нам је рекла музич ки педа гог Бран ка 
Савић, након успе шно савла да ног јед но го
ди шњег при прем ног про гра ма музич ког 
обра зо ва ња мла ђа гру па је у јуну поло жи ла 
испи те са нај ви шим оце на ма на инстру мен
тал ном одсе ку – кла вир и хар мо ни ка са сол
фе ђом у музич кој шко ли „Петар Кран че вић“ 
у Срем ској Митро ви ци, а нешто касни је 
пола га ла је и ста ри ја гру па.

– И ове годи не има ли смо одлич не оце не 
на испи ти ма  тро је уче ни ка поло жи ло је 
први раз ред ниже музич ке шко ле, шесто ро 
је поло жи ло при јем не испи те и упи са ли први 
раз ред музич ке шко ле и има мо јед ну уче ни
цу која је дипло ми ра ла. Тре нут но има мо 
упи са но два де сет уче ни ка, од којих су десет 
упи са ни у музич ку шко лу, њих осам сви ра 
кла вир, дво је хар мо ни ку, шесто ро уче ни ка је 
упи са но у при прем ни раз ред, тро је иде само 
на пева ње и има мо јед ног уче ни ка упи са ног 
у музич ко заба ви ште. Тако ђе, има мо два 
нова уче ни ка, који су дошли код нас из рум
ске музич ке шко ле, рекла је Савић и дода ла 
да је упис у Сту дио отво рен током чита ве 
годи не, како за децу тако и за одра сле који 
желе да уса вр ше сво је зна ње или стек ну 
додат но музич ко обра зо ва ње.

Сту дио за музич ку еду ка ци ју и обра зо ва
ње, успе шно ради већ више од три де сет 
годи на у пећи нач ком Кул тур ном цен тру, а 
Бран ка дода је да су током годи на и про гра
ми при ла го ђа ва ни упра во пола зни ци ма.

– Про гра ми су при ла го ђе ни свим узра сти
ма – од пред школ ског музич ког обра зо ва ња, 
које је поде ље но у два нивоа: музич ко заба
ви ште при прем ни раз ред. Деца школ ског 
узра ста раде по настав ном пла ну и про гра
му основ не музич ке шко ле, а одра слим 
почет ни ци ма наме ње ни су посеб ни про гра
ми који су при ла го ђе ни њихо вим афи ни те ти
ма, спо соб но сти ма и карак те ру. Вокал ном 
музи ком бави мо се кроз наш хорић, где нам 

вели ку помоћ пру жа моја бив ша уче ни ца 
Дра га на Бабић, која коре пе ти ра током при
пре ме деце. Путем ори ги нал ног спо ја кла ви
ра, кла вир ске хар мо ни ке и син ти сај зе ра, као 
ком би на ци је три више гла сна и по кон струк
ци ји раз ли чи та инстру мен та, деца су у при
ли ци да стек ну вред на иску ства сви ра ња у 
орке стру. Тако ђе, ту је и про грам тело као 
инстру мент, али искљу чи во на осно ву рит
мич ке писме но сти и зна ња, изја ви ла је 
Савић, и још јед ном под се ти ла да је, захва
љу ју ћи подр шци пећи нач ке локал не само у
пра ве, про грам Сту ди ја за музич ку еду ка ци
ју и обра зо ва ње бес пла тан за све пола зни
ке.

ПЕЋИНЦИ

Мототрке
ибајкерскеигре

У Пећин ци ма је 1. сеп тем бра одр жа на 
вели ка мото жур ка у орга ни за ци ји Мото 
клу ба „Адре на лин“, а под покро ви тељ ством 
пећи нач ке локал не само у пра ве. Дефи ле ом 
ули ца ма Пећи на ца пре ко 350 бај ке ра зва
нич но је запо чео 12. Мото скуп, који је оку
пио, како бај ке ре из целе Срби је, тако и из 
Репу бли ке Срп ске и Сло ве ни је.

Након дефи леа на пећи нач кој оби ла зни
ци одр жа не су трке убр за ња 1на1 у две 
кла се – у кла си 1000 куби ка у којој је нај у
спе шни ји био Сте ван Соко ла члан „Соко ла 
реј синг тим“ из Ири га, и у кла си 600 куби ка 
где је побе дик Дејан Јова но вић из Руме, а 
како нам је рекао пред сед ник пећи нач ког 
Мото клу ба „Адре на лин“ Алек сан дар Това
ро вић, оно што овај скуп чини посеб ним 
упра во су трке убр за ња и бај кер ске игре .

По поврат ку у камп одр жа не су бај кер ске 
игре, а нај о два жни ји су се так ми чи ли у над
вла че њу коноп ца, баца њу гуме у даљ, 
брзом испи ја њу пива, оба ра њу руке и спо

рој вожњи. Након ига ра уру че не су награ де 
нај у спе шни ји ма – пече но пра се или 10 
пива. У над вла че њу коноп ца пече но пра се 
су осво ји ли бај ке ри МК „Црна река“, док је 
гуму нај да ље бацио Сте фан Илић из Субо
ти шта и тиме осво јио 10 пива. У брзом 
испи ја њу пива нај бр жи је био Ненад Катић 
из Руме, а нај у спе шни ји у спо рој вожњи био 
је Милан Сте фа но вић, а обо ји ца су осво ји
ли по 10 пива. У кате го ри ји оба ра ње руке 
опро ба ле су се и даме, тако да је у тој кате
го ри ји нај у спе шни ја била Луна Сев чић из 
МК „Пара ди со“ из Врба са, док је у кате го ри
ји мушка ра ца нај ја чи био Жељ ко Дроб њак 
из Срем ске Митро ви це и тиме обо је заслу
жи ли награ ду од по 10 пива. Сте ван Соко ла 
и Дејан Јова но вић који су се так ми чи ли у 
трци убр за ња 1на1 тако ђе су осво ји ли по 
пече но пра се.

Након завр шет ка бај кер ских ига ра за све 
уче сни ке при ре ђен је ручак, док је у вечер
њим сати ма пра ву посла сти цу за све љуби
те ље добре сви р ке при ре дио рум ски рок 
бенд „Рок фјужн“.
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У север ном делу општи не Инђи ја, 
на крај њим пади на ма Фру шке 
горе, сме ште на је Бешка, дру го 

по вели чи ни насе ље у тој срем ској 
општи ни. У бли зи ни је оба ле Дуна ва и 
аутопута Е75, два нај ва жни ја европ
ска кори до ра који про ла зе кроз Срби ју. 
Бешка је од Новог Сада уда ље на 28 
кило ме та ра, а од Бео гра да, 56 кило
ме та ра, ауто пу тем. Пре ма послед њем 
попи су ста нов ни штва, насе ља ва је 
нешто више од 6.000 људи. Оно што је 
посеб но зани мљи во јесте, да чак 40 
про це на та њених жите ља ради и при
вре ме но живи у Бео гра ду или Новом 
Саду, док се оста ли део ста нов ни штва 
пре те жно бави пољо при вре дом и 
вино гра дар ством. Срби данас пред
ста вља ју зна чај ну већи ну ста нов ни ка 
(око 76 про це на та), док Хрва ти и 
Мађа ри чине пре о ста ло ста нов ни
штво.

Ипак, исто ри ја овог села је мно го 
зани мљи ви ја од ста ти сти ке. Само о 
поре клу име на Бешка има неко ли ко 
раз ли чи тих тума че ња. Кажу мешта ни 
да до данас није утвр ђе но ода кле оно 
поти че и њено зна че ње. Прет по ста
вља се да је реч „бешка“ тур ског поре
кла и да озна ча ва или колев ку (беши
ку), или беши ку рибе, или пак, да је 
кова ни ца две тур ске речи бес и каyа, 
што зна чи пет и камен ( пети камен), тј. 
пета ста ни ца или одре ди ште у вој ној 
или некој дру гој тер ми но ло ги ји.

– Тео ри је о тур ском поре клу име на 
Бешке губе на сми слу чиње ни цом, да 
је тај топо ним посто јао и пре дола ска 
Тура ка у ове кра је ве. Име Бешка носе 
остр во и мана стир на Ска дар ском 
језе ру, који поти чу из 14. века. Мана
стир је заду жби на деспо ти це Јеле не, 
кћер ке кне за Лаза ра, што је запи са но 
на кти тор ском нат пи су из 1438. годи не 

– исти че Душко Лупу ро вић, пред сед
ник Зави чај ног дру штва Ста ра Бешка.

Пре ма тума че њу истак ну тог исто ри
ча ратур ко ло га, Олге Зиро је вић, 
„бешка” је веро ват но ста ра сло вен ска 
реч, која је посте пе но у савре ме ном 
гово ру изгу би ла прво бит но зна че ње. 
Име Бешка се у већи ни слу ча је ва 
јавља као хидро ним, одно сно веза но је 
за бли зи ну воде, па се прет по ста вља 
да је та реч има ла везе са здра вљем, 
одно сно да је тим име ном озна ча ва но 
место које је било здра во за живот или 
где је био извор здра ве воде.

Бешка је сред њо ве ков но место, 
наста ло у вре ме насе ља ва ња Сло ве
на у ове кра је ве. Први пода ци о насе
љу дати ра ју из 1546. годи не када је 
била у саста ву Ото ман ског цар ства. 
Све до 1960. годи не Бешка је има ла 
ста тус општин ског места. Затим је две 
годи не била у срем ско кар ло вач кој 

БЕШКА

Богатаисторијаи
рибљиспецијалитети

ОШ„БраћаГруловић“ Бешчанскимост
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општи ни, да би од 1. јану а ра 1962. 
годи не ушла у састав општи не Инђи ја.

Као и већи ну поду нав ских места у 
инђиј ској општи ни, тако и Бешку, кроз 
исто ри ју насе ља ва ли су раз ли чи ти 
наро ди. Оста ци њихо вог живо та 
видљи ви су на архе о ло шком лока ли те
ту Кала ка ча, који се нала зи у Бешки и 
дати ра из пери о да од 10. до сре ди не 8. 
века п.н.е. Кала ка ча при па да кате го ри
ји спо ме ни ка кул ту ре од вели ког зна ча
ја, упи са ног у цен трал ни реги стар 
1985. годи не. Ина че, тај лока ли тет је 
дева сти ран изград њом аутопута Бео
градНови Сад. Заштит на истра жи ва
ња врше на су у пери о ду од 1972. до 
1974. и од 2003. до 2004. годи не.

– Лока ли тет Кала ка ча се нала зи на 
десној оба ли Дуна ва, непо сред но уз 
мост на аутопуту Нови СадБео град, 
на око чети ри кило ме тра севе ро и сточ
но од Бешке, у Сре му. Лоци ран је на 
неко ли ко нивоа лесних тера са. Овде 
су откри ве ни оста ци јед но слој ног 
насе ља са кра ја касног брон за ног и 
почет ка гво зде ног доба, вели ки број 
јама, уко па них обје ка та и пра те ћих 
еко ном ских обје ка та. Насе ље се нала
зи ло на изду же ном пла тоу тро у га о ног 
обли ка и пру жа ло се у прав цу југо за
падсеве ро и сток, нај ви шем делу Кала
ка че, на над мор ској виси ни од око 140 
мета ра, и око 60 мета ра изнад сред
њег нивоа повр ши не Дуна ва – исти че 
Лупу ро вић и дода је да је насе ље било 
земљо рад нич ког карак те ра.

Туризамикултура
На све га три кило ме тра од Бешке 

про ти че река Дунав. Десна оба ла је 
урба ни зо ва на и пове за на асфалт ним 
путем са насе љем, а пре ко реке про
те же се чуве ни Беш чан ски мост. За 
раз ли ку од десне стра не, лева оба ла 
Дуна ва је пра ва оаза недир ну те при
ро де, са вели ким бро јем бара и рука
ва ца. Овај једин стве ни про стор део је 
зашти ће не зоне при ро де Ковиљ ско
петро ва ра дин ски рит. Тере ни су иде

ал ни за екотури зам, посма тра ње пти
ца, лов и рибо лов. Вели ки број уго сти
тељ ских обје ка тарибљих ресто ра на и 
пре леп при ро дан амби јент, при вла че 
љуби те ље при ро де и рибљих спе ци ја
ли те та.

– Наше чар де и ресто ра ни су позна
ти широм земље и вели ки број пут ни ка 
спусти се испод моста, како би ужи ва
ли у спе ци ја ли те ти ма са све жом 
дунав ском рибом и у рибљој чор би, 
која је нај тра же ни је јело код нас– исти
че вла сник јед ног од беш чан ских 
ресто ра на.

У Бешки се сва ке годи не одр жа ва 
неко ли ко зна чај них мани фе ста ци ја 
које има ју тра ди ци о нал ни карак тер. 
Клуб за нау ти ку и спор то ве на води, у 
сарад њи са Тури стич ком орга ни за ци
јом општи не Инђи ја, сва ке годи не 
орга ни зу је фотосафа ри за нови на ре, 
фоторепор те ре и ТВ сни ма те ље. 

Мани фе ста ци ја обу хва та вожњу чам
ци ма по рукав ци ма Дуна ва, оби ла зак 
бара и посе ту ста ни шти ма пти ца. 
Тако ђе, Зави чај но дру штво Ста ра 
Бешка већ осам годи на уна зад орга ни
зу је Дане вој во ђан скобавар ске кул ту
ре, Бешкафест, првог или дру гог 
викен да у сеп тем бру. Ове годи не, 
Бешкафест биће одр жан 7. и 8. сеп
тем бра на Спорт ским тере ни ма код 
сео ског Дома кул ту ре. Мани фе ста ци ја 
про мо ви ше вој во ђан ску и бавар ску 
кул ту ру и гастро но ми ју, с обзи ром да је 
позна то да су ово село насе ља ва ле 
поду нав ске Шва бе, а пре неко ли ко 
годи на Бешка се и побра ти ми ла са 
гра ди ћем Кар лсхулд. 

– Тако ђе орга ни зу је мо и Зави чај не 
сусре те, који се одр жа ва ју сва ке годи
не послед њег викен да у мају, у орга ни
за ци ји нашег Зави чај ног дру штва. 
Тада орга ни зо ва но дола зе поду нав ски 
Нем ци (Шва бе), бив ши ста нов ни ци 
Бешке и њихо ви потом ци и рођа ци. Од 
2005. годи не, пово дом њихо ве посе те, 
у Бешки се орга ни зу ју кул ту р ноисто
риј ска пре да ва ња, изло жбе, про мо ци
је књи га, оби ла зак оба ле Дуна ва као и 
окол них тури стич ких дести на ци ја – 
исти че Лупу ро вић, пред сед ник Зави
чај ног дру штва Ста ра Бешка.

ПознатиБешчани
Међу позна тим Беш ча ни ма, који су 

оста ви ли тра га у јав ном и кул тур ном 
живо ту нашег наро да, је и сли кар ка 
Дани ца Јова но вић. Одра сла у патри
јар хал ној сре ди ни, захва љу ју ћи упор
но сти и сна жној жељи да се посве ти 
сли кар ству, ипак је успе ла да допре 
надо мак жеље ног циља. Дани ца Јова
но вић касно почи ње да се шко лу је (у 
осам на е стој годи ни), у Вишој срп ској 
дево јач кој шко ли у Новом Саду (1903
1907). Од пре суд ног зна ча ја за Дани цу 
Јова но вић и њена инте ре со ва ња, 
била је чиње ни ца да је црта ње, међу 
оста лим пред ме ти ма, пре да ва ла мла
да и амби ци о зна Анђе ли ја Сан дић, 
која је у ина че при лич но стро го и 
патри јар хал но вас пи та ње уче ни ца, 
уне ла нове педа го шке мето де. Дани ца 
се шко ло ва ла у Умет нич козанат ској 
шко ли у Бео гра ду (19071909), као и у 
Мин хе ну, на Жен ској сли кар ској ака де
ми ји (19091914), наво ди се на сај ту 
WIKI PE DIA. Међу тим, њена кари је ра и 
живот насил но су пре ки ну ти, стре ља
њем на Петро ва ра дин ској твр ђа ви 
почет ком Првог свет ског рата, када је 
има ла све га 27 годи на. Ипак, Беш ча ни 
нису забо ра ви ли на мла ду, настра да
лу сли кар ку и посве ти ли су јој мани
фе ста ци ју „Дани Дани це Јова но вић“ а 
у скло пу сео ског Дома кул ту ре, пре 
неко ли ко годи на, оформ ље на је и 
Спо менсоба.

Поред Јова но ви ће ве, слав но име 
Бешке про не ли су и народ ни херој 
Нико ла Гру ло вић, по којем назив носи 
основ на шко ла у том насе љу, песник 
Вељ ко Вук ма но вић и Миро Сте фа но
вић, сли кар и кари ка ту ри ста. М.Ђ.

ДаницаЈовановић,
сликаркарођенауБешки
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ОБЕЛЕЖЕНО76ГОДИНАОДСТРАДАЊАСАВЕШУМАНОВИЋА

Вечесећања
Као и сва ке годи не, тако и ове, 

Гале ри ја сли ка „Сава Шума но
вић“ у Шиду, у уто рак 28. авгу ста 

орга ни зо ва ла је вече сећа ња на Саву 
Шума но ви ћа. На тај дан на Вели ку 
Госпо ји ну 1942. годи не, овај вели ки 
срп ски умет ник свет ског гла са, одве
ден је на пут без поврат ка. Зајед но са 
још 128 Шиђа на, ухап шен је од стра не 
фаши стич ке вој ске НДХ и стре љан у 
Срем ској Митро ви ци. У знак пошто ва
ња на његов лик и дело, пред вели ким 
бро јем гра ђа на њего вим пошто ва о ци
ма, дирек тор ка Гале ри је сли ка „Сава 
Шума но вић“ Весна Буро је вић, поде ли
ла је успо ме не, емо ци је и нова сазна
ња на тра гич но настра да лог умет ни ка, 
као и о томе шта је радио и у ком прав
цу се њего ва умет ност раз ви ја ла, и на 
све оно што је он сво јим ства ра њем 
учи нио за Шид и свој народ:

– Ово је један вели ки и тужан дан у 
исто ри ји нашег гра да и сма тра мо да 
је наша морал на оба ве за да се сва ке 
годи не сети мо Саве Шума но ви ћа у ово 
вре ме и да посве ти мо посеб ну пажњу 
како њему, тако и њего вом делу. Оно 
што је он учи нио за наш град, не само 
ства ра ју ћи, него и оним што је оста вио 
иза себе је непро це њи во. Он је сво ју 
суд би ну везао за Шид сво јим живо том, 
радом и сво јом смр ћу. Не тре ба да 
забо ра ви мо да је настра дао у 46. годи
ни живо та, у пуној умет нич кој зре ло сти 
и то је њего ва и наша вели ка тра ге ди
ја, јер ко зна шта је још могао да ура ди 
и да ство ри да није тра гич но настра
дао. Ми у гале ри ји чува мо 417 њего вих 
врхун ских умет нич ких дела и пред њим 
је била бли ста ва будућ ност. Зато га се 

сећа мо са вели ким пошто ва њем. То је 
наша оба ве за, при ви ле ги ја и дужност 
како морал на, тако и оста ла у сва ком 
погле ду,  иста кла је Весна Буро је вић.

Поред вели ког бро ја гра ђа на, Вече
ри сећа ња при су ство ва ла је и ста ри ја 
Шиђан ка, Мари ца Ста ни ву ко вић Тео
до ро вић, савре ме ни ца Саве Шума но
ви ћа која је тако ђе поде ли ла успо ме не 
на вре ме када су Сава и оста ли Шиђа
ни одве де ни на погу бље ње: 

– Сећам се Саве још од вре ме на 
када сам била дете. Сва ки дан сам 
га виђа ла када је одла зио да оби ла
зи мага ци не. Возио је бицикл, носио 
је шешир и ман тил. Када је про ла зио 
поред нас, ми смо ста ли са стра не и 
поздра вља ли га. Мој брат и он су били 

вршња ци. Сећам се и дана када су 
наши сугра ђа ни одве де ни на стре ља
ње. Оста ла деца и ја из при крај ка смо 
гле да ли како их одво де са жицом веза
ним рука ма на леђи ма. Нашег сугра ђа
ни на Грчи ћа су носи ли на носи ли ма, а 
Сава је имао поло мље не прсте. Било 
је стра шно. Одве ли су их на желе
знич ку ста ни цу у Шиду, ста ви ли их у 
мар ве не ваго не и одве ли у Срем ску 
Митр о ви цу. Моје сна је су тада ишле у 
Срем ску Митро ви цу да оби ла зе моју 
бра ћу и касни је смо чули да су поби
је ни. Жао ми је што се данас при ча ју 
неке ружне ства ри о Сави, а вред ност 
њего вог рада и дела је непро це њи ва 
јер је он ства рао из душе и срца,  каже 
бака Мари ца.

ВеснаБуројевић

ПосетиоциуГалеријислика„СаваШумановић“

МарицаСтанивуковићТеодоровић
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ПИСМАИЗПРОВИНЦИЈЕ

Авантура Пише:
ДраганаПопов

ШИДСКЕУСПОМЕНЕ:ЦРКВЕНАРИЗНИЦА

Засрцеидушу
У Вла ди чан ском дво ру у Шиду осно

ва на је Цркве на ризни ца Срп ског 
пра во слав ног архи је реј ског наме

сни штва. Овај сво је вр сни музеј осно ван 
је са циљем да при ку пља, чува и пред
ста вља башти ну срп ског пра во слав ног 
ста нов ни штва на овим про сто ри ма. 
Ризни ца омо гу ћа ва заин те ре со ва ним 
поје дин ци ма и уста но ва ма да упо зна
ју про шлост Срп ске пра во слав не цркве 
у Шиду и око ли ни и то кроз музеј ску 
постав ку и кроз истра жи вач ки рад са 
архив ским доку мен ти ма. Исто риј ски 
изво ри срп ску пра во слав ну попу ла ци ју у 
Сре му поми њу још у 13. и 14. веку. Јача
ње срп ског еле мен та посеб но је осет
но у 15. веку, када су срп ски пле ми ћи 
држа ли вели ке посе де у Сре му. Сео бом 
Срба 1690. годи не, коју је пред во дио 
патри јарх Арсе ни је Чар но је вић, додат но 
је оја чао пози ци је Срба у Пано ни ји. Зло
чи ни током Првог и Дру гог свет ског рата 
посеб но су били усме ре ни ка Срби ма и 
њихо вој башти ни. За вре ме Неза ви сне 
држа ве Хрват ске, уста ше су опљач ка
ле ско ро све цркве на под руч ју шид ског 
наме сни штва, док су неке сру ше не или 
тешко оште ће не. Покра де но богат ство 
ника да није вра ће но. Веро ват но нај ве
ћи губи так пред ста вља паље ње рат ног 
бар ја ка цара Уро ша Нема њи ћа, који се 
чувао у хра му Рође ња пре све те Бого ро
ди це у Моро ви ћу. 

Стал на постав ка у ризни ци бро ји 170 
пред ме та. Музеј ска постав ка је кон ци пи

ра на по цркве ним општи на ма. Нај ве ћи 
број чине ико не хро но ло шког распо на 
од око 1750. годи не до почет ка Дру гог 
свет ског рата. Међу ико на ма се посеб но 
исти чу радо ви Аксен ти ја Маро ди ћа из 
1860. годи не, Распеће Христовои Св.
Богородица Арапска са Христом, рад 
Љубо ми ра Арсе но ви ћа из 1863. годи
не. По ста ро сти, ква ли те ту и кон тек сту 
настан ка, нај зна чај ни ја је ико на Св.
Ђурђиц (пренос моштију Св. Мучени
каГеоргија) насли ка на око 1750. годи не 
за цркву пле та ру Св. Вели ко му че ни ка 
Геор ги ја у Ваши ци.

Овде се чува и бога та библи о те ка коју 
чине бого слу жбе не и адми ни стра тив не 
књи ге. Нај ста ри је поти чу из хра ма Св. 
Апо сто ла Петра и Павла у Бер ка со ву, 
а то су Окто их из 1683. годи не, Анто ло
ги он из 1697. годи не и Пен ти ко стар из 
1704. годи не. Све три књи ге су штам па
не у Москви. Из Хра ма пре но са мошти ју 
Св. Оца Нико ла ја у Шиду поти че јед но 
руко пи сно Јеванђеље које је пре пи сао 
јеро мо нах Јован из мана сти ра Хопо во 
1707. годи не. Посеб но се издва ја пре
сто но Јеван ђе ље из шид ског хра ма, 
које је штам па но у Москви 1748. годи
не, а око ва но у сре бро са ико ном на 
емај лу 1822. годи не. Од адми ни стра
тив них књи га ту се нала зи и Про то кол 
крште них, вен ча них и умр лих у шид ској 
паро хи ји вођен у пери о ду 17621777. 
годи не. У ризни ци се чува ју и сви уго
во ри о град њи шид ског хра ма из дру ге 

поло ви не 18. и прве поло ви не 19. века, 
затим спи ско ви даро да ва ца цркви од 
1806. годи не, Име ник Срп ског цркве ног 
певач ког дру штва Јавор гусле. Посеб но 
су зани мљи ве архи ве заду жби на зна
ме ни тих Шиђа на при цркве ној општи ни: 
Заду жби на Алек се и Ката ри не Ђор ђе
вић, Заду жби на Иси до ра и Еви це Реге
лац, Заду жби на Мари је Оре шко вић 
итд. Посеб но место у ризни ци зау зи ма 
путир из 1753. годи не који је дар чуве ног 
капе та на и тргов ца Три фу на Иса ко ви ћа, 
рође ног бра та капе та на Вука Иса ко ви
ћа. Путир је чуван у хра му Св. Оца Нико
ла ја у Ада шев ци ма.

Путириз1753.године

Кад неко спо ме не реч аван ту ра 
која је ваша прва асо ци ја ци ја? Но, 
но није само то. Аван ту ра је јед

на сло же на кате го ри ја. И ко је заи ста 
аван ту ри ста? Радо зна ла осо ба, неко 
коме је андре на лин покре тач ка сна га 
или нешто сасвим дру го? Аван ту ри зам 
под ра зу ме ва бога то живот но иску ство 
уз оби ље дога ђа ја који оби чан свет, 
затво рен у свој међом обе ле жен круг 
кре та ња, изме ђу посла и поро ди це 
обич но не дожи вља ва. Аван ту ри сти 
су сву да око нас, само ми то баш и не 
види мо добро. Ако се ради о про вин
ци ји онда такви лико ви буду углав ном 
про гла ше ни екс цен три ком без обзи ра 
којим посло ви ма се баве у обич ном 
живо ту. Аван ту ри ста жели да задо
во љи свој радо зна ли дух. Неко ће у 
позним годи на ма поче ти да се бави 
неким екс трем ним спор том. Шта му 
то тре ба ? обич но је наш комен тар. 
А веро ват но има добар раз лог да му 
то заи ста тре ба, а и при ја. Има оних 
који напра сно поч ну да се баве хума
ни тар ним радом, зашти том живот не 

сре ди не. Доби ће епи тет непред ви ди
вог чове ка, а ни он сам неће бити више 
сигу ран каквог посла ће се већ сутра 
при хва ти ти. Аван ту ра је и чиње ни ца 
да док пишем овај текст у мојој кухи њи 
кипи супа. Па, баш и нисам нешто тип 
за аван ту ру. Сад све то бри ши и све 
испо чет ка. А да сам непред ви ди ва, 
потвр ђу је и ова чиње ни ца (само аван
ту ри сти може да иски пи супа). Сва ко 
има сво је пои ма ње аван ту ре. Аван
ту ри ста је покре тач све га, пун духа и 
радо знао. Има аван ту ри ста који увек 
желе негде да иду. Нису то само они 
који желе да се поп ну на неку пла ни ну, 
то су и они које место не држи, па кре
ну да оби ла зе при ја те ље , позна ни ке, 
рођа ке ( тип про вин циј ског аван ту ри
сте). Испу не кво ту за тај дан и мир ни 
су. Дру ги пак, у жељи да нешто про ме
не и на неки начин удах ну нешто ново, 
почи њу да се учла њу ју у пла ни нар ска 
дру штва, изви ђа че и слич не орга ни за
ци је. Баш ми тре ба про ме на често је 
оправ да ње за ова кве иско ра ке у живо
ту. Они нешто мла ђи сво је аван ту ре 

обја вљу ју и на дру штве ним мре жа ма. 
Нарав но све са фото гра фи ја ма. Бици
клом пре шао толи ко и толи ко кило ме
та ра. Попео се на неко брдо. При пре
ме за сле де ће путо ва ње. Има један 
Шиђа нин који је бици клом кре нуо у 
Кину, пре ма послед њим инфор ма ци ја 
сти гао је до Мон го ли је. Е, то је аван ту
ра. Да ли се аван ту ри сти ика да сми ре? 
Тешко је то од њих оче ки ва ти. Они на 
тај начин одр жа ва ју витал ност, живах
ност и потре бу да даље иду у истра
жи ва ње. Да ли има те хра бро сти да се 
упу сти те у аван ту ру? Кре не те на одре
ди ште, не зна те пут, нема баш неких 
путо ка за, а пут нај ни же кате го ри је тј. 
кол ски. Стиг не те у нетак ну ту при ро
ду, пуно пра ши не, живо пи сне при ро
де и зов аван ту ре. И тако аван ту ри ста 
оста не зате чен у неким полу па ти ка ма, 
сан да ла ма. Аван ту ра је за одва жне,  
спрем не за сва изне на ђе ња па макар 
она била и у виду дома ћих живо ти ња. 
А изнад све га та потре ба да се откри
је нешто ново и тести ра ју соп стве не 
могућ но сти. Па, ко издр жи!
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ПалатаНиколеПоповића Пише:
МаријаВукајловић

АРХИТЕКТУРАСРЕМСКЕМИТРОВИЦЕ:СТАРЕКУЋЕ,ПРИЧЕИСЕЋАЊА

Да је Нико ла Попо вић, који је нару
чио изград њу веле леп не спрат не 
куће у самом цен тру гра да, био 

вео ма углед на лич ност све до чи и 
пода так да је про је кат  за град њу поро
дич не куће за ста но ва ње,  нару чио од 
јед ног од воде ћих срп ских архи те ка та 
сво га вре ме на, Вла ди ми ра Нико ли ћа. 

Ко је био Нико ла Попо вић? О њего
вом угле ду, не само у Митро ви ци већ и 
шире све до чи познан ство са Зма јем, 
који га поми ње као посла ни ка у свом 
Беч ком днев ни ку, 19. авгу ста 1882. 
годи не, при ли ком њего ве посе те слав
ном песни ку. Суде ћи по овом подат ку 
поли ти ком се почео бави ти вео ма 
рано, гото во одмах по завр шет ку сту
ди ја пра ва у Бра ти сла ви (1871 – 1875), 
где га је послао отац Јован, митро вач
ки  трго вац. Све стран по при ро ди, овај 
спо со бан и пред у зи мљив човек, бави
ће се оче вом трго ви ном, али убр зо и 
бан кар ством. Дуги низ годи на био је 
пред сед ник Митровачке штедиони
це, као фили ја ле Аустроугар ске бан ке 
све до 1911. годи не.  Митровачка
штедионица је осно ва на 1870. годи
не, а поред оба вља ња нов ча них 
посло ва, бави ла се про ме том вред но
сних папи ра и посло ви ма оси гу ра ња. 
После уки да ња вој не гра ни це бан кар
ство је у  Митро ви ци дожи ве ло пра ви 

про цват, а убр зан при вред ни раз вој и 
при лив капи та ла довео је до отва ра ња 
десе так нов ча них заво да, фили ја ла, 
ште ди о ни ца, кре дит них и оси гу ра ва ју
ћих заво да. Поред бан кар ства, Нико ла 
Попо вић ће се пре ко три деце ни је 
актив но бави ти поли ти ком. Поми ње се 
као посла ник и током 1913. годи не у 
Жупа ниј ској скуп шти ни, као кан ди дат 
Срп ске само стал не стран ке. 

Срем ско ми тро вач ка пала та је јед на 
од рет ких гра ђе ви на, чији  ори ги на лан 
план је сачу ван, са пода ци ма о месту 
настан ка и име ном ауто ра. Про је кат је 
пот пи сао 1892. годи не архи тек та Вла
ди мир Нико лић, упра во у вре ме када 
је чуве ни  про јек тант запо чео град њу 
Патри јар шиј ског дво ра у Срем ским 
Кар лов ци ма. Као про јек тант Патри јар
шиј ског дво ра, згра де Бого сло ви је, 
згра де Народ них фон до ва (дана шња 
Бого сло ви ја) и Сте фа не у ма у Срем
ским Кар лов ци ма, нео спор но је да је 
архи тек та Вла ди мир Нико лић нај за
слу жни ја лич ност за савре ме ни изглед 
ове пре сто ни це срп ске кул ту ре и 
духов но сти. Вла ди мир Нико лић је сту
ди рао Политехникум у Бечу, а од 
1884. годи не на позив Мини стар ства 
гра ђе ви не Кра ље ви не Срби је пре ла зи 
у Бео град, где доби ја као инже њер 
одли ко ва ње кра ља Мила на Обре но

ви ћа (Таков ски крст V реда). Тешко би 
било зами сли ти савре ме ни изглед 
Срем ске Митро ви це без репре зен та
тив ног зда ња Српскогдома, гра ђе ви
не са два кри ла на чијем углу се узди
же веле леп на ротон да, коју је архи тек
та В. Нико лић про јек то вао 1893. годи
не, годи ну дана после стам бе не пала
те. 

Згра да у ули ци Кра ља Петра Првог 
посе ду је све еле мен те типич них стам
бе них згра да, које су поди за не по 
већим гра до ви ма Вој во ди не за добро
сто је ће поро ди це, наме ње не поред 
ста но ва ња и за изда ва ње. Наста ла у 
вре ме вла да ви не исто ри ци зма, који је 
него вао дослед но пре но ше ње архи
тек тон ских обли ка исто риј ских сти ло
ва, пала та посе ду је све осо бе но сти 
нео кла сич ног дела,  са стро гом ака
дем ски ком по но ва ном фаса дом, одме
ре ном кла сич ном деко ра ци јом, рустич
но обра ђе ним при зем ним делом са 
ими та ци јом ква де ра и карак те ри стич
ним архи трав ним вен цем, који је ујед
но и носи лац тро у га о них заба та про зо
ра. Кућа у спрат ном делу посе ду је два 
ста на, један тро со бан и један четво ро
со бан, који је прво бит но био дом поро
ди це Попо вић, док су оста ле стам бе не 
једи ни це слу жи ле за изда ва ње.

Пала ту је у цели ни купио Бран ко 
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Рогу лић 1927/28. годи не  по свом 
поврат ку са сту ди ја меди ци не у Гра цу. 
Поре кло поро ди це Рогу лић нала зи мо 
у Лици, ода кле су се кра јем 18. века 
расе ли ли у Дал ма ци ју, Бео град, 
Загреб и Вуко вар, а јед на гра на у Ириг, 
Пазо ву и Шатрин це, ода кле је родом 
Бран ко. Зани мљив је пода так да је 
рође на баба ака де ми ка и исто ри ча ра 
умет но сти Деја на Меда ко ви ћа, била 
из куће Рогу лић, из огран ка поро ди це 
који је оти шао у Загреб. Сва деца Вик
то ра Рогу ли ћа из Шатри на ца била су 
висо ко обра зо ва на на неким од европ
ских цен та ра.  Јован Рогу лић, док тор 
агро ном ских нау ка рођен 1886. годи не 
у Вуко ва ру, шко ло вао се у Бечу, где је 
дипло ми рао на висо кој шко ли за кул
ту ру тла,  а био је помоћ ник мини стра 
за трго ви ну и инду стри ју у вла ди Нико
ле Паши ћа. Дуги син Бран ко после 
завр шет ка сту ди ја меди ци не у Гра цу 
био је лекар митро вач ког КПД до 1941. 
годи не, када је избе гао са поро ди цом у 
Заса ви цу. Пред крај рата био је вој ни 
лекар у пар ти зан ским једи ни ца ма у 
око ли ни Ђако ва. Бол на иску ства запо
че та губит ком сина Воји на, сту ден та 
меди ци не (стре љан 1941. у Заса ви ци)  
наста вља ју се после рата, када обна
вља рад у лекар ској орди на ци ји, која 
се нала зи ла у при зем ном делу боч ног 
кри ла. Уки да њем при ват не прак се 
орди на ци ја се затва ра, а док то ра 
Бран ка, који је сво је вре ме но имао 
први ренд ген у гра ду, пен зи о ни шу.  
Држа ва наци о на ли за ци је земљу коју је 
имао и бива при ну ђен да про да је део 
по део куће, ради шко ло ва ња деце. 
Три гене ра ци је Рогу ли ћа ће се бави ти 
меди ци ном. Бран ков син Иван је сту
ди рао меди ци ну у Загре бу, а радио је 
као спе ци ја ли ста на митро вач ком оде
ље њу гине ко ло ги је, пре него што је 
оти шао у Немач ку. Као фар ма це ут, 
сестра Мир ја на ће ради ти на месту 
дирек то ра бол нич ке апо те ке Меди цин
ског факул те та  у Новом Саду. Спе ци
ја ли за ци ја из гине ко ло ги је биће избор 
и Ива но вог сина Пре дра га, који  ради у 
митро вач кој бол ни ци на гине ко ло шком 
оде ље њу. 

При зем ни део рас ко шне пала те 
купи ли су адво кат Кузма но вић и фри
зер Антун Ловрић, који је у свом ста ну 
имао фри зер ски салон Марија. На 
спра ту у јед ном ста ну била је поро ди
ца Јело вац, а у дру гом поро ди ца Рогу
лић, све до 1994. годи не, када ста но
ве про да ју Ива ну Шико ри из Лаћар ка, 
који је касни је део про дао поро ди ци 
Мошић. У јед ном делу при зе мља, 
крат ко вре ме вла сник је био Радо слав 
Коса но вић из Мар ти на ца. Про ме нив
ши вла сни ка, овај део данас је у заку
пу апо те ке и поли кли ни ке док тор ке 
Дин чић.  Зани мљив је исто ри јат дво
ри шних кри ла чији про стор, тако ђе, 
лук су зно опре мљен са масив ним 
зидо ви ма, хра сто вим пар ке ти ма и про
стра ним про сто ри ја ма је пого до вао за 
оба вља ње број них делат но сти од 
штам па ри је Будућност, до адво кат
ских кан це ла ри ја Ребић, Алар гић, 

Ђукић, до Гео дет ског бироа Лукић.
Сава Павлић је 1968. годи не купио 

део, који је при па дао адво ка ту Кузма
но ви ћу и њего ву кан це ла ри ју пре тво
рио у про дав ни цу кожне галан те ри је, 
која је у то вре ме била јед на од рет ких, 
ташнар ских рад њи у гра ду, поред рад
њи Мати је ви ћа и Зеца. Била су то 
злат на вре ме на за ову врсту посла, 
како поред инду стриј ске пону де,  дру ге 
кон ку рен ци је није било. Вре ме ном се 
про ши ри ва ла делат ност, а изра да 
ташни, каи ша, нов ча ни ка и послов них 
тор би, као и услу ге поправ ки  су се 
углав ном изра ђи ва ли занат ски, руч но, 
уз нешто машин ског рада. Сава је по 
стру ци био сарач, али се по зами ра њу 
овог зана та, пре ква ли фи ко вао за 
изра ду кожне галан те ри је. Сре ди ном 
деве де се тих рад њу пре у зи ма син Дра
ган са супру гом Жељ ком, који су 
наста ви ли поро дич ну тра ди ци ју, а 
ради о ни ца у суте ре ну, која је у почет ку 
има ла два, сада има десет рад ни ка. 
Рад ња кожне галан те ри је, под нази
вом Сава иде у корак са про ме на ма, 
које дик ти ра мод на инду стри ја неу
мор но пра те ћи трен до ве и јед на је од 
рет ких занат ских рад њи која је успе
шно одр жа ла посло ва ње сада већ пет 
деце ни ја. 

Павли ће ва ташнар ска рад ња доби
ла је нови изглед током 1997. годи не, 
када је током рено ви ра ња мора ла да 
повра ти прво би тан изглед зда ња. 
Радо ви су врше ни под над зо ром град
ског  Заво да за зашти ту спо ме ни ка 
кул ту ре.  Пре ма про јек ту, изло зи су 
мора ли да пра те отво ре ори ги нал не 
гра ђе ви не и само су у пара пет ном 
делу могли бити про ши ре ни. Један од 
усло ва за доби ја ње дозво ле за рекон
струк ци ју објек та било је и уре ђе ње 
ком плет не фаса де, чиме је њеном 
кон зер ва ци јом и реста у ра ци јом дат 
непо сре дан допри нос у очу ва њу амби
јен тал не цели не стро гог цен тра гра да. 
Енте ри јер, ура ђен по про јек ту Зафи
ро вић Леке из ате љеа у Бео гра ду,  
кра се овал на гале ри ја са деко ра тив
ном огра дом од кова ног гво жђа, тава
ни ца  укра ше на гип са ним про фи ли ма 
и рекон стру и сан под од више бој ног 
ита ли јан ског гра ни та. Мада је прво би
тан изглед овог дела уну тра шњег про
сто ра изме њен, видан је поку шај да се 
пону ђе но реше ње укло пи у гра ђе ви ну 
наста лу пре више од јед ног века. 

Пала та Нико ле Попо ви ћа пока зу је 
све карак те ри сти ке град ских поро дич
них кућа за ста но ва ње и  чини дра го
цен печат у град ској архи тек ту ри вре
ме на којем при па да. По димен зи ја ма, 
мону мен тал ном изгле ду, скла ду архи
тек тон ских обли ка и лепо ти кла сич них 
фор ми, све до чи исто вре ме но и висо ку 
свест сво га нару чи о ца, који је анга жо
вао јед ног од нај бо љих архи те ка та 
сво га вре ме на  за реа ли за ци ју про јек
та од трај не вред но сти за урба ну цели
ну цен тра гра да, Срем ске Митро ви це.
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ОВАН: На сре ћу, 
воље на осо ба 
добро позна је ваш 
укус и уме да вам 

уго ди на раз ли чи те начи не. 
Ужи вај те у свом све ту инти ме. 
Потреб но је да кон тро ли ше те 
сво ју пси хич ку тен зи ју кроз 
поја ча ни рад ну актив ност или 
кре та ње. При ја ће вам шет ња 
или нека спорт ска актив ност. 

БИК: Упор но поку
ша ва те да намет не
те сво је мишље ње 
воље ној осо би или 

да при ву че те нечи ју пажњу, 
али недо ста је вам добра при
ли ка. Важно је да се затек не те 
у пра вом тре нут ку и на пра вом 
месту, како бисте у пот пу но сти 
оства ри ли сво је послов не 
циље ве. Ужи вај те у ситу а ци ја
ма које делу ју под сти цај но на 
ваше рас по ло же ње. 

БЛИЗАНЦИ: Делу
је те задо вољ но: Код 
вас про ве ја ва 
роман тич но рас по

ло же ње и сен ти мен тал на нота, 
а парт нер искре но жели да вам 
уго ди. Нема потре бе да се рас
пра вља те о раз ли чи тим 
послов ним визи ја ма и инте ре
си ма. На вама је да спро ве де
те у дело нечи је иде је. При у
шти те себи неку оми ље ну 
заба ву, као под сти цај за добро 
рас по ло же ње. 

РАК: у одно су са 
бли ском осо бом 
избе га вај те ривал
ске одно се. Увек 

посто ји могућ ност да ускла ди
те сво ја инте ре со ва ња и жеље. 
Посто је ства ри које чини те у 
тај но сти, што лоше ути че на 
вашу кон цен тра ци ју. Потреб но 
је да пре у зме те одго вор ност за 
сво је поступ ке. Осе ћа те пси хо
ло шко олак ша ње након искре
ног раз го во ра. 

ЛАВ: Нема потре бе 
да игно ри ше те 
нечи је емо тив не 
сиг на ле. Парт нер 

делу је врло зано сно и жели да 
се нала зи у цен тру ваше 
пажње. Неко поку ша ва да вас 
под стак не на дру га чи ји начин 
раз ми шља ња или да про ши ри 
ваше види ке. Нала зи те се у 
сјај ној пси хо фи зич кој фор ми. 

ДЕВИЦА: У при ват
ном живо ту, немој те 
спу та ва ти нечи ју 
сло бо ду или пра во 

на избор. Не буди те непра вед
ни пре ма парт не ру. На осно ву 
нових инфор ма ци ја нала зи те 
се у доброј при ли ци да про це
ни те рас по ло же ње које вла да 
у вашој око ли ни. Важно је да 
сачу ва те при себ ност духа и 
само кон тро лу. 

ВАГА: Веће емо тив
но зна че ње има ју 
дета љи које пре ћут
ку је те, него ства ри 

које саоп шта ва те љубав ном 
парт не ру. Нечи ја при ча по 
вашем мишље њу делу је неу
бе дљи во и пре у ве ли ча но, тако 
да се осла ња те на лич ну про
це ну и спо соб но сти. Потреб но 
је да побољ ша те сво ју пси хо
ло шку кон ди ци ју.  

ШКОРПИЈА: Избе га
вај те ривал ство или 
емо тив но дока зи ва
ње у сусре ту са јед

ном нео бич ном осо бом.  Буду
ћи да сте се упе тља ли у раз ли
чи те ситу а ци је, сада тра жи те 
излаз из све га што вас непо
треб но опте ре ћу је. Осо ба до 
које вам је ста ло пока зу је инте
ре со ва ње за вас. Иско ри сти те 
при ли ку која вам се ука зу је. 

СТРЕЛАЦ: Парт нер 
жели да вам иза ђе у 
сусрет, али има 
погре шну про це ну. 

Про го во ри те са више емо ци ја 
пред бли ском осо бом. Пре те
ру је те у зах те ви ма и у потре би 
да се упли ће те у нечи је пла но
ве. Пожељ но је да под сти че те 
пози тив ну атмос фе ру у сво јој 
око ли ни. Важно је да кон тро
ли ше те уну тра шње кон флик те. 

ЈАРАЦ: Не може те 
да се осло бо ди те 
ути ска о јед ној осо
би. Често раз ми

шља те о ства ри ма које су вам 
недо ступ не из сада шње пер
спек ти ве. Потреб но је да одло
жи те неке послов не дого во ре. 
Посто је ства ри које зах те ва ју 
кре а тив но раз ми шља ње и 
фазу ства ра лач ке инку ба ци је. 
Опу сти те се, при ја ће вам 
релак са ци ја. 

ВОДОЛИЈА: Не 
воли те да вас неко 
држи у неиз ве сно
сти, али не може те 

да про ме ни те сво ју емо тив ну 
пози ци ју. Зане ти сте иде ја ма о 
вели ком добит ку, а нечи ја при
ча вас наво ди на поми сао о 
успе шној сарад њи. Ипак, сва ку 
инфор ма ци ју тре ба пажљи во 
про ве ри ти. Нема потре бе да 
пре це њу је те лич не могућ но сти. 

РИБЕ: Неко вам 
даје до зна ња да 
тра жи емо тив ну 
сигур ност и пове ре

ње, а не нове интри гант не 
ситу а ци је.  Не про во ци рај те 
сво ју сре ћу. Пажљи во раз ми
шља те о нечи јим речи ма пре 
него што се упу сти те у нову 
аван ту ру која може да вам 
доне се мате ри јал ни губи так. 
Нема потре бе да пре це њу је те 
лич не могућ ност. 

VREMEPLOV
5.септембар

1997. У Кал ку ти умр ла Мај ка 
Те ре за, ми си о нар ка ко ја је 
жи вот по све ти ла си ро ма шни
ма и бо ле сни ма. За ху ма ни тар
ни рад 1979. до би ла Но бе ло ву 
на гра ду за мир. Ал бан ка, ро ђе
на у Ско пљу, 1928. сту пи ла у 
Мај ке Бо жи је од Ло ре та у 
Ир ској, по том у Кал ку ти 1950. 
осно ва ла Се стре ми си о нар ке 
љу ба ви. 

6.септембар
1988. Је да на е сто го ди шњи 
де чак То мас Гре го ри по стао 
нај мла ђа осо ба ко ја је пре пли
ва ла Ла манш. Пли ва ње тра ја
ло 11 са ти и 54 ми ну та. 

7.септембар
1812. За вр ше на Бо ро дин ска 
бит ка, бли зу Мо скве, јед на од 
нај кр ва ви јих би та ка у На по ле о
но вим ра то ви ма, у ко јој су Ру си 
под ко ман дом Ку ту зо ва из гу би
ли 44.000 вој ни ка, а На по ле он 
50.000 ме ђу ко ји ма и 23 ге не
ра ла. Не де љу да на ка сни је 
На по ле он ушао у Мо скву. 

8.септембар
1331. На др жав ном са бо ру у 
Свр чи ну на Ко со ву ар хи е пи
скоп Да ни ло II кру ни сао 
23го ди шњег Ду ша на Сте фа на 
Не ма њи ћа за кра ља срп ских и 
по мор ских зе ма ља. За пр вог 
срп ског ца ра Ду шан Не ма њић 
кру ни сан 1346. у та да шњој 
срп ској пре сто ни ци Ско пљу. 

9.септембар
1513. У би ци про тив Ен гле за 
код Флу де на по ги нуо је шкот
ски краљ Џејмс IV за јед но са 
не ко ли ко хи ља да Шко та, ме ђу 
ко ји ма је би ло го то во це ло 
плем ство. 

10.септембар
1526. Тур ски сул тан Су леј ман 
II Ве ли чан стве ни, по сле по бе
де над Ма ђа ри ма на Мо хач ком 
по љу, за у зео Бу дим, ко ји је 
по стао се ди ште Бу дим ског 
па ша лу ка, про вин ци је Ото ман
ског цар ства у на ред них 150 
го ди на. 

11.септембар
2001. У са мо у би лач ком на па ду 
оте тим ави о ни ма на Свет ски 
тр го вин ски цен тар у Њу јор ку и 
згра ду Пен та го на у Ва шинг то
ну, по ги ну ло око 3.000 љу ди. 
Згра да Пен та го на знат но 
оште ће на, а два тор ња ви си не 
410 ме та ра у њу јор шкој 
по слов ној че твр ти Мен хетн 
сру ше на. 

12.септембра
490. п.н.е. На ис точ ној оба ли 
Ати ке код Ма ра то на Ати ња ни 
су по бе ди ли де сет пу та број ни
ју вој ску пер сиј ског ца ра Да ри
ја (9.000 пре ма 100.000). Вест 
о по бе ди у Ати ну је до нео гла
сник Фи ли дед пре тр чав ши 40 
ки ло ме та ра, на кон че га је умро 
од пре мо ра. По том до га дја ју 
се у мо дер ном вре ме ну зо ве 
нај ду жа тр ка у атле ти ци. 

HOROSKOP

Среда,5.септембар
(23.август)

Св. све ште но муч. Ири неј; Св. 
муче ник Луп (Ода ни је Успе ни
ја)

Четвртак,6.септембар
(24.август)

Св. све ште но му че ник Евти хи
је Све та муче ни ца Сира

Петак,7.септембар
(25.август)

Пре нос мошти ју Св. ап. Вар
то ло ме ја; Све ти апо стол Тит

Субота,8.септембар
(26.август)

Све ти муче ни ци Адри јан и 
Ната ли ја

Недеља,9.септембар
(27.август)

Пре по доб ни Пимен Вели ки, 
Сабор Срп ских Све ти те ља
Понедељак,10.септембар

(28.август)
Пре по доб ни Мој сеј Мурин; 
Преп. Сава Псков ски 

Уторак,11.септембар
(29.август)

Усе ко ва ње гла ве Све тог Јова
на Крсти те ља

Crkveni
kalendar

•Мењамсобнулампуза
двособну!
• Успех је ако збариш
женску,анеуспехакоти
загори!
• Деколте је расхладни
уређајзазагревање.

Поховани
сладолед
Састојци: 500 г сла до ле да, 2 

јаја, шоља корн флек са, пре зле 
или намр вљен кекс, пола каши
чи це пше нич ног скро ба, 23 
каши ке шеће ра, 2 каши ке коко
со вог бра шна, 1 каши ка све жег 
мле ка, уље за прже ње.
Припрема: Напра ви те кугле 

од сла до ле да и ста ви те их на 
сат у замр зи вач. Саме љи те у 
блен де ру корн флекс, коко со во 
бра шно и шећер. Уму ти те јед но 
јаје са све жим мле ком и рас тво
ри те у њему скроб. Ува љај те 
кугле сла до ле да прво у сме су од 
јаја, после у суву сме су и вра ти
те на још сат вре ме на узамр зи
вач. Уму ти те и дру го јаје, ува
љај те сла до лед поно во у његау 
ста ви те у јако загре ја ну масно ћу 
на неко ли ко секун ди. Сер ви рај те 
одмах пржен сла до лед гар ни ра
ју ћи са воћем или топин гом.
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Звездаконачноуелити

Завр ше не су ква ли фи ка ци је за 
европ ска так ми че ња у фуд ба лу. 
Срби ја је доби ла јед ног пред

став ни ка и то у нај е лит ни јем ран гу. 
Црве на зве зда је пости гла исто риј ски 
успех изба цив ши аустриј ски Сал
збург. Са дру ге стра не, Пар ти зан се 
про вео као бос по трњу про тив тур
ског Бешик та ша. После реми ја у Хум
ској, попи ли су три кома да у гости ма 
и вра ти ли се кући пра зних шака.

Општи ути сак ових ква ли фи ка ци ја 
је да се срп ски тимо ви нису обру ка
ли. Има ли смо на почет ку чети ри 
тима од којих су три сти гла до тре ће, 
прет по след ње рун де. Нај ве ће изне
на ђе ње је био Спа р так из Субо ти це 
који је изба цио пра шку Спа р ту. Човек 
да гле да, она ко са стра не, рекао би 
да фуд бал у Срби ји иде узла зном 
пута њом. Све док не оде на један 
првен стве ни меч и при су ству је цир
ку су од наме шта ња и кра ђе.

Про шле неде ље су све очи биле 
упр те у Зве зду и Пар ти зан. Играо се 
плеј оф, послед ња пре пре ка пред 
европ ском јесе ни (а можда и про ле
ћем). Пар ти зан је имао тежак посао 
пред собом. Тур ски Бешик таш је све, 
само не наив на еки па. Уло же ни 
мили о ни мора ју се оправ да ти. На 
тапе ту је био срп ски клуб. И док су у 
неким прет ход ним утак ми ца ма под 
вођ ством Бати це Мир ко ви ћа игра чи 
Пар ти за на пока за ли неки помак у 
игри, у дво ме чу са Тур ци ма су били 

немоћ ни. Доби ли су гол код куће, 
оди гра ли 1:1, али у реван шу су раз
би је ни. Довољ но је само рећи да 
Бео гра ђа ни нису има ли шут у оквир 
гола за 90 мину та. Пар ти за ну сада 
оста је дома ће првен ство, да се бори 
са изо ра ним тере ни ма, напа ље ним 
аут сај де ри ма и суди ја ма, па да про
ба да изву че сезо ну. Како ства ри сто
је, узев ши у обзир ситу а ци ју у нашем 
фуд ба лу и Зве здин узлет послед њих 
годи на, тешка при ча. Оста је да се 
види. 

Црве на зве зда је напра ви ла под виг 
и конач но се доко па ла Лиге шам пи о
на. Коли ко год то неко ме из дру гих 
дело ва Евро пе зву ча ло мизер но, 
огро ман успех за клуб који се већ 
деце ни ја ма уна зад пати и поср ће. У 
послед ње две годи не, клуб је стао на 
ноге. Зли јези ци ће рећи да је држав
ни про је кат и да је фаво ри зо ван у 
одно су на дру ге (читај Пар ти зан). 
Било како било, први пут у нови јој 
исто ри ји Зве зда није рас про да ла цео 
тим и успе ла је да се пла си ра у Лигу 
шам пи о на. Тре ба иста ћи и уло гу тре
не ра Вла да на Мило је ви ћа који је 
дока зао да је један од наших нај пер
спек тив ни јих тре не ра. Уком по но вао 
је еки пу, људи трче, зала жу се, и што 
је нај ва жни је, раз у ме ју се међу соб но. 
Пред у слов за добру игру и резул тат.

Зве зда је изба ци ла фаво ри зо ва ни 
Сал збург. Аустри јан ци нису ништа 
пока за ли, посеб но у првом мечу у 

Бео гра ду. Игра ли су кука вич ки, кал
ку ли са ли, нису хте ли да нап дну и да 
иско ри сте чиње ни цу да се игра ло 
пред пра зним три би на ма. То је тај 
уби лач ки инстинкт који ти фали да 
би био моћ на европ ска еки па. Сал
збург то у овом момен ту није. У 
реван шу су загри зли, пове ли 2:0, али 
пар мину та непа жње и пад кон цен
тра ци је их је коштао. Доби ли су два 
брза гола и до кра ја нису успе ли да 
затре су мре жу. Може се рећи да је 
Зве зда има ла сре ће, и да је Сал збург 
доми ни рао у дру гом мечу, али кога 
сада за то бри га. Зве зда је у ели ти.

Кра так осврт на гру пу у којој се 
нашао срп ски тим у Лиги шами
о на. Гру па смр ти, како је мно ги 

нази ва ју, сигур но није доби ла тај епи
тет због бео град ског тима. Зато су 
оста ле три еки пе вели ка ни европ ског 
фуд ба ла. Дола зи ће у Бео град редом 
Напо ли, Ливер пул и на кра ју Парис 
Сен Жер мен. Гле да ће мо Неи ма ра 
како се баца као на тига њу, Мба пеа, 
Сала ха, Хам ши ка... Спек такл у наја
ви. Нарав но, уко ли ко УЕФА не реши 
да реб не Зве зду за још коју тек му без 
публи ке. Ако мене пита те, одлич на 
вест и за клуб и за нави ја че. Тешко је 
оче ки ва ти да би Зве зда била кон ку
рент на и са било којим дру гим еки па
ма у гру пи. Ова ко, игра чи ће има ти 
при ли ку да укр сте копља са нај бо
љи ма. За поче так, важно је уче ство
ва ти. 
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Чортановци: ЧСК – Рад нич
ки 2:2; Крњешевци: Сло га (К) 
– Цар Урош 1:4; Марадик: Сло
га (М) – Дунав 1:4; Ривица: 
Пла ни нац – Фру шко го рац 1:2; 
Борац је био Сло бо дан.

01. Цар Урош 1 1 0 0 4:1 3
02. Дунав 1 1 0 0 4:1 3
03. Фру шко го . 1 1 0 0 2:1 3
04. ЧСК 1 0 1 0 2:2 1
05. Рад нич ки 1 0 1 0 2:2 1
06. Борац 0 0 0 0 0:0 0
07. Пла ни нац 1 0 0 1 1:2 0
08. Сло га (К) 1 0 0 1 1:4 0
09. Сло га (М) 1 0 0 1 1:4 0

Нови Пазар: Нови Пазар – 
Инђи ја 0:1; Бежанија: Бежа ни ја 
– Рад нич ки 1923 0:1; Добанов-
ци: Будућ ност – Борац 1:1; Бео-
град: Син ђе лић – Сло бо да 3:2; 
Чајетина: Зла ти бор – Теле оп
тик 2:1; Ивањица: Јавор – Тра
јал 1:0; Горњи Милановац: 
Мета лац – Бечеј 1918 су игра ли 
у поне де љак; Жарково: ОФК 
Жар ко во – ТСЦ су игра ли у 
поне де љак.
01. Инђи ја 5 4 1 0 8:1 13
02. Бежа ни ја 5 4 0 1 10:2 12
03. Син ђе лић 5 3 2 0 5:2 11
04. Зла ти бор 5 3 1 1 9:5 10
05. Јавор 5 2 2 1 7:5 8
06. Рад нич ки 5 2 1 2 4:3 7
07. Будућ ност 5 1 3 1 4:3 6
08. Бечеј 4 2 0 2 4:5 6
09. ТСЦ 4 1 2 1 5:4 5
10. Теле оп тик 5 1 2 2 3:4 5
11. Борац 5 1 2 2 2:8 5
12. ОФК Жар к. 4 1 1 2 2:5 4
13. Нови Пазар 5 0 3 2 1:3 3
14. Мета лац 4 0 3 1 1:3 3
15. Сло бо да 5 0 2 3 3:9 2
16. Тра јал 5 0 1 4 1:7 1

Нови Сад: Кабел – Цемент 
2:1; Панчево: Желе зни чар – 
Омла ди нац 1:0; Зрењанин: 
Рад нич ки (З) – Борац 1:1; 
Вршац: ОФК Вршац – Дунав 
0:1; Србобран: Србо бран – 
Црве на Зве зда 1:1; Бачки 
Јарак: Мла дост – Бач ка 1901 
1:0; Челарево: ЧСК Пива ра – 
Хај дук 1912 0:1; Панчево: 
Дина мо 1945 – Брат ство 1946 
3:1; Нова Пазова: Рад нич ки 
(НП) – Рад нич ки (СМ) 0:4.

01. Желе зни чар 3 3 0 0 4:0 9
02. Дина мо 3 2 1 0 7:2 7
03. Хај дук 3 2 1 0 3:0 7
04. ОФК Вршац 3 2 0 1 5:1 6
05. Омла ди нац 3 2 0 1 5:3 6
06. Кабел 3 2 0 1 6:6 6
07. Брат ство 3 2 0 1 6:6 6
08. Рад ни. (З) 3 1 2 0 2:1 5
09. Дунав 3 1 1 1 1:1 4
10. Цемент 3 1 0 2 4:3 3
11. Рад ни. (СМ) 3 1 0 2 5:5 3
12. ЧСК Пива ра 3 1 0 2 5:6 3
13. Бач ка 3 1 0 2 2:4 3
14. Мла дост 3 1 0 2 1:3 3
15. Србо бран 3 0 2 1 1:3 2
16. Борац 3 0 1 2 2:5 1
17. Ц. Зве зда 3 0 1 2 1:4 1
18. Рад ни. (НП) 3 0 1 2 1:8 1

Мачванска Митровица: 
Под ри ње – Сло га (Е) 1:2; Беле-
гиш: Поду на вац – Борац (Ш) 
0:0; Лаћарак: ЛСК – Југо вић 
0:1; Дивош: Хај дук (Д) – Хај дук 
(Ч) 5:0; Темерин: Сло га (Т) – 
Татра 1:0; Шид: Рад нич ки – 
Једин ство 1:2; Војка: Сре мац – 
Први Мај 2:1; Хај дук (Б) је био 
сло бо дан.

Рума: Сло вен – Борац (М) 
0:3; Доњи Товарник: Сло бо да 
– Љуко во 2:1; Путинци: ПСК – 
Напре дак 3:1; Адашевци: Гра
ни чар – Борац (К) 1:6; Доњи 
Петровци: Доњи Петров ци – 
Будућ ност 2:1; Витојевци: Пар
ти зан – Јадран 1:0; Инђија: 
Желе зни чар – Полет 3:0; Врд-
ник: Рудар – Купи но во 2:0.

01. Пар ти зан 3 3 0 0 12:1 9
02. ПСК 3 3 0 0 8:3 9
03. Д. Петров ци 3 3 0 0 8:5 9
04. Сло бо да 3 3 0 0 5:2 9
05. Желе зни . 3 2 1 0 8:0 7
06. Рудар 3 2 1 0 4:1 7
07. Љуко во 3 1 1 1 3:2 4
08. Сло вен 3 1 1 1 1:3 4
09. Будућ ност 3 1 0 2 11:4 3
10. Борац (К) 3 1 0 2 7:5 3
11. Јадран 3 1 0 2 7:7 3
12. Борац (М) 3 1 0 2 4:4 3
13. Напре дак 3 0 0 3 2:6 0
14. Полет 3 0 0 3 2:7 0
15. Гра ни чар 3 0 0 3 4:20 0
16. Купи но во 3 0 0 3 1:17 0

Обреж: Гра ни чар – Мла дост 
5:0; Вогањ: Сло га (В) – Зека 
Буљу ба ша 3:1; Пећинци: Доњи 
Срем 2015 – Фру шко го рац 6:0; 
Чалма: Сло га (Ч) – Митрос 3:4; 
Бешеново: БСК – Оби лић 1993 
0:0; Жарковац: Напре дак – 
Шумар 1:3; Вишњићево: Хај
дук – Фру шка Гора 1:0; Круше-
дол: Кру ше дол – ОФК Бикић 
0:1.

01. Једин ство 3 2 1 0 5:3 7
02. Сре мац 3 2 1 0 4:2 7
03. ЛСК 3 2 0 1 4:1 6
04. Југо вић 3 2 0 1 4:5 6
05. Борац (Ш) 3 1 2 0 2:0 5
06. Под ри ње 3 1 1 1 4:2 4
07. Поду на вац 3 1 1 1 4:3 4
08. Сло га (Т) 2 1 1 0 2:1 4
09. Сло га (Е) 3 1 1 1 3:4 4
10. Хај дук (Д) 2 1 0 1 5:1 3
11. Хај дук (Б) 2 1 0 1 4:3 3
12. Први Мај 3 1 0 2 7:7 3
13. Татра 3 1 0 2 1:3 3
14. Рад нич ки 3 0 0 3 3:8 0
15. Хај дук (Ч) 3 0 0 3 0:9 0

Краљевци: Једин ство (К) – 
Фру шко го рац 2:4; Хртковци: 
Хрт ков ци – Једин ство (Ру) 0:0; 
Нерадин: Вој во ди на – Сре мац 
1:3; Никинци: Полет – Једин
ство (Пл) 2:2; Стејановци: 
Борац – 27.Окто бар 5:0; Гра ни
чар је био сло бо дан.

01. Борац 2 2 0 0 10:1 6
02. Сре мац 2 2 0 0 7:2 6
03. Фру шко го . 2 1 1 0 5:3 4
04. Полет 2 1 1 0 4:2 4
05. Једин с. (Пл) 2 1 1 0 4:3 4
06. Једин с. (Ру) 2 0 2 0 1:1 2
07. Хрт ков ци 2 0 1 1 1:4 1
08. Гра ни чар 1 0 0 1 0:2 0
09. Вој во ди на 2 0 0 2 2:5 0
10. 27.Окто бар 1 0 0 1 0:5 0
11. Једин с. (К) 2 0 0 2 3:9 0

Кула: Спа р так ЖК – Дина мо 
2:0; Крушевац: Напре дак – 
Вождо вац 0:0; Београд: Чука
рич ки – Рад нич ки 1:1; Нови 
Сад: Вој во ди на – Црве на Зве
зда 1:4; Сурдулица: Рад ник – 
Про ле тер 0:0; Београд: Пар ти
зан – ОФК Бач ка 1:0; Лучани: 
Мла дост – Мачва 1:2; Земун: 
Земун – Рад 1:0.

Ноћај: Ноћај – Сло га 2:10; 
Шашинци: Сло бо да – Срем 
(СМ) 6:1; Лежимир: Пла ни нац 
– Борац (Ра) 4:0; Сремска 
Митровица: Трго вач ки – Поле
та рац 1:0; Ноћај: Змај – Борац 
(ВР) 5:2; Кузмин: Гра ни чар – 
Срем (СР) 2:1.

01. Сло бо да 2 2 0 0 8:2 6
02. Гра ни чар 2 2 0 0 5:1 6
03. Сло га 2 1 1 0 12:4 4
04. Пла ни нац 2 1 1 0 6:2 4
05. Трго вач ки 2 1 1 0 3:2 4
06. Змај 2 1 0 1 8:6 3
07. Срем (СР) 2 1 0 1 5:5 3
08. Поле та рац 2 0 1 1 2:3 1
09. Борац (ВР) 2 0 1 1 4:7 1
10. Срем (СМ) 2 0 1 1 3:8 1
11. Борац (Ра) 2 0 0 2 1:6 0
12. Ноћај 2 0 0 2 2:13 0

01. Гра ни чар 3 3 0 0 12:2 9
02. Доњи Срем 3 3 0 0 10:2 9
03. Сло га (В) 3 2 1 0 8:3 7
04. Шумар 3 2 1 0 5:2 7
05. ОФК Бикић 3 2 0 1 5:4 6
06. Хај дук 3 2 0 1 3:2 6
07. Ф. Гора 3 2 0 1 3:2 6
08. Оби лић 3 1 1 1 4:3 4
09. Кру ше дол 3 1 0 2 3:3 3
10. Зека Буљу . 3 1 0 2 4:6 3
11. Напре дак 3 1 0 2 4:6 3
12. Митр ос 3 1 0 2 6:9 3
13. БСК 3 0 2 1 2:3 2
14. Фру шко го . 3 0 1 2 2:12 1
15. Сло га (Ч) 3 0 0 3 4:8 0
16. Мла дост 3 0 0 3 2:10 0

ПРВАЛИГА
СРБИЈЕ

СУПЕРЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКАЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГ

ОФЛРУМА–ИРИГ

МОЛСРЕМ

СРЕМСКАЛИГА

ОФЛИНЂИЈА
–СТАРАПАЗОВА

ГФЛСРЕМСКАМИТРОВИЦА

01. Ц. Зве зда 6 6 0 0 16:3 18
02. Рад нич ки 7 4 2 1 14:8 14
03. Пар ти зан 6 4 1 1 6:2 13
04. Чука рич ки 7 3 3 1 9:5 12
05. Мла дост 7 3 3 1 9:6 12
06. Мачва 7 3 1 3 5:6 10
07. Вој во ди на 7 2 3 2 7:8 9
08. Про ле тер 7 2 2 3 8:7 8
09. Вождо вац 7 2 2 3 5:5 8
10. ОФК Бач ка 7 2 2 3 5:7 8
11. Напре дак 6 1 4 1 6:6 7
12. Рад 6 2 1 3 6:8 7
13. Рад ник 7 2 1 4 4:7 7
14. Спа р так ЖК 7 2 1 4 5:13 7
15. Земун 7 1 2 4 5:8 5
16. Дина мо 7 1 0 6 2:13 3

Оде ље ње за урба ни зам и гра ђе ње Општин ске упра ве 
општи не Рума, на осно ву чла на 10. Зако на о про це ни 
ути ца ја на живот ну сре ди ну („Сл. Гла сник РС“, број 
135/04и 36/09) обја вљу је

ОБАВЕШТЕЊЕ
Посту па ју ћи по зах те ву носи о ца про јек та “VIP MOBI

LE” ДОО, ул. Милу ти на Милан ко ви ћа бр.1ж, Нови Бео
град, (овла шће но лице, “KODAR ENER GO MON TA ŽA” 
ДОО, Бео град), за одлу чи ва ње о потре би про це не ути
ца ја на живот ну сре ди ну про јек та радиобазне ста ни це 
мобил не теле фо ни је , на лока ци ји ул. Инду стриј ска 
бр.69,  к.п. бр. 3883/13 К.О. Рума, Општи на Рума.

Увид у подат ке и доку мен та ци ју из зах те ва носи о ца 
про јек та, може се извр ши ти у про сто ри ја ма Оде ље ња 
за урба ни зам и гра ђе ње Општин ске упра ве Oпш тине 
Рума, ул. Орло ви ће ва бр.5 соба бр. 24 у пери о ду од 
05.09.2018. до 14.09.2018. год. у вре ме ну од 1014 часо
ва. У истом року, заин те ре со ва на јав ност може доста ви
ти мишље ња о потре би про це не ути ца ја пред мет ног 
про јек та на живот ну сре ди ну, овом орга ну.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана исте ка рока 
из ста ва 2. овог оба ве ште ња доне ти одлу ку о томе да 
ли је за пред мет ни про је кат потреб на про це на ути ца ја 
на живот ну сре ди ну, о чему ће бла го вре ме но оба ве сти
ти јав ност.
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Одржанаманифестација
Сремскибећарац
Сремски бећарац је 

назив так ми чар ске 
мани фе ста ци је која 

је 2. сеп тем бра одр жа на у 
пор ти цркве у Добрин ци ма.

Орга ни за тор четвр тог 
бећарца је добри нач ко 
Удру же ње жена Тифани, 
а од пред сед ни це Сла ви
це Бего вић, сазна је мо да 
је ово го ди шња мани фе ста
ци ја била вео ма успе шна и 
посе ће на. 

Уче ство ва ло је 20 жен
ских удру же ња из Сре ма 
и Бео гра да, а на њихо вим 
штан до ви ма су изло же ни 
про из во ди дома ће ради но
сти и кола чи. 

– Основ ни циљ нам је 
дру же ње, да се оку пи мо и 
про ве се ли мо, то је и него
ва ње и очу ва ње наше тра
ди ци је, али и так ми че ње у 
кува њу бећар папри ка ша, 
као и кру ње њу куку ру за. 
Мани фе ста ци ја увек буде 
прве неде ље у сеп тем бру 
и нада мо се да ће још дуго 
тра ја ти. Први пут смо ове 
годи не у пор ти цркве и има
ли смо више места за наше 
уче сни ке – каже Сла ви ца 
Бего вић.

У кува њу папри ка ша се 
так ми чи ло пет удру же ња, 
две поро ди це: Олу јић и Сто
ји шић и ита ли јан ска фир ма 
Ла линеа Верде, која има 
свој погон у Добрин ци ма. 

Међу удру же њи ма, прве 
су биле пред став ни це Удру
же ња Илинчанке, дру ге 
жене из Лаћар ка, а тре ће из 
Сур чи на. 

У дру гој кате го ри ји нај бо
љи бећа рац је при пре ми ла 
еки па Лалинеаверде.

О томе, чији је бећар
папри каш био нај бо љи 
одлу чи вао је жири, а члан 
је био Дра ган Бело тић, про
фе си о нал ни кувар. 

Ево шта он каже, за оне 
који нису сигур ни како је 
бећа рац нај бо ље при пре
ми ти: тре ба лука, пара дај
за, папри ке, мало кости ју и 
јед на риба.

 – Кува се лук, папри ка, 
пара дајз, дода ју зачи ни, а 
пет мину та пред крај кува
ња, риба се ста ви поред 
жара да се пече, а кад 
све буде гото во, риба се 

баци мач ка ма да не ска чу 
у бећарпапри каш, да се 
може у миру јести – сазна
је мо од Дра га на, овај мало 
шаљи ви рецепт.

На пита ње да ли ста ви
ти и јаја у бећа рац, он каже 

да се доби ја бољи укус, али 
да ори ги на лан, сељач ки 
рецепт, не при зна је дода
ва ње јаја – само повр ће и 
маст. 

Што се тиче ква ли те та 
ово го ди шњих бећа ра ца, на 

оце њи ва њу Дра ган каже да 
је била мртва трка, одно сно 
да је било тешко одре ди ти 
нај бо ље.

Ива на Бор ко вац, реста
у ра тор и кон зер ва тор из 
Бео гра да,  била је на свим 
мани фе ста ци ја ма до сада. 
Она је на свом штан ду посе
ти о ци ма пону ди ла сли ке, 
ико не све та ца, нај ви ше Св. 
Нико ле, као и маг не те. 

– Тако ђе и суве ни ре у 
обли ку лубе ни ца, јер су 
Добрин ци по њима позна ти. 
Има инте ре со ва ња, људи 
купу ју, а то ми је и про мо ци
ја. Ова мани фе ста ци ја ми је 
вео ма лепа, жене су заи ста 
вред не, има доста удру же
ња, вре ме нас је послу жи
ло. Нај леп ше је то дру же
ње, добри су људи и то је 
нај ва жни је – рекла је Ива на 
Бор ко вац.

После зва нич ног дела и 
про гла ше ња побед ни ка, 
поче ло је лепо дру же ње уз 
музи ку, насту пи ла је и етно
гру па Врело из Руме, а у 
вечер њим сати ма је одр жан 
и кон церт Маје Нико лић, са 
којим је и завр ше на четвр
та мани фе ста ци ја Сремски
бећарац у Добрин ци ма.

С.Џ.
Тридамезабећарац:Мирјана,ВераиГорданаизЛаћарка
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