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Душан Љубишић предаје кључеве Јелени Стојанац Мрачевић

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

Ново санитетско возило

Р

умска општина је из буџета
обезбедила готово 4,4 мили
она динара за набавку новог
санитетског возила Форд транзита
за потребе Хитне службе Дома здра
вља.
Примопредаја новог санитетског
возила је извршена 4. септембра, а
кључеве је директорки Дома здра
вља др Јелени Стојанац Мрачевић
уручио Душан Љубишић, начелник
Општинске управе.
Први човек румске општине Сла
ђан Манчић, присуствовао је при
мопредаји возила и истакао, да је
обнова возног парка ове здравстве
не установе стална потреба, како би
долазак до пацијената, као и пру
жање медицинске помоћи било што
брже и што квалитетније.
– Зато ми наша обећања пре
ма Дому здравља и испуњавамо.
Ово возило ће свакако Служби хит
не медицинске помоћи омогућити
боље, ефикасније и квалитетније
пружање помоћи грађанима. То ће
сигурно осетити и грађани, јер када
имате довољан број возила, и то у
исправном стању, тада лекари могу
брзо да стигну тамо где су потреб
ни – истакао је председник Слађан
Манчић.
Он је подсетио да се на овај начин
наставља добра пракса локалне
самоуправе, с обзиром да је и про

шле године Дому здравља купљено
комби возило које се користи за пре
воз пацијената на дијализу.
– Тако ћемо наставити и убудуће
јер, ако сваке године купујемо по јед
но ново возило, онда ће возни парк
ове здравствене установе бити на

Слађан Манчић

завидном нивоу. Ми и у другим обли
цима помажемо Дом здравља, тако
да ће се ускоро инсталирати и лифт
и рампа за инвалидна лица на оде
љењу физијатрије, чија је вредност
два милиона динара, а у оквиру про
јекта партиципативног буџетирања –
каже председник Манчић.
Везано за партиципативно буџети
рање, Слађан Манчић је овом прили
ком рекао, да је локална самоуправа
формирала Комисију која ће радити
измену Статута општине у складу
са законским одредбама, али та јед
на битна новина, а то је учешће јав
ности у креирању буџета, у румској
општини постоји већ четири године.
Директорка Дома здравља Рума,
др Јелена Стојанац Мрачевић иста
кла је значај куповине новог саните
та, будући да возила ове установе
годишње пређу преко 400.000 кило
метара, а Хитна служба има преко
5.000 излазака на терен годишње.
– Управо зато је јасно да морамо
имати увек исправна возила и обна
вљати их, ради безбедности наших
пацијената, али и наших лекара и
медицинског особља, те квалитет
нијег и бржег пружања медицинске
помоћи. Ја се надам да ћемо следе
ће године набавити два мала возила,
за нашу Службу кућне неге – истакла
је др Јелена Стојанац Мрачевић.
С. Џ.
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Радо иде Србин
у војнике ...

Серија „Војници“ (1981)

Суштина је да није војска само испраћаји и пуцњава, лумперајка под шаторима,
није ни вуцарање минобацача, ни наполитанке и млако пиво. Не. Није војска ни
љуштење кромпира, ни чишћење касарне, ни обука гађања... Не, војска је много више
од тога. Војска је и чиста поезија

В

ерујем да већина данашње омладине не зна песму „Ко
те љуби док сам ја на стражи“ (1988). Не знају је ови
млађи, они који су стасали у време доношења непатри
отске одлуке о укидању обавезног служења војске. Са тим
укидањем престала је да постоји и цела једна култура испра
ћаја у војску, са 400 гостију и обезнањеним регрутом, који ће
већ колико сутра бити у некој припиздини за коју никад није
чуо. Ал’, онда нам земља била малко већа нег’ данас, па
било места за која никад нисмо чули. Јест да ће носити
минобацач (а шта би друго, кад је брдска пешадија) 12 месе
ци, што дотични још не зна, али војска ће од њега направити
човека. Тако га теше старији рођаци, којима је и после 30 –
40 година, служење војске био највећи догађај у животу. Ја
се нешто не сећам да су се из те војске враћали много
паметнији и човечнији. Мајке ми. Знам моје другове из школе
који су сироти гулили годину па још три месеца у некој Випа
ви, Штипу, неком Чрномељу ... Је л’ зна данас неко где је то?
Отишли су ко преко оне ствари и једва чекали да се врате.
А шта су тамо научили, појма не знамо. Али већину наученог
смо видели у ратовима од 91. до 95. Није било спектакулар
но.
Е сад, да се вратим на Бору Чорбу и његову песму. Чорба
је иначе поета пар екселанс, мада не пати од еуфемизама.
Код њега је брате све јасно. Па каже Бора: Док ја нашу домо
вину чувам/уместо да седим и да дувам/ док се бавим ору
жаном силом/ ти се крешеш са неким цивилом ...
Додуше, да будемо јасни, она „наша домовина“ је пропала
неславно. А и није била нека. Мислим нисмо је никад могли
волети овако као што волимо садашњу домовину. Мада, сад

се не каже домовина, сад се каже отаџбина, али шта ћеш,
Бора је то писао пре сто година, кад је још био нормалан.
Лепо признај па ћу бити блажи/ ко те љуби док сам ја на
стражи/ није лепо да ти запнеш својски/ док ја служим наро
ду и војски... ето, то је та Борина (не)патриотска. Мада
изметнуо се он после у правог патриоту. Кажем, она нам
„наша домовина“ нешто није била по вољи, па смо је рокали
са свих страна и директно и из потаје. Сад имамо бољу.
зашто ја сад тупим о Бори Чорби? Па због обавезног
служења војске. То да нам се врати има да се дигне и
туризам и угоститељство и саобраћај и обавезно про
изводња наполитанки и пива. Кажу да је по свим војничким
кантинама било само наполитанки и пива. Ја не знам. Нисам
служила војску. Ал’ сам зато овај текст закукуљила до зла
бога, да ни сама не знам шта сам хтела да кажем, а карак
тери цуре. Суштина је да није војска само испраћаји и пуц
њава, лумперајка под шаторима, није ни вуцарање миноба
цача, ни наполитанке и млако пиво. Не. Није војска ни
љуштење кромпира, ни чишћење касарне, ни обука гађа
ња... Не, војска је много више од тога. Војска је и чиста пое
зија. Та поезија нам је нестала са укидањем обавезног слу
жења. Ко да пише поезију за војнике по уговору? Без везе. А
некад, филмови се снимали, песме писале, и народне и
„забавне“... Било бре неког реда. Било и бегања, ал’ мало.
Сад како ће да буде, видећемо.
Мада, кол’ко ја ценим, од тог посла неће бити ништа. Ни
од војске ни од поезије. Није да немамо напаљеног мини
стра војног, али и тако напаљен зна он колико то кошта. Ако
је напаљен није луд.

И
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Игор Мировић и Вук Радојевић поред бунара у Нерадину

ИГОР МИРОВИЋ ОБИШАО НЕРАДИН

Уговори за боље
водоснабдевање
Представницима
20 локалних
самоуправа
уручени су
уговори за
суфинансирање
пројеката изградње,
санације и
реконструкције
водних објеката у
јавној својини и
објеката фекалне
канализације у
вредности више од
350 милиона динара
и то је веома
значајно за Војво
дину, закључује
Игор Мировић

П

редседник Покрајин
ске владе Игор Миро
вић и покрајински
секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
Вук Радојевић, обишли су
прошлог уторка, 4. септем
бра, радове на изградњи,
повезивању и опремању
бунара у Нерадину, пово
дом уручења 20 уговора за
унапређење водоводне и
канализационе мреже у
војвођанским општинама.
Укупна вредност ових уго
вора износи око 350 мили
она динара, а та средства
намењена су за реализа
цију 22 пројекта.
Прем а
Миров ић ев им
речима, снабдевање водом
је једно од најважнијих
питања у Војводини .
– Политика Покрајинске
владе је јасна. Циљ нам је
да одржимо ниво финанси
рања у области изградње и

СтевануКазимировићуурученуговор
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ИГОР МИРОВИЋ И ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ
У ЧОРТАНОВЦИМА

Највеће
градилиште
у Србији

Жељко Трбовић

реконструкције водоводне
и канализационе мреже у
насељ ен им
местим а
широм Војводине – рекао
је Игор Мировић и додао:
– Представницима 20
локалних самоуправа уру
чени су уговори за суфи
нанс ир ањ е
пројек ат а
изградњ е,
санац ије
и
реконс трукц ије
водн их
објеката у јавној својини и
објеката фекалне канали
зације у вредности више од
350 милиона динара и то је
веома значајно за Војводи
ну – закључује.
У Нерадину, са завршет
ком радова на поменутом
бунару, ускоро ће бити
решен дугогодишњи про
блем
водос набд евањ а.
Према речима председни
ка општине Стевана Кази
мировића, овом приликом
Ириг је добио још један
уговор у вредности од око
шест и по милион
 а динара.
– Од тога, улагање општи
не Ириг је око два милиона.
Ради се о још једном буна
ру који ће нашој општини
помоћи у водоснабдевању,
посебно у викенд-зони пре
ма Иришком венцу. Чим
дође топлије време и буде
већа потрошња, виши
делови Ирига остају без
воде. Надамо се да ћемо
на пролеће ове радове
завршити. Овде се чекало
већ десет година. Изграђе
на је водоводна мрежа,
изграђен је резервоар, и
сада те радове завршава
мо. Од сада ће и куће на
вишем делу терена моћи
да имају воду. Ушли смо и у
израду пројекта да изгради
мо и један бунар на уласку

у Нерадин, где ћемо гурати
воду у велики резервоар, а
иза њега имамо готов
резервоар направљен за
Гргетег, како би и у њему
био решен проблем водо
снабдевања – рекао је
председник Казимировић.
Поред осталих председ
ника општина са територи
је Војводине, овом прили
ком уговор за пројек ат
изградње канализацион
е
мреже отпадних вода у
Доњем Товарнику потписао
је и председник општине
Пећинци мр Жељко Трбо
вић. Општини Пећинци
одобрена су средства у
износу од 23.442.043 дина
ра, у чему локална самоу
права узима учешће од
13.442.043 динара.
Прем а
Трбов ић ев им
речима, радови на канали
зационој мрежи у Доњем
Товарнику приводе се кра
ју, и ова инвестиција је за
његове мештане од вели
ког значаја.
– Наша општина тренут
но једина у Срему има два
пречистача канализацио
ног отпада, а са трећим
преч ис тач ем
покрил и
бисмо свих 15 насеља
наше општине. С обзиром
да желимо да се сва насе
љена места у нашој општи
ни равномерно развијају,
ми ћемо наставити да кон
куришемо како код Покра
јинске владе, тако и код
Републичке владе и Међу
нар одн их фонд ова са
циљем да једног дана сви
становници наше општине
имају канализацију – иста
као је Трбовић.
Н. Милошевић

Изградња вијадукта код Чортановаца

П

редседник Покрајин
ске
влад е
Игор
Мировић и мини
старк а грађевинарства,
саобраћаја и инфраструк
туре Зорана Михајловић
обишли су у уторак, 5. сеп
тембра радове на изград
њи вијадукта и тунела
Чортановци, на деоници
пруге Београд-Будимпе
шта, од Старе Пазове до
Новог Сада. Обиласку
радова присуствовао је и
амбасадор Руске Федера
ције у Србији, Александар
Чепурин. Реч је о најтежој
деоници железничке трасе
Стара Пазова-Нови Сад
код Чортановаца, уједно
будуће брзе пруге Бео
град-Будимпешта, где је
заврш ен о
бетон ир ањ е
првог стуба двоколосечног
вијадукта, јединственог

железничк ог моста код
нас, који се протеже од
Чортановаца до Сремских
Карловаца и лоциран је
непосредно уз десну оба
лу Дунава, на водоплав
ном терену.
– Градилиште у Чорта
новцима тренутно пред
ставља највеће градили
ште у Србији и поносни
смо на то што се већ сада
јасно види да ћемо за три
и по, до четири године за
двоструко мање времена
путовати од Новог Сада до
Београда – изјавио је
председник Покрајинске
владе Игор Мировић.
Он је рекао да је поно
сан што се баш у Срему
извод е овак о обимн и
радови и што се реализа
ција овог, стратешки зна
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Асфалтиране
две улице

Михајловићева, Мировић и Чепурин
обишли радове (фото – ФоНет)

Када комплетна деоница буде готова
биће олакшан транспорт робе, путовање
људи, што ће допринети унапређењу
туризма, самим тим и развоју Србије, АП
Војводине и свих општина које се налазе
на траси пруге, рекао је председник
Мировић
чајног пројекта, одвија у
оквиру планираних роко
ва.
– Ово је велики пројекат,
који ће бити на корист гра
ђанима. Када комплетна
деоница буде готова биће
олакшан транспорт робе,
путовање људи, што ће
доприн ет и унап ређ ењ у
туризма, самим тим и раз
воју Србије, АП Војводине
и свих општина које се
налазе на траси пруге –
рекао је председник Миро
вић.
Министарка Михајловић
потврдила је да ће радови
на делу брзе пруге, од Ста
ре Пазове до Новог Сада
бити завршени до новем
бра 2021. године истакав
ши да је улагање у развој
железнице синоним за
развој и напредак Србије.
– Кад год се улагало у
железницу и Србија се
развијала, тако је било у
претходних више од сто
година. Знамо да се Срби
ја убрзано развијала кра
јем 19. века, као и седам
десетих прошлог века кад
се градила барска пруга,
али исто тако знамо и
колико су и Србија и њена

железница стагнирале у
претходних 20-30 година,
јер смо 2013. и 2014. зате
кли пруге којима се иде 10,
30 или 40 километара на
час, што је последица
деценија неулагања –
рекла је Михајловић.
Генер алн и
директ ор
РЖД „Интернешнел“, Сер
геј Павлов је рекао да је то
огромно градилиште чак и
за ту компанију и захвалио
Влади Србије на подршци.
– Постоји добра сарад
ња и разумевање пробле
ма, који постоје на сваком
градилишту – рекао је
Павлов.
Изградња вијадукта и
тунела Чортановци, на
деоници Стара ПазоваНови Сад, у оквиру изград
ње пруге за велике брзине,
један је од најкрупнијих
грађевинских подухвата у
овом делу Европе. Радови
су почели 11. августа 2017.
године а вредност посла је
око 337,6 милиона долара.
Граде се две тунелске
цеви, обе дужине од по 1,1
километар, као и вијадукт
дужине 2,9 километара и
носиће га 58 стубова, од
којих ће највиши бити 28
метара.
М. Ђ.

Асфалтирање првог дела Првомајске улице у Инђији

У

току прошле недеље
новим слојем асфалта
пресвучена је улица
Старца Вујадина у Инђији,
дужине 800 метара и 450
метара Првомајске улице.
Радове на асфалтирању
улица обишао је председник
Општине Инђија Владимир
Гак са сарадницима, иста
кавши да на овај начин испу
њавају једно од обећања
које су дали грађанима.
– Није реч о пројекту
асфалтирања 76 неасфал
тираних улица на територији
општине, већ се ради о
редовном одржавању сао
браћајница у Инђији за који
је из буџета ове године опре
дељено 45 милиона динара.
Као што смо и обећали ура
дићемо неколико улица у
граду. Ради се о улици дужи
не 800 метара, а сада је
добила нови слој асфалта –
рекао је Гак, обилазећи
радове у улици Старца Вуја
дина у уторак 4. септембра,
и додао да ће на овај начин
бити реконструисано више

саобраћајница на територи
ји општине Инђија.
У среду, 5. септембра
механизација се преселила
у Првомајску улицу где је
новим слојем асфалта пре
свучен први део улице у
дужини од 450 метара, који
се дуги низ година налазио у
лошем стању.
– Урадили смо први део
ове улице и ту стајемо за
сада, јер је други део у дале
ко бољем стању и све ради
мо по приор
 итетима. Има
улица где је много хитније
урадити асфалт, те ћемо
други део Првомајске оста
вити за следећу годину. Тру
димо се да радимо дома
ћински и усмеравамо сред
ства тамо где су најпотреб
нија – каже Гак и додаје:
– Поред проблема дотра
јалог асфалта, који је сада
решен, у овој улици постоји
проблем и са каналима за
одвођ ењ е атмосф ерс ких
вода који ће такође бити
решен.
М. Ђ.

Реализација
историјског пројекта
За неколико дана ће
бити распис ан а јавн а
набавка за извођача радо
ва који ће бити ангажован
на реализацији историјског
пројекта за Инђију. Проце
дура траје 30 дана, каже
Гак, након чега почињу

радови на асфалтирању
76 неасфалтираних улица.
– Очекује се да више од
70 посто улица буде
асфалтирано у току ове
грађ ев инс ке сезон е –
рекао
је
предс едн ик
Општине Инђија.
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ВЛАДИМИР ГАК ОБИШАО РЕНОВИРАНУ КУХИЊУ ПУ „БОШКО БУХА“

Највиши стандарди

З

авршени су двомесеч
ни радови на ренови
рању око 300 квадрата
централне кухиње у објекту
„Сунце“ Предшколске уста
нове „Бошко Буха“ у Инђији.
Током радова проширен је
део кухиње за око 30 ква
драта и купљени су најмо
дернији апарати и опрема.
Председник Општине Инђи
ја посетио је ову установу у
среду, 5. септембра, иста
кавши да је локална самоу
права издвојила 12 милиона
динара из буџета, како би се
повећао капацитет кухиње
и спремало више оброка за
малишане у свим вртићима
на територији те општине.
– Помак се види из дана у
дан, једино што не задово
љава, јесте што не иде све
динамиком којом ми жели
мо. Без обзира да ли се
ради о предшколској уста
нови и њеним објектима или
основним и средњим шко
лама, види се да радимо и
да улажемо – рекао је Гак и
додао:
– Имали смо прилику да
обиђемо централну кухињу,
која је комплетно ренови
рана у складу са највишим
светским стандардима без
бедности хране. Све ове
радове смо урадили јер је
било неопходно, али оно
што је најважније јесте да
ћемо до краја године завр
шити
документацију
за
изградњу потпуно новог
вртића, чији радови почињу
у марту 2019. године.

Владимир Гак у реновираној централној кухињи ПУ „Бошко Буха“

Председник је истакао да
ће Инђија бити једна од рет
ких општина која ће без при
ватних вртића имати места
за сву децу, а вртић ће бити
бесплатан.
– Нисмо у ситуацији да то
сада урадимо, јер још увек
нисмо у потпуности опора
вили буџет, а са друге стране
било би нефер да поједина
деца имају бесплатан бора
вак, а друга деца немају при
лику да се упишу – каже Гак.
Директорица Предшкол
ске установе „Бошко Буха“
Јелена Кресоја подсетила је
да се оброци за све објекте
вртића припремају у цен
тралној кухињи.

– Радови су подразумева
ли постављање нових елек
тро, гасних и водоводних
инсталација, затим обно
ву столарије, постављање
нових зидних и подних пло
чица и доградњу просто
рије од 30 квадрата. Вред
ност инвестиције износи 12
милиона динара, од чега је
шест милиона динара уло
жено у реновирање објекта
и исто толико у нову опре
му, а поменута инвестиција
је финансирана из буџета
општине Инђија – каже Кре
соја и додаје да се свако
дневно припрема око 4.000
оброка.
– У претходна два месеца

смо интензивно радили на
адаптацији и доградњи кухи
ње како бисмо испоштовали
све стандарде о безбедно
сти хране. То значи један
процес од пријема робе,
преко прераде, производње
и дистрибуције хране. На
тај начин смо обезбедили
добру произвођачку кухи
њу са безбедном храном, са
друге стране смо омогућили
да се прошири капацитет
кухиње – истакла је дирек
торица ПУ „Бошко Буха“,
додавши на крају, да очеку
ју да ће централна кухиња
у октобру добити такозвани
HASSAP сертификат.
М. Ђ.

СИСТЕМ 48

При крају радови на путу
Банстол - Сремски Карловци

Приводе се крају радови на потпуној
реконструкцији више од седам кило
метара деонице од Банстола до Срем
ских Карловаца. Како је након послед
њег састанка Система 48 у Инђији,
потврдио председник Општине Вла
димир Гак, ускоро се очекује и свечано
отварање пута.
– Требало је већ да направимо зва
нично отварање, међутим, било је
измене пројекта у једном делу који се
тиче моста. Радови у том делу мора
ју да се ускладе и ревидирају у одно

су на пројекат. Реч је о веома краткој
деоници, ни 100 метара, али отварање
пута за саобраћај мора да сачека да
се и тај део заврши – објашњава Гак
и додаје, да ће деоница за саобраћај
бити пуштена веома брзо.
– Усудићу се да кажем да ће то бити
отприлике за 10, 15 дана максимално.
Пут је завршен и када се реши то пита
ње на мосту, биће и званично отворен.
Гак је навео да је пројекат рекон
струкције пута од Банстола до Срем
ских Карловаца од великог значаја за

све који живе на територији општине
Инђија.
– Сада ћемо имати далеко безбед
нији пут до Новог Сада. Са друге стра
не и бржи, зато што та деоница није
рађена преко 50 година и заиста је
била у катастрофалном стању – иста
као је председник Општине Инђија.
Подсетимо да су радове финанси
рали Влада Војводине и републичка
Дирекција за путеве, и да је њихова
вредност процењена на око 240 мили
она динара.
М. Ђ.
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Баварски и војвођански специјалитети

ДАНИ ВОЈВОЂАНСКО-БАВАРСКЕ КУЛТУРЕ БЕШКА-ФЕСТ

Култура и гастрономија
на једном месту
С
едми Бешка-фест ове
године одржан је другог
викенда у септембру,
тачније 7. и 8. септембра. Дво
дневна манифестација својим
међународним
карактером
и богатим садржајем, приву
кла је велику пажњу медија
и велики број посетилаца. У
Бешку су стигли гости из парт
нерског баварског града Кар
лсхулд који су својом музиком,
ношњама и гастрономским
специјалитетима употпунили
добру атмосферу на манифе
стацији. Поред представни
ка баварског града, у Бешку
је стигао и аутобус са пре
ко 40 туриста који су током
два дана, поред боравка на
Бешка-фест-у, имали прили
ку да се упознају са општи
ном Инђија али и да посете
Крчединску аду, Фрушку гору

и Сремску Митровицу што
је, како каже Маја Бошњак,
директорица Туристичке орга
низације општине Инђија била
њихова жеља.
– Манифестација се доста
промовише, па је број оних
који желе да је посете сва
ке године све већи. Када су у
питању наши посетиоци и њих
је сваке године све више –
каже директорица Туристичке
организације и додаје:
– Могу рећи да смо задо
вољни бројем посетилаца
првог дана. Сви су били оду
шевљени наступом тамбу
рашког састава Равница из
Суботице и свирком рок бенда
Старе куке. Такође, посетио
ци су веома заинтересовани
за гастрономску понуду– каже
Бошњак.
Током главне вечери, у субо

ту 8. септембра, посетиоци
су имали прилику да пробају
баварске специјалитете: беле
и црвене кобасице, леберкез,
баварске переце, куглофе,
баварске торте и колаче, али
и војвођанске специјалитете:
бешчанску кобасицу, шваргле,
џигерњаче, роштиљ, кроф
не, штрудле, пите и салчиће.
Точило се и баварско, домаће
али и занатско пиво, по први
пут ове године.
Подсећамо, повод за орга
низовање оваквог фести
вала у Бешки је то, што ово
село инђијске општине, има
партнерство и дугогодишњу
сарадњу са баварском општи
ном Карлсхулд. Уговор о парт
нерству Бешке и Карлсхулда
потписан је 2010. године од
када се и негује пријатељство
између ова два места.

Представници Завичајног
друштва Стара Бешка иста
кли су да се сарадња између
Бешке и баварске општине, из
године у годину све више раз
вија, те да је недавно стигла
још једна у низу донација.
– Наши пријатељи су ове
године донирали кухињу ОШ
„Браћа Груловић“ и школама у
Инђији. Опет су за ђаке прва
ке донели 1.000 евра и на тај
начин им обезбедили неопхо
дан школски прибор. Посеб
но ми се свиђа, што све више
Немци постају домаћини нама
који долазимо у Карлсхулд на
Розен-фест. Ове године смо
сви били смештени у кућама
код људи из Карлсхулда што
раније није био случај – каже
Душко Лупуровић из Завичај
ног друштва Стара Бешка и
додаје да се родило пријатељ

Карл Хајнц Вендлер
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ство између људи из Баварске
и Бешке.
Карл Хајнц Вендлер, један
од иницијатора партнерства
Карлсхулда и Бешке, бора
вио је и ове године на Бешкафест-у истакавши да је вео
ма задовољан осмогодишњом
сарадњом која се сваке годи
не све више развија.
– Ми смо и ове године уче
ствовали у делу организације
Бешка-фест-а, док су највећи
део посла завршили домаћи
ни. Могу рећи да све одлично
изгледа и да се, као и сваке
године, осећамо врло пријат
но, заиста уживамо – истакао
је Хајнц Вендлер.
Организатори
манифе
стације и ове године били
су Туристичка организација
општине Инђија, Завичајно
друштво Стара Бешка и КУД
„Бранко Радичевић“. Манифе
стација је одржана под покро
витељством Општине Инђија
и Покрајинског секретаријата
за пољопривреду, водопри
вреду и шумарство.
– Манифестација Бешкафест је једна од најзначај
нијих, коју општина Инђија
има. Није у питању само број
посетилаца, већ говори и о
суштинској
мултикултурал
ности која се ретко где може
видети. Уједно, представља
празник међу људима који
долазе из Немачке и оних који
живе у нашој општини– иста
као је Владимир Гак, председ
ник Општине Инђија и додао
да се надају да ће оствари
ти бољу сарадњу са градом
Нојбург на Дунаву, којем Кар
лсхулд административно при
пада.
– Много тога нас везује, пре
свега људи који су се одав
де преселили ранијих година.
Оно што нас данас повезу
је и што ће нас повезивати и
у будућности је река Дунав,
много заједничких пројеката
које можемо као две општине
урадити – закључује Гак.
Владислав
Крсмановић,
заменик покрајинског секрета
ра за пољопривреду, водопри
вреду и шумарство, посетио је
Бешка-фест и том приликом
говорио о значају манифеста
ција.
– Наш секретаријат је ове
године из буџета опреде
лио дупло више средстава
него прошле године за ова
кве и сличне манифестаци
је, што значи да су оне од
великог значаја за промоцију
целе Војводине, али имају и
финансијски значај – истакао
је Крсмановић, обраћајући се
посетиоцима Бешка-фест-а.
М. Ђ.
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ИНВЕСТИЦИЈА У СЕВЕРОИСТОЧНОЈ РАДНОЈ ЗОНИ

Отварање нових
радних места

Потписан уговор о продаји земљишта компанији Миком

Г

рађевинска фирма Миком
д.о.о из Новог Сада
купила је шест хектара
земљишта у североисточној
радној зони (локација 15), што
је озваничено потписивањем
уговора о отуђењу грађевин
ског земљишта у јавној своји
ни у понедељак, 10. септем
бра у згради Општине Инђија.
- Компанија Миком бави се
производњом великих инду
стријских (смештајних) контеј
нера. Те контејнере најчешће
можете видети на граничним
прелазима или градилишти
ма, јер су мобилни и могу се
лако премештати - рекао је
председник Општине Инђи
ја Владимир Гак изразивши
задовољство што је за веома
кратко време стигла осма по
реду инвестиција у тај сремски
град.
- Изградња објекта почеће
ускоро и према најавама инве
ститора, запослиће 150 људи,
а то је најзначајнија ствар за
нашу општину. Ово је осма
инвестиција реализована у

последњих годину и по дана,
чиме не могу да се похвале ни
много веће општине од наше.
Продајом земљишта нашем
инвеститору у локални буџет
„слиће“ се 30 милион
 а дина
ра - каже Гак и додаје да ће у
првој фази реализације инве
стиције биће изграђено 3.000
до 5.000 квадрата производ
ног простора, а већ у следећој
производни погон ће имати до
12.000 квадрата.
- Бенефити су велики, јер
поред чињенице да се стал
но отварају нова радна места,
имаћемо приход у буџету и
кроз разне врсте пореза које
ће овај, али и остали будући
инвеститори плаћати. На тај
начин ћемо у потпуности опо
равити инђијски буџет који је
годинама био презадужен.
Мирко Караћ, власник фир
ме Миком, истакао је да та
компанија на тржишту Србије
послује 25 година у области
индустријске прераде метала.
У новој фабрици сви произво
ди биће намењени извозу.

- Када смо тражили локацију
за нови пројекат, односно про
изводњу индустријских и сме
штајних контејнера (за стано
вање), најбоље услове смо
добили управо овде, у Инђији.
Локална самоуправа на челу
са председником Гаком је
имала јасну концепцију за нас
домаће привреднике, и пону
дила нам комплетно уређену
радну зону - истакао је Караћ
и нагласио да је договор брзо
постигнут.
- Ми смо више него задо
вољни, у Инђији смо прона
шли све оно што нам треба за
пословање, а надамо се да ће
нам општина помоћи и у про
наласку радне снаге поручио
је директор и изразио наду
да ће њихова компанија бити
коректан привредни субјект у
Инђији.
Поред ове инвестиције,
представници Општине Инђи
ја недавно су најавили и деве
ту по реду, а реч је о компанији
која се бави производњом лед
расвете.
М. Ђ.

Уграђен нови филтер у Фармини
Захваљујући новом филтеру знатно ће бити
смањени непријатни мириси, који су долазили из
постројења за производњу хране за кућне љубим
це Фармина у Инђији. Како су истакли представни
ци Одељења за инспекцијске послове, инспектор
за заштиту животне средине редовно контролише
рад филтера за спаљивање отпадних гасова.
– На основу информација, које смо добили од
директора поменуте фирме у Инђији, инсталиран
је филтер, који представља нову технологију у
односу на до сада коришћене филтере – истакао
је на састанку Система 48, начелник Одељења за
инспекцијске послове општине Инђија Бранислав

Мазињанин и додао, да су на нови филтер пове
зана оба индустријска погона компаније Фарми
на.
– Имамо информацију да ће непријатни мириси
бити смањени, а према званичним извештајима и
подацима штетне емисије нема. На основу свих
извештаја које нам достављају, а које добијају од
референтне установе, издувни гасови не прелазе
граничне вредности, те штетних утицаја нема –
истиче Мазињанин и додаје, да се нови филтер
налази тренутно у режиму пробног рада, те да се
очекује да ће за пар дана бити у режиму сталног
рада.

Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“ реализован уз финансијску подршку општине Инђија
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НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Градња новог погона
ДАГ компаније

К

омпанија ДАГ, чији је
власник
Румљанин
Јовица Илић, је поро
дична фирма основана у
Руми 2001. године, а ових
дана су започели радови на
изградњи новог погона који
ће значити и проширење
производње и запошљава
ње нових радника.
Нови погон ће имати 4.450
квадратних метара, а гра
ди се на излазу из Руме ка
Сремској Митровици.
Инвеститор погон гради
на површини од 3,3 хекта
ра, а вредност земљишта и
објекта, без опреме, је око
два милиона евра. Радови
би требало да се окончају до
краја ове године.
Радове је, са директором
фирме ДАГ Дарком Илићем,
обишао и председник румске
општине Слађан Манчић,
који је изразио задовољство
што се ради о домаћој инве
стицији, новом погону поро
дичне фирме и људи који
живе у Руми.
– Очекује се, убудуће,
да се овде запосли додат
них 200 радника и ми то,
као локална самоуп
 рава,
подржавамо. Добро је када
се једна оваква фирма,
која сада запошљава преко
300 радника, шири на здра
вим основама. Поред оних
административних
посло
ва, у смислу брзог издава
ња дозвола, ми смо од њих
добили захтев да им иза
ђемо у сусрет и у овом делу
урадимо канализацију, јер

Обилазак градилишта

овај део није покривен кана
лизацијом. Радове изво
ди „Водовод“, а ми ћемо их
финансирати из општинског
буџета. Зависно од тога за
који се пројекат определимо,
вредност радова на кана
лизацији је од три до пет
милиона динара – истакао је
председник Манчић.
Дарко Илић каже да је при
марно било опредељење,
да се омогуће бољи радни
услови за тренутно преко
350 запослених, али је инве
стиција битна и са станови
шта запошљавања нових
радника.
– Можемо, у оквиру про
ширења послова, примити

Будући изглед погона ДАГ компаније

још око 200 радника. Ком
панија ДАГ је породична
фирма и стопроцентно смо
извозно оријентисани. Ради
мо за две немачке фирме и
производимо горње делове
обуће специјалне врсте: за
полицију, војску, планинаре,
дакле трекинг обућу. Годи
шње са наших производних
трака изађе око 350.000 пари
горњих делова обуће – каже
Дарко Илић.
Он је додао да захваљу
је локалној самоуп
 рави на
доброј комуникацији и помо
ћи у прикључењу на канали
зацију.
– То је битно, јер је то обје
кат у којем ће ускоро радити

400 људи – каже Илић.
На терену је био и дирек
тор ЈП „Водовод“ Слободан
Станић који каже да би уско
ро требало да се уради про
јекат канализације, пошто је
нови објекат већ прикључен
на водоводну мрежу.
– Предвиђена цена радо
ва је од 3,5 до пет милио
на динара, а очекујем да ће
пројекат бити веома брзо
урађен – рекао је Слободан
Станић.
Имајући у виду отварање
нових погона, број незапо
слених у румској општини
се смањује и тренутно изно
си око 3.800, а међу њима је
1.550 лица старости од 55 до
65 година.
– То је и категорија са
којом тренутно имамо најви
ше проблема када је запо
шљавање у питању. Има ту
и велики број људи који и
не траже посао, него су на
евиденцији због остварива
ња неких права, на пример
због здравствене књижице.
Имамо и преко 1.000 прима
лаца социјалне помоћи, неки
међу њима и раде у сивој
зони, али стварно можемо
рачунати на око 1.000 људи
расположивих за одређене
радове, зависно од тога који
су радници инвеститорима
потребни – сматра Слађан
Манчић.
С. Џ.
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ДОБРИНЦИ

Равномерно улагање
у град и села

Р

адови на сређивању фасаде згра
де у којој се налазе вртић и простор
за предшколце, просторије Месне
заједнице и Месне канцеларије Добрин
ци, као и фудбалски клуб су окончани.
Подсетимо, зграда се налази у самом
центру села и била је у прилично лошем
стању, тако да је локална самоуправа
обезбедила средства за њено сређива
ње, а радови су започели 24. августа.
Председник румске општине Слађан
Манчић и начелник Општинске управе
Душан Љубишић су били у Добринцима
6. септембра када су планирани радови
били при самом крају.
– Ови радови подразумевају комплет
ну реконструкцију фасаде зграде са
лимарским радовима, а ми на овај начин
спроводимо нашу политику равномерног
улагања у град и села. Поготово што у
селима све битне зграде у којима су сме
штени МЗ или канцеларије, вртићи,
амбуланте, домови културе треба да
лепо изгледају, јер представљају нашу
општину, као и оне у граду – сматра Сла
ђан Манчић.
Вредност ових радова је нешто преко
милион динара, али је Савет МЗ Добрин
ци упутио локалној самоуправи и додат
ни захтев да се и фасада зграде тзв.
новог Дома културе која је сазидана кра
јем осамдесетих година прошлог века,
доврши.
– Овај објекат од тада стоји тако недо
вршен па смо ми одвојили додатних
пола милиона динара да се и та фасада
уреди, а самим тим улепша и изглед цен
тра села. Издвојили смо и 300.000 дина
ра за уређење унутрашњости цркве.
Дакле, битно нам је да су и објекти у
селима, а не само граду, уређени, без
обзира што у последње време „градска

Додатни радови на фасади зграде новог Дома културе

елита“ има неке примедбе везано за уре
ђења наших села. Срећом што их је
мало – истиче Слађан Манчић.
– Ови радови су изузетно важни за
нас, поготово што се у овој згради нала
зе и мала деца. У вртићу имамо 30 деце,
али и 15 предшколаца. Има још доста
објеката које ваља реновирати, а најви
ше средстава захтева обнова зграде
старог Дома културе у самом центру –
каже Мирко Честић, председник Савета
МЗ Добринци, који истиче добру сарад
њу са локалном самоуправом.
Боравак у Добринцима први човек

румске општине је искористио и да наја
ви радове у Павловцима, где ће се ради
ти тотална реконструкција два објекта у
центру– зграда где се налазе МЗ и Месна
канцеларија, Дом здравља и школа и то
како фасаде, тако и унутрашњости.
– То нам дозвољава наша финансиј
ска ситуација, а врло брзо ћемо расписа
ти и тендер за уређење градских фасада
које ћемо финансирати заједно са стам
беним заједницама у тим зградама и већ
имамо 14 захтева за ова средства – каже
председник Манчић.

С. Џ.

ЈП „ГАС – РУМА“: СПРЕМНИ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ

Поскупљење не пре новембра
ЈП „Гас-Рума“ спремно
дочекује предстојећу грејну
сезону. Извршени су потпуни
прегледи гасних инсталација,
комплетна опрема укључују
ћи и возила је спремна, еки
пе свакодневно дежурају и
решавају одмах све проблеме
који се појаве.
Свакако да грађане, пред
сваку нову грејну сезону, нај
више интересују цене. Про
шла година је била повољ
на, јер су цене кориговане на
ниже, али ове се најављује
поскупљење гаса.
– Улазна цена је прилично

скочила и ми чекамо од Аген
ције за енергетику одобре
ње за повећање цена, да ли
ће и када бити одобрено не
знам. Цене су скочиле пре
ко 28 процената, тако да ће
предуз еће бити у незавидној
ситуацији ако нам се не одо
бри поскупљење цене гаса.
Процентуално, тражили смо
нешто мање повећање од
овог процента зато што је
долар пао. Решење очекује
мо, али ми имамо и обавезу
да месец дана раније обаве
стимо грађане о повећању
цена. Реално нам треба два

Рада Маравић

месеца за поштовање проце
дуре, тако да цена не може ни
бити повећана пре 1. новем
бра – истиче Рада Маравић,
директор ЈП „Гас-Рума“ .
По његовим речима, репро
грам свакако остаје.
– Надам се да ће бити
још повољнији за потроша
че, односно да ће се смањи
ти износ који се одмах плаћа,
било је 70:30, а идемо најве
роватније на однос 60:40 –
каже Маравић.
Ово јавно предузеће гасом
снабдева румску и иришку
општину. 
С. Џ.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Успешан рад јавних предузећа

П

ланови и програми
рада за 2019. годину
две установе културе Градске библиотеке „Атана
сије Стојковић“ и Културног
центра „Брана Црнчевић“
усвојени су на 62. седници
Општинског већа која је одр
жана 6. септембра.
Директорка
Културног
центра Тања Слепчевић је
истакла да ће се и следе
ће године активности одви
јати кроз устаљене обли
ке – позоришни, филмски,
музички и ликовни програм,
а да је циљ да се задржи
ниво квалитета програма
из ранијих година, на које је
румска публика навикла.
– Ово се посебно односи
на позоришни програм, јер
су нам до сада гостовале
квалитетне и хит представе,
које је пратило сваки пут око
700 гледалаца, дакле, увек
смо имали пуну велику салу.
Исто важи и за наш музич
ки програм, посебно Чај у
8 који је наш бренд и сваки
концерт је пратило око 100
гледалаца, не само из Руме
– истакла је директорка
Слепчевић.
Пред великим изазовом,
да задржи своју читалачку
публику, налази се Градска
библиотека јер, како каже
директор Жељко Стојано
вић, све мање младих чита,
тако да су им највернији
читаоци-пензионери.

Седница Општинског већа Рума

– Жеља нам је, а то ради
мо и кроз бесплатне члан
ске карте за све основце
у румској општини, да од
малих ногу негујемо љубав
и интерес за књигу, а у томе
нам помаже и локална
самоуправа која то финан
сира. Ми тренутно имамо
око 11.000 чланова, али је
зато активних чланова, који
узимају књиге и читају, тек
негде изнад 3.000. Зато ми
бринемо о сваком детету
румске општине, без обзира
да ли је из села или града.
Дакле, криза читања која
постоји у нашем друштву,
може се превазићи само
усмерењем ка најмлађима,

њих научити да што чешће
долазе у библиотеку – каже
Жељко Стојановић.
Чланови Општинског већа
су на овој седници дали и
сагласност на одлуке над
зорних одбора три јавна
предузећа о расподели
добити, која је остварена у
прошлој години.
Тако је ЈП „Гас – Рума“
остварио нето добит од 27
милиона динара, од чега ће
70 процената, или скоро19
милиона, бити уплаћено
румској општини као осни
вачу, а преостали износ ће
бити искоришћен за повећа
ње основног капитала пред
узећа.

По завршном рачуну ЈП
„Стамбено“ је остварило
добит од око 1,9 милион
а
динара, а по истој пропор
цији, јер је тако регулисано
општинском одлуком, дели
се та добит на општину и
јавно предузеће, као и у
случају ЈУП „План“ које је
остварило добит од 357.645
динара. Део средстава који
остаје фирми биће усмере
но за набавку опреме.
Донета је и одлука да се
приступи промени Статута
Општине Рума, како би се
он ускладио са Законом о
изменама и допунама Зако
на о локалној самоуправи.
С. Џ.

ДОМ ЗДРАВЉА

Превентивни прегледи

Ј

една од основних делатности
румског Дом здравља су превен
тивни прегледи који се организују
на територији целе румске општине.
Током септембра и октобра биће
настављене превентивне активности
Центра за превенцију, који ће спрове
сти бесплатне прегледе и то мерење
телесне масе, висине, обима струка,
БМИ, мерење артеријског крвног при
тиска, шећера у крви, попуњавање
упитника за процену ризика за дијабе
тес тип 2, као и скрининг на депресију.
– Радићемо и мерење густине
костију на пети, употребом ултразвуч
не остеодензитометрије. Пацијентки
ње од 50 до 69 година ће имати
могућност да закажу скрининг-пре
глед на мамографу, којим се врши

рано откривање рака дојке, а уколико
дуже времена нису биле код гинеко
лога имаће могућност да закажу и
гинеколошки преглед – каже дирек
торка Дома здравља др Јелена Стоја
нац Мрачевић.
Превентивни прегледи ће, према
сачињеном програму, бити обављени
18. септембра у Краљевцима, 20. сеп
тембра у Стејановцима, 2. октобра у
Вогњу, два дана касније у Павловци
ма, а 9. октобра у Кленку. У Путинци
ма ће се преглед обавити 11. октобра,
у Жарковцу 16. октобра, два дана
касније у Доњим Петровцима и 23.
октобра у Малим Радинцима. Сви
прегледи ће бити реализовани од
осам до 11 часова.

С. Џ.

Др Јелена Стојанац Мрачевић

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
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РУМА ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

Нови циклус партиципативног
буџетирања

Ч

етврти циклус партиципативног
буџетирања у румској општини
започиње 14. септембра, па је тим
поводом 7. септембра, одржана конфе
ренција за новинаре у Градској кући како
би се представили реализовани и пројек
ти који ће се завршити до краја ове годи
не, а које су предложиле локалне зајед
нице или појединци у претходна три
циклуса. Уједно, румска општина је, после
пилот-пројекта, наставила да доследно
грађане укључује у креирање буџета,
поставши тако и пример добре праксе у
овој области, а што новим законским
одредбама постаје императив свих
локалних самоуправа.
Кроз овај процес у претходном периоду
је уложено око 41 милион динара -у
првом процесу издвојено 3,8 милиона
динара за три пројекта – столарија у
јаслицама у „Полетарцу“, теретана на
отвореном и трим-стаза и мобилијари у
Борковцу. За други је било издвојено 21,8
милион
 а динара и ту су реализовани и
пројекти од значаја за више локалних
заједница, као што је пешачко-бицикли
стичка стаза Жарковац - Путинци, орма
рићи за ђаке у ОШ „Вељко Дугошевић“,
реконструкција Бродића Паркића, Аван
тура-парк за децу у објекту „Коцкица“ и
уређење центра Хртковаца прва фаза. За
трећи процес је издвојено 15 милион
а
динара.
И број оних који су гласали за пројекте

Најава новог циклуса партиципативног буџетирања

је повећаван тако да је прошле године
било укључено највише, преко 3.000 гра
ђана.
– За ову годину смо имали пет пројека
та: јавна набавка за мобилијаре за децу у
селима је у току, изградња лифта за стара
и инвалидна лица у Дому здравља биће
за десетак дана, јавна набавка за уређе
ња центра Платичева је у току, ускоро се
расписује и јавна набавка за уређење
центра у Вогњу, док је потписан уговор за
набавку школских ормарића за све град
ске школе и ускоро очекујемо њихову
испоруку – истакао је Драган Косановић,
шеф Одељења за локални економски

развој и председник Комисије за реализа
цију партиципативног буџетирања.
Како смо најавили, прикупљање нових
пројеката за наредни буџет започиње 14.
септембра, а предлози се достављају у
просторијама Општинске управе, у свим
месним канцеларијама у граду и селима,
те
елект ронс ки
на
адрес у
партиципативно@рума.рс све до 24. сеп
тембра, док ће 3.октобра бити објављена
коначна листа изабраних пројеката за
које ће се после гласати. Они који добију
највише гласова биће укључени у општин
ски буџет за наредну годину.
С. Џ.

ИРИГ

Пударски дани 13. септембра

С

ваког трећег викенда у
септембру у Иригу се
организује
туристич
ко- привредна манифестација
Пударски дани, која је посве
ћена пудару, чувару виногра
да, али и грожђу и вину, као
и развоју виноградарства.
Манифестација је први пут
организована, сада већ дале
ке 1993. године што значи да
се овог 13. 14. и 15. септембра
организује по 26. пут.
Пударски дани имају сво
ја традицион
 ална такмичења
и дешавања – бербу грожђа,
пударски фруштук, избор
господара Пударских дана,
дефиле фењера од бундева
и маскенбал, што је резерви
сано за најмлађе учеснике, а
ту су и сремски колачи, кон
церти, али и избор најбољег
винограда, винског подрума,
најбољих вина и ракије, најте
жег грозда, најукуснијег срем
ског колача и пилећег папри
каша.

Прошлогодишњи Пударски дани

Пударски дани почињу 13.
септембра у 18 часова отва
рањем на Рибарском тргу Сај
ма вина, а у 21 час је наступ
познате групе Хари Мата
Хари.
У петак је планирана одр
жавање ревије Дете и пас у
Градском парку, у организаци
ји Кинолошког друштва Ириг,
потом дефиле фењера од

бундева и маскенбал у којем
учествују иришки малишани.
У 18 часова ће бити и прогла
шење победника за најбоље
ликовне и литерарне радо
ве на тему грожђа и пудара,
маски и фењера од бундева,
наступ фолклорних ансамба
ла и на крају тог дана, концерт
Душана Свилара и бенда
Апсолутно романтично.

Последњег дана ове мани
фестације биће организовање
такмичење у кувању пударског
паприкаша, продајна изложба
сремских колача, дечја пија
ца у организацији ДУ „Дечија
радост“, следи наступ дечјих
фолклорних друштава из Вој
водине под називом Војво
ђанска традиција, а потом и
финале манифестације у 17
часова и 30 минута – прогла
шење победника за најбољи
паприкаш, најбоље уређен
вински подрум, најбоље уре
ђен изложбени штанд, најбо
љи виноград, најтежи грозд,
најбоље вино и ракију.
Овогодишњи 26. Пударски
дани биће завршени концер
том Ане Кокић.
Организатори ове вели
ке манифестације су Дру
штво Ирижана у сарадњи са
Општином Ириг, Туристичком
организацијом, Асоцијацијом
за развој Општине Ириг и Кан
целаријом за младе.
С. Џ.
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Кредитом до
капиталних пројеката

Седница Општинског већа

У

четвртак,
6.
сеп
тембра одржана је
седница
Општин
ског већа у Шиду. Чланови
Општинског већа између
осталог разматрали су и
утврдили предлог реше
ња о усвајању Извештаја о
остварењу прихода и при

мања и извршењу расхода
и издатака Одлуке о буџету
Општине Шид у периоду од
1. јануар
 а до 30. јуна 2018.
године. Поред тога разма
тран је и Предлог Одлуке
о изменама и допунама
Одлуке о буџету Општине
Шид за 2018. годину. Раз

логе за доношење овакве
одлуке образложила је
Јадранка Недић, руководи
лац за финансије Општин
ске управе.
– Увећана висина пла
нираних расхода за плате
индиректних
корисника,
ради се о предшколској

установи „Јелица Стани
вуковић Шиља“, мења се
план финансирања, тако
ђе увећава се структура
средстава
опредељених
за органе у којима су одре
ђени функционери разре
шени и који имају право
на накнаду по разрешењу

КОМЕМОРАТИВНИ СКУП У ЈАМЕНИ

Дан сећања

П

оводом
76.
годи
шњице од страдања
мештана Јамене у
логору Јасеновац, у субо
ту, 8. септембра одржан је
комеморативни скуп у Јаме
ни. Наиме, 8. септембра
1942. године из овог села,
које је тада имало око 3.000
становника у злогласни
логор у НДХ-а одведено је
409 Јаменчана, а њих 363 у
њему је и скончало. Учени
ци ОШ „Филип Вишњић“ из
Моровића, подручно одеље
ње у Јамени, били су актив
ни учесници овог догађаја.
Током преподнева положи
ли су венац у реку Саву и
на тај начин је почело обе
лежавање овог догађаја.
Скромном скупу су поред
ученика, присуствовали и
представници
СУБНОР-а
из Сремске Митровице,
Шида, представници локал

не самоуправе, мештани,
свештенство. У овом најуда
љенијем селу општине Шид,
чине све да се не забораве
жртве Другог светског рата,
као и њихов допринос у бор
би против фашизма. Сећа
ња на овај догађај не бледе
ни после толико година, па
тако Милош Јовковић, при
ча о свом оцу Обраду, који
је био заточеник овог логора
и један од срећника који је
све то и преживео:
– Мој отац био је у тој групи
која је 8. септембра отерана
у Шид, па у Сремску Митро
вицу и онда у логор Јасе
новац. Тамо је био две и по
године, можда га је спасло
то што је по занимању био
столар. Док су им требали
мајстори, било је и наде да
ће се живети. И док су били
на терену, тројица логора
ша, међу којима је био и мој

Дан сећања у Јамени

отац, успели су да успоста
ве партизанску везу и оду
у партизане. Вратио се по
завршетку Другог светског
рата. Перо Пајић је председ
ник Месне заједнице која је
и организовала овај скуп:
– Сваке године обележа
вамо овај дан, желећи на тај
начин да негујемо сећања

на наше Јаменчане. Од 409
одведених у Јасеновац, вра
тило се само њих 46. Мита
Аврамов, члан Општинског
већа, положио је венац на
споменик у центру села.
– Да се овај дан не забо
рави! Јамена је село где је
велики број мештана убије
но, што у логору, што у бор
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са функције (Општинско
веће). Следећи разлог је
увећање постојећих апро
пријација за износ до сад
трансферисаних средста
ва у овој буџетској години
сразмерно до сад закљу
ченим уговорима о јавним
набавкама и реализацији
капиталних објеката током
ове године. Једна од тача
ка дневног реда, била је
измена извора финансира
ња капиталних пројеката у
наредном периоду, па је и
те изворе требало ускла
дити са Одлуком о буџе
ту. Капитални објекти су
изградња водоводне мре
же у Бикић Долу и Привиној
глави,
инфраструктурно
опремање зоне Адашевци,
пројектна
документација
за реконструкцију у Улици
Цара Душана, стаза здра

вља на Липовачи. Општина
ће се за реализацију ових
пројеката задужити у изно
су од 72 милиона дина
ра, која ће се повлачити у
наредном периоду од 12
месеци и отплата ће бити у
периоду од пет година.
– На седници је разма
тран и Предлог Кадровског
плана Општинске управе,
Општинског правобрани
лаштва и стручних служби
Општине Шид за 2018.
годину, као и Нацрт новог
Статута Општине Шид.
Општинско веће разма
трало је Предлог Одлуке
о изменама и допунама
Одлуке о начину оствари
вања права материјалне
помоћи деци, ученицима
и студентима са терито
рије шидске општине. На
седници Општинског већа,
између осталог, разматра
ни су Извештаји о реали
зацији годишњих Програма
пословања за период од 1.
јануара до 30. јуна текуће
године, јавних комуналних
предузећа Јавна расвета,
услуге и одржавање, Водо
вод, Стандард и Завод за
урбанизам, као и допуне
програма ЈКП Јавна расве
та, Водовод и Стандард.
Општинско веће утврди
ло је Предлог Одлуке о оту
ђењу гаража из јавне своји
не Општине Шид.

бама. Село је преполовље
но. Ово је дан сећања на
борбу против фашизма.
Председник општинског
одбора СУБНОР-а Шид
Јовица Степанић, истакао
је важност обележавања
оваквих догађаја из Другог

светског рата. Важно је и да
нове генерације наставе са
овом традицијом и да се ови
догађаји не забораве. По
полагању венаца, одржан је
краћи уметнички програм у
коме су учествовали учени
ци тамошње школе.

Јадранка Недић
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Некад је мало
тако много

Предраг Вуковић са децом

П

редседник
Општине
Шид Предраг Вуковић,
другу годину за редом
организовао је пријем за децу
ратних војних инвалида. У
понедељак, 10. септембра у
сали општинске зграде одр
жан је пријем на коме су деци
подељени пригодни поклони.
С обзиром на то да се ради
о школској деци и поклон је
био примерен, у виду прибора
за наставу. На списку је било
двадесет и осам ученика, али
због обавеза у школи сви нису
могли да присуствују пријему,
па су их заменили родитељи.
Председник Предраг Вуко
вић поводом овог сусрета је
истакао:
– Трудићемо се да и у
будућности помажемо што
више можемо јер је то и наша
обавеза. Желим деци срећан
почетак нове школске године
– рекао је Вуковић.
Међу ученицима који су
добили школски прибор био
је и Никола Царевић, уче
ник седдмог разреда основне

Никола Царевић

школе у Адашевцима.
– Много ми значи овај при
бор који сам добио. Има све
сака, оловака перетоница –
каже Никола.
Славко Муслић, секретар
Удружења ратних војних инва
лида Општине Шид је рекао:
– Хвала председнику Пре
драгу Вуковићу што је и ове
године помогао нашу децу јер
се сматрамо социјалним слу
чајевима. Али, има добрих
људи који могу да помогну.
Ово је за Општину мали гест,
а за нас велики. Ово је дру
ги пут да се додељује школ
ски прибор, што је резултат
добре сарадње са председни
ком Вуковићем. Држава није
дефинисала наш статус. И
поред тога надамо се бољим
данима – рекао је Славко
Муслић.
На овај начин се показу
је брига и пажња према деци
ратних војних инвалида како
би им се олакшало школова
ње.
Д. Попов

Славко Муслић

Пројекат „ШИДСКА ТРИБИНА: ОД СРЕДЕ ДО СРЕДЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Шид.
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Сећање на
жртве ратова
Сремска Митровица проте
клог викенда је одала почаст
својим жртвама погинулим у
два светска рата. У суботу, 8.
септембра, обележена је 104.
годишњица Битке на Легету,
а тим поводом, у организаци
ји Центра за културу Сирмију
март, на овој локацији одржан
је парастос и света литургија,
а представници локалне само
управе и бројни Митровчани
одали су почаст жртвама Првог
светског рата и присетили се
наше историје.

Дан после, у недељу, 9. сеп
тембра, на Спомен гробљу је
свечано обележено 76. година
од масовног стрељања Срема
ца у Другом светском рату, 1942.
године. Свечаност је почела
светом литургијом, након чега
су представници локалне само
управе, на челу са помоћником
градоначелника Бранком Јако
вљевићем, као и представници
бројних борачких организација
и Војске Србије положили вен
це у знак сећања на страдале.

Н. М.

ЈКП ВОДОВОД

Радови у
Железничкој
улици
Још један велики инфра
структурни пројекат изградње
нове саобраћајнице упослио је
и раднике ЈКП Водовод. Реч је о
Железничк ој улици у којој
митровачки Водовод изводи
радове у складу са динамиком
посла других извођача. У току
су завршни радови у делу улице
од Дома Восјке до нове кружне
раскрснице.
Радови су обухватили рекон
струкцију једног дела водоводне
мреже, у оквиру којег је поста
вљен полиетиленски цевовод
пречник а 110 милиметара, у
дужини од око 300 метара.
Истовремено, са друге стране
улице, у истој дужини изграђен
је нов секундарни вод, као и
нова чворна места. У току је
реконструкција кућних прикљу
чака.
Завршена је и изградња кана
лизационе мреже са шахтовима
и кућним прикључцима. Дужина
трасе на којој се одвијао овај
посао је такође око 300 метара.

12. SEPTEMBAR 2018.

Сирмијум угостио
250 археолога

Г

рад Сремска Митрови
ца прошлог четвртка,
6. септембра, доче
као је 250 археолога из
свих крајева света, који су,
као учесници 24. Светског
Лимес конгреса, који се ове
године одржава у Београду,
приликом обиласка архео
лошких налазишта широм
Србије, дошли и у антички
Сирмијум. Том приликом,
у Градској кући у Сремској
Митровици за њих је упри
личен пријем код заменице
градоначелника Светлане
Миловановић.
Миловановићева је изра
зила задовољство прили

Светлана Миловановић

ком да угости ове светски
признате археологе.
– Теме које их интересују
су везане за Рим, тако да их
је пут нанео и у наш град,
Сирмијум. Обишли су Цар
ску палату и Музеј Срема,
а угошћени су и у Градској
кући. Искрено се надам да
ће из Сремске Митровице
понети лепе успомене и
искористити свој утицај да
подигну Сирмијум на свет
ској мапи римског културног
наслеђа – рекла је Светла
на Миловановић.
Др Стефан Поп Лазић са
Археолошког института у
Београду, који је, између

Стефан Поп Лазић

осталог, и један од кључ
них људи на археолошким
ископавањима која се врше
на локалитету Глац, изја
вио је да Лимес конгрес
окупља археологе који се
баве истраживањем грани
ца Римског царства.
– До сада смо имали
неколико
организованих
екскурзија, а ова је посве
ћена делу лимеса на тери
торији Паноније, односно
овде у Срему. Као логичан
крај екскурзије дошли смо
у Сремску Митровицу, у
Сирмијум, престоницу Рим
ског царства током четвр
тог века. Светски археоло
зи, али и сви други људи
широм света, много више
знају о значају Сирмијума
и свега онога што се нала
зи испод данашње Сремске
Митровице, него, нажалост
ми, који смо становни
ци Србије – рекао је Поп
Лазић.
Судећи по реакцијама
археолога који су у Срем
ској Митровици на овај
начин прихваћени и уго
шћени, могло се закључити
да им је задовољство што
су имали прилику да оби
ђу једну, археолошки веома
значајну, римску престони
цу.
Н. Милошевић

M NOVINE
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АГЕНЦИЈА ЗА
РУРАЛНИ РАЗВОЈ

ЗНАЧКЕ И ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА ВОЈНИКЕ

Сајам привреде
у Модричи

Одговорни према
својој земљи и себи

У

четвртак, 6. септембра
у Градској кући упри
личена је свечаност на
којој су додељене захвални
це Отаџбине и значке војни
цима, момцима и девојкама,
који су добровољно служили
војни рок са оружјем, у пери
оду од 2011. до 2016. године
са територије целог Срема.
У присуству представника
Града Сремска Митровица
и свих општина у Срему,
Министарства одбране и Вој
ске Србије, као и родбине и
пријатеља војника, уручено
је 250 захвалница. Свеча
ност су организовали Центар
Министарства одбране и Град
Сремска Митровица.
– Имамо коректан одзив на
добровољној основи. Они су
сада војни обвезници и спа
дају у резервни састав. Тре
нутно је овде присутан 131
војник, остали нису могли да
дођу због својих задатака.
Преко 70 војника ради по уго
вору и налази се у јединицама
Војске Србије на задацима.
За добровољно служење вој
ног рока се јављају сами, дођу
код нас и попуне обрасце,
потом се упућују на лекарске
прегледе. Један контигент је

Зоран Лемал

послат 1. септембра у Сом
бор на обуку, а следећи конти
гент иде 1. децембра, рекао је
Зоран Лемал, начелник Цен
тра Министарства одбране за
локалну самоуправу Сремска
Митровица.
Млађи водник Александар
Мишков из Лаћарка, који ради
као војни полицајац у Коман
ди ратног ваздухопловства у
Земуну је са 19 година добро
вољно одслужио војни рок.
– У Војној полицији сам
од 2012. године, са својих 20
година сам почео да радим.
Оно што ме је подстакло да
служим војни рок је љубав
према нашој држави, патрио
тизам. Било је лепо искуство,
о ком нико не може ништа
да зна, док кроз то не про
ђе. Добра је школа за убуду
ће, људи ту стекну одређене
навике и науче другачије да
гледају на неке ствари, тако
да војни рок свакако треба
одслужити. Мишков додаје,
да се није дуго двоумио у вези
тог корака и да га је породица
подржала.
– Одувек су грађани Сре
ма имали велико поштовање
према припадницима Војске
Србије и са великим задовољ

Александар Мишков

ством је Град Сремска Митро
вица домаћин данашњег
догађаја. Више од 250 људи
са простора Срема, момака
и девојака, су се у претходне
четири године добровољно
пријавили за служење војног
рока. Желимо, кроз ову свеча
ност, да им укажемо посебно
поштовање као и да пошаље
мо добар пример како млади
људи треба да се одговорно
понашају према својој земљи
и према себи самима, рекао
је председник Скупштине Гра
да Томислав Јанковић и иста
као да се кроз 250 људи поди
же борбена готовост наших
оружаних снага
– Посебно задовољство
представља то што је велики
број њих пронашао своје рад
но ангажовање у Војсци Срби
је, Министарству унутрашњих
послова, а верујем да ће и
остали послодавци из нашег
града и целог Срема увек
давати предност таквим мла
дим и одговорним људима.
Датум свечаности је ода
бран по плану и програму
Министарства одбране, пово
дом обележавања 104 године
од битке на Легету.
Т. С.

Томислав Јанковић

Агенција за рурални развој
Града Сремска Митровица
имала је своје представнике
на Сајму привреде у Модри
чи, од 6. до 7. септембра. На
овој дводневној привредној
манифестацији учешће је узе
ло 220 излагача из Србије,
Хрватске, Републике Српске,
Федерације БиХ и Брчко
дистрикта. Сајам је организо
ва ла
Раз вој на
аген ци ја
општине Модрича, под покро
витељством општине и уз
подршку Владе Репбулике
Српске.
На Сајму су били изложени
индустријски и занатски про
изводи, прехрамбени и произ
води кућне радиности, одржа
на модна ревија, као и изло
жба пољопривредних произ
вода, пољопривредне меха
низације, стоке и ситних
животиња.
Пчеларство Тонда, односно
млади пчелар Драган Мајкић
из Сремске Митровице, пону
дио је мед и различите произ
воде од меда, као и пчеларску
опрему, док су жене из Златног руна Сирмиума предста
виле своје производе од вуне,
направљене традиционалном
техником пустовања.
Овом акцијом Агенција
наста вља
са
подр шком
митровачким произвођачима
у учешћу на домаћим и међу
народним сајмовима и мани
фестацијама, а у циљу про
моције потенцијала митро
вачког руралног подручја.

МЗ БЛОК Б

Одржан шести
Дечији дан
Месна заједница Блок Б, у
сарадњи са Удружењем „Кра
љевина Србија“ и Завичајним
удружењем „Мањача“, а под
покро ви тељ ством
Гра да
Сремска Митровица, органи
зовала је шести по реду Дечи
ји дан. Манифестација је одр
жана на игралишту поред
зграде Месне заједнице.
Митровачки малишани, као
и бројни мали гости, могли су
овом приликом да проведу
дан у дружењу са својим
вршњацима и уживају у бога
том програму који је за њих
приређен. Поред фолклорних
наступа и музичког програма,
малишани су могли да се так
миче у скакању у џаку, као и у
ношењу јаја у кашики. Н. М.
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СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ
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НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ И ПРОФЕСОРИ

Бесплатни уџбеници за прваке
И
зрек ом јужноафричк ог
политичара, револуцио
нарног вође и државника
Нелсона Мандела Образова
ње је најмоћније оружје које
можете употребити да про
мените свет, започео је све
чани пријем у организацији
општине Стара Пазова пово
дом награђивања најуспешни
јих ученик а старопазовачких
основних и средњих школа.
Општина Стара Пазова је и
ове године за најбоље ученике
припремила пригодне награде,
те за ове намене определила
два милиона динара. У девет
основних школа, три средње
школе и ШОСО „Антон Скала“
награђено је 97 ученика, носи
оца Вукове дипломе, међу
којима је и 15 најбољих учени
ка генерације: Неда Ћетојевић
(ОШ „Бошко Палк овљевић
Пинки“ Стара Пазова), Тамара
Гендељацки (ОШ „Симеон
Араницки“ Стара Пазова“),
Марко Костић (ОШ „Растко
Немањић – Свети Сава“ Нова
Пазова), Исидора Илић (ОШ
„Вера Мишчевић“ Белегиш),
Софија Родић (ОШ „Слободан
Савковић“ Стари Бановци),
Ела Балаж (ОШ „Херој Јанко
Чмелик“ Стара Пазова), Теодо
ра Николин (ОШ „Милан
Хаџић“ Војка), Вања Сладако
вић (ОШ „23. Октобар“ Голу
бинци), Милица Панчић (ОШ
„Никола Тесла“ Нови Банов
ци), Милана Скопљак и Јован
Јовановић (ШОСО „Антон Ска
ла“ Стара Пазова), Марио
Домоњи (Техничка школа Ста
ра Пазова), Дејан Станчевић и
Игор Миросављевић (Гимнази
ја „Бранко Радичевић“ Стара
Пазова) и Милан Тот ( ЕТШ
„Вук Караџић“ Стара Пазова).
Сви они награђени су модер
ним Таблет мобилним уређа
јем, екстерном батеријом за
пуњење мобилних уређаја и
похвалницом. Током претход
не школске године 170 ученика
освојили су нека од прва три
места на међународним, репу
бличким и окружним такмиче
њима.
Ученице Гимназије „Бранко
Радичевић“ оствариле су нај
већи успех освојивши прво
место на међународном так
мичењу у одбојци, у категорији
екипно на Светском првенству
одржаном у Чешкој. Сваки
члан екипе награђен је са по
7.000 динара. Поред тога, уче
ници старопазовачке Гимнази
је освојиле су друго место на
међународном такмичењу у
кошарци у категорији екипно

Ђорђе Радиновић посетио ђаке

на Светском првенству у
кошарци три на три, које је
одржано у Београду, а сваки
члан екипе награђен је са по
6.000 динара.
Један ученик који је освојио
друго место на међународном
такмичењу у категорији поједи
начно, награђен је са 8.000
динара, док су два ученика у
истој категорији за освојено
треће место на мађународним
такмичењима добили по 7.000
динара. Осам ученика који су
на републичким такмичењима
освојили прва места добили су
по 7.000 динара, исто толико
ученик а за освојено друго
место добили су по 6.000
динара, док је 19 ученика за
освојено треће место на репу
бличким такмичењима добило
по 5.000 динара. У екипној
категорији на републичким так

мичењима за освојено прво
место награђено је 22 ученика
са по 5.000 динара, за друго
место награђен је 21 ученик са
по 4.000 динара, док је за
освојено треће место са по
3.000 динара награђено 35
ученик а. Тридесет ученик а
који су освојили прво место на
окружним такмичењима доби
ли су по 4.000 динара.
Поред ученика, награђено је
56 наставника ментора, те су
као награду за свој рад с уче
ницима добили по 5.000 дина
ра, а пажљиво одабраним
енциклопедијским издањима
награђено је 14 одабраних
просветних радника и васпита
ча. За најбољег директора
проглашен је Бошко Милоје
вић из Основне школе „Слобо
дан Савк овић“ у Старим
Бановцима.

Уручивање награде ученицима

Награђе најбољима уручи
ли су представници општин
ског руководства на челу са
председником општине Ђор
ђем Радиновићем који је под
сетио на мере које руковод
ство пружа у области образо
вања.
– Годинама уназад регреси
рамо превоз ученика и студе
ната до њихових образовних
установа, 40 посто од цене
месечне карте за превоз
општина обезбеђује за сред
њошколце и студенте који
путују ван територије општи
не, а 80 посто од цене месеч
не карте за школарце који
путују између насеља унутар
општин е.
Трад иц ио н алн о
купујемо и опремамо све
наше ђаке прваке школским
уџбеницима и неоходним при
бором, а у сарадњи са Патри
јаршијом Српске православне
цркве сваке године награђује
мо одличне ученике петнае
стод невн им
едук ат ивн им
путовањем на грчко оствро
Крф. Пружамо подршку мла
дим талентима, односно сту
дентима који имају просек
оцена преко девет, те им
додељујемо новчана средства
путем конкурса, и тако сваке
године у просеку 60 студената
са територије општине добије
по 60.000 динара. – подсетио
је Радиновић.
Почетак школске године био
је у знаку доделе бесплатних
уџбеника и школског прибора
свим ђацима првацима којих
је у девет основних школа
646, што је мање у односу на
претходну школску годину. За
ове намене општина је издво
јила 4.800.000 динара.
С. Станковић
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САОБРАЋАЈ

ЦРВЕНИ КРСТ

Више страдалих
бициклиста

Безбедно до школе

Од почетка ове године у саобраћајним
незгодама на подручју општине Стара
Пазова погинуо је један бициклиста, а
повређено је десет за разлику од прошле
године када није било настрадалих. Надле
жни апелују на све бициклисте да користе
саобраћајне површине које су намењене за
вожњу бицикла, да ноћу и дању у условима
смањене видљивости обавезно користе
светла, да не конзумирају алкохол док
управљају бицикловима, а препорука је да
приликом вожње ван насељенеог места
возачи бицикла користе светлоодбојне
прслуке.
Приликом кретања ноћу и у условима
смањене видљивости, бицикл мора имати
упаљено једно бело светло на предњој
страни и једно црвено светло на задњиој
страни, а ако се двоје или више бициклиста
крећу у групи, дужни су да се крећу један за
другим. Уколико не постоји посебна стаза,
односно бициклистичка трака, коловоз сме
да се користи у ширини од највише један
метар од десне ивице коловоза. Подсети
мо, половином августа у саобраћајној
незгоди која се догодила на путу Стара
Пазова – Стари Бановци живот је изгубила
66-годишња бициклисткиња из Белегиша
на коју је налетео аутомобил.
С. С.

ИНСПЕКЦИЈА РАДА

Рад на црно
Међу послодавцима који запошљавају на
црно нашао се и власник Самосталне
занатске радње „Дане“ у Старим Бановци
ма и Предузетничк а радња Драгољуба
Мушкиње, објављено је на сајту Министар
ства рада, запошљавања, борачка и соци
јална питања. У питању су два од 21-ог
послодавца код којих су затечена лица на
раду на црно.
Приликом ванредних инспекцијских над
зора извршених 1. септембра укупно је
затечено 61 лице без пријаве код 16 посло
даваца који су регистровани у Агенцији за
привредне регистре, док су преосталих пет
нерегистровани привредни субјекти. У ста
робановачкој СЗР „Дане“ затечено је три
непријављена радника, док је код старопа
зовачког предузетника било два лица без
папира. Министар ресорног министарства
Зоран Ђорђевић најавио је разматрање
измена Закона о раду који ће бити ригоро
знији према онима који крше закон. До тада,
према Ђорђевићевим речима, Министар
ство ће на свом сајту објављивати све што
инспектори за рад открију на терену.
С. С.

Старопазовачки Црвени крст и ове годи
не, првог школског дана поделио је учени
цима едукативне флајере о безбедности у
саобраћају, док је 15 волонтера на пешач
ким прелазима и семафорима у близини
свих девет основних школа у општини, на
лицу места едуковало ученике шта је без
бедно учешће у саобраћају. Поред тога,
Црвени крст у Старој Пазови у сарадњи са
припадницима МУП-а, на почетку сваке
школске године за прваке и други разред
основне школе организују презентацију
како би их упознали са правилима у сао
браћају.
Ј. Д.

СТОЧАРСТВО

Контрола говеда
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специјалност је фрескосликасртво, а про
фесионално се усавршавала и у области
керамичке скулптуре у Лондону. Живи и
ради у Лондону и Београду, а добитник је
више награда из области акварела и црте
жа. Изложба је отворена до 28. септембра.
Галерија старопазовачког Центра за култу
ру у децембру ове године обележиће 15
година постојања.
С. С.

НОВА ПАЗОВА

Сајам привреде

На територији општине Стара Пазова
започела је акција контроле здравственог
стања говеда, према правилнику о утврђи
вању програма мера здравствене заштите
животиња за ову годину. Вади им се крв
ради испитивања на болести као што су
бруцелоза и леукоза, а ради се туберкули
низација, преглед млека и вакцинација про
тив болести квргаве коже и плавог језика.
Ово је програм мера здравствене заштите
на основу правилника Министарства пољо
привреде који се спроводи сваке године.
Вакцине је обезбедило надлежно министар
ство тако да је акција је бесплатна. Домаћи
ни су у обавези да припреме потребну доку
ментацију за идентификацију грла и сносе
половину трошкова туберкулизације, која
по говеду износи 300 динара. Према проце
нама ветеринарских служби, на територији
старопазовачке општине постоји око 2.200
грла говеда и акција би требало да се завр
З. К.
ши до краја октобра.

Општина Стара Пазова и Регионална
привредна комора Сремског управног окру
га, на комплексу спортско-рекреативних
базена у Новој Пазови организоваће 27. и
28. септембра 12. Регионални сајам при
вреде.
У оквиру Сајма, представници Пореске
управе одржаће интерактивну радионицу
на тему Пореска ослобођења по Закону о
порезу на доходак грађана и Закона о
доприносима за обавезно социјално осигу
рање, која ће се примењивати од октобра
ове године. Ова радионица биће место на
којем ће привредници моћи да добију све
потребне информације о најављеним изме
нама.

ВОЈКА

Ликовна колонија

ГАЛЕРИЈА ЦЗК

Отворена
изложбена сезона
У Галерији старопазовачког Центра за
културу отворена је нова изложбена сезо
на. Сви љубитељи слик арства једном
месечно имаће прилику да уживају у радо
вима аутора из општине и околине, али и
из великих градова. Прва у низу ове године
прилику да изложи цртеже добила је про
фесионална сликарка из Београда Јасна
Николић која је до сада самостално излага
ла преко 20 пута у земљи и иностранству, а
за пар дана изложба која се нашла пред
Старопазовчанима биће приказана и у Лон
дону. Ауторка је завршила сликарство на
Факултету примењених уметности, ужа

Током протекле недеље, од 6. до 9. сеп
тембра, у Војки се одржала 28. Ликовна
колонија „Космик арт - Љубиша Марић”,
једна од најстаријих ликовних колонија у
Војводини, па и у Србији. Ове године сим
боличних 28-оро учесника на исто толико
дугој традицији одржавања ликовне коло
није у Војки, од тога 11 учесника који су по
први пут узели учешће, седам академских
уметника и три вајара. Програм четворо
дневне колоније, поред наступа певачких
група, имао је и пратеће садржаје као и
изложбу новонасталих радова која је изло
жена последњег дана колоније. На свеча
ном отварању присуствовао је председник
општине Стара Пазова Ђорђе Радиновић
који је уједно и отворио четвородневни про
грам колоније.
Љ. Ј.

Пројекат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.
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АШАЊА

Изграђено дечје
игралиште
У петак, 31. августа, је у Ашањи на Леди
нама у Гвозденовој улици отворено ново
дечје игралиште на радост најмлађих Аша
њаца, а заједно са њима радост су подели
ли и Синиша Ђокић председник Спортског
савеза „Развој спортова“, Дејан Ђураћис
председник Савета месне заједнице, Иван
Банковић одборник у Скупштини општине
Пећинци, чланови Савета, као и бројни
мештани.
Нови мобилијар постављен је на просто
ру пуном зеленила, где се деца из овог кра
ја Ашање најчешће играју, а нови голићи и
лопте које је деци поделио Синиша Ђокић,
обрадовали су посебно дечаке.
– Ево као што смо и обећали, обрадова
ли смо малишане у Ашањи, јер као што смо
већ напоменули, желимо да деца у свих 15
насеља наше општине имају једнаке усло
ве за игру, дружење и спорт. Драго ми је
када видим децу у оволиком броју, насмеја
не и спремне за игру – рекао је Ђокић.
Како нам је рекао Дејан Ђураћис пред
седник Савета, постојала је велика потреба
за новим дечјим игралиштем у овом крају
Ашање заиста је била неопходна због вели
ког броја деце, а захваљујући одличној
сарадњи са Спортским савезом као и помо
ћи и разумевању пећиначке локалне само
управе, најмлађи Ашањци добили су нов
простор за игру и дружење.

Подигнута
биста Каменом
Поводом сеоске славе у Ашањи 3. сеп
тембра су положени венци на спомен обе
лежје палим борцима и жртвама фашизма
у овом насељу, као и на новопостављену
бисту народном хероју из Ашање Влади
Обрадовићу Каменом. Венац на спомен
обележје у парку Ашање положио је Зоран
Војкић заменик председник а општине
Пећинци у присуству представника Савета
месне заједнице овог насеља, представни
ка Удружења ратних војних инвалида и
борачких организација, као и бројних
мештана и ученика основне школе у Аша
њи.
Након полагања венца на спомен обе
лежје жртвама фашизма, у центру насеља
свечано је откривена биста и положен
венац народном хероју Влади Обрадовић
Каменом, која је украдена пре пар година.
Како нам је рекао Зоран Војкић, био је то
велики ударац за Ашањце који су веома
поносни на свог народног хероја.
– Мештани Ашање су заиста тешко под
нели нестанак бисте јер је велики народни
херој Влада Обрадовић Камени, по коме
носи име и наша Предшколска установа,
управо њихов мештанин. Зато ми је посеб
но драго да сам у прилици да са њима
поделим радост откривања нове бисте и да
заједно одамо почаст Каменом – рекао је
Војкић.
Биста Влади Обрадовићу Каменом
постављена је на исто место где је била и
претходна, испред зграде Савета месне
заједнице, а према речима Дејана Ђураћи
са председника Савета велику захвалност
мештани и чланови Месне заједнице дугују
пећиначкој локалној самоуправи захваљу
јући којој је биста Каменог опет тамо где и
треба да буде – у центру свог села.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
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ПЕЋИНАЧКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Добродошлица
за мале прваке

Жељко Трбовић са првацима

П

очетак септембра као и сваке
године обележи весела дечја гра
ја испред школа, посебно ђака
првака који са нестрпљењем ишчекују
свој први сусрет са школском клупом и
учитељицом. Тим поводом 3. септембра
је у све три основне школе на територи
ји пећиначке општине приређен пријем
ђака првака, а добродошлицу малим
првацима пожелели су и челници локал
не самоуправе.
У Основној школи „Слободан Бајић
Паја“ у Пећинцима, председник мр Жељ
ко Трбовић, заједно са начелницом Оде
љења за друштвене делатности Снежа
ном Гагић и председником пећиначког
Савета месне заједнице Златком Јови
чићем, уручио је малим првацима при
годне поклоне – торбу за спортску опре
му напуњену школским прибором, какву
су данас на поклон добили сви прваци у
општини Пећинци.
Први човек пећиначке општине поже
лео је првацима добродошлицу и том
приликом рекао да је тај дан посебно
радостан, како за њих, тако и за све ста
новнике наше општине.
– Сви заједно делимо радост – ви који
полазите у први разред и чекате трену
так да седнете у школске клупе, и ми који
видимо испред себе вас веселе, насмеја
не и жељне знања. Желим вам да добро
учите и постанете вредни људи, а ми смо
ту да бринемо о вама, од самог рођења,
преко школовања до запослења и осни
вања породице. За сада се потрудите да
слушате своје учитељице и родитеље, а
ми смо вам за успешан старт припреми
ли практичне поклоне, који ће вам кори
стити на почетку школске године – рекао
је Трбовић.
У пећиначку основну школу, заједно
са подручним одељењима, ове годи
не уписано је петоро ђака првака више
него прошле године, а како нам је рекао
директор ове школе Златко Максимовић

поново имају два одељења првог разре
да.
– Заиста сам пресрећан када видим
препуно школско двориште родитеља и
првака. Ове године уписано је укупно 98
ђака првака, тако да смо их распоредили
у два одељења. Надам се да им учење
неће представљати велики проблем и да
ће се кроз учење и забавити, с обизом
да од ове године имамо и неке новине,
управо за прваке, а све у циљу лакшег
савладавања градива. Нагласак ће бити
на проблемској настави, повезивању
садржаја из више предмета, као и на
искуственом учењу, тако да се настава и
учење неће више сводити на пуко набра
јање и меморисање чињеница – изјавио
је Максимовић.
И у шимановачкој Основној школи
„Душан Јерковић Уча” ове године упи
сано је више првака него прошле годи
не, њих 71. Малишане је првог школског
дана у централној школи у Шиманов
цима поздравио председник мр Жељко
Трбовић који је заједно са председни
ком Савета месне заједнице Шиманов
ци Александром Мандићем првацима
уручио поклон пакете за успешан старт
школовања.
Добродошлицу првацима у Основној
школи „Душан Вукасовић Диоген” у Купи
нову пожелео је заменик председника
општине Пећинци Зоран Војкић, који је
заједно са чланом Савета месне зајед
нице овог насеља Вукицом Север уручио
малишанима поклон пакете са школским
прибором. У купинској школи, заједно са
подручним школама, ове године уписано
је 32 ђака првака, што је мање него про
шле године.
У све три основне школе јуче су учени
ци од другог до четвртог разреда извели
пригодан програм, како би својим новим
другарима првацима први дан школе
учинили што веселијим уз јасну поруку
коју носи песма „Деца су украс света”.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Наставак рада Школице живота

О

пштинско веће Општи
не Пећинци на својој 11.
седници, између оста
лог дало је позитивно мишље
ње на Статут Предшколске
установе „Влада Обрадовић
Камени“, као и утврдило пред
лог и одобрило средства за
финансирање васпитне гру
пе припремног предшколског
програма у Карловчићу.
Како је образложила начел
ница
Општинске
управе
општине Пећинци Драгана
Крстић, у Карловчићу само
једно дете ове године поха
ђа припремни програм, што
је мање од броја предвиђе
ног Законом о формирању
васпитне групе, те се самим
тим доводи у питање опста
нак припремног предшколског
програма у овом насељу.
– С обзиром да су наша
насеља мала и разуђена,
постоји велики број васпитних
група са малим бројем деце.
Свакако да нам је важно свако
дете, те смо преузели на себе
бригу и о том једном детету у
Карловчићу, јер желимо да сва

Са седнице

наша деца имају једнаке усло
ве за предшколским васпита
њем и образовањем. Наравно,
ова одлука је на неки начин и
олакшица за родитеље, који
би у случају недостатка при
премне групе морали дете да
воде до најближег места где
постоји оформљена група –
рекла је Крстић.
На истој седници, чланови
Општинског већа су одобри
ли средства за финансира

ње наставка рада Школице
живота у Доњем Товарнику,
а како је објаснила начелни
ца Крстић, пројекат Школица
живота значајно је допринео
да се у Доњем Товарнику
већи број маргинализоване
деце старости од три до пет
и по година укључи у програм
раног предшколског образова
ња.
– За ову школску годину
за похађање програмских

активности у оквиру Школице
живота пријавило се седам
наес торо деце, а како желимо
да омогућимо сваком детету
једнаку шансу за рани развој,
сматрамо да школица треба
да настави са радом. Тако
ђе, пећиначка Предшколска
установа показала је кроз овај
пројекат да је успешна, те сва
како да треба да има и нашу
подршку, као и до сада – изја
вила је начелница Крстић.

ТШ „МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“

Нова школска година и нова одговорност

Т

ехничка школа „Миленко Веркић
Неша“ у Пећинцима наставља тра
дицију квалитетног образовно-вас
питног рада, дугу 40 година, а од школ
ске 2018/2019. године пећиначку средњу
школу ће водити наставник машинске
групе предмета Данило Тепша, иза кога
је петнаес тогодишње искуство рада у
настави у овој школи. Према његовим
речима, један од његових циљева, као и
свих запослених, биће подизање угледа
школе промовисањем школских активно
сти и позитивних примера добре праксе
саме школе.
– Прво морамо да се усредсредимо
на квалитет. Желим да ово што поседу

Почела школска година

јемо подигнемо на највиши могући ниво
и тек тада, када изанализирамо наше
могућности, људске и техничке ресурсе,
размишљамо о увођењу нових образов
них профила. Велику подршку имамо и
од пећиначке локалне самоуправе, а на
нама је, као и на деци да радимо најбо
ље што умемо. У том смислу, првенстве
но мислим да треба да се усредсредимо
на комуникацију са родитељима основа
ца, да им појаснимо које су то предности
наше школе. Пре свега мислим на бли
зину места становања и мање трошкове
за родитеље, а оно што им ми можемо
понудити и што ће бити предност у одно
су на друге школе то је већа дисциплина,

већи степен безбедност, већа одговор
ност и квалитетније образовање. То је
оно на чему ћу инсистирати, јер желим
да моја деца сутра похађају нашу школу
– поручио је директор Тепша.
Техничка школа у Пећинцима међу
првима у Србији је увела дуални систем
образовања, а одличну сарадњу са ком
панијом Бош истиче и директор Тепша,
и додаје да квалитет образовног кадра
пећиначке Техничке школе за инду
стријског механичара спада у најбоље у
Србији.
– Многе школе нас контактирају и
траже савет од нас, а наш индустриј
ски механичар спреман је да одмах по
завршетку школовања почне са радом у
Бошу или некој другој компанији. Такође,
наша школска радион
 ица је веома добро
опремљена и у њој ученици поред прак
се имају и теорију са вежбама, што је јако
добро за њих, јер предавања нису моно
тона а ученицу су одмах у прилици да
примене оно што су чули на часу – рекао
је директор Тепша.
У први разред Техничке школе ове
године уписало се 83 ученика, који ће
се школовати за четири различита обра
зовна профила – Техничар мехатрони
ке, Индустријски механичар, Трговац и
Финансијски администратор, а поред
тога током трогодишњег и четворогоди
шњег школовања образују се још елек
тричари, туристички техничари и меха
ничари грејне и расхладне технике.
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ОДРЖАНИ ДАНИ ПАПРИКЕ

Мирисно и укусно благо Равња

У

најмлађем насељу у Мачви,
селу Равњу, у недељу 9. сеп
тембра по други пут је одржана
манифестација Дани паприке, у орга
низацији Удружења повртара Рав
њанска капија, а уз подршку Агенције
за рурални развој Града Сремска
Митровица и Канцеларије за младе
из Сремске Митровице.
Равње је одувек било познато по

повртарству, а по паприци је постало
препознатљиво. Може да се каже и
да свака друга кућа гаји паприку, стога
су Равњанци одлучили да овој повр
тарској култури укажу посебну част.
Агенција за рурални развој Града
Сремска Митровица је, како је рекао
директор Петар Самарџић, препозна
ла значај ове манифестације и уоп
ште рада овог удружења. По конкурсу

Петар Самарџић

Овчарски дани
у Лежимиру
Л
ежимир је протеклог
викенда пети пут за
редом био стециште
свих љубитеља оваца,
овчарства и овчарске тради
ције, као и свих путник а
намерника који су се у субо
ту, 8. септембра, задесили у
овом фрушкогорском селу.
Овчарски дани постали су
традиционална манифеста
ција, која у Лежимир сваке
јесени привлачи све већи
број људи широм Војводи
не.
На овогодишњим Овчар
ским данима, иако, руку на
срце, оваца нешто и није
било (свега некол ик о),
добар провод и пријатно
дружење нису изостали, а

читаву манифестацију упот
пунио је богат културноуметнички програм.
Манифестација је одржа
на у организацији Удружења
одгајивача оваца и коза
Сирмијум, а уз подршку
Агенције за рурални развој и
покров ит ељс тво
Град а
Сремска Митровица. Овчар
ске дане ове године отворио
је помоћник градоначелника
за пољопривреду Зоран
Нинковић.
– Ова манифестација је
значајна због размене иску
става, позитивних и негатив
них, везано за развој квали
тета наших основних стада.
Надам се да ће у будућно
сти бити још посећенија и

Изложбени штандови

допринети развоју овчар
ства и сточарства у нашем
крају – рекао је Нинковић.
Председник Удружења
одгајивача оваца и коза
Сирмијум, Лазар Смиљанић
изјавио је да је циљ ове
манифестације популариза

ција овчарства и козарства
на Фрушкој гори и у читавом
Срему.
– Од овчарства је живети
тешко. Потребно је систем
ско решење у овчарству и
козарству. Као за говеда,
потребно је да се отвори

M NOVINE

12. SEPTEMBAR 2018.

23

су одобрена средства за унапређење
њиховог рада и један део средстава
је усмерен управо на организовање
манифестације.
-Наш заједнички задатак, Агенције
и равњанских повртара, је да радимо
на унапређењу читавог овог узгаји
вачког програма, али и на афирмиса
њу и регистрацији прерађивачке
делатности, као и брендирању произ
вода од равњанске паприке, каже
Самарџић.
Удружење повртара Равњанска
капија је основано прошле године.
Бројало је 14 чланова, док ове године
има око педесет чланова.
- Желимо да манифестација Дани
паприке постане традиција, пошто се
ово село бави узгојем паприке још од
пре Другог светског рата. Значај мани
фестације је велик, јер овде долазе

Равњанке

Срђан Танасић

људи који су заинтересовани за гото
ве производе, као и за саму конзумну
паприку, коју смо прошле године изво
зили. У селу паприку гаји око сто кућа,
на површини од 80 до сто хектара и
искључиво се ради паприка ајваруша.
Цена је око 50 динара на велико,
слично као и прошле године иако је
тада у целој земљи било много више
паприке. То се није променило, већ
шест-седам година се врти иста цена
паприке, око 40 до 50 динара по кило

Зоран Нинковић

једна кланица која ће клати
и извозити. Људи су почели
да држе овце. Од када смо
почели, помака има, али то
још није довољно – изјавио
је Смиљанић.
Светозар Бургански из
Ченеја, овчар који тренутно

гаји око 300 грла, један је од
посетилаца, који се сложио
са Смиљанићевим речима,
додавши да је тренутна
ситуација у овчарству јако
лоша.
– Види, исплатило би се
када би нам исплаћивали

граму, коментарише Милан Бучић,
председник Удружења повртара Рав
њанска капија.
-Генерално су услови за производ
њу ове године лошији, таква је ситуа
ција и у целој Србији. У односу на
претходну годину је било више пада
вина, али су температуре у одређе
ним деловима година биле далеко
испод просека потребног за биљку
која воли високе температуре. Кон

Светозар Бургански

субвенције како треба. Про
шле године сам требао да
купим пресу за сено, а
нисам. Нећу ни ове, ни сле
деће године. Тржиште ипак
имам. Може се зарадити ако
продајеш приватно. Приват
но узимам 300 динара по

килограму, јер живим близу
града, а иначе су цене мно
го ниже – рекао је Светозар
Бургански.
Читаву маниф ес тац ију
употпунили су изложбени
штанд ов и
прои зв ођ ач а
ракије, меда, вина, сирева,
као и бројних удружења
жена, како из Лежимира,
тако и из околних села.
Према речима Вере Сте
фанчевић из Удружења
жена Споменак из Лежими
ра, ово удружење ове годи
не организовало је, у оквиру
Овчарских дана, и манифе
стацију Бакин кутак.
– Изложили смо старин
ске ствари, које смо нашли
чак и на тавану. Правили
смо старинске колаче, али и
ове модерније. Поред нас,
учествовало је осам удру
жења жена из околних
места, нашег комшилука. Ту
су Чалма, Дивош, Гргуревци
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Победнице Црнобарке

кретно говоримо о месецу јуну, када је
паприка била у фази заметања плода
и интензивног раста и те ниске темпе
ратуре нису одговарале. Резултат
тога су смањен принос и лош квали
тет, као и неки физиолошки пореме
ћаји. У односу на претходну годину је
било више штеточина и болести и уз
сво ангажовање произвођача, била је
мала могућност за боље резултате на
терену. Неке проблеме смо решили и
успели да остваримо одређени при
нос и квалитет, и без обзира на све

и тако даље, јер са њима се
највише дружимо – каже
Вера Стефанчевић.
Међу бројним изложбеним
штандовима, посебно се
истицао штанд са традицио
нално припремљеним кози
јим сиревима Пољопривред
ног газдинства Ковачевић из
Сусека.
– Наше газдинство броји
око 200 грла коза. Бавимо се
продајом млека и прерадом
млека у козије сиреве. Погон
нам је тренутно у изградњи
и биће ускоро готов. Овде
смо трећу годину за редом.
Сваке године је све више
излагача, али мање сточара.
Овај посао се исплати само
ако имаш тржиште. Мора се
много радити на промоцији и
маркетингу – рекао је Сима
Ковачевић.
За све гурмане, омиљени
део ове манифестације
било је такмичење у спра
вљању овчијег паприкаша, а

потешкоће, успели смо да постигнемо
да ти плодови, какви год били, буду
технолошки исправни и да популација
на крају има здраву храну на столу,
што је најважније у целој причи, каже
Срђан Танасић, дипломирани инже
њер заштите биља.
У оквиру манифестације је органи
зована и ликовна радионица на тему
Идемо у Африку да садимо паприку.
Награда за најтежу паприку, чија је
маса износила 320 грама, припала је
Валентини Васић.
Удружење угоститељских и тури

Ђорђе Павловић и Јован Панић

стичких професион
 алаца под нази
вом Бренд Балкана из Кузмина је
било жири у такмичењу за најукуснији
ајвар, у ком је учествовало пет екипа
- Равњанке из Равња, Црнобарке из
Црне Баре, Мачванке из Глушаца,
затим Канцеларија за младе Сремска
Митров
 ица и Агенција за рурални раз
вој Града Сремска Митров
 ица. Побе
диле су Црнобарке које су, поред
ајвара, на свом штанду поносно изло
жиле разне компоте, слатко, сирупе и
ликере.
Т. С.
мирис доброг котлића ширио
се над целим Лежимиром.
Екипа Индијанци, по свему
судећи најмлађа је међу
свим, а већ годинама уназад
били су најбољи кувари на
Овчарским данима.
– Кувамо већ четврту сезо
ну, а две смо освојили. Ово
је лепа прилика да се млади
људи друже, а било би
добро да их буде и још више
– рекао је Индијанац Ђорђе
Павловић, мешајући котлић
са другом Јованом Панићем.
Љубит ељ и
фолк лор а
могли су да уживају у насту
пима бројних фолклорних
друштава, међу којима су се
посебно истакле девојчице
из Фолк лорног ансамбла
Мартинци, отворивши мани
фестацију традиционалном
игром, а у драмском делу
програма својим перфор
мансом публику је насмејао
митровачки глумац Влади
мир Балашћак.
Н. Милошевић
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Комшија извршио разбојништво

С

ед а м д е с ет ч ет во р о г од и ш
 ња
Верица Станковић из Сремских
Михаљеваца код Пећинаца,
пронађена је у понедељак 3. септем
бра, у својој кући са 15 убодних рана
од ножа. За ово кривично дело осум
њичен је Милан Гајић (22) из овог села,
који је ово дело починио тако што је
прво старицу опљачкао, па избо.
Осумњиченом је након саслушања у
Вишем јавном тужилаштву у Сремској
Митровици, одређен притвор од 30
дана. Старица која живи сама у Шима
новачкој улици, налази се у Клиничком
центру у Београду и после операције
се опоравља.
Дан након страшног и крвавог раз
бојништва, мештани овог, до скора
мирног села, како су испричали за
наше новине и даље су у страху. За
Милана кажу да је некада био добро
дете, али да су га средња школа и град
убрзо променили у лошег момка.
Уторак поподне ништа се није раз
ликовао од претходних дана у Шима
новачкој улици. Комшије су седеле на
клупама испред својих кућа и водили
разговор, али овај пут нису то биле
уобичајене теме, већ распитивање за
здравствено стање њихове Верице,
која се и даље налази у Клиничком
центру у Београду.
- Чули смо да не прима посете, али
да јој иде набоље. Па ово је страшно
шта се десило, ретко ко је од нас ноћас
ока склопио, сви смо се потреслипочиње причу једна од комшиница
настрадале старице, која ју је редовно
посећивала.
Мештанке села, које не желе да им
имена спомињемо, још увек у страху,
кажу да је тако свака од њих могла да
буде мета.
- Има нас неколико жена које живи
мо саме, мужеви су нам умрли. У ово
летње време само су нам ролетне спу
штене, а прозори отворени на кућама,
тако је могао ући у било чију и повре
дити нас - прича једна од њих.
Милан, који је одавно познат поли
цији због разних кривичних дела раз
бојништва, живи са оцем Зораном, за

Кућа повређене Верице Станковић

кога мештани имају само речи хвале,
као вредног и човека који се цео живот
мучи.
Само неколико тренутака касније и
Зоран се појавио, како излази из ауто
буса са млађим синчићем. Погнуте
главе ушао је у двориште и после се
није појављивао, али ни одазивао на
наше позиве.
- Он ради као месар, мислим у Зему

Узео новац
Осумњичени за ово кривично дело,
према истрази, ушао је у кућу тако
што је разбио прозор, а ломњава
пробудила старицу. Када га је угледа
ла рекла му је, да узме све паре,
само да је не убије, али јој је он
задао 15 убода ножем. Није познато
колико је новца узео.

ну, ко брине о том малом детету док он
ради, нико не зна. Само да и то дете
не крене лошим путем - са неверицом
добацио је један од старијих житеља
овог сремског места, које има близу
700 становника.
Како су рекли Михаљевчани за наш
лист, да први комшија Дејан Маријано
вић није чуо вапаје несрећне старице,
ко зна шта би било са њом.
- Она је тако избодена побегла у
купатило, закључала се и почела кроз
отворен прозор да дозива у помоћ. Мој
синовац Дејан је то запомагање чуо и
одмах кренуо, али док је он ушао у кућу
Милан је већ побегао. Жену су одвезли
у болницу и одмах позвали полицију
која је стигла веома брзо - препричава
драму, која се одиграла у понедељак
око три сата иза поноћи, Ђорђе Мари
јановић, Дејанов стриц.
С. Костић

РУМА

Ученица покушала да исече вене
Само дан након почетка нове школ
ске године, у ССШ „Бранко Радиче
вић“ ученица првог разреда Т.С. (15),
смер моделар одеће, покушала је да
исече вене оштрим предметом, веро
ватно жилетом.
То се десило за време великог
одмора, а девојчицу су у школском
тоалету нашле другарице, које су

обавестиле разредног старешину и
директора.
С обзиром да је реч о ученици
првог разреда и самом почетку школ
ске године, ђаци се још међу собом
недовољно познају, тако да се не зна
ни прави разлог овог догађаја.
По речима директора Мирка Зрни
ћа, одмах се реаговало, девојчици је

пружена помоћ, позвана Хитна слу
жба Дома здравља и обавештена
полиција, а потом и Школска управа
Нови Сад и Министарство просвете.
Девојчица је одвезена у Општу
болницу у Сремској Митровици, а већ
сутрадан, 5. септембра је отпуштена
из болнице и упућена на кућно лече
ње.
С. Џ.
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НОВИ КАРЛОВЦИ

Село са три надимка
Н

ови Карловци, познати и као
Сасе међу локалним становни
штвом, насеље је удаљено 10
километара источно од Инђије. Назив
Сасе, далеко је познатије и више
се користи као име за Нове Карлов
це међу локалним становништвом.
Тај надимак добило је због пољског
цвећа сасе, којег у овом крају има у
изобиљу. Ипак, име Нови Карловци
потиче из средине 18. века када су
насељавање овог подручја започе
ли становници Сремских Карловаца.
Наиме, давне 1720. године због пре

трпљене велике штете у рату са Тур
цима, становници Сремских Карлова
ца поднели су молбу да им се уступе
пустаре Сасе, Пазова и Јарковци.
Исте године три карловачка трговца
закупила су тај простор и насељава
ње је могло да почне.
Сасе је познато и по бурној истори
ји. У овом месту, опасаном кукурузи
ма, репом и сунцокретима, усташе су
1943. године побиле десетине људи
у цркви, на поду. Сасани су десе
так дана организовали одмазду, али
немајући више од неколико старих

ОШ „Слободан Бајић Паја“, сеоска црква и Дом културе

пушака, исекли су стабљике сунцо
крета и уз велику грају пресрели уста
ше из суседног Сланкамена и навод
но, на смрт их преплашили и отерали.
Остали су познати као Сунцокреташка чета. Како било, свештеници се
отад правдају, да нема тог средства
за чишћење и четке, који би могли да
оперу крв са црквеног пода, па је он и
данданас прекривен тепихом.
Поред тога што становнике овог
села зову Новокарловчани и Сасани,
имају они и треће име, а то је Мин
ђари. Али, ако тако назовете једног
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Назив Сасе, далеко
је познатије и више
се користи као име
за Нове Карловце
међу локалним
становништвом.
Тај надимак добило
је због пољског цвећа
сасе, којег у овом крају
има у изобиљу. Ипак,
име Нови Карловци
потиче из средине
18. века када су
насељавање овог
подручја започели
становници Сремских
Карловаца
Сасанина, он ће се сасвим сигур
но наљутити. Њима тај надимак не
прија, нарочито кад се зна зашто им
је додељен. Кажу, кад су за време
Марије Терезије допустили да сино
ви јединци не иду у војску, одједном
су се сви Сасани закитили минђуша
ма - војвођанским обележјем за сина
јединца.
Када је у питању изглед села, он је
типичан - војвођански. Има две улице
„у крст“, са црквом и школом у центру,
и околним улицама које се секу под
правим углом.
У самом центру села налази се
школска зграда стара два века.
– Постојећа школска зграда подиг
нута је 1911. године. За време Дру
гог светског рата зграда је запаљена,
међутим после рата је реконструи

сана, тако да је задржала свој прво
битни изглед. У данашње време,
интезивније се улажу напори да се
зграда уреди и што више осавреме
ни за наставу – каже Сава Опачић,
директор ОШ „Слободан Бајић Паја“ у
Новим Карловцима и додаје да згра
да има осам учионица, кухињу и трпе
зарију, радионицу за ТО, фискултурну
салу и игралиште за мале спортове,
на коме су постављени рефлектори.
– Деца имају прилику да се едукују
у добро опремљеним просторијама,
а у склопу школског дворишта имамо
и парк. У школи је запослено 34 рад
ника, 25 у настави и 9 као ваннастав
но особље, каже Опачић и додаје да
је та образовна установа у току свог
постојања и рада, добијала значајна
признања и награде, како екипне тако

и појединачне, а које се односе и на
ученике и на њихове васпитаче.
А када заврше основне и средње
школе, Сасани одлазе на факултете
или остају у селу, посвећују се пољо
привреди, која је основна привредна
делатност у овом инђијском насе
љу. Међу најзаступљенијим ратар
ским културама су пшеница, кукуруз,
шећерна репа и сунцокрет.
Главна културна манифестација у
насељу је Сремска потковица, која
се одржава сваке године на Марков
дан, 8. маја. Манифестација је так
мичарског карактера и подразумева
учешће више категорија запреге – од
једнопрега до седмопрега. Учесници
су многобројне узгајивачнице коња и
ергеле из целе Србије.
М. Ђ.
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Припреме за грејну сезону

ЦЕНЕ ДРВА НИЖЕ У ОДНОСУ НА ПРОШЛУ ГОДИНУ: Момир Петровић

У разговору са продавцима огрева на митровачком кванташу, сазнали смо да се
тренутна цена огревног дрвета креће од пет до шест хиљада динара по метру куб
ном, у зависности од врсте и квалитета дрвета. Цене угља крећу се од 10.000 динара
по тони па надаље, а пакет брикета од 10 килограма кошта око 250 динара

Л

етњи дани већ полако пролазе,
а с обзиром на то да нас је
зима прошле године изненади
ла већ у октобру, људи већ полако
размишљају о припремама за пред
стојећу грејну сезону. Присећања
ради, упркос томе што је претходна
зима била прилично блага, сезона
грејања ипак је трајала дуго. Темпе
ратуре нису биле екстремно ниске,
али је потреба за грејањем постојала
и у марту.
Многи грађани, који нису очекивали
овако дугу грејну сезону, а који се гре
ју на чврсто гориво, током читаве
зиме морали су да докупљују огрев, а
они који се греју на гас или струју,
дужи период имали су мало веће
рачуне. Једино онима који се греју
на топловод, преко мреже ЈКП Топли
фикација, читаве године је исто, јер
се грејање током целе године плаћа.
О томе како теку припреме за пред
стојећу грејну сезону, разговарали
смо са директором ЈКП Топлифика
ција Славком Сладојевићем. Према
његовим речима, ово предузеће са
припремама за следећу грејну сезону

почело је одмах по завршетку про
шле.
– Прву фазу ремонта смо заврши
ли до 1. јула, а по доласку са колек
тивних годишњих одмора крећемо у
другу фазу и изводимо радове на

СПРЕМНИ ЗА НАРЕДНУ СЕЗОНУ ДО
25. СЕПТЕМБРА: Славко Сладојевић

деловима топловода који су прошле
године уочени као слаба тачка. Тре
нутно се изводе радови у насељу
КП-дом, где се врши комплетна заме
на топловодне мреже. То радимо
парцијално сваке године, а тренутно
смо на 60 одсто завршених радова.
Када је реч о топловоду у граду, тре
нутно радимо на потесу испод Спо
мен гробља. Након тога морамо да
завршимо радове код Спортског цен
тра, где смо имали цурење прошле
године. Ми настојимо да завршимо
све радове до 10. септембра, а од
тада до 20. септембра пунићемо
систем водом и баждарити га. Надам
се да ћемо до 25. септембра бити
спремни за наредну грејну сезону, јер
смо поучени искуством од претход
них година када смо са грејном сезо
ном почињали и пре 15. октобра.
Хладне пробе крећу већ од 20. сеп
тембра, а што се топлих тиче, ако
уђемо у грејну сезону, онда након
њих одмах настављамо са грејањем
– рекао је Славко Сладојевић.
Сладојевић је још додао да је
потрошња топлотне енергије прошле
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Како се греју Митровчани?

Верица Љаховић, Светозар Тешанкић, Милка Ђорђић, Ђурђица Малишић, Љуба Бабић и Еди Тајм

О томе на који начин се греју, и
колико им се то током године исплати,
разговарали смо са пролазницима у
Сремској Митровици.
Верица Љаховић: С обзиром на то
да сам сама, грејем се на ТА пећ.
Нисам често кући, деца су ми ван
Митровице, па ми је тако најлакше.
Имам двотарифну струју, па ми је то
једини спас. Мада, када су велики
минуси, морам да палим пећ и преко
дана, некад се мало боље обучем,
покријем, па се прегура.
Светозар Тешанкић: Грејем се на
чврсто гориво. Код нас се зна, ложиш

шта имаш. Имам своја дрва са села,
мало чокова, па се прегура. Дрва се,
када се купују, крећу око пет-шест
хиљада динара, што није скроз јефти
но. Ја имам добру пећ, тако да можеш
да ложиш шта год.
Милка Ђорђић: Грејемо се на гас,
па нам рачуни стижу по потрошњи. У
двособном стану нас преко зиме
кошта око седам-осам хиљада дина
ра. Пошто живим и у Холандији, па
упоређујем цене, могу рећи да су
режије овде много скупље.
Ђурђица Малишић: Грејем се на
централно грејање, што ме изађе

5.720 динара за двособан стан преко
целе године. Када се прерачунаш,
нешто је можда мало и јефтиније, али
је овако најкомфорније, а могу и да
кажем да нас прилично добро греју.
Љуба Бабић: Моја зграда је добро
изолована, а иначе се грејем на стру
ју, на подно грејање. Трошкови зависе
од потрошње, не могу да се жалим.
Мени увек зими буде топло.
Еди Тајм: Ми се кући грејемо на
гас. Успевамо да се угрејемо, али
потрошња у зимском периоду буде
доста већа. Ипак треба загрејати целу
кућу.

сезоне била нешто већа него иначе,
иако је зима била топлија.
– Зима је дуже трајала и грејна
сезона је почела рано. Ништа нам
није ишло на руку, али нисмо имали
никаквих проблема са испоруком
топлотне енергије, нити прекида у
испоруци – закључује Славко Сладо
јевић.
Иначе, што се тиче грејања преко
ЈКП Топлификација, већина корисни
ка нема уграђен калориметар, па
тако током целе године плаћа исту
цену грејања. Они који имају уграђен
калориметар, а који се уграђује на
захтев корисника, током периода ван
грејне сезоне плаћају само фиксну
основу, док се варијабилни део, који
се рачуна по потрошњи, не плаћа
уколико потрошње нема. Тако, када
се упореде цене, корисници ЈКП
Топлификација који немају калори
метар, за грејање просечног двособ
ног стана месечно издвајају од 5.500
до 6.000 динара.
Када је о грејању на гас реч, у ЈП
Срем-гас рекли су нам да ово преду
зеће током целе године одржава сво
ју мрежу, јер се гас не користи само
за грејање, тако да његова потрошња
постоји током целе године. Такође,
трошкови грејања, а и уопште, потро
шње гаса, варијабилни су. Они који су
штедљиви и који не проводе много
времена код куће, грејањем на гас
могу да уштеде мањом потрошњом,
али веће породице које имају већу
грејну површину и већу потребу за

грејањем за рачун за гас месечно
могу издвојити и до 15.000 динара, а
некада и више.
Што се тиче грејања на електричну
енергију, они који се уз двотарифни
бројач греју на термоакумулациону
(ТА) пећ, могу доста да уштеде у зим
ским данима, јер пећ пуне по нижој
тарифи, а потом се могу грејати и цео
дан. Међутим, уз једнотарифни бро
јач, грејање на струју може бити
папрено за џепове потрошача.
Велики број Митровчана, посебно
они који живе у кућама, греје се на
чврсто гориво, било то на смедере
вац, краљицу, магму или каљеву пећ.
У разговору са продавцима огрева на
митровачком кванташу, сазнали смо
да се тренутна цена огревног дрвета
креће од пет до шест хиљада динара
по метру кубном, у зависности од
врсте и квалитета дрвета. Цене угља
крећу се од 10.000 динара по тони па
надаље, а пакет брикета од 10 кило
грама кошта око 250 динара. Већина
оних који се греју на чврсто гориво,
због квалитета, чистоће и калоричне
вредности, бира дрво, најчешће
букву, па је зато продаваца дрвета и
највише.
Момир Петровић из Малог Зворни
ка један је од продаваца дрвета на
митровачком кванташу.
– Продајем букву, граб, цер, углав
ном тврдо дрво. Цена за метар кубни
је 5.500 динара. Слажемо на земљи
и трудимо се да према људима увек
будемо коректни. Продаја је сада још

увек слаба, али половином септем
бра очекујемо да крене боље. У
односу на прошлу годину потражња
је мала, а и цене су ниже. Народ
нема пара. Очекујемо да ће касније
продаја кренути, а, ако буде као про
шле године, људи ће вероватно и
докупљивати огрев – каже Момир
Петровић.
Ако се узме у обзир да је за грејање
просечне двособне куће потребно
купити око 10 метара тврдог дрвета
годишње, грађани који се греју на
дрва годишње ће морати да издвоје
око 55.000 динара, што је, када се
подели, око 4.500 динара месечно,
нешто повољније од топловода или
грејања на гас.
Када се упореде сви облици греја
ња, немогуће је извући закључак о
томе шта је повољније. Једино је код
грејања преко ЈП Топлифик ације
сигурно да ће корисници током чита
ве године издвајати отприлике исти
износ, а, што се свих осталих начина
грејања тиче, потрошња може да
варира у зависности од изоловано
сти стамбеног простора, положаја
стана у згради, дужине зиме, ште
дљивости и слично. Било како било,
за наредну грејну сезону припреме су
увелико већ почеле, а надајмо се да
су се сви они који се греју на чврсто
гориво овај пут добро обезбедили, и
да их неће снаћи прошлогодишња
ситуација у којој се у сред зиме деша
вало да остану без огрева.
Н. Милошевић
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Шта ће им те играонице?

Д

ечји рођендан је један
од најсрећнијих дана у
години у свакој породи
ци, али родитељима уједно и
време за благу главобољу
због разних планова и при
према које претходе великом
дану. У зависности од органи
зације као и усклађености
броја гостију са величином
стамбеног простора и нарав
но - расположивих финансиј
ских средстава, рођендан
вашег чеда може да буде и
мала ноћна мора, поготово
ако сте запослена мама са
једним слободним даном у
недељи и радите по сменама.
Зато су дечје играонице–
рођендаонице делатност у
експанзији чије услуге роди
тељи радо користе како би
окупили породицу и пријате
ље и прославили диван дан
свог најдражег бића.

Ивана Марек

Шарен простор, по могућ
ности са двориштем, препун
разних реквизита за игру који
се закупи на неколико сати је
иновација која је променила
појам прослављања дечјих
рођендана. Деца могу да
уживају у игрању, скакању,
пентрању, а родитељи да се
посвете својим гостима.
Предности рођендаоница
су разне. Презаузети родите
љи имају на располагању већ
припремљен, украшен и деци
интересантан ентеријер без
кабастог намештаја и декора
тивних предмета, док ком
фор омогућава окупљање
бројних драгих људи које код
куће најчешће не бисте могли
да позовете у исто време,
неретко ни истог дана.
- У данашње време играо
нице су спас за родитеље
због недостатка времена за

Слађана Малишић

припрем у и организацију.
Сваки рођендан наше деце
тако прослављамо, нарочито
због тога што су у зимском
периоду. Тамо им је много
интересантније и чешће иду
на рођендане који су органи
зовани у играон
 ицама, каже
Ивана Марек из Сремске
Митровице.
Већину играчака и рекви
зита као што су трамболина,
тобоган, лавиринт, базен с
лоптицама, деца немају код
куће, због чега су врло мале
шансе да ће се кошкати међу
собом и гурк ати из чисте
досаде, што је дечја омиље
на инстант забава.
- Славимо у играоници зато
што је деци тај простор инте
ресантнији од кућне варијан
те. Свиђа ми се како је све
прилагођено дечијем узрасту
и аниматори су ми добра иде

Јелена Руприх

ја, али не допада ми се што
има видео игрица, зато што је
то време за дружење и игру,
примећује Слађана Малишић
из Сремске Митровице.
У нашем граду има преко
десет рођендаоница, а суде
ћи по препорукама кад маме
поведу разговор између себе
и терминима који морају да
се резервишу и по неколико
недеља унапред - нарочито
кад су викенди у питању,
рекло би се да је то уносан
посао.
Већина играон
 ица гаранту
је потпуну безбедност деце:
популарни лавиринт
за
пењање и провлачење је
оивичен мрежом и обложен
меким струњачама, док уз
трамболине углавном стоји
обавештење о ограниченом
број деце која у исто време
смеју да је користе. Без обзи

Слађана Мирчета
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ра на све мере, могућност
повреде увек постоји, као и у
сопственом дому, чега би
родитељи требало да буду
свесни у сваком тренутку.
Може се рећи да знају прави
ла понашања и да их се при
државају.
По уласку у рођендаоницу,
у којој је славље у току, први
поглед на разиграну пачурли
ју која уз цику и вриску трчи и
скаче свуда наоколо, руме
них образа и косице мокре од
зноја, може да вас препадне
и остави утисак потпуног
одсуства контроле, али ситу
ација је другачија. Они се,
заправо, само добро заба
вљају и користе све предно
сти терена на ком се неће
десити да комшија, у једном
тренутку, закуца на врата и
опомене да се галама стиша.
Не треба кривити ни комшије
који имају право на свој мир и
тишину исто колико и деца
имају право да буду бучна.
-Трећи рођендан своје
кћерке никад нећу заборави
ти због демолираног стана,
вишедневног спремања и
брисања разноразних траго
ва хране и отисака прстића
који су се налазили на мести
ма где нико не би помислио
да су доспели. Наредне годи
не, за четврти рођендан, већ
сам била одушевљена играо
ницама, излудујеш се с децом
два три сата, а кућа остане у
савршеном стану, коментари
ше Јелена Руприх из Руме.
Иако у већини играоница
постоји одвојен кутак за роди
теље и њихове госте, где
могу на миру да да проведу
пар сати у дружењу док се
деца играју, не треба забора
вити да је дечји рођендан
породични моменат и да
деца уживају када су им
родитељи, бака, дека - ко год
био организатор рођенданаактивни саиграчи: - Деца су
пресрећна кад одрасли са
њима ђускају, или кад се
укомбинују да играју заједно
фудбал или билијар. То је,
заправо, оно што им пуно
значи! Није им важно ни
послужење, да ли су то сен
двичи, кифлице или пица,
нити да ли ће торта бити
куповна или прављена, а
фигурица на торти скупа, то
им је потпуно небитно. Битна
је та радост детета док му
певају Данас нам је диван
дан и кад угаси свећице, која
се јасно види у очима без
обзира да ли слављеник има
три или дванаест година,
каже за М новине Слађана
Мирчета, власница рођенда
онице из Сремске Митрови
це.
Т. С.
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Књижевна колонија
Д

руга Књижевна коло
нија Рума 2018. биће
одржана од 10. до 14.
септембра – саопштио је на
конференцији за новинаре,
која је одржана 6. септембра
директор Градске библиотеке
„Атанасије Стојковић“ Жељко
Стојановић.
Дакле, када овај број буде
на киосцима, Књижевна коло
нија ће започети, а организу
ју је Градска библиотека, уз
помоћ Народне библиотеке
Србије и локалне самоупра
ве, као генералног покрови
теља.
Селектори
овогодишње
Књижевне колоније, Ласло
Блашковић, управник Народ
не библиотеке и Жељко Сто
јановић, су одабрали шест
стваралаца који својим дело
вањем доприносе афирмаци
ји књижевне речи.
То су књижевница Љуби
ца Арсић, песникиња Кајоко
Амасаки, есејиста Влади
мир Копицл, песник Миодраг

Жељко Стојановић

Маринковић, директор и вла
сник Издавачке куће „Архипе
лаг“ Гојко Божовић и песник
Слободан Зубановић, једи
ни учесник прошлогодишње
колоније. Поново је у Руми,
зато што је уредник зборника
са прве колоније, који ће се
промовисати ове године.
– Учесници ће бити сме

штени у Борковцу, а биће
гости у Пећинцима, Инђији,
Старој Пазови, посетићемо и
манастире Гргетег и Велику
Ремету, потом ћемо гостова
ти у Шапцу. Последњег дана
колоније биће и пријем у
Градској кући, а предаћемо и
неколико зборника Архијереј
ском намесништву румском,
а потом и књижевно вече у
Руми – каже Жељко Стојано
вић.
Наиме, у зборнику се нала
зи прилог о епитафу у крипти
Грчке цркве, посвећен Вери
Максимовић, који је написао
Лаза Костић, а овај податак се
не налази до сада, ни у једној
његовој библиог рафији.
У оквиру тог рада је обу
хваћена и сводна фреска
Васкрсење у истој крипти,
рад Уроша Предића, што је
једина сводна фреска коју је
он урадио.
Треба истаћи да књижевна
колонија, сем у Руми, постоји
још само у Сићеву.
С. Џ.

СРЕМСКА ОАЗА

Митровчани имали
најбољи улов

Највећи шаран

Н

а дванаестом екипном такмичењу
у пецању на језеру Сремска оаза у
Суботишту, завршеном у недељу, 9.
септембра, девет трочланих екипа је за три
десет сати такмичења уловило укупно 300
примерака шарана и 50 примерака амура
укупне тежине 1.186,99 килограма, а како су
рекли риболовци – ни дружење није оману
ло.
Највећи удео у улову остварио је Карп тим
Пијани шаран из Сремске Митровице који је
уловио 186,67 килограма и тако освојио убе
дљиво прво место. Такође, Митровчани, који
су се овог викенда први пут такмичили на

језеру Сремска оаза, уловили су и највећег
шарана тешког 9,82 килограма и тако осво
јили и награду за највећи улов, али и награ
ду за најмањи улов упецавши најмању рибу
тешку свега 1,64 килограма.
Друго место освојио је Карп тим Гвозде
на паприка из Брестача са 168 килограма
уловљене рибе, док је треће место припало
Карп тиму Доњи Срем из Пећинаца који је
уловио укупно 138 килограма.
Након уручења награда дружење је наста
вљено на ручку, који је за све учеснике при
редио организатор такмичења Удружење
риболоваца Доњи Товарник.
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Кућа првог митровачког
штампара и издавача

М

ало се зна да је кућа у улици Кра
ља Петра Првог бр. 19, кућа
првог митровачког штампара и
издавача Константина Трумића. Било је
то за своје време, изузетно луксузно
здање, грађено 1877. године, како стоји
на капији од кованог гвожђа са иниција
лима овог добростојећег митровачког
адвоката. Трумић је био оснивач прве
штампарије у граду, али и издавач,
покретач, уредник и власник првих нови
на у Митровици и међу прима у Срему.
Био је то лист Фрушка гора-лист за
народну привреду, поуку и забаву, а
недуго после и његов додатак, хумори
стички лист Зоља. Да је овај лист за
шалу и забаву, штампан ћирилицом на
осам страна, био изузетно популаран
међу читаоцима, сведочи и податак да је
излазио редовно неколико година.
Као родоначелник штампарства и
новинарства у граду, отворио је штам
парију, под називом Народна штампа
рија Константина Трумића у помоћним
зградама (касније претворене у стано
ве) и подруму велелепне куће, где су се
налазиле штампарске машине. У неком
од поменутих објек ата налазило се
уредништво првих новина, које су осно
ване 1878. године, чиме је започета ера
штампарства у граду и шире. Штампа
рија је била матица свих будућих штам
парија у Срему које су се убрзо развиле.
Већ наредне године, Трумић отвара

филијале своје штампарије у Руми
(Прва сремска штампарија Констан
тина Трумића) и Винковцима (штампа
рија Миливој Трумић). Штампарска
делатност је у експанзији и прати је све
већи значај новина и другог штампаног
материјала у вишестраначком политич
ком животу, који се нагло развио крајем
19. века. У једном огласу из јула 1878.
власник штампарије, Константин Тру
мић, обавештава грађанство да новоо
сновани завод (штампарија) има најно
вије конструкције брзостроја и мно
штво нових и најукуснијих слова, те да
ће поред издавања новина, вршити и
услуге штампања календара, објава,
формулара, позивница за балове и
беседе, ценовнике и коверте, као и дру
ги штампани материјал. Нарасла потре
ба за штампаним материјалом, као што
су брошуре са страначким програмима,
новине, листови, црквене књижице и
разноврсна пословна штампа, условили
су све разгранатију штампарску делат
ност у граду. Историчар Радомир При
ца, у тексту који се бави почецима
штампе у граду, наводи поред Констан
тина Трумића и друге митровачке штам
паре, међу којима су најпознатији Паја
Болановић, Никола Гамиршек, Стеван
Цајсбергер (књиготискара), Лука Топа
ловић и Иса Великановић. Занимљиво
је да је одмах по оснивању Велике
земаљске казнионе (1895-1899) почела
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са радом и њена властита штампарија.
Константин Трумић се досељава из
Винковаца 1877. године, где се такође
бавио издавањем новина од 1864. годи
не и издавао лист Народњак. По дола
ску у Митровицу купује велик плац и
гради комплекс кућа, у које спада улич
на подужна зграда са ајнфортом, у дво
ришном делу велика зграда са раско
шним портиком на стубовима и ајнфор
том са стране на коју се наслањају
помоћне просторије. Помоћне зграде су
једним делом украшене дрвеном веран
дом, карактеристичним дрвеним калка
ном изнад улаза и занимљивом дрворе
збаријом у поткровном венцу. Испред
дворишне зграде постојала је фонтана,
а њени остаци су се још увек могли
видети после рата, пре него што је
демонтирана и уклоњена, одавно више
не служећи првобитној сврси. Још су
видљиви трагови некада богате и раско
ше фасаде овог објекта по типу градске
виле са украсним тремом на улазном
делу здања, који доминира не само
овим јединственим објектом, него и
целим двориштем, у чијем центру се
кућа налази. Њега краси велики чеони
тимпанон, који лежи на архитравној гре
ди и који целом здању даје монумента
лан, класичан изглед, у чијем среди
шњем делу се некада налазио рељефни
украс. Нажалост, без сачуваних подата
ка, данас можемо само да претпостави
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мо да је реч о амблему или грбу, који
указује на делатност њеног власника.
Шест стубова зиданих циглом и омалте
рисаних, имају на коринтским капители
ма украсе са главама анђела. У поткров
ном венцу се налазе специфични фло
рални украси, чији су мотиви на решет
кама за затварање таванских прозора
поновљени у архитектонској пластици
на портику здања. Прозори су у горњем
делу украшени флоралном декораци
јом, а иста, или слична декорација је
највероватније постојала и на уличној
фасади. Настала у време владавине
романтизма, меша пластични орнамен
тални вез са елементима класичне архи
тектуре видљивих у начину конструиса
ња портика и у класичној декорацији
стубова.
Kомплекс кућа Константина Трумића
наследила су четири брата Сремчевић,
имућна трговачк а породица. Стеван
Сремчевић је имао стаклару код старе
зграде општине. Стрељан је на митро
вачком гробљу 1942. године. Душан
Сремчевић је имао кућу на месту дана
шњег кафића Болеро. Нису позната
имена још двојице браће, који су насле
дили имовину К. Трумића. Нећак, који се
такође звао Стеван Сремчевић, имао је
сина Константина и обојица су били
адвокати. После смрти Константина,
његова супруга свој део није продала,
него су га наследила деца Стеван и
Оливера. Стеван је касније наслеђени
део продао породици Малдини. Оливе
ра живи у Америци и дала је право на
доживотно коришћење свог дела сестри
Ружици Такач, која реновира тај део.
Занимљиво је, да је фудбалски репре
зентативац старе Југославије и најбоље
предратно лево крило Јожа Гилер, био
ожењен Даницом Сремчевић, ћерком
познатог митровачког адвоката Стевана
Сремчевића и праунуком Константина
Трумића. Био је међу 40 спортиста који
су 1928. године представљали земљу на
олимпијским играма у Амстердаму. Бли
ставу спортску каријеру прекинуће Други
светски рат, када га је нова окупаторска
власт, као Немца регрутовала у своје
јединице. Јожа дезертира из злогласне
Принц Еуген дивизије и скрива се у Бео
граду. Фашистичк а власт га хапси и
стреља 1943. године, трагично преки
нувши живот овог родољубивог човека,
који није хтео да пуца у народ са којим
је одрастао.
Део дворишне куће и помоћних згра
да, 1960. године од Косте Сремчевића
купује Антун Малдини из Гргуреваца.
Ова породица, италијанско-француског
порекла била је носилац баронске титу
ле за заслуге, добијена од француског
краља, пре него што се доселила у Гргу
ревце у другој половини 19. века. Анту
нов отац Александар (1878-1932) рођен
у овим крајевима, носио је очево име, а
у предратном периоду бавио се тргови
ном. У центру Гргуреваца имали су
велику породичну кућу на спрат у којој су
се налазиле бројне радње. Поседовали
су властиту пекару, месару, кафану, али
и млекару, „ледењару“ за чување меса и
„путару“-радионицу за прављене путе
ра. Породица Малдини се искључиво
бавила трговином, земље нису имали,
нити су се бавили земљорадњом, а тек
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је Перса, рођена Девић, после смрти
мужа купила један мањи плац и засади
ла виноград.
Како је у току другог светског рата гргу
ревачка кућа страдала, Перса Малдини
са сином Антуном и три ћерке, одлучује
да купи кућу у Митровици. Три сестре
Малдини нису се удавале. Олгица је
радила у гргуревачкој пошти и захваљу
јући дојави, имала је важну улогу у спа
савању житеља од стрељања, крајем
Другог светског рата. Софија је радила
на железници, а Мирјана у општини, али
и у војсци, где је била носилац бројних
одликовања. Као најмлађе дете, Антун је
рано дошао у град да изучи занат за
трговца. После рата радио је као шегрт у
бројним тадашњим трговачким радња
ма, у градском и сремском магацину Гра
мак и Сремак, затим у Радаковој трго
вачкој радњи, која се налазила у самом
центру града и била веома посећена,
као једна од највећих и најбоље снабде
вених радњи у граду. Приликом градње
робне куће Стотекс, кућа у којој се
налазила ова важна митровачка послов
ница је срушена, инвентар враћен вла
сницима, а велики број радника је прона
шао друго запослење. Радо се сећа овај
крепки деведесетогодишњак својих
првих пословођа у Радаковој радњи,
Миличевић Стеве, Рајка Корице и Ради
војевић Славка. Пошто је имао од раније
изучен тапетарски занат, Антун се запо
шљава на КПД, где ће на месту шефа
тапетарске радионице дочекати пензију.
Антунов син Стјепан је радио на желе
зници, а његова супруга Славица у ДЦ
Војводина. Улични део комплекса кућа
после рата су купили Споменка Чикарић
и Стојан Ненадовић. Споменка, родом из
Манђелоса својевремено је била профе
сор српског језика и директор основне
школе у Београду. Уличне просторије
ове подужне грађевине одавно су пре
творене у локале, данас се ту налазе:
Роштиљница Тешић, продавница здра
ве хране Баланс, а на месту некада
шњих адвокатских канцеларија Сремче
вић, бутици Смајли и Шутер. У двори
шној кући свој атеље је сместио млади
митровачки сликар Вукашин Говедари
ца.
У години, у којој се навршава значајан
јубилеј-140 година митровачког штам
парства и пионирског рада у новинар
ству у Срему, треба подсетити на значај
личности Константина Трумића у култур
ној историји града, која није у довољној
мери осветљена и валоризована. Дотле,
оронуло здање првог митровачког штам
пара и зачетника новинарства на овим
просторима, препуштено
немару и
даљем пропадању, чека своје боље
дане.
Нажалост, зуб времена и материјални
разлози, оставили су дубок траг на јед
ној од најлуксузнијих вила тог времена.
Кућа је била симбол полета, великог
замаха у културно-просветној активно
сти у граду и Срему, који је био подстак
нут и политичким догађајима оличеним у
укидању војне управе и јачању грађан
ске власти и грађанства, а Константин
Трумић је био један од њених, без сум
ње најистакнутијих изданака.
У следећем броју:
Кућа др Стојшића
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1916. На Кајмакчалану је поче
ла офанзива српске војске про
тив Бугара и Немаца у Првом
светском рату. Завршена је 3.
октобра 1916, као прва победа
српске војске након повлачења
преко Албаније.
13. септембар
1788. Њујорк је проглашен
првом федералном престони
цом САД. Град су основали
1626. холандски досељеници и
назвали га Нови Амстердам, а
двадесетак година касније зау
зели су га Енглези и дали му
назив Њујорк у част војводе од
Јорка, касније енглеског кра
ља.
14. септембар
1812. Француске трупе под
Наполеон
 ом Бонапартом ушле
су у Москву, коју су Руси у
повлачењу запалили.
1982. Дан након саобраћајне
несреће, умрла је принцеза
Грејс од Монака.
15. септембар
1890. Рођена енглеска књи
жевница Агата Кристи.
1987. Немачки хакери познати
као Клуб Хаос упали у компју
терски систем НАСА и инста
лирали програм Тројански
коњ.
16. септембар
1620. Брод Мејфлауер кренуо
из енглеске луке Саутемптон с
путницима који ће основати
Плимут, прву сталну енглеску
колонију у Северној Америци.
1861. Заступништво града
Загреба доделило Вуку Стефа
новићу Караџићу Повељу
почасног грађанина, којом су
му дата сва права, слобошти
не и користи као што сваком
грађанину Загреба по закону и
старом народном обичају при
падају.
17. септембар
1665. У Лондону избила епиде
мија куге у којој је умрло око
70.000 људи.
1787. Делегати 12 од тада
шњих 13 држава САД потписа
ли Устав САД. Уз касније дода
те амандмане тај Устав и сада
на снази, као најстарији важе
ћи Устав у свету. У њему први
пут примењена идеја францу
ског филозофа Монтескјеа о
подели власти на законодавну,
извршну и судску.
18. септембар
1822. Француски египтол ог
Жан Франс оа Шанполион
дешифровао је египатско
писмо (хијероглифе).
1851. Изашао је први број аме
ричког дневника Њујорк тајмс,
који је основао Хенри Џервис
Рејмонд.
1970. Амерички певач и најчу
венији рок гитариста 20. века
Џими Хендрикс умро је у 27.
години од прекомерне дозе
дроге.
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HOROSKOP
ОВАН: Ове недеље
ћете бити у прилично
мутном расположењу,
несигурни и забрину
ти јер се ништа не одвија онако
како сте планирали. Партнера не
можете и даље заваравати само
лепом причом. Пређите на дела.
Неко олакшање и побољшање
расположења јесте у данима
викенда. Водите рачуна на шта
трошите новац, извлачи вам се из
џепа без икаквог плана.
БИК: Имате неке лепе
и релативно мирне и
спок ојне дане иза
себе али изгледа да је
са тим завршено. Много тога вам
смета када је понашање емотив
ног или брачног партнера у пита
њу. Често обоје нећете успевати
да се суздржите од критиковања.
Пословна ситуација је доста
повољна. Очекујте недељу са
великим активностима.
БЛИЗАНЦИ: Недеља
ће кренути кроз потре
бу да будете макси
мално одговорни и
посвећени својим обавезама. Не
прескачите неке ствари и не оста
вљајте их за сутра, јер је више
него извесно да ћете бити искри
тиковани од стране партнера или
надређених. Доносите закључак
на основу субјективног утиска,
узалуд размишљате о сусрету са
особом која није у вашем емотив
ном домету.
РАК: Сачек ајте да
чујете нечији комен
тар, пре него што
доносете нову одлуку.
Нема разлога да улазите у нову
расправу са неистомишљеници
ма већ своју енергију посветите
конкретном решавању неких акту
елних питања. Слободно можете
да се ослоните на своје пријате
ље и да им поверите неке дели
катне задатке. Супротставите се
особи која подрива ваш пословни
углед.
ЛАВ: Без обзира
колико делујете тајан
ствено пред вољеном
особом, не успевате
да прикријете своје нерасположе
ње или ствари које потискујете у
себи. Не дозволите да вам неко
покреће ниске страсти или жељу
за пословним ривалством. Добро
размислите о својим предностима
и недостацима. Олакшајте своју
савест у искреном разговору са
блиском особом.
ДЕВИЦ А:
Постоје
питања која се реша
вају или тајне које се
откривају, искључиво
у блиском сусрету са драгом осо
бом. У договору са сарадницима
потребно је да остварите сагла
сност и уважавање различитих
интересовања или практичних
циљева. Налазите се у сјајној
форми. Важно је да правилно
ускладите своје жеље и могућно
сти како бисте избегли нове
непријатности.

ВАГА: Уместо да раз
мишљате о нечијим
манама боље је да
озбиљније анализира
те своје понашање. Покушавајте
да импресион
 ирате своју околину
на различите начине. Стало вам
је да привучете нечију пажњу и да
оправдате свој углед. Важно је да
имате јаку мотивацију и добру
вољу. Размислите на који начин
треба да саопштите свом партне
ру неке одлуке о уређење зајед
ничког живота.
ШКОРПИЈА: Уколико
наилазите на хладан
пријем у нечијем дру
штву, размислите о
својим манама. Негде сте погре
шили. Избегавајте непознате
ситуације или сараднике који
својим понашањем ремете вашу
концентрацију. Важно је да сачу
вате присебност духа и самокон
тролу. Динамика нових дешава
ња и заоштрена пословна клима
натераће вас да повучете нове
потезе.
СТРЕЛАЦ: Делујете
напето, будите довољ
но стрпљиви пред
партнеровим захтеви
ма. Не пренагљујете својим одлу
кама. У одлучујућим ситуацијама
потребна вам је нечија асистенци
ја. Нема разлога да прецењујете
своје могућности. Пријаће вам
излазак или шетња као релакса
ција. Важно је да правилно ускла
дите свој разум и осећања.
ЈАРАЦ: Делујете врло
амбициозно и непре
кидн о
прош ирујете
планове или договоре
које имате са сарадницима. Неко
може успешно да реши ваше
финансијске дилеме, потребно је
да се обратите одговарајућој осо
би. Својом комплетном појавом
или стилом изражавања, привла
чите велику пажњу и делујете
врло шармантно да друштво око
себе.
ВОДОЛИЈА: Постоје
неке изненадне ком
плик ације које вас
објективно успорава
ју, тако да непрекидно у ходу
смишљате различита решења и
користите своје скривене адуте.
У сусрету са сарадницима под
стичете стваралачко расположе
ње, јер не желите да се помирите
са просечним резултатима. Пока
жите већу ноту самокритичности.
РИБЕ: Практичан дух
и
преду з им љивост
коју
израж ав ат е
гарант ују
успеш не
резултате на различитим страна
ма. Умето да наметнете своје
ставове, чак и у неким ситуација
ма када околина не показује
посебно интересовање за ваше
идеје. У односу са партнером
свесни сте да имате одређену
предност и нећете дозволити да
заједничка дешавања иду мимо
ваше воље.

Crkveni
kalendar
Среда, 12. септембар
(30. август)
Пренос моштију Св. Алексан
дра Невског; Св. Кирило, Никон
и Макарије
Четвртак, 13. септембар
(31. август)
Полагање појаса Пресвете
Богородице; Св. муч. Јасено
вачки
Петак, 14. (1) септембар
Преп. Симеон Столник; Цркве
на Нова година
Субота, 15. (2) септембар
Свети мученик Мамант; Свети
Јован Посник
Недеља, 16. (3) септембар
Св. свештеномученик Антим;
Свети Јоаникије, Први Патри
јарх српски
Понедељак, 17. (4) септембар
Св. свештеномуч. Вавила, про
рок Мојсеј Боговидац; Св. Петар
Добробосански
Уторак, 18. (5) септембар
Свети пророк Захарије и пра
ведна Јелисавета

Грчка
спанаћ пита
Састојци: Коре за питу 250 гр,
спанаћ 400 гр, парадајз сушени
175 гр, фета сир измрвљен 200 гр,
јаја 3 комада, маслиново уље.

Припреме: Очишћени спанаћ
ставите са четири кашике воде да
се продинста. Пребаците га у
цедиљку, оставите да се охлади, а
затим притисните и исцедите. Исе
ците спанаћ на крупно, а исто тако
насеците и сушени парадајз и све
промешајте са измрвљеним фета
сиром. На крају додајте јаја, добро
промешајте. Узмите један лист од
кора и премажите га маслиновим
уљем. Ставите га масном страном
на доле у калуп са дном које се
одваја, пречника 26 цм.

• Пред нашим судовима
одговарају само они
који се ништа не питају.
• Земља је пренасељена,
али одстојање од човека
до човека је све већа.
• Најтеже је доћи до речи
од оних који немају шта
да кажу.
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ЈЕДАН КРУГ НА ФРУШКОЈ ГОРИ ПРИВЛАЧИ ЉУДЕ ИЗ СВИХ КРАЈЕВА ЗЕМЉЕ

„Енергетски стуб“ лечи болесне?
У кругу у највећој
тишини стоји група
младих људи. Чује се још
неколико возила која стају.
Из једних излази старији
човек и жена. Старац који
иде уз помоћ штапа, на
питање да ли очекује да
ће му после сеансе бити
боље, каже нада се да ће
се смирити реуматизам,
јер је од комшије чуо
да му после стајања
у овом енергетском кругу
болови мину

Н

а Фрушкој гори у окружењу
листопадне шуме, на месту где
пут из Лежимира излази на Пар
тизански пут, који се пружа кроз ову
једину сремску планину, долазе људи,
болесни. Како кажу одстоје 20 мину
та, а онда им се ублажавају болови
од реуме, болести зглобова, мултипле
склерозе, нестаје нервоза, а тврде да
зрачење добро дође и онима који болу
ју од високог крвног притиска, заче
пљења крвних судова... Иако још нико
доказао није, да на овом месту постоји
магнетно поље, већ само прича која
се пронела, људи масовно долазе из
свих крајева земље, у убеђењу да ће
баш овде пронаћи спас здравственим
проблемима.
У шуми неколико метара од самог
асфалтног пута, између дрвореда
липа, забодени су колчеви у круг. На
једном дрвету је обавештење, а на
другом иконица светог Саве, светог
Ђурђа, ту је закачен и новац, двадесе
тодинарке, стодинарке. У обавештењу
корисницима „места моћи“ пише:
„Молимо посетиоц
 е овог енергетског
и високодуховног места да у највећој
тишини и миру бораве у њему, као и
са поштовањем и захвалношћу према
духовним светлостима који се ту нала
зе и исцељују ауре и тела посетилаца.
Зажмурите, опустити се, испразнити
све мисли и препустити се, уз моли
тве, духовним енергијама за исцеље
ње. Остати 20 минута у „енергетском
стубу“, преко тога је непотребно, јер
може да се изазове блага вртоглави
ца. Налазач овог светог места, Софи
ја Милановић.“ По њој је ово место и
добило име Софијини извори.
У кругу у највећој тишини стоји гру
па младих људи. Чује се још неколи

Софијини извори

Загонетка
Прича о исцелитељском месту на
Фрушкој гори брзо се шири. Можда
би стручњаци за квантну физику
могли дати одговор на питање да ли
је реч о месту где земља емитује
више енергије, или нешто друго.
Загонетка остаје!

ко возила која стају. Из једних излази
старији човек и жена. Старац који иде
уз помоћ штапа, на питање да ли оче
кује да ће му после сеансе бити боље,
каже нада се да ће се смирити реу
матизам, јер је од комшије чуо да му
после стајања у овом енергетском кру
гу болови мину.
– Ја чуо, па дошао. Не знам шта да
кажем, можда и може да помогне, а кад
неко тражи лека он све покушава. Чуо
сам да се ова Софија, која је открила
ово место, бави проналажењем енер
гетских тачака и да живи у Новом Саду,
остало ништа више не знам, прича
Драган Стојановић из Шида.
Током целог дана од раног јутра до
касне вечери, смењују се људи у кругу.
Има их разних младих, старих, боле
сних, здравих, сви се они надају да ће
примити позитивну енергију из земље.
– Да постоје одређене тачке које
зраче више енергије, вероватно посто
је, уосталом, знам да Јапанци радо
иду боси, да би преко стопала празни
ли негативну енергију из организма.
Откуд знам да ли је ово такво место,
које зрачи више енергије. Намерно
сам стао у круг, да видим хоће ли мој
организам реаговати, каже Велимир из
Новог Сада.
Научних и стручних доказа да је реч
о кругу који емитује енергију нема,
нема ни супротних тврдњи. Људи
долазе, верују, надају се чуду.
С.Костић
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Једи Ноле, све је то кртина

Н

овак Ђоковић је по трећи пут
освојио УС Опен. Вест која сама
по себи и није вест, с обзиром на
то да је ово Новакова 14. Грен слем
титула. Али ако се узме у обзир понор
у којем је Ђоковић до само пре шест
месеци био, и начин на који се вратио
у сам врх светског тениса, јасно је да
је ово огроман подвиг врхунског спор
тисте.
Пролазио је кроз тежак период у
каријери. Дошло је до пада, засићења,
а онда и до повреде лакта. Дежурни
душебрижници су, гледајући све то из
својих фотеља, пожурили да кажу како
је Новак готов, да га је сјебала жена у
сарадњи са духовним гуруом Пепеом
Имасом (који је, руку на срце, стварно
једна бизарна појава). Писало се о
његовој исхрани, бројале се калорије,
већало се шта да се ради са сиротим
Новаком. Причало се да је изгубљен,
да грли тамо неко дрвеће, једном речју
да је пук’о к’о лајсна.
Оно што нико није узео у обзир је, да
је он само човек од крви и меса. Ако
неко мисли да је лако у исто време
бити врхунски спортиста и имати поро
дичан живот, грдно се вара. Човек
само покушава да избалансира све те
ствари. Многи људи нису ни свесни
колико одрицања захтева спорт на
врхунском нивоу, колико времена
одлази на тренинге, колико има прити
ска јавности, спонзора, уговора, мили

она.. Треба ту остати нормалан. Новак
Ђоковић је, без обзира дал’ пасао тра
ву или јео шницле, остао нормалан. И
то је оно што је битно.
Вратио се на велику сцену на неве
роватан начин. Освојио Вимблдон, па
Синсинати да би на крају почистио

Многи људи нису ни
свесни колико одрицања
захтева спорт на
врхунском нивоу, колико
времена одлази на
тренинге, колико има
притиска јавности,
спонзора, уговора,
милиона... Треба ту остати
нормалан. Новак Ђоковић
је, без обзира дал’ пасао
траву или јео шницле,
остао нормалан
све своје противнике на УС Опену.
Сада има шансу да до краја године
поново избије на прво место. Да буде
најбољи на свету. Нема сумње, пока
зао је, по ко зна који пут да је вероват
но најбољи српски спортиста у истори
ји.

Новакове заслуге су огромне. После
свих глупости које су се дешавале на
овим просторима и негативног имиџа
који Србија има у свету, Ђоковић је
дошао као противтежа свему томе.
Представља своју земљу, не либи се
да каже одакле је, да огрне српску
заставу. Својим понашањем је засе
нио све ривале. Учтив, одмерен,
полиглота... Једном речју, господин.
Позната је анегдота када је Федереру
објашњавао каква је процедура при
ликом сусрета са енглеском краљи
цом.
Што се тиче Србије и дневно-поли
тичких дешавања, мислим да би сва
ки политичар који је био на власти у
новијој историји, морао да му ода
признање. Некако посредно и несве
сно, Ноле је седатив за напаћену рају.
Посебно за пензионере. Седну тако
они пред ТВ, спиче неку таблетицу,
онда Ноле почне бесомучно да пре
бацује лоптицу тамо-вамо и све бриге
оду као руком однешене. Још и ако
победи, комлетан угођај.
Следи мала пауза од тениса. У
међувремену, ту је Жељко Митровић
са својим бајковитим имагинарију
мом, шта год то значило. Биће ту ред
Венеције, ред Фиренце, па летећи
људи, глисери, штале са животиња
ма, секс, курве, наркомани и остала
багра. Што би се рекло, хлеба и ига
ра. До неког новог финала и победе.
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ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Инђија: Инђија – ТСЦ 4:0;
Бечеј: Бечеј 1918 – ОФК Жар
ково 1:5; Крушевац: Трајал –
Металац 1:1; Земун: Телеоптик
– Јавор 0:4; Ужице: Слобода –
Златибор 0:3; Чачак: Борац –
Синђелић су играли у понеде
љак; Крагујевац: Раднички
1923 – Будућност 1:0; Нови
Пазар: Нови Пазар – Бежанија
2:2.

Беочин: Цемент – Раднички
(СМ) 0:0; Пригревица: Братство
1946 – Раднички (НП) 3:0; Кула:
Хајдук 1912 – Динамо 1945 1:0;
Суботица: Бачка 1901 – ЧСК
Пивара 1:1; Нови Сад: Црвена
Звезда – Младост 4:1; Стари
Бановци: Дунав – Србобран 4:0;
Сакуле: Борац – ОФК Вршац
1:2; Нови Бановци: Омладинац
– Раднички (З) 0:0; Нови Сад:
Кабел – Железничар 1:1.

Ердевик: Слога (Е) – Први
Мај 2:4; Стара Пазова: Једин
ство – Сремац 0:1; Кисач:
Татра – Хајдук (Б) 2:2; Чуруг:
Хајдук (Ч) – Слога (Т) 0:2; Каћ:
Југовић – Хајдук (Д) 2:0; Шај
каш: Борац (Ш) –ЛСК 4:0;
Мачванска Митровица: Под
риње – Подунавац 1:0; Раднич
ки је био Слободан.

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

6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6

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

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

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

12:1
12:4
12:5
11:5
5:2
5:3
7:6
4:4
4:4
5:8
5:12
3:8
2:8
3:5
2:8
3:12

16
13
13
11
11
10
8
7
6
6
6
5
5
4
2
2

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Беркасово: Сремац – Напре
дак 6:3; Љуба: Јединство (Љ)
– Граничар 1:3; Моровић:
Јединство (М) – ОФК Бингула
0:3; Шид: Једнота – Синђелић
2:0; Ердевик: Ердевик 2017 –
ОФК Бачинци 4:0; Батровци:
Омладинац (Б) – Борац 6:1.
01. Једнота
02. Сремац
03. Ердевик
04. Граничар
05. Јединс. (М)
06. Јединс. (Љ)
07. Омлади. (Б)
08. ОФК Бинг.
09. Напредак
10. Синђелић
11. ОФК Бачи.
12. Борац

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

3
3
3
1
1
1
1
1
0
0
0
0

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

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

17:2
14:3
11:0
4:3
7:8
4:5
6:4
3:8
4:7
4:8
5:11
1:21

9
9
9
4
4
4
3
3
1
1
1
0

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Сремска Рача: Срем (СР) –
Ноћај 4:2; Велики Радинци:
Борац (ВР) – Граничар 3:1;
Лаћарак: Полетарац – Змај 2:2;
Раденковић: Борац (Ра) – Трго
вачки 1:3; Сремска Митрови
ца: Срем (СМ) –Планинац 4:4;
Засавица: Слога – Слобода
3:0.
01. Слога
02. Трговачки
03. Слобода
04. Срем (СР)
05. Граничар
06. Планинац
07. Змај
08. Борац (ВР)
09. Полетарац
10. Срем (СМ)
11. Борац (Ра)
12. Ноћај

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

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

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

0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
3
3

15:4
6:3
8:5
9:7
6:4
10:6
10:8
7:8
4:5
7:12
2:9
4:17

7
7
6
6
6
5
4
4
2
2
0
0

01. Железничар
02. Хајдук
03. ОФК Вршац
04. Братство
05. Динамо
06. Дунав
07. Омладинац
08. Кабел
09. Радни. (З)
10. Цемент
11. Ц. Звезда
12. Радни. (СМ)
13. ЧСК Пивара
14. Бачка 1901
15. Младост
16. Србобран
17. Борац
18. Радни. (НП)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

МОЛ СРЕМ
Буђановци: Младост – ОФК
Бикић 0:0; Рума: Фрушка Гора
– Крушедол 1:2; Огар: Шумар –
Хајдук 0:2; Кукујевци: Обилић
1993 – Напредак 2:0; Сремска
Митровица: Митрос – БСК 2:0;
Манђелос: Фрушкогорац –
Слога (Ч) 2:1; Равње: Зека
Буљубаша – Доњи Срем 2015
1:2; Обреж: Граничар – Слога
(В) 1:0.
01. Граничар
02. Доњи Срем
03. Хајдук
04. Слога (В)
05. Обилић
06. Шумар
07. ОФК Бикић
08. Крушедол
09. Ф. Гора
10. Митрос
11. Фрушкого.
12. З. Буљуб.
13. Напредак
14. БСК
15. Младост
16. Слога (Ч)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

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

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

4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
3
4

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

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

СРЕМСКА ЛИГА

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

Мартинци: Борац (М) – Купи
ново 2:0; Нови Карловци:
Полет – Рудар 2:2; Голубинци:
Јадран – Железничар 1:1;
Салаш Ноћајски: Будућност –
Партизан 0:0; Кленак: Борац (К)
– Доњи Петровци 2:1; Попин
ци: Напредак – Граничар 4:1;
Љуково: Љуково – ПСК 1:0;
Рума: Словен – Слобода 1:2.
01. Слобода
02. Партизан
03. ПСК
04. Д. Петров.
05. Железни.
06. Рудар
07. Љуково
08. Борац (К)
09. Борац (М)
10. Будућност
11. Јадран
12. Словен
13. Напредак
14. Полет
15. Купиново
16. Граничар

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

7:3 12
12:1 10
8:4
9
9:7
9
9:1
8
6:3
8
4:2
7
9:6
6
6:4
6
11:4
4
8:8
4
2:5
4
6:7
3
4:9
1
1:19
0
5:24
0

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

Ловац
ОФК Брест.
Сремац
Хајдук
Младост
Камени
Срем
Словен
Витез

1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1

6:1
4:0
2:0
2:1
0:0
1:2
0:2
0:4
1:6

3
3
3
3
0
0
0
0
0

Карловчић: Ловац – Витез
6:1; Шимановци: Хајдук 1932 –
Камени 2:1; Деч: Сремац –
Срем 2:0; Брестач: ОФК Бре
стач – Словен 4:0; Младост је
била слободна.

ОФЛ РУМА – ИРИГ
01. Борац
02. Сремац
03. Фрушкого.
04. Јединс. (Ру)
05. Јединс. (Пл)
06. Полет
07. 27.Октобар
08. Хртковци
09. Граничар
10. Војводина
11. Јединст. (К)

3
3
3
3
2
3
2
3
2
3
3

3
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0

0 12:2
0 10:2
0 7:4
0 3:1
0 4:3
1 4:5
1 3:6
2 2:6
2 1:4
3 2:7
3 4:12

9
9
7
5
4
4
3
1
0
0
0

Шатринци: 27.Октобар –
Јединство (К) 3:1; Грабовци:
Граничар – Борац 1:2; Добрин
ци: Сремац – Полет 3:0; Рума:
Јединство (Ру) – Војводина 2:0;
Мали Радинци: Фрушкогорац
– Хртковци 2:1; Јединство (Пл)
је било слободно.

РЕКРЕАТИВНИ СРЕДЊИ ФУДБАЛ

Митровчани изгубили у Бечеју

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА
Нови Сланкамен: Дунав –
Планинац 1:0; Јазак: Цар Урош
– Слога (М) 6:3; Ириг: Раднички
– Слога (К) неодиграно; Јар
ковци: Борац – ЧСК 2:2; Фру
шкогорац је био слободан.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Цар Урош
Дунав
Раднички
Фрушкого.
ЧСК
Борац
Планинац
Слога (М)
Слога (К)

2
2
2
1
2
1
2
2
2

2
2
1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
0
2
1
0
0
0

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

6
6
4
3
2
1
0
0
0

Репрезентац ија
Сремс ке
Митровице у категорији преко
40 година наступила је на Купу
Војводине у средњем фудбалу
у Новом Бечеју, у недељу, 9.
септембра. Митровачки фудба
лери овом приликом изгубили
су утакмицу против играча Бач
ке Тополе, резултатом 2:0.

За
Сремс ку
Митров иц у
наступили су: Љубиша Аничић,
Стеван Андрић, Ненад Ђокић,
Бранислав Јуришић, Андрија
Кишгатка, Срећко Михајловић,
Зоран Спасојевић, Јоца Сте
вић, Горан Дикић, Горан Балаћ
и Василије Симић, са тренером
Синишом Нинковићем.
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КМФ ИНДИАНС 2013

Високе амбиције

К

луб
малог
фудбала
Индианс 2013 из Инђи
је, од 18. августа реа
лизује припреме за Футсал
лигу Војводине, у трећелига
шком друштву, која стартује
задње недеље септембра.
Изабраници шефа стручног
штаба Славише Марковића
одиграли су пријатељски меч
са КМФ Бањицом и изгубили
6 - 3, а стрелци за Индиансе
били су Денић и Цветиновић.
Управа на челу са председ
ником Мариом Милковићем,
ангажовала је 11 новајлија
чаробне игре на петопарцу,
да би се што боље припре
мили за оно што их очекује
у трећелигашком рангу, а то
су: Предраг Цветиновић КМФ

Викинг Рума, Илија Денић,
Светозар Кусовац КМФ Нова
Пазова, Лазар Живановић,
Драган Миливојевић ФК Сло
га Марадик, Алекса Плећаш
ФК Крушедол, Дејан Бабић ФК
Дунав Стари Бановци, Милош
Тарбук ФК Подунавац Беле
гиш, Дејан Марчић ФК Борац
Јарковци, Петар Суботин
ФК ЧСК Чортановци, Марко
Дубајић.
– Надамо се као и сваки
пут када стартује сезона наше
амбиције су као и увек, прво
место и пласман у другу лигу.
Успели смо да доведемо аде
кватна појачања која ће нам
помоћи у томе да остваримо
свој циљ – каже Марио Мил
ковић Председник клуба.

КК СИРМИУМ

Нових шест
карате мајстора

К

арате семинар који је
одржан на Фрушгкој Гори
у току прошле недеље
крунисан је полагањем канди
дата за црне појасеве. Да би
испунили услов за полагање
потребно је минимално пет
година вежбања и пуно одри
цања. Кандидати треба да
имају иза себе доста такмиче
ња у катама и борбама и што
већи број добрих резултата
на домаћим и страним такми
чењима. Поред добре карате
технике и добрих припрема
кандидати имају и теоретски
тест који садржи проверу зна
ња о овој источњачкој бори
лачкој вештини.

Такмичари Карате клуба
Сирмиум из Сремске Митро
вице који су испунили све
услове да полажу за црни
појас су на самом полагању
показали изузетне вештине
пред комисијом којом је руко
водио и председавао сенсеи
Душан Дачић.
За црне појасеве и носиоце
звања карате мајстора први
дан, из Карате клуба Сирми
ум положили су: Анастасија
Павлешин, Милица Крстић,
Милица Кузминац, Тамара
Булат, Милош Нешковић и
Владимир Лиженес, и на тај
начин достигли циљ сваког
каратисте.

СПОРТСКА ХАЛА У ИНЂИЈИ

Радови пред нову сезону

Т

оком лета спроведени
су радови на уређењу
спортске хале у цен
тру Инђије и, како су иста
кли представници Установе
Спортски центар, у наредним
месецима радиће пуним капа
цитетом.
– Сваке године током јула
и августа спроводимо радо
ве на припреми хале за нову
сезону. Свих осталих месеци
у години хала је заузета, јер
пре подне је користе школе,
а по подне спортски клубови
и рекреативци – истиче Илија
Трбовић, директор Спортског
центра Инђија.
– Ове године смо уредили

свлачионице, мокре чворо
ве, купатила и расвету. Како
смо све то на време урадили,
клубови већ сада одржавају
тренинге. Са почетком нове
школске године и ђацима је
на располагању– каже Трбо
вић и додаје:
– Спортска хала користи 97
посто својих капацитета, што
значи од осам часова ујутру
до 23 часа увече објекат је
заузет.
Хала у центру Инђије изгра
ђена је 1994. године и од тада
је место где се одржавају раз
личите спортске и културноуметничке
манифестације,
трибине и сајмови. 
М. Ђ.
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MALI OGLASI 022/611-556

KU]E I STANOVI
• Издајем дворишну гарсоњеру
намештену (веш машина), тел.
064/314-47-89
• Издајем гарсоњеру на КПД
повољно за самце, тел. 064/31882-72
• Издајем полунамештену гар
соњеру у Насељу М. Хуђи на
дуже време, тел. 064/005-12-99
• Продајем кућу 180 м2 на 8 ари
плаца, пет соба, три улаза,
велик а мермерна тераса са
неонским осветљењем, Улица
Планинска, са свим пратећим
објект им а,
тел.
632-798,
063/779-51-12, 069/622-898
• Продајем намештен стан 30
м2у Новом Саду 30 м2 код
Футош ке
пијаце,
640-821,
064/581-47-20
• Продајем кућу на Црвеној
чесми, тел. 061/173-95-02
• Издајем једнособан намештен
стан у теслином насељу, цена
130 евра заједно а режијом, тел.
066/434-021
• Продајем дворишни стан у С.
Митровици Шећер сокак, 17,
тел. 069/622-453
• Продајем салаш на Босутском
путу код Саве, тел. 065/467-6876
• Издајем нов двособан наме
штен стан у центру града (кли
ма, ЦГ), тел. 065/362-70-52
• Мењам или продајем трособну
кућу са свим помоћним објекти
ма, двориште, воћњак, башта за
стан у С. Митровици, 062/84242-52
• Издајем гарсоњеру Матошева
49а, С. Митровица, тел. 640443, 069/640-443
• Издаје се соба ученицама и
студенткињама, тел. 060/61780-70
• Издајем двособан стан у цен
тру града, први спрат, тел.
063/852-87-76
• Продајем кућу у Лаћарку или
мењам за мању у Лаћарку или
С. Митровици, звати увече, тел.
632-237
• Издајем комфоран стан на
Црвеној чесми, тел. 625-176
• Издајем једнособан стан у
Деканцу, тел. 064/064-95-52,
681-672
• Издајем комфоран стан у С.
Митровици 25 м2, укњижен,
цена 16.000 евра, Улица Кара
ђорђева 32, тел. 060/162-84-45
• Издајем једнособан стан у
Новом Саду, код Медицинског
факултета,
тел.
670-145,
069/669-511
• Издајем собу у Насељу М.
Хуђи за два ученика или учени
це, тел. 063/897-62-74
• Издајем једнособан намештен
стан са купатилом улаз посе
бан, грејање на гас, на услузи
веш машина и машина за суше
ње веша, у Лаћарку, тел. 671845, 061/155-51-10
• Издајем собу ученици са упо
требом кухиње и купатила у
близини медицинске школе,
тел. 064/125-09-81

• Издајем стамбени или послов
ни простор Шећер сокак 33, тел.
622-232
• Продајем кућу 180 м2 у С.
Митровици или мењам за дво
собан стан (до другог спрата),
тел. 064/073-94-54
• Продајем кућу 100 м2 на 4 ара
плаца у Улици Хајдук Станка 16,
у Сремској Митровици. Помоћ
не зграде. тел. 063/286-827
• Студенткиња информатике
тражи цимерку Дорћол, Бео
град, двособан стан, перфек
тан, јефтино, 060/734-60-60,
060/735-60-60
• Продајем кућу у Јазку, тел.
064/958-25-07
• Купујем јефтину мању кућу
или дворишни стан у С. Митро
вици, тел. 069/401-19-60
• Издајем кућу у С. Митровици
Улица Петра Прерадовића 81,
тел. 623-709, 061/227-78-84
• Продајем трпезаријски сто,
шест столица, ормар кухињски,
електрични шпорет, комбинова
ну собу, тел. Тел. 622-767,
064/454-67-47
• Подајем викендицу на пола
јутра земље, тел. 061/202-73-20
• Примам ђака на стан Насеље
М. Хуђи, тел. 064/909-23-62
• Издајем дворишни двособан
полунамештен стан на Белој
ружи у Лаћарк у станарина
заједно са режијом 90 евра, тел.
066/434-02-21
• Продајем стан у Новом Саду
– власник, укњижен код Желе
зничке станице, тел. 064/22158-64
• Издајем двособан празан стан
на дужи временски период
Насеље Орао, тел. 063/853-6617
• Издајем намештену већу гар
соњеру код Педагошке за једну
до две особе, грејање ТА пећ,
тел. 065/575-02-47
• Издајем гарсоњеру код Хале,
тел. 063/540-717
• Издајем намештену гарсоњеру
у Насељу М. Хуђи, тел. 064/65226-04
Мењам кућу за стан у С. Митро
вици, тел. 064/563-92-06
• Издајем једнособан стан у
центру Новог Сада, централно
грејање, одмах усељив, тел.
064/359-98-65
• Издаје4м стан 53 м2, Насеље
Камењар, С. Митровици, тел.
064/335-99-44
• Издајем кућу за становање,
тел. 612-588
• Продајем двособан стан 47
м2, Улица Цветна, тел. 065/22222-34
• Издајем стан у Новом Саду 67
м2, опремљен у центру, тел.
065/222-45-12
• Продајем кућу на спрат у
Лаћарку, Улица Вашарска, тел.
063/238-445
• Издајем гарсоњеру у центру С.
Митровице, тел. 063/664-889
• Издајем собу у кућном сме
штају, ученици непушачу са упо
требом кухиње и купатила код
Медиц инс ке
школ е,
тел.
064/125-09-81
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ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА У ИНЂИЈИ - НЕКАД И САД

Место где почињу љубавне приче

Њихова љубавна прича почела је овде: Мартина и Бранко Егелић

Ж

елезничке станице
у нашој земљи су
наизглед
обичне,
углавном дотрајале згра
де, у којима виђамо тужна,
срећна, забринута и лица,
која једноставно чекају да
се превезу са једне тачке на
другу. Међутим, ови објек
ти могу да се посматрају и
на други начин, зависно од
тога како желите да их види
те. Ја, на пример, ова места
доживљавам сасвим друга
чије. Некако, као и у Чолиној
песми Станица Подлугови,
за мене су то романтична
места са много комплекси
јом причом од оне где само
дођеш да би се превезао до
неког следећег места или
да дочекаш рођака рођаке
из даљине.
И баш тако, као што Чола
на почетку песме каже
„Зима је била са пуно сне
га...“ у инђијску железничку
станицу први воз стигао је
10. децембра 1883. годи
не из правца Новог Сада.
Ко се тада налазио у возу,
не знам, али знам да су се
Инђијци обрадовали новом
превозном
средству
и
могућности да путују негде
даље од места у којем живе.
За ових 135 година, коли
ко је стара зграда Желе
зничке станице, њен изглед
се није битно мењао. А и
реално, није се много мари

ло да овај „објекат са при
чом“ постане бољи и лепши.
Финансије су проблем, као и
увек, претпостављам. Међу
тим, са новим, модерним
временима јавила се потре
ба да и ова зграда постане
лепша. Тако, са реализаци
јом пројекта изградње брзе
пруге
Београд-Будимпе
шта, који обухвата и радо
ве у општини Инђија, према
писању медија, доћи ће и
до улепшавања железничке
станице у том граду. Да ли
ће променити свој изглед у
потпуности или ће сачува
ти првобитни, остаје да се
види.
Али, ја бих ипак да се вра

тим на романтичнији део
ове приче. Сасвим случајно,
познајем млади брачни пар
којем је железничка стани
ца у Инђији нешто више од
обичне зграде. Место, које
у њиховим срцима буди
посебну емоцију, јер су се
баш ту, пре четири годи
не, обећали једно другом
на вечну љубав. Мартина и
Бранко Егелић тај 4. новем
бар 2014. године, памтиће
до краја живота и преприча
ваће га својој деци и унуци
ма.
– Сећам се да је тог јутра
било јако хладно и да сам
се упутила ка железничкој
станици како бих стигла на

Железничка станица у Инђији 1918. године

воз за Нови Сад, где сам
стажирала – почиње причу
Мартина и додаје:
– Воз је стигао из Бео
града, путници су изашли,
а затим смо ушли ми који
идемо за Нови Сад. У јед
ном тренутку, друг који је са
мном путовао позвао ме да
изађем. Тада су Бранко и
његови другови из воза, кроз
прозор, раширили транспа
рент на којем је писало: Да
ли желиш да се удаш за
мене? Била сам јако срећ
на, узбуђена и збуњена у
исто време, али искрено,
сумњала сам да ће се то
десити, само нисам знала
да ће бити на железничкој
станици и пред толико пут
ника, који су аплаудирали
када сам потврдно одгово
рила – присећа се Мартина
Егелић и за крај додаје:
– Један од Бранкових дру
гова имао је задатак да све
слика и сними, али се, изгле
да, он збунио више од нас,
тако да тај моменат нисмо
забележили. Ипак, успели
смо да поправимо ствар па
смо на дан венчања, ове
ковечили на неки начин
место где је наша љубавна
прича попримила онај најо
збиљнији облик. А да, после
неколико месеци стигла је и
Петра, која ускоро пуни две
године, а за два месеца нам
стиже и Давид!
М. Ђ.

