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Безбедан пут до школе

С

аобраћајна полиција
у Сремској Митрови
ци годинама уназад
предузима низ превентив
них активности усмерених
на што безбедније учешће
деце у саобраћају. Тако се
сваког септембра на ули
цама у близини основних
школа могу затећи сао
браћајни полицајци који
свакодневно
регулишу
саобраћај како би основци
могли безбедно да дођу до
својих школа.
Према речима Срђа
на Јефтића, командира
Саобраћајне полицијске
испоставе за Град Срем
ска Митровица, циљ ове
акције је заштита деце као
рањиве категорије учесни
ка у саобраћају.
– У свим зонама школе
и на путевима који воде
ка школама повећано
је присуство припадни
ка саобраћајне полици
је са задатком контроле
учесника у саобраћају и
омогућавања
безбедног
доласка ученика до шко
ле. Након почетка школске
године, припадници сао
браћајне полиције одржа
ће и предавања ученици
ма основних школа, где ће

они добити савете о без
бедном учешћу у саобра
ћају као пешаци, бицикли
сти и путници у возилима.
Овим ће бити обухваће
ни први, четврти и шести
разред основне школе. У
току школске године биће
организована и предава
ња ученицима четвртих и
шестих разреда   у окви
ру пројекта Основи без
бедности деце – рекао је
Срђан Јефтић.
Према подацима које
смо добили из Полицијске
управе у Сремској Митро
вици, саобраћајна поли

Слободан Стоиљковић

ција остварила је и увид у
стање саобраћајне сигна
лизације у зонама школа
и у сарадњи са градским
органима за послове сао
браћаја тражи адекватна
решења техничког регули
сања саобраћаја, како би
допринела повећању без
бедности   у зонама шко
ла. Полицијски службени
ци саобраћајне полиције
посебну пажњу усмера
вају на контролу брзине
кретања возила у близини
школа, а на раскрсницама
на којима се ученици нај
чешће крећу врше контро

Срђан Јефтић

лу учесника у саобраћају
са акцентом на докумен
товању и санкционисању
прекршаја,
непоштова
ња обавеза возача према
пешацима, као и прекр
шаја неуступања првен
ства пролаза и проласка
на знак црвеног светла на
семафору.
За безбедност деце у
саобраћају, од посебне је
важности сарадња између
школа и полиције. Нешто
више о томе рекао нам је
Слободан
Стоиљковић,
директор ОШ „Јован Попо
вић“ у Сремској Митрови
ци.
– Већ дуги низ годи
на сарађујемо по питању
пројекта који се реали
зује између Полицијске
управе и основних школа.
До унапређења сарадње
долази због тога што ми
увек имамо неке нове иде
је, а Полицијска управа
их обрађује и реализује.
Деца су врло заинтересо
вана за предавања везана
за безбедност у саобра
ћају, учитељи сарађују са
предавачима, и јако смо
задовољни том сарадњом
– рекао је Стоиљковић.
Н. Милошевић

Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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д 1. јула 2018. године накнада за
породиљско боловање биће
исплаћивана директно породи
љама, а не њиховим послодавци
ма, као што је до сада био случај, изја
вио је министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Зоран
Ђорђевић,и објаснио да је та одред
ба Закона о финансијској подршци
породици са децом,  донета како би се
избегле злоупотребе послодаваца са
породиљским накнадама.
- Приметили смо да су послодавци
раније злоуп
 отребљавали породиљске
накнаде за боловање, јер смо ми то
уплаћивали њима, а они су са великим
кашњењима уплаћивали породиљама,
због чега се створило велико незадо
вољство код породиља, рекао је Ђор
ђевић.
Сада је половина септембра, али
нико вам са сигурношћу не може рећи
на који начин ће запослене породиље
остваривати своје законом гарантова
но право. Требало би да се сво адми
нистрирање „скине“ са послодаваца и
да породиље директно са државним
органима остварују своја права у виду
породиљске накнаде. То ће за посло
давце бити супер, али не знам како ће
бити породиљама. Наиме, пре доно
шења новог закона, документација за
породиље била је обимна као осредњи
елаборат, или не дај боже докторска
дисертација на прив. факултету.
А, што се тиче кашњења у исплата
ма које је министар поменуо, не знам
како послодавци могу да манипулишу
тим новцем, кад постоје законски роко
ви за исплату зарада. Очигледно има
послодаваца који морају да поштују
закон и оних, који из неког разлога то
не морају.
Све у свему, због „безобразних“
послодаваца држава је на себе преузе
ла сав посао око породиљских болова
ња, па ћемо да видимо како ће то ићи.
Има још једна ствар која је узбуркала
јавност. Изјаву „Ниједан послодавац
неће запослити такву жену - која се
данас запослила, а следећег дана
затруднела. Њему је жена потребна да
ради. Заснивате радни однос да бисте
радили, а не да сутра одете на болова
ње“, дала је Милена Антић Јанић,
виши саветник и шеф Одсека за посло
ве у области популационе политике и
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Да се ми не лажемо, послодавци, предузетници, при
ватне компаније, па чак и јавне службе, нису створене
да буду социјалне институције, него да се у њима ради
и зарађује. Тачка. Сво остало булажњење о „безобра
зним“ послодавцима мачку на реп. Држава нека води
социјалну политику, па и ону пронаталитетну, али о
свом трошку. Тај трошак, наравно, сносе порески обве
зници, односни исти ти послодавци. А да би они могли
бити уредне платише пореза, треба неко да ради и зара
ди. И шта ту није јасно?
финансијске подршке породици са
децом. Ту жену су разапињали по свим
новинама и телевизијама, те то је скан
далозно, те боримо се за већи натали
тет а она нама тако ... Како да је дотич
на нешто измислила или слагала. То је
сушта истина, једна од оних „вриште
ћих истина“ (како их назива Светислав
Басара), које сви знају, али нико их на
глас не сме да изговори.
То је тако у друштвима у којима хипо
кризија царује. Да се ми не лажемо,
послодавци, предузетници, приватне
компаније, па чак и јавне службе, нису
створене да буду социјалне институци
је, него да се у њима ради и зарађује.
Тачка. Сво остало булажњење о „безо
бразним“ послодавцима мачку на реп.
Држава нека води социјалну политику,

па и ону пронаталитетну, али о свом
трошку. Тај трошак, наравно, сносе
порески обвезници, односни исти ти
послодавци. А да би они могли бити
уредне платише пореза, треба неко да
ради и заради. И шта ту није јасно?
Тако да је скроз у реду да се посло
давци ослободе администрирања око
породиљских боловања. Нека држава
то узме на себе, то јој је и посао. А сад,
колике ће накнаде за породиље бити,
да ли ће оне бити мале или велике, то
је питање општег богатства једног дру
штва. Нема власти која не би волела
да својим грађанима да увек више.
Добро је кад можеш да даш и велике
пензије и велика социјална давања и
велике плате. Само, некад нема.
Ђоле.
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СЕДНИЦА СО РУМА

Рекордно извршење буџета

Седница СО Рума

Д

ве одлуке везане за
буџет, извештај о реа
лизацији у првом полу
гођу текуће године, као и
ребал анс,
усвојил и
су
одборници СО Рума на сед
ници која је одржана 11.
септембра.
Подсетимо, овогодишњи
буџет је планиран у бруто
износу од готово 2,25 мили
јарди динара, од чега су
2,16 милијарди приходи и
примања буџета општине,
док су око 78,5 милион
а
динара примања из осталих
извора. Закључно са 30.
јуном остварени су приходи
и примања од нешто преко
848 милиона динара што је
реализација плана од 42,7
процената. Као и ранијих
година највише је оприходо
вано од пореза на доходак,
добит и капиталне добитке,
потом од трансфера са дру
гих нивоа власти и пореза
на имовину.
Са других нивоа власти је
примљено 276 милиона
динара – текући наменски
трансфери од Републике у
износу 2,6 милион
 а динара,
текући наменски трансфери
из Покрајине око 21 милион
динара, ненаменски тран
сфери из Покрајине 77

милио н а
и
капиталн и
наменс ки транс фер из
Покрајине 175, 5 милиона
динара.
– Уколико гледамо укупно
остварене приходе и прима
ња, са пренетим неутроше
ним средствима из претход
не године добијамо 1,04
милијард е динар а или
остварење буџета у бруто
износу од 46,4 процента.

Слађан Манчић о буџету

Истовремено, расходи и
издаци за исти период изно
се 884,6 милиона динара
што је реализација плани
раног од 39,3 одсто – рекла
је Биљана Дамљановић,
шефиц а
Одељ ењ а
за
финансије, привреду и
пољопривреду.
Ненад Боровић, одборник
Демократске странке, увек
је учесник дискусије на скуп

штинским седницама када
се расправља о буџету, и
истиче да је овогодишњи
буџет био веома амбицио
зно постављен, уз можда и
дилему, приликом доноше
ња одлуке о буџету у децем
бру прошле године, да ли ће
бити и реализован у том
обиму.
– Међутим, ако погледамо
ово извршење од преко
милијарду динара, онда је
то у протеклих десет година,
свакако рекордно изврше
ње. Врло високо је остваре
ње, од 45 процената, код
пореза на доходак, добит и
капиталне добитке, чак за
32 милиона динара више
него у истом периоду лане.
Чист порез на зараде од
планираних 615 милиона
износи за шест месеци 278
милиона што показује да
привреда добро ради и да
се и даље инвестира – иста
као је Боровић. Он је додао
да су знатно мањи приходи
од издавања земљишта у
закуп, ту се касни због
саглас нос ти
надл еж ног
Министарства пољопривре
де, али је препоручио и
индиректним корисницима
да мало више пораде на
повећању сопствених при
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хода, а не да само чекају
средства из буџета.
Задовољан кретањима у
општинском буџету је био и
председник Општине Сла
ђан Манчић, који је указао
да је реално очекивати да
се ове године достигне
цифра од две милијарде
динара прихода у буџету, а
да је тренутни пресек извр
шења на цифри од 1,4
милијарде динара.
– Имамо и продају грађе
винског земљишта за про
ширење погона које није
ушло у овај извештај, а ради
се о 50 милион
 а динара.
Што се тиче прихода од
давања у закуп пољопри
вредног земљишта, није
наша кривица што се касни
са доношењем програма,
али се надам да ће ове
године први круг лицитације
ићи у октобру, тако да ће
добијени приходи ући у ово
годишњи буџет. Сви показа
тељи указују да се румска
привреда и даље развија,
да се отварају нова радна
места и да смо по томе
лидери у Војводини, али и
Србији – истакао је пред
седник Манчић.
– Ми смо успели да потпу
но консолидујемо финансиј
ско пословање и остваримо
рекордну реализацију буџе
та што је и потврда да сада
убирамо плодове уложеног
труда претходних година да
се та консолидација буџета
уради. Овогодишњи буџет је
реално планиран, а реба
ланс само подразумева
одређ ен е
прер ас под ел е
средстава по позицијама.
Дакле, са оптимиз мом
можемо очекивати крај годи
не да смо близу циља, а то
је реализација тих психоло
шки фамозних две милијар
де динара и да у следећој
можемо планирати и нове
развојне пројекте. Ви сте и
сада сведоци да је Рума јед
но велико градилиште, гра
ди се како у индустријским
зонама, тако и селима, у
школама, вртићима, а и цен
тар града је једно велико
градилиште – истак ао је
Стеван Ковачевић, председ
ник СО Рума.
Други ребаланс овогоди
шњег буџета је усвојен без
дискусија, а по објашњењу
Биљане Дамљановић, нема
промена у висини прихода и
расхода који остају на истом
нивоу, само се приходи и
расходи из додатних извора
усклађују на нижем нивоу и
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Ненад Боровић: Похвале за буџет

то за 2,8 милиона динара.
– Разлог за доношење ове
одлуке о ребалансу је преу
смеравање апропријација
које није могуће искористи
ти у планираном обиму на
апропријације за које нису
предвиђена средства у
довољном обиму, како би се
омогућило несметано функ
ционисање локалне самоу
праве – рекла је Биљана
Дамљановић.
Највеће повећање расхо
да је извршено у оквиру
програма 15 и то за 21,3
милиона динара, поменимо
неке ставке: за уређење
фасада шест милиона, за
изградњу трафостанице 7,5
милиона динара, као и два
милиона за опремање Глав
не улице мобилијарима.
Средства су повећана и то
за три милиона динара у
области спорта, будући да
је било клубова који су се
преместили у виши ранг
такмичења, па им следује и
више средстава.
– Битан је и део везан за
опремање вртића, у Путин
цима, објекту Центар у гра
ду, као и у простору бивше
зграде Дирекције за изград
њу Руме, али најављујемо и
градњу вртића у Платичеву.
Због свега тога, ускоро, оче
кујем и трећи ребаланс због
повећања маса зараде, јер
нам је одобрено ново запо
шљавање 20 лица управо у
вртићу – указао је председ
ник Манчић.
На овој седници одборни
ци су донели годишњи про
грам заштите, уређења и
коришћења пољопривред
ног земљишта у румској
општини.
Према подацима Репу
бличког геодетског завода,
укупна површина државне

земље у румској општини
износи 7.466 хектара, од
тога је 254 хектара у више
годишњем закупу, док је
1.100 хектара окућница код
којих није урађена конвер
зија и које су изузете од
давања у закуп.
Од 6.111,7 хектара, 2.573
су одређена за давање у
закуп по праву пречег првен
ства, 197 је одређено за
бесплатно коришћење, док
је 2.244 хектара планирано
за давање у закуп лицита
цијом.
Од закупа се планира
приход од 93,4 милион
а
динара, а средства ће бити
распоређена у складу са
законом за комасацију,
одводњавање и наводњава
ње, уређење атарских путе
ва, опремање противградне
службе…
Решењем Агенције за
реституцију враћено је око
900 хектара земље и то нај
више цркви, а по селима
гледано у Жарковцу, Стеја
новц им а,
Буђан овц им а,
Хртк овц им а,
Плат ич еву,
Никинцима и Путинцима.
Одборници СО Рума су
усвојили и годишње програ
ме рада установа културе,
Завичајног музеја Рума,
Културног центра и Градске
библиотеке, а дата је и
сагласност за расподелу
добити јавних предузећа
„Гас-Рума“, „Комуналац“ и
„Стамбено“.
Одборници су разрешили
функције в. д. директора ЈП
„Комуналац“ Драгана Пани
ћа, а потом су, по одлуци
конк урсне комисије, за
директора овог јавног пред
узећа именовали досада
шњег в .д. директора Драга
на Панића.

С. Џ

Интернационална школа
мент алн е
аритм ет ик е
Малац Генијалац је едука
тивни систем намењен
здравом развоју дечијег
мозга, који се успешно
спроводи у преко 90 интер
нац ио н алн их
цент ар а
широм региона.
У својој настави она при
мењ ује
ориг ин алн и
ХИKАРИ програм ментал
не аритметике пореклом
из Јапана. Настао је као
резултат дугогод иш њег
рада стручњака, а заснива
се на употреби древне
рачунаљке-абакус, чијом
визуелизацијом се пости
же изванредно брзо рачу
нање.

Школица Малац Генија
лац је почела са радом у
Руми у септембру прошле
године. Програм има два
нивоа: основни је сабира
ње и одузимање, а напред
ни множење и дељење,
као и двомесечни предни
во за децу која још нису
кренула у редовну школу.
По завршетку основног
и напредног нивоа мен
талне математике, деци је
пружена могућност усавр
шавања и надоградње
знања кроз менталну
математику Супер ум, која
представља трећу годину
школовања. Сваки ниво
траје по десет месеци, а
настава се одржава један
пут недељно.
Програм је намењен
деци од четири до 12 годи
на, јер је то период у којем
се људски мозак најдина
мичније развија и током
којег настаје највећи број
неуронских веза, синапси.
Школа Малац генијалац
у Руми започела је са
радом 8. септембра, али
упис траје до краја сеп
тембра.
С. Џ.

6

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

M NOVINE

19. SEPTEMBAR 2018.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ЖИТНИ ТРГ

Наступ ансамбла Коло
У
организацији Градске
управе за образовање,
културу и спорт, на Жит
ном тргу у Сремској Митрови
ци, у среду 12. септембра,
уприличен је целовечерњи
концерт Ансамбла народних
игара и песама Србије Коло.
Најеминентнији професио
налци у области фолклора
читаво вече су забављали
бројну публику својим пер
формансима, а све уз звуке
тра ди ци о нал не
народ не
музике у извођењу сопстве
ног оркестра.
Према речима начелника
Градске управе за образова
ње, културу и спорт Илије
Недића, велика му је част што
је Сремска Митровица угости
ла, и то не први пут, овај
врхунски фолклорни ансамбл.
– Ово је можда и последња
манифестација на Житном
тргу за ову годину. Ове године
нисмо имали среће са време
ном, па смо манифестације
морали да премештамо и у
затворене просторе, али
мислим да грађани препозна
ју Житни трг као један нови
локалитет и нову позорницу
на којој ће се одржавати све
мани фе ста ци је
отво ре ног

Детаљ са наступа

типа. Ми за следећу годину
припремамо један свеобу
хватни програм у трајању од
30 дана са различитим садр
жајима, али нека то остане
изненађење за наше грађане
– рекао је Илија Недић.
Јанко Димитријевић из
Ансамбла Коло, изјавио је да
је поводом овог наступа за
грађане припремљен програм
са највреднијим кореографи
јама које су ушле у репертоар
ансамбла.
– Амбијент је диван, и први
пут наступамо овде на отво
реној сцени, на Житном Тргу.
Време нас је послужило и ми

Илија Недић

Јанко Димитријевић

смо задовољни – рекао је
Јанко Димитријевић.
Иначе, Ансамбл Коло ове
године прославио је 70 годи
на свог постојања, а све ове

године на високом уметнич
ком нивоу чува, негује, пре
зентује домаћу традиционал
ну уметност, кроз игру, песму,
музику и обичаје.
Н. М.

КИНЕСКА ДЕЛЕГАЦИЈА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Сарадња у области урбанизма
П
оводом разговора о могућој сарад
њи у области урбанизма, Сремску
Митровицу су у среду 12. септем
бра посетили стручњаци са Института за
урбанистичко планирање из кинеске
покрајине Шанкси. Делегацију је у Град
ској кући примио председник Скупштине
града Томислав Јанковић заједно са
начелником Градске управе за опште и
заједничке послове и имовину Миросла
вом Јокићем, као и начелницом Градске
управе за урбанизам, просторно плани
рање и изградњу објеката Весном Вуја
новић.
Према Јанковићевим речима, кинеској
делегацији представљен је урбанистички
план Сремске Митровице, сва акта веза
на за њега, а посебно планове детаљне
регулације и урбанистичке планове оних
зона које обухватају пољопривредно
земљиште, културно наслеђе и спортску
инфраструктуру.
– Утврдили смо да не постоји велика
разлика код нас и на простору Кине,
законски оквири су усклађени и то је
основ за будуће улагање кинеских при
вредника у Србију и у наш регион. У
законској регулативи смо чак један корак
испред, у чему су нас похвалили наши

Са састанка

гости – рекао је Томислав Јанковић.
Председник кинеске делегације и
председник Покрајинске академије урба
нистичког и руралног планирања кинеске
покрајине Шанкси, Менг Заогуо, изјавио
је да су током разговора са представни
цима митровачке локалне самоуправе
размењена искуства из области урбани

зма, али и потврдио да се разговарало о
могућој сарадњи у будућности. Такође,
изјавио је да је Сремска Митровица
оставила добар утисак на чланове деле
гације, као и да су доста сазнали о
њеним потенцијалима у области еколо
гије и пољопривреде, али и плановима
стратешког развоја.
Н. М.
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Нови ултразвучни апарат
П
осле новог апарата за
биохемијску анализу
крви, иришки Дом
здравља од 11. септембра
има и нов ултразвучни апа
рат. Претходни је био стар
десет година, a овај нови ће
за житеље значити да зна
чајан део ултразвучних пре
гледа могу обавити у свом
Дому здравља, без потребе
да путују у друге, веће цен
тре.
Колико је један овак ав
апарат био неопх одан Дому
здравља Ириг, показује и
податак да је током проте
кле године урађено око
3.500 УЗ прегледа.
– После квара постојећег
и већ застарелог апарата,
обратили смо се за помоћ
локалној самоуправи. Пот
писан је тројни уговор изме
ђу Покрајинског секретари
јата за здравство, иришке
општине као примаоца и
нашег Дома здравља као
корисник а. Tако смо на
коришћење добили апарат
вредан 4,6 милион
 а динара
– рекла је др Биљана Мило
шевић, директорк а Дома
здравља Ириг.
Набавком овог апарата су
свакако, после пацијената,
задовољни и лекари, који ће

Нов ултразвучни апарат у Дому здравља Ириг

га у свом свакодневном
раду користити како за пре
вентивне прегледе, тако и
за дијагностиковање разли
читих обољења, а користи
ће га лекари радиолози и
гинеколози.
– Сада можемо радити
ултразвучни преглед дојки и
гинеколошки преглед паци
јенткиња, затим преглед

ПУ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“

штитне жлезде, абдомена и
крвних судова врата – рекла
је др Клара Бирињи Мило
сав љев ић, спец ијал ис та
гинекологије и акушерства.
Значај набавке једног ова
квог апарата је истакао и
председник иришке општи
не Стеван Казимировић.
– Захваљујем Покрајин
ској влади и секретаријату

за здравство што су разуме
ли наш проблем и помогли
да се он реши. Посебно је
важан за наше суграђане,
који више неће морати да
путују у друге здравствене
установе да би обавили
ултразвучне прегледе –
закључио је Стеван Казими
ровић.
С. Џ.

Поклони за најмлађе Дечане

У

дружење Социо-екологично и ове
године обрадовало је малишане у
Предшколској установи „Влада
Обрадовић Камени“ у Дечу пригодним и
практичним поклонима. Чланови овог
удружења већ традиционално пожеле
добродошлицу малишанима у дечком
вртићу, а ове године према речима Ружи
це Мркаљ, председнице Удружења,
донирали су школски прибор, бојице,
пластелин, водене бојице за сву децу, а
најмлађе су обрадовали плишаним
играчкама, дрвеном железницом и дру
штвеним играма.
– Поред свог редовног рада трудимо се
да сваке године обрадујемо полазнике
нашег вртића практичним поклонима,
који ће им улепшати, али и олакшати
старт нове школске године. Такође, за
новогодишне и божићне празнике обра
дујемо децу пакетићима, јер свако дете
воли поклон, а дечји осмех је непроце
њив – рекла је Мркаљ.
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Стеван Казимировић и Вук Радојевић отворили манифестацију

ИРИГ: ОДРЖАНИ 26. ПУДАРСКИ ДАНИ

У част винограду,
грожђу и вину

С

ваког трећег викенда у септем
бру, у Иригу се организује тури
стичко- привредна манифестаци
ја Пударски дани, која је посвећена
пудару, чувару винограда, али и грожђу
и вину, као и развоју виноградарства.
Манифестација је први пут организова
на, сада већ далеке 1993. године, што
значи да се 13., 14. и 15. септембра
организовала по 26. пут.
Овогодишње Пударске дане отворио
је Вук Радојевић, покрајински секретар
за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, чији секретаријат је и
финансијски подржао организацију
манифестације.
Вук Радојевић је истакао да се у
Покрајинској влади доста пажње посве
ћује повећању засада винове лозе,
дакле примарној производњи, али се
издвајају и значајна средства за вина
рије, односно набавку опреме за пре
раду грожђа у вина.
– У протекле две године смо потпи
сали уговоре са 44 винарије у Војводи
ни укупне вредности око милион евра и
то су нове инвестиције у винарије.
Винарије у Иригу имају дугу традицију
регистрованих винарија, према званич
ним подацима, има седам, али има и
доста малих произвођача, који још увек
нису регистровани. Кроз субвенције
имамо намеру да им помогнемо да
купе неопходну опрему, да се регистру

ју и да тиме дају свој допринос развоју
Ирига и Срема, али и целе Војводине
– истакао је Вук Радојевић.
Он је изразио задовољство што има
чиме да се похвали и изађе пред вино
градаре и винаре, јер је Покрајинска
влада издвојила 17 милиона динара и
купили најсавременији вински анализа
тор у овом делу Европе, који је на рас
полагању свим домаћим винаријама, а

Винска улица

налази се у Институту за виноградар
ство у Сремским Карловцима. Ту су, по
минималним ценама, доступне разли
чите анализе квалитета вина, што
раније није био случај. Вук Радојевић је
поручио винарима и виноградарима у
Иригу и Срему, да користе субвенције
Покрајинске владе, како би могли бити
конкурентни на домаћем и ино тржи
шту.
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Живан Касапски

– Пударски дани су од огромног зна
чаја, јер промовишу традицију, културу,
обичаје Ирига и захваљујем, што на
овакав начин организујете ову манифе
стацију, коју посети хиљаде туриста.
Желим да кажем да
ми, преко конкурса за подршку тра
диционалним манифестацијама подр
жавамо Пударске дане. Пре две годи
не, када је формирана ова Влада, за
ову годину смо издвојили три пута
више средстава, дакле 150.000 динара.
Тако ће бити и у наредном периоду, јер
смо уверени да ова манифестација
има значај не само за Ириг, већ за целу
Војводину и да на најбољи начин осли
кава винску културу, али и гастрономи
ју, обичаје и традицију Ирига и Срема
– поручио је покрајински секретар Вук
Радојевић.
Стеван Казимировић, председник

Бранислав Комазец преузео пехар

иришке општине, каже да је успех и то
што се ова манифестација одржава
већ 26. пут и она је битна за општину,
јер окупља све како иришке, тако и
винаре целог фрушкогорја.
– На штандовима излажу наши вина
ри, али и активи жена. Овогодишња
манифестација је окупила више људи и
излагача него ранијих година, а свакако
су на то, делом, утицали и ови концер
ти познатих извођача, поготово групе
Хари Мата Хари, све то вуче једно,
друго – каже Казимировић.
Ова манифестација се дуги низ годи
на налази на туристичкој мапи Војводи
не и Србије, као и програму Туристичке
организације Србије, а покровитељ је
Покрајински секретаријат за пољопри
вреду, који је и финансијски подржао
манифестацију.
– Мислим да смо ове године напра

вили корак напред у односу на прошле
године, то нам је и циљ, да сваке годи
не имамо неких помака напред и кон
цепцијски усавршавамо. У циљу нам је
да сви штандови буду заузети, имамо и
предлог наших винара да чешће прави
мо сличне манифестације. Тако ћемо
већ ове године, уз нашу винарију Мач
ков подрум, организовати у Винској
улици и Дан младог португизера, који
се десет последњих година одржавао у
Новом Саду. Ту манифестацију наја
вљујем за 15. новембар . Трудићемо се
да бар свака три месеца имамо нека
дешавања у нашој Винској улици, да је
оживимо – рекао је за наше новине
Стеван Казимировић.
Живан Касапски је на 26. Пударским
данима добио пехар за најбоље уређен
вински подрум.
– Сваке године посећујем Пударске
дане, раније као посматрач, а од 2011.
године, када сам имао први род у свом
винограду, почео сам и да излажем
своје производе. Задовољан сам и ода
зивом људи, промоцијом, али и подиза
њем квалитета мојих вина и успоста
вљањем бренда, већ ме људи препо
знају. Ја сам један хоби-произвођач,
моји производи су ручни рад- мануфак
тура, што се сада највише и тражи,
радимо само на квалитету. Још нисам
почео бербу, јер чекам малтене да буде
суварак, не идем на количину него ква
литет, то потрошачи знају и нисам ихдо
сада разочарао. Трудим се увек да
будем бољи. Овакве манифестације су
специфичне намењене су вину, грожђу
и винограду. Имам и могућности да
разменим искуства са другим произво
ђачима, о производњи, наука стално
напредује, без обзира што ја вино про
изводим на стари начин, али усвајам
нове постулате, стандарде. Ово грожђе
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Ђенђи Коленак са супругом

су хибриди, интернационалне сорте,
нису наше старе, аутохтоне. Прво сам
хтео да гајим те старе сорте, али нису
постојане и не могу дуго да стоје. Наше
сорте жупљанка, пламенка, траминац,
талијански ризлинг су добре да се
користе као млада вина и да се у току
године потроше – говори Живан Касап
ски.
Свој штанд у Винској улици је имала
и Поп Љубина винарија из Сремске
Митровице, који су први пут на Пудар
ским данима.
– Засади нам се налазе у Беркасову,
у родном месту поп Љубе, који је све
штеник у Сремској Митровици. Он пра
ви јединствено вино, то је воћно вино
од ароније, малине, трњине, купине, а
у основи је бургундац. То је десертно
вино, изузетног укуса, које се служи
расхлађено за лепе даме, лепе поводе
и за здравље. С обзиром да смо овде
први пут, нисмо се пријавили за такми
чење, жеља нам је да сада само про
мовишемо наша вина – рекао нам

Софија Смиљанић

Жиле, један од момака са штанда ове
винарије.
У Винској улици су своје штандове
имала и удружења жена, међу којима
је било и Удружење жена Ириг. Пред
седница Софија Смиљанић каже за
наше новине да редовно излаже на
Пударским данима.
– То су, углавном, сремачки колачи,
штрудле, крофне, пите са јабукама
дакле, ради се о традиционалним
колачима. Посетиоци могу да пробају
или купе наше колаче. Имамо активних
15 чланица, идемо где год нас позову,
углавном у околна места, али и даље,
тако да смо биле и у Ваљеву, као и на
међународној манифестацији Златне
нити у Врњачкој Бањи – прича Софија
Смиљанић.
Поред винарија, као и удружења
жена које су излагале своје производе
домаће радиности, али и традицио
налне колаче, преко пута Винске ули
це, у парку, у центру Ирига су биле
бројне тезге. Нуђено је месо са рошти
ља, разноразне бомбоне, дечје играч

Награђени на Пударским данима
Највише награда и признања ове
године је отишло у руке власника
Винарије Комазец из Инђије, који су
имали најбоље бело вино, розе и бри
кирану ракију. Најбоље црвено вино
је из Винарије КМ из Ирига, најбољу
воћну ракију је произвео Подрум
Дробњак из Беочина, а ракију од гро
жђа Синиша Ерећковић из Вршца.
Најбоље уређен вински подрум је
Подрум Касапски Ривица, најбољи
виноград су Мачкови виноградиМемијево, власника Саве Јојића, нај
тежи је био грозд Милене Ковачевић
који је достигао тежину од 1.624 гра
ма, док су најлепше уредиле штанд
чланице Актив жена Ривица, а најбо
љи пударски паприкаш су скували
Никола и Виктор.
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Како рекосмо, Винарија Комазец
Инђија је ове године освојила три
победе на 26. Пударским данима.
– Већ око 15 година се озбиљно
бавимо производњом вина, имамо
седам хектара наших винограда.
Четврти пут учествујемо на Пудар
ским данима, сваке године узмемо
више награда. Производимо око
30.000 литара вина годишње, пласи
рамо га у околна места, али и у
Новом Саду и нешто мање у Београ
ду. Углавном све што произведемо се
и прода. Може се добро радити ако
се ради са љубављу, ако се ужива у
томе и винима које произведемо –
каже Раде Комазец, док је у име
винарије, пехаре преуз ео син Брани
слав.

ке, шминка, јер је оваква манифеста
ција увек прилика и да се нешто од
производа прода и заради. Међу штан
довима се налазио и онај на којем су
се могли купити традиционални,
мађарски колачи куртош или димњак
колачи.
Коленак Ђенђи, са супругом је дошла
из Србобрана и на својој тезги прода
вали су ове колаче са различитим при
лозима.
– Већ десет година се бавимо изра
дом ових колача, регистровани смо
предузетници, имамо радњу, а седи
ште фирме је у Србобрану. Идемо на
све познате манифестације и вашаре,
очекујем да ће и овде бити добро.
Људи највише воле ове колаче са
циметом, еурокремом и плазма кек
сом, то нам је ново у понуди, као и
орасима и лешницима – рекла је за
наше новине Коленак Ђенђи.
Пударски дани имају своја традицио
нална такмичења и дешавања – бербу
грожђа, пударски фруштук, избор
господара Пударских дана, дефиле
фењера од бундева и маскенбал, што
је резервисано за најмлађе учеснике, а
ту су и сремски колачи, концерти, али
и избор најбољег винограда, винског
подрума, најбољих вина и ракије, нај
тежег грозда, као и пилећег паприка
ша.
Првог дана Ирижани и њихови гости
су могли да уживају у концерту познате
групе Хари Мата Хари, који је трајао
до поноћи.
На крају другог дана, уследио је кон
церт Душана Свилара и бенда Апсо
лутно романтично.
Овогодишњи, 26. Пударски дани,
завршени су наступом фолклорних
ансамбала, а последње дешавање је
био концерт Ане Кокић.
Организатори ове велике манифе
стације су Друштво Ирижана у сарад
њи са Општином Ириг, Туристичком
организацијом, Асоцијацијом за развој
Општине Ириг и Канцеларијом за мла
де.
С. Џакула
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БЕРБА У ПУНОМ ЈЕКУ

Рекордан
принос кукуруза

У

румској општини су у пуном јеку
жетвени радови. Жетва сунцо
крета је завршена уз остварен
просечан принос од три тоне по хекта
ру.
Убирање соје је завршено на више
од половине посејаних површина, а
остварен је просечан принос од 3,5
тона по хектару. Отпочела је и жетва
кукуруза, културе под којом је у рум
ској општини засејано највише обра
дивих површина, преко 19.000 хекта
ра. Најпре су произвођачи кренули са
бербом у клипу где влажност зрна од

Горан Дробњак

25 процената омогућава почетак радо
ва.
– После тога почело је и комбајни
рање зрна кукуруза, пре свега код
ранијих хибрида. Први резултати обе
ћавају рекордни род ове културе. На
многим парцелама је остварен принос
од преко 10 тона по хектару – каже за
наше новине, стручни сарадник у
Пољопривредној стручној служ би
Горан Дробњак.
Он додаје да, по завршетку жетвених
радова, треба да уследи основно
ђубрење, сетва стрних жита и јесење
орање.
– Пре почетка ових операција пожељ
но је да произвођачи ураде анализу
земљишта на основу које ће добити
праву слику о садржају хранљивих
материја и тачну препоруку за ђубрење
– савет је Горана Дробњака.
У октобру ће кренути и сетва стрни
на. Потребно је завршити сетву у окто
бру, јер је то оптимално време које ће
омогућити правовремено ницање и
развој усева до почетка зиме.
Подсећање - пре зиме би требало
завршити и основну обраду, јер ће то
омогућити накупљање влаге и повољ
но дејство мраза на земљиште. Уколи
ко временске прилике дозволе, пољо
привредници ће већ у јесен извршити
затварање бразде што ће олакшати
предсетвену припрему у пролеће и
спречити губитак влаге.

С. Џ.

ЦРВЕНИ КРСТ РУМА

Други на државном такмичењу

Д

ржавно такмичење екипа прве
помоћи Црвеног крста Србије је
највећа и најмасовнија манифе
стација коју републички Црвени крст
организује сваке године.
Такмичење које се одвија у пружању
прве помоћи и реалистичком приказу
повреда, стања и обољења, одржано је
8. септембра у Београду, под слоганом
Oткријте хероја у себи-научите прву
помоћ, док је тема била пружање прве
помоћи у свакодневним животним окол
ностима у кући, школи, радном месту, у
саобраћају, спорту или било ком јавном
месту.
Такмичење у којем је учествовало
преко 700 волонтера одвијало се на 15
полигона, покровитељ је било Мини
старства здравља, а отворио га је пред
седник Црвеног крста Србије др Драган
Радовановић.
На такмичењу је учествовала 51 еки

па омладине и подмлатк а Црвеног
крста и екипе у реалистичком приказу
повреда, стања и обољења из 27 градо
ва, које су се пласирале на државно
такмичење, после победа на општин
ским, градским, покрајинским и међуре
гионалним такмичењима. Румски Црве
ни крст је на овом такмичењу имао две
екипе: подмлатка и екипу реалистичког
приказа повреда, стања и обољења,
која је заузела друго место, док је под
младак био девети.
Прва помоћ је препознатљив симбол
организације Црвеног крста у целом
свету и то је једна од најзначајнијих
активности Црвеног крста Србије.
У организацијама Црвеног крста
Србије, преко 25.000 грађана сваке
године научи основне вештине прве
помоћи.
Овим државним такмичењем је обе
лежен Светски дан прве помоћи. С. Џ.
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ЈП „КОМУНАЛАЦ“ РУМА

Сузбијање
амброзије

Драган Панић

Радници румског ЈП „Комуналац“,
у два круга ће косити преко 60 хек
тара под амброзијом, која код вели
ког броја људи изазива алергијске
реакције.
Површине су дефинисане угово
ром који је ово предузеће потписа
ло са румском општином, али и
Пољопривредном стручном слу
жбом, која је одредила жаришта
амброзије и где треба кошењем
уклонити исту.
Проблеми са амброзијом присут
ни су већ десетак година.
– Сваке године се повећавају
површине под овом биљком, која
прави проблеме људима алергич
ним на њу. Ми уговором имамо оба
везу да у два циклуса покосимо
амброзију. Пре двадесетак дана
завршили смо први круг и почиње
мо други круг, који ћемо окончати до
друге половине септембра. Реч је о
површинама како у граду, тако и
селима, а радимо по налогу инспек
тора за заштиту животне средине –
каже за наше новине директор ЈП
„Комуналац“ Драган Панић.
Осим тога, уговором о одржавању
зелених површина „Комуналац“ има
обавезу да коси траву, али и да
зелене површине улепша садњом
цвећа, у чему свакако добро дође
пластеник за цвеће, који има ово
предузеће.
Како каже директор Панић, рас
полаже се са око 10.000 садница
јесењег цвећа дан и ноћ, које ће се
ускоро посадити на уговором пред
виђеним површинама.
С. Џ.
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Бољи услови
у школској сали
Завршени су радови на
комплетној
реконструкци
ји паркета у фискултурној
сали ОШ „Бранко Радиче
вић“ у Марадику. Паркет,
који се годинама налазио у
веома лошем стању, је исхо
блован и излакиран, тако да
ће ученици имати пристој
није услове за обављање
фискултуре, а са друге стра
не његово одржавање биће
далеко лакше. Током лет
њег распуста окречени су

19. SEPTEMBAR 2018.

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА

Радови у Сремској улици

Владимир Гак обишао радове у Сремској улици

школски ходници и кухиња у
којој су постављене и нове
плочице. Поред наведеног,
у школи је постављен видео
надзор у циљу повећања
безбедности деце. Такође,
ускоро се очекује почетак
радова на изградњи ограде
која до сада није постојала.
Општина Инђија финанси
рала је поменуте радове са
два милиона динара. Локал
на самоуправа издвојила је
ове године значајна сред
ства за многобројне радове,
који су током летњег распу
ста изведени у свим обра
зовним установама. Основ
ни циљ локалне самоуправе
је стварање најбољих могу
ћих услова за школовање
инђијске омладине.
М.Ђ.
Пет и по милиона дина
ра Општина Инђија доби
ла је за реализацију про
јекта
извођења
радова
на
опремању
локације
15 североисточне радне
зоне. Ради се о конкурсу
Покрајинског секретарија
та за пољопривреду, водо
привреду и шумарство за
суфинансирање изградње,
санације и реконструкције
објеката фекалне канализа
ције. Укупна вредност радо
ва је 11,7 милиона динара, а
остатак финансира општи

П

осле асфалт ир ањ а
улица Старца Вујади
на и Првом ајс ке,
новим слојем асфалта пре
свучена је и Сремска улица
у Инђији. Радове на лицу
места у среду, 12. септем
бра обишао је председник
Општине Инђија Владимир
Гак. Он је том приликом
истакао да се ради о поста
вљању новог слоја асфалта
у дужини од 1500 метара и
да је реч о, до сада, најду
жој улици у којој се врши
замена дотрајалог асфалта.
– Сремска улица је веома
фреквентна и значајна сао
браћајница у нашем граду.
Ми настављамо са оним
што смо обећали, а то је
редовно одржавање путне
инфраструктуре – истакао
је Гак и додао, да уз историј
ски пројекат, чија реализа
ција ускоро треба да почне,
у последњих 50 година се

није у овој мери радило на
побољшању путне инфра
структ уре на територији
општине Инђија.
– Наравно да овде није
крај, наставићемо да ради
мо још неке критичне улице
које су, као што знамо
асфалтиране, али су у вео
ма лошем стању. Најважни
је је да су наши суграђани
задовољни. Ми се трудимо
да им својим радом омогу
ћимо комотнији живот, те да
у 21. веку не иду неасфал
тираним путевима – рекао
је први човек општине Инђи
ја.
Говорећи о радовима на
уређењу путне инфраструк
туре, Гак је истакао да ће,
судећи по тренутним вре
менским приликама и наја
вама прогностичара, грађе
винска сезона у овом срем
ском граду бити продужена
до краја новембра.

ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА

Наставак опремања
на Инђија. Овим пројек
том завршиће се изградња
фекалне канализације дуж
десног крака саобраћајнице
Ц2, тако да ће локација 15
североисточне индустријске
зоне бити потпуно комунал
но опремљена. Како су иста
кли представници општине
Инђија, рок за завршетак
радова је до краја овогоди

шње грађевинске сезоне.
Подсетимо да је први
човек општине Инђија Вла
димир Гак, више пута иста
као да је радна зона била
комунално неопремљена,
када су преузели одговор
ност за општину Инђија, а у
последњих годину и по дана
урађене су саобраћајнице,
водоводна и гасна мрежа, те

– Надамо се да ће нас
време послужити јер, као
што знамо, грађевинска
сезона је требало давно да
буде у пуном јеку, али вре
менске прилике нису дозво
лиле да се континуирано
ради. Негде смо и ми касни
ли са документацијом, али
ево, надамо се да ћемо до
краја новембра завршити
пројек ат асфалтирања 70
неасфалтираних улица на
територији наше општине –
каже председник Општине
Инђија и додаје:
– Кренућемо управо из
Инђије, јер су ту и највећи
проблеми, као што је улица
Бранк а Ћопића, која се
налази баш у близини Срем
ске. Када повежемо Срем
ску са њом, добићемо добру
инфраструктуру у овом делу
Инђије, што ће бити за сваку
похвалу.
М.Ђ.
је преос тала да се уради
само фекална канализација.
У последње две године
потписани су уговори за
осам инвестиција, а послед
ња у низу је домаћа грађе
винска фирма Миком, која
ће у поменутој радној зони
на парцели од шест хектара,
изградити фабрику за про
изводњу смештајних контеј
нера. Предвиђено је да код
новосадског инвеститора,
након изградње постројења,
посао добије 150 радника.
М. Ђ.
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Јесен у
Марадику

Т

рад иц ио н алн а
маниф ес тац ија
Марадичка јесен одржана је мину
лог викенда у Марадику. За разлику
од претходних година, ове, трајала је два
дана и како су истакли представници
Месне заједнице, која је и организатор
манифестације, одазвао се знатно већи
број излагача и посетилаца. Први дан
манифестације био је резервисан за так
мичење у припремању паприкаша, тур
нир у малом фудбалу и изложбу удруже
ња, воћара и пчелара.
- Трудили смо се да ове године будемо
другачији и у томе смо успели, истакао је
председник Савета МЗ Марадик Стеван
Брадић и додао да су ове године, по први
пут, организовали турнир у малом фудба
лу у ОШ „Бранко Радичевић“ у којем су
учествовали ђаци из школа са територије
општине Инђија.
- Презадовољни смо турниром и бро
јем екипа које су се одазвале. Задовољ
ни смо ми, али и деца и њихови професо

ри како је то све изгледало. У Дому кул
туре смо имали једну радион
 ицу у сарад
њи са Удружењем Вилин салаш где су,
опет, најмлађи научили нешто више о
неговању традиције и културе, где су
деца научила да везу, рекао је Стеван
Брадић.
Када је у питању такмичење у припре
мању паприкаша, ове године прва три
места припала су екипама Јаноша Шита
ра, Данијела Клинка и треће место екипи

Полагање венаца на споменик жртвама фашизма

Борис Мравчек из Марадика. У вечерњим
сатима одиграна је и пријатељска фуд
балска утакмица ветерана локалне ФК
Слоге и београдског Партизана.
У недељу, 16. септембра представници
Месне заједнице Марадик и ОО СУБНОР
Инђија положили су венце на споменик
палим борцима и жртвама фашизма у
НОБ-у. Том приликом истакнуто је да се
преци који су дали своје животе за слобо
ду никада не смеју заборавити.
- Ово је дан када се Марадичани сећа
ју својих предака који су дали живот за
слободу. Они су победили фашизам пре
73. године али, нажалост, ни данас није
мртав и јавља се у различитим облици
ма. Ми, потомци наших славних предака,
који су се у најтежим условима борили и
изборили против фашизма, имамо зада
так да наставимо ту борбу против најве
ћег зла, истакла је Драгица Ковачевић,
председница ОО СУБНОР Инђија.
После церемоније полагања венаца,
дводневна манифестација Марадичк а
јесен, окончана је првенственом утакми
цом између ФК Слога Марадик и ФК Рад
нички из Ирига.

М. Ђ.

ЧОРТАНОВЦИ

Очишћена депонија
М
ештани Чортановаца више пута су
се жалили ЈКП „Комуналац“ због
несавесних појединаца који су у
претходном периоду у непосредној бли
зини сеоске пијаце, у самом центру насе
ља, створили дивљу депонију. Надлежни
су одмах реаговали и очистили поменути
простор.
– Пијаца у Чортановцима је отворена и
на том месту имамо једну мали „собицу“
где су се налазили контејнери. На том
месту створила се мања дивља депони
ја, те смо морали да порушимо зидове
након чега смо поравнали тај део терена.
Контејнере смо изместили на улаз у
село, из правца Бешке – објашњава
Лемаић и додаје да су са представници
ма месне заједнице одредили најпогод
нију локацију.

– Надамо се да више неће бити про
блема у центру села. Морам да напоме
нем да смо сличну ситуацију имали и у
Сланкаменачким Виноградима. Код сео
ске школе годинама уназад стајали су
контејнери, те смо и њих морали да
изместимо на улаз у селу. Са председ
ником месне заједнице тражимо погодну
локацију да поставимо један велики кон
тејнер, јер у овом селу, посебно поне
дељком када викендаши одлазе, имамо
велике количине смећа и за тај проблем
морамо наћи адекватно решење– каже
директор ЈКП „Комуналац“.
ЈКП „Комуналац“ ангажовао је струч
њаке са Института за низијско шумар
ство како би се на терену утврдило
здравље дендроматеријала. У претход
ном периоду извршено је уклањање

дотрајалог кестења код Културног цен
тра, а према речима директора Душана
Лемаића, на ред су дошле и липе у цен
тру града.
– У току је снимање стања на центру и
шеталишту. Липе су у много бољем ста
њу него што је било кестење код Култур
ног центра. Прелиминарни резултат, који
смо добили наводи да су свега две или
три липе проблематичне у делу од
Поште до Културног центра, а за остале
морамо направити неки систем за
наводњавање, јер је њима потребно
много више воде – истакао је Лемаић и
додао да су их недавно посетили докто
ри са Института, који су задовољни
начином како се води брига о дрвореду
у центру града.
М. Ђ.

Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“ реализован уз финансијску подршку општине Инђија
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СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ

ОПШТИНСКА УПРАВА

ЛИДЛ У СРБИЈИ

Регресирање
превоза

Маркет у Пазови

Општина Стара Пазова годинама уназад
регресира превоз ученика и студената до
њихових образованих установа. За сред
њошколце и студенте који путују ван тери
торије општине цена месечне карте за
превоз умањена је за 40 посто, док су шко
ларци који путују између насеља унутар
општине ослобођени плаћања цене месеч
не карте за 80 посто. Школарци и студенти
који користе аутобусе Саобраћајног преду
зећа „Ласта“ по знајачно смањеним ценама
месечне карте моћи ће да стугну до школе
и факултета.
Општина Стара Пазова ове школске
године издвојила је 36 милиона динара, док
је покрајина определила додатних 7,5
милиона за регресирање превоза средњо
школаца и студената који путују ван терито
рије општине до школе или факултета, али
и школараца који путују између насеља
унутар општине. Подсетимо, до 2. новем
бра отворен је општински конкурс за учени
ке средњих школа и студенте са пребива
лиштем, односно боравиштем на територи
ји општине који желе да остваре ове олак
шице када је у питању превоз.
С.С.

Председник општине Стара Пазова Ђор
ђе Радиновић потврдио је да ће један од
најпознатијих светских трговинских ланаца
Лидл отворити велики маркет, у зони код
раскрснице Нове и Старе Пазове, односно
скретања за Војку и Старе Бановце, што би
био уједно и њихов први објекат у Србији
који ће се налазити ван насељених места.

19. SEPTEMBAR 2018.

обавезу за ПДВ, исказали порески кредит у
износу од 8.701.046 динара, чиме су извр
шили и кривично дело неоснованог искази
вања износа за повраћај пореза и порески
кредит. Пријављеним лицима је одређена
мера задржавања до 48 сати.
С. С.

ЕКОНОМИЈА

Подршка
предузетницима
Сто предузетника добило је по 50.000
динара у оквиру подршке развоју предузет
ника у оквиру које је општина Стара Пазова
издвојила пет милиона динара. Средства
се могу утрошити за набавку нове или
половне опреме и машина, специјализова
них алата, репро материјала и сировина.
Уговори са предузетницима потписани су у
великој сали Беле зграде, а исте су им уру
чили председник општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић, заменик председника

Лидл до октобра планира отварање десет
продавница широм Србије, а у јуну је све
чано, уз присуство председника Србије
Александра Вучића, отворен велики
дистрибутивни центар Лидла управо у Ста
рој Пазови. Како су из Лидла више пута
понављали, они ће одједном да почну са
радом и то у најмање десет, можда чак и 15
објеката.

ГОЛУБИНЦИ

Ухапшени
пољопривредници

општине Милан Беара и начелница за при
вреду Сузана Илић. Циљеви овог вида
општинске помоћи предузетницима су јача
ње конкурентности, унапређење техноло
шких процеса, производа и услуга, повећа
ње вредности и обима промета, смањење
трошкова финансирања производне опре
ме и репро материјала.
С.С.

ЦРВЕНИ КРСТ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Насиље у породици

Месец
солидарности

Од почетка ове године на територији
општине Стара Пазова забележено је 75
пријава породичног насиља. Највећи број
пријава забележен је у августу 13, док је
најмање конфликата било у фебруар
 у ове
године, свега два. У старопазовачком Цен
тру за социјални рад истичу да се у чак
61-ом случају учесници насиља одрасли и
стари, а међу облицима насиља присутни
су психичко и физичко.
Прва трибина на тему заштита од наси
ља у породици у светлу Закона о спречава
њу насиља у породици и права жртава која
се реализује у оквиру наставка пројекта
Имам право на заштиту одржана је у про
сторијама Месне заједнице Бановци Дунав.
Трибину су одржали стручни радници Цен
тра за социјални рад у сарадњи са припад
ницима Полицијске станице у Старој Пазо
ви и Основним јавним тужилаштвом под
покровитељством Покрајинског секретари
јата за социјалну политику, демографију и
равноправност полова. Циљ трибина је да
се жртве насиља оснаже и пријаве га, јер
постоје институције које ће стати иза њих.
Следећа трибина се одржава у Сурдуку 19.
септембра, а након тога у Белегишу и
Новим Бановцима.
Ј.Д.

Црвени крст Стара Пазова под покрови
тељством општине Стара Пазова организу
је традиционалну акцију Месец солидарно
сти која се одржава од 14. септембра до 17.
октобра. Циљ акције у току Месеца соли
дарности је да се код грађана промовишу
вредности хуманости и солидарности, како
би се прикупила финансијска средства и
материјална добра за помоћ онима којима
је најпотребнија и да се кроз спектар разли
читих активности укаже на проблеме који
постоје, било да се ради о сиромаштву или
проблемима са којима се сусрећу стара
лица.
Како би прикупили што веће количине
хуманитарне помоћи за најугроженије гра
ђане, у свим месним заједницама на тери
торији општине Стара Пазова, у организа
цијама Црвеног крста одређена су дежур
ства за пријем хуманитарне помоћи. Хума
нитарна помоћ може бити у натуралним
давањима (конзерве, трајни производи,
пољопривредни производи, средства за
хигијену), одећи и обући (нова или полов
на) и новчаним средствима која се уплаћују
на рачун Црвеног крста Стара Пазова са
назнаком ЗА АКЦИЈУ СОЛИДАРНОСТ НА
ДЕЛУ.
Ј. Д.

У заједничкој акцији инспектора Сектора
пореске полиције Пореске управе и поли
ције ухапшени су Н. Ж., Б. Ж. и П. Ж. из
Голубинаца јер су оштетитли буџет Репу
блике Србије за 19,2 милиона динара. Они
су ухапшени као носиоци пољопривредних
газдинстава, због постојања основане сум
ње да су, у периоду од јануара 2015. до
маја 2017., извршили кривична дела поре
ске утаје и неоснованог исказивања износа
за повраћај пореза и порески кредит, чиме
су оштетили буџет. Пријављени су приба
вили и у пословним књигама евидентирали
лажне улазне готовинске рачуне и фискал
не исечке, о наводној набавци добара од
разних добављача, у укупној вредности од
72.075.297 динара, по којима промет доба
ра није извршен и на тај начин избегли пла
ћање ПДВ-а, пореза на приходе од само
сталне делатности и годишњег пореза на
доходак грађана у укупном износу од
10.473.967 динара, наводи се у саопштењу
Пореске полиције. У поднетим пореским
пријавама су уместо да искажу пореску
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ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

У сусрет
Платформа
Регионалном
за инвалиде
сајму привреде П
латформа – лифт за
инвалидна лица, труд
нице и старије, теже
покретне људе, пуштена је
у функцију 14. септембра у
румском Дому здравља.
Реч је о најновијем моде
лу Стратус-рампе, а Дом
здравља је прва здрав
ствена установа која га је
за своје потребе уградила.
Вредност је око два мили
она динара, а средства је
обезбедила локална само
управа из буџета, у оквиру
процеса
партиципативног
буџетирања. Колики је зна
чај ове платформе, говори
и податак да су раније, теже
покретна лица до лекара
морали да носе, или сами
здравствени радници или
родбина.

Са прошлогодишњег сајма

Р

егионални сајам при
вреде 12. по реду, одр
жаће се 27. и 28. сеп
тембра, у оквиру Комплекса
спортс ко
рекреат ивн их
базена у Новој Пазови, у
организацији општине Ста
ра Пазова и Привредне
коморе Србије Регион
 алне
привредне коморе Сремског
управног округа.
Свечано отварање зака
зано је за четвртак 27. сеп
тембар у 11 часова, а током
првог дана предвиђене су
три презентације: Паметно
управљање земљиштем у
пољопривреди применом
чистих
информ ац ио н их
технологија у организацији
Института „Михајло Пупин“
и Института за економику
пољопривреде, Агротехни
ка и нове сорте стрних
жита НС семена у органи
зацији новосадског Институ
та за ратарство и повртар
ство и Могућности ученика
у дуалном образовању у
орган из ац ији Прив редн е
коморе Србије. Током другог
сајамског дана биће огани
зоване још четири презента
ције: Туризам у општини
Стара Пазова у организа
цији Туристичке организаци
је општине Стара Пазова,
Пореска ослобођења по
Закону о порезу на доходак
грађана и Закона о допри

носима за обавезно соци
јално осигурање у организа
цији Пореске управе, Ана
лиза најчешћих пропуста
из области безбедности и
здравља на раду као при
вредних друштава и Нови
не у прописима из области
безбедности и здравља на
раду у организацији Центра
за заштиту и безбедност и
Управе за безбедност и
здравље на раду.
Сајам се организује са
циљем да понуди не само
прилику да посетиоци виде
оно што привреда у овом
крају има да понуди, него и
да постане место окупљања
пословних људи и предузет
ника, како би се обезбедила
реализација нових послов
них замисли и идеја, и
остварила нова улагања у
привреду Срема.
У петак 28. септембра од
11 до 13 часова одржаће се
и Сајам запошљавања у
организацији сремскоми
тровачке Филијале Нацио
налне службе за запошља
вање, где ће посетиоцима
који су без посла бити пону
ђен велики број радних
места. Сајам је за посетио
це отворен у периоду од 10
до 19 часова, а простор за
излагаче и ове године је
бесплатан.
С.С.

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

нама и надам се да ће и
друге следити њен пример –
указао је Стеван Поткоњак.
Др Јелена Стојанац Мра
чевић, директорка Дома
здравља је захвалила свим
грађанима који су, кроз пар
тиципативно
буџетирање,
гласали за ову платформу,
јер ће особама за инвали
дитетом бити лакше и једно
ставније да дођу до лекара,
да обаве прегледе или лабо
раторијске анализе.
– Они ће моћи лакше да
обаве и стоматолошке услу
ге, као и део специјалистич
ких услуга и услуге школске
медицине. Ово је најсавре
менија и прва платформа
у Србији, која је уграђена у
неки Дом здравља. Њу ће
користити не само инвали

Стеван Поткоњак испробава платформу

Први који је ову рампу
испробао је Стеван Потко
њак, председник Удруже
ња параплегичара Срема
и председник Савеза пара
плегичара и квадроплегича
ра Војводине.
– Као председник ових
удружења имао сам доста
прилика да видим различите
рампе и платформе и могу
рећи да ми је драго што сам
први испробао и уверио се у
сигурност ове рампе. Могу
да кажем да је ово убедљи
во најмодернија, најбоља
и најтиша платформа, коју
сам до сада видео, а видео
сам и користио многе. Ово
је веома битно за све оне
који се крећу у инвалидским
колицима. Још једном је
румска општина дала дома
ћи задатак осталим општи

ди, него и труднице и људи
који се теже крећу – истакла
је др Стојанац Мрачевић.
– Ово је нешто што су гра
ђани тражили и сведоци смо
да је овај лифт заиста неоп
ходан, посебно за инвалид
на лица, као и за све дру
ге који не могу да користе
степениште, или то могу уз
велики напор. Ова платфор
ма ће омогућити њихов лак
ши долазак до лекара, а како
чујем, реч је о најсавремени
јој платформи. На овај начин
смо на виши ниво подигли
услуге Дома здравља према
пацијентима, посебно инва
лидним лицима и онима,
којима је здравствена нега
и најнеопходнија – рекао је
председник Општине Сла
ђан Манчић.
С. Џ.
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Ребалансом буџета
до важних пројеката
Н
а седници Скупшти
не општине Пећинци,
одржаној 13. септем
бра, одборници су усвојили
ребаланс буџета Општине
Пећинци, којим се доса
дашњи износ прихода и
примања пројектован на
1.979.682.938 динара увећа
ва на износ од 2.073.773.936
динара, а у истом износу
увећавају се расходи буџе
та. Тим поводом начелница
Одељења за буџет и финан
сије Општинске управе
општине Пећинци Данијела
Недељковић изјавила је да
се најновијим ребалансом
општинског буџета омогу
ћава реализација неколико
важних пројеката.
– Овим ребалансом биће
омогућена реализација јед
ног значајног пројекта који
је стигао до треће фазе, а
у питању је изградња кана
лизационе мреже у Доњем
Товарнику. Недавно потпи
саним уговором са Покра
јинским секретаријатом за
пољопривреду,
водопри
вреду и шумарство за овај
пројекат вредан 28.130.452

Са седнице

динара са ПДВ-ом, доби
ли смо средства у укупном
износу од 10 милиона, где
је наше учешће 18.130.452
динара. Следећи велики
пројекат, који је јако знача
јан са становишта локалног
економског развоја је реа
лизација текућих поправ

ки и одржавања на Пред
школској установи „Влада
Обрадовић Камени“ што ће
директно утицати на боље
услове рада са децом у
предшколским установама
наше општине. Овај про
јекат је опредељен у изно
су од 8.025.338 динара, од

чега је 6.420.270 динара
трансфер од вишег нивоа
власти док је наше учешче
1.605.068 динара. Такође,
уведено је пар капиталних
пројеката који би требало да
предупреде неке нежељене,
ванредне ситуац
 ије. Између
осталог, уведен је пројекат

ЈКП ПУТЕВИ

Почели радови на Прекој Калдрми

Ј

авно комунално пред
узеће Путеви општи
не Пећинци у петак,
14. септембра,
започе
ло је радове на санирању
општинског пута Шиманов

Обилазак радова

ци – Деч – Ашања – Спо
меник. Радове је обишао
Милан Степановић заме
ник директора ЈКП Путеви
општине Пећинци, заједно
са представницима Месне

заједнице Деч. Ова деоница
пута у пећиначкој општини
представља једну од фре
квентнијих у општини, а по
речима заменика директо
ра Степановића поједини

делови су били у јако лошем
стању.
– Знамо да је ова деоница
пута наша рак-рана, али ево
близу смо решења. Радови
на санирању ударних рупа
су почели и биће то дели
мично решење које ће обез
бедити путницима, који сва
кодневно користе овај путни
правац, сигурније кретање.
За неколико дана радови ће
бити завршени, али то није
крај, јер радимо на конач
ном решењу овог проблема.
У току је израда Пројектнотехничке документације за
комплетну реконструкцију
пута Деч – Ашања, што ће
коначно ставити тачку на
проблеме везане за без
бедност свих учесника у
саобраћају на овој деоници
општинског пута – изјавио је
Степановић.
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АРХЕОЛОЗИ У КУПИНОВУ

Завршен међународни
волонтерски камп
Данијела Недељковић

Крчење и чишћење канала у
путном појасу на територији
пећиначке општине у износу
од 6 милион
 а, затим је уве
ден пројекат који је везан
за квалитет пијаће воде на
нашој територији – Елабо
рат о резервама подзем
них вода на извориштима
водоводних мрежа Месних
заједница у износу од три
и по милион
 а, и уведен је
пројекат Израда пројектно
техничке документације за
канализацион
 у мрежу у рад
ним зонама у Шимановцима
вредан пет милиона – обја
снила је начелница Недељ
ковић.
Пећиначки парламент је
усвојио и годишњи програм
заштите уређења и кори
шћења
пољопривредног
земљишта у државној сво
јини на територији општине
Пећинци за 2018. годину.
Радови су започели сани
рањем ударних рупа у Деч
кој улици у Шимановцима
и у улици Ивана Петровића
код канала у Дечу, а од Пре
ке Калдрме ка Дечу почело
се са скидањем асфалт
ног слоја око ударних рупа.
Како је рекао Живота Гајић,
председник Савета месне
заједнице Деч и одборник у
Скупштини општине Пећин
ци, санација овог дела пута
има велики значај за мешта
не Деча.
– На ово смо дуго чекали и
ево дочекали смо да обећа
ње које смо добили од пећи
начког општинског руковод
ства видимо на делу. Наши
мештани који свакодневно
користе овај пут од сада ће
моћи да се крећу сигурније и
безбедније – рекао је Гајић.
Вредност
радова
на
санирању ударних рупа на
општинском путу Шиманов
ци – Деч – Ашања – Споме
ник износи око 3,5 милиона
динара.

Радионица стреличарства

У

Купинову је недавно
завршен 5. Археоло
шки
међун ар одн и
волонтерски камп „Купиник
2018“, а девет волонтера из
седам земаља од 2. септем
бра вредно је радило на
уклањ ањ у
инванз ивн ог
растиња на прилазима сред
њевековне тврђаве Купиник.
Волонтере је током ових
активности посетио и пред
седник општине Пећинци мр
Жељко Трбовић, који је током
разговора са младим кампе
рима истакао значај њиховог
посла.
– Пре свега желим да
нагласим да је посао који ови
млади људи раде изузетно
значајан за нашу локалну
заједницу, али и за читаву
Србију. Пећиначк а локална
самоуправа већ неколик о
година подржава напоре на
очувању последње престони
це српских деспота, међу
којима је и Међународни
археол ош ки
волонтерс ки
камп, који на неки начин пред
ставља први корак ка очува
њу овог бисера наше историје
– рекао је први човек пећи
начке општине.
Током протеклих дана мла
ди из Јапана, Италије, Белги
је, Мексика, Русије, Францу
ске и Србије, успели су да
очисте прилаз северној кули
тврђаве, а успели су да укло
не и растиње са самих зиди
на. Како је рекао Перица Одо
башић, археолог и председ
ник Удружења Зелени поглед
очишћено је преко 50 ари,
што је импресивно за тако
кратак период.
– Заиста сам презадово
љан темпом рада, а на то је
свакако утицало и добро рас

положење које је владало
међу камперима. Из године у
годину наши кампови су све
посећенији, а ефекти све
видљивији. Током претходних
кампова уклоњено је дрвена
сто растиње око и на самој
тврђави, које уз повремену
интервенцију више не расте.
Остаје трава, зељасто расти
ње и пузавице, којима се
бавимо на овом кампу. Нарав
но, природа је неумољива,
али сваке године је све лакше
и лакше. Оно што је важно то
је да су наши кампови при
према за неки од наредних
кампова, који ће бити, ако
наставимо да радимо овим
интензитетом, прави археоло
шки
истраж ивачк и
рад.
Волонтери су свесни тога, а
ми их сваки пут упознајемо са
историјом и вредности тврђа
ве Купиник, као и са резулта
тима досадашњег рада – изја
вио је Одобашић.
Током разговора са волон
терима било је више него очи
гледно да сваког од њих инте
ресује историја и природа, а
да се на овакве кампове при
јављују пре свега јер желе да
помогну у очувању културноисторијског и природног
добра. На то нам је указала и
Марина Ескина из Москве,
која воли да борави у приро
ди и помаже локалној зајед
ници, а током кампа, како
каже, стиче и нове пријатеље.
Рафаел Тарга из Париза,
желео је пре свега да упозна
Србију и открије њене лепоте,
а да при томе уради нешто
корисно.
– Ово је прилика да упо
знам природне лепоте и кул
турн о-истор ијс ке
бисер е
ваше земље, а камп је свака

ко добра замисао, јер радимо
у добром расположењу, дру
жимо се и упознајемо једни
друге. Имамо још доста вре
мена да упознамо лепоте
Србије, јер смо млади – пое
тичан је Рафаел.
Волонтери су такође били у
прилици и да упознају тури
стичку руту општине Пећинци
- од Купинова до Пећинаца, а
како је рекла Љубица Бошко
вић директор пећиначке Тури
стичке организације потруди
ли су се да младим волонте
рима прикажу лепоте наше
општине, како би сами схва
тили и на најлепши начин
доживели слоган ТО - Предео
где природа грли историју.
Пут су затим наставили ка
Крчединској ади у општини
Инђија, која спада у ред
дестинација Најлепше из
Срема.
рган из ат ор и
петог
Археолошког међуна
родног волонтерског
кампа „Купиник 2018“ су Удру
жење грађана Зелени поглед
из Купинова и Млади истра
живачи Србије. Камп се и ове
године одржавао под покро
витељством Општине Пећин
ци и Министарства омладине
и спорта, а логистичку подр
шку организацији Кампа пру
жила је Туристичка организа
ција општине Пећинци.
Камп је завршен 15. сеп
тембра, тамо где је и почео –
под бедемима Купиника, где
су волонтери, заједно са
витезовима из београдског
Удружења за неговање ста
рих заната и вештина Бели
орлови, као и новосадског
Бели вукови, на тренутак ожи
вели дух средњег века током
радионице стреличарства.

О

18

M NOVINE

РЕПОРТАЖА

19. SEPTEMBAR 2018.

Манифестација „Дани брескве“ у Новом Сланкамену

НОВИ СЛАНКАМЕН

Село које слави брескву

И

ако се налази само пар километа
ра даље од Старог Сланкамена,
Нови Сланкамен је село по изгле
ду, сасвим другачије. Право равничар
ско, могло би се рећи, а треће насеље
по броју становник а на територији
општине Инђије, одмах после Инђије и
Бешке. У насељу живи око 3.500 станов
ника, највећим делом Срби (76 процена
та), затим Хрвати (22 процента) и у
мањем броју Роми, Мађари, Словаци и
Немци. Средином 1990-их година из

Сланк амена се одселио знатан број
Хрвата и доселио велики број Срба из
прекодринских крајева, као и са Косме
та. Према попису становништва из 1991.
године Хрвати су у Новом Сланкамену
чинили око 66 процената популације,
док је Срба било око 31 проценат.
Нови Сланкамен се налази на лесној
заравни на надморској висини од 139
метара, 15 километара источно од Инђи
је. Насеље је основано 1783. године
ради јачања Војне крајине. Први станов

ници били су Хрвати из Далмације и
Лике, а затим су досељени Немци и
Словаци. По овим подацима, види се,
да тада Срба није ни било међу онима
који су насељавали ово инђијско село.
Центар села красе две светиње, срп
ска православна црква Светог Преоб
 ра
жења и римокатоличка црква Светог
Михајла Арханђела. Православна црква
евидентирана је као непокретност која
ужива претходну заштиту. Грађена је у
стилу моравске архитектуре по пројекту
инжењера Гојака Дамјановића и потиче
из 1909/1910. године током периода
оживљавања старих стилова, у овом
случају српског средњовековног морав
ског стила.
Са друге стране, римокатоличка црква
подигнута је нешто раније, 1862. године.
За споменик културе проглашена је
1977. године, а 1991. категорисана је
као културно добро од великог значаја.
У објекту је веома вредно зидно сликар
ство-рад више уметника из друге поло
вине 19. века. Зидне слике главног бро
да храма је сликао загребачки сликар
Марко Антонини 1899. године. Слику
Свети Михајло убија Сатану која се
налази у главном олтару слик ао је
мађарски сликар Имра Визкелетиy 1862.
године.
У Новом Сланкамену функционишу
два култ урно-уметничк а друштва:
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Хрватско културно-просвјетно друштво
„Стјепан Радић“ основано 1902. године
и КУД „Др Ђорђе Натошевић“. Сваког
лета одржава се манифестација Дани
брескве, ове године, тачније 14. јула,
одржани су 19. по реду. Уз излагаче
рукотворина и меда са територије
општине Инђија, КУД „Др Ђорђе Нато
шевић“ као организатор манифестације,
угостио је више КУД-ова из Републике
Српске, Хрватске и Србије.
– Гостовањем великог броја културно-

Црква Светог Преображења

Римокатоличка црква Светог Михајла Арханђела

уметничких друштава из различитих
крајева наше регије, публика се боље
упознаје са разноврсним народним
стваралаштвом – истакао је Драган Кри
вошија, председник Месне заједнице
Нови Сланкамен и додао:
– Манифестација има традицију дугу
две деценије и Дани брескве су одлич
на прилика да се, пре свега окупе и дру
же мештани који су се доселили у Слан
камен из различитих крајева бивше
Југославије. Желимо да омасовимо ову
манифестацију, да гости који дођу про
мовишу наше село широм република
бивше Југославије. Велико нам је задо
вољство што смо успели, ево 19. годину
за редом, да очувамо традицију и пока
жемо све оно лепо што наше село има
да понуди – рекао је Кривошија.
Први човек Новог Сланкамена подсе
тио је да је то подручје познато прете
жно као пољопривредни крај, где се
свако друго домаћинство бави неком
граном пољопривреде, те да је било
логично да осмисле једну манифеста
цију која је добила назив по чувеном
сланкаменачком воћу-брескви.
М.Ђ.
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И МИТРОВАЧКИ МЕДИЦИНАРИ ОДЛАЗЕ У НЕМАЧКУ

Ко ће бринути
о нашем здрављу?
О
Није нормално да су
медицинске сестре у
Немачкој плаћене
вишеструко више него
лекари у Србији.
То није нормално.
Наши лекари су
омаловажени, и
читаво здравство
у Србији је
омаловажено. Моје
лично мишљење је да
свако треба да оде
одавде, јер не треба
да дозволи да буде
потцењен, каже
медицинска сестра
која се припрема за
одлазак у Немачку

длив медицинског особља у
земље Европске уније тема је о
којој се у Србији свакодневно
говори. Свако је бар једном чуо за неку
медицинску сестру, па чак можда и лека
ра, који је напустио свој посао и отишао
на рад у иностранство.
О овом проблему говорио је и др Жив
ко Врцељ, директор Опште болнице у
Сремској Митровици, на конференцији
за медије одржаној 26. јула. Према
његовим речима, одлив медицинског
особља све више се препознаје као
велики проблем, иако Србија није једин
ствена по томе.
– Не би било добро да нам се деси,
као што каже министар Лончар, да купи
мо сву опрему, а да останемо без здрав
ственог кадра. Медицинске сестре у
нашој болници имају плату око 250 евра,
лекари специјалисти око 600 евра. Нор
мално је да ће људи одлазити, јер од
њих се тражи стандард рада као у
Европској унији са овако малим плата
ма. Ту мора да се нађе неко решење –
изјавио је том приликом др Врцељ.
Да је ово тачно, у прилог говори и
чињеница да медицинске сестре код нас
имају просечну плату од око 30 хиљада
динара, док је, према подацима Репу
бличког завода за статистику, укупна
просечна зарада у здравству једнака око
40 хиљада динара. Ако се у обзир узме
почетна месечна плата медицинске
сестре у Немачкој, која је већа од плате
лекара специјалисте у Србији чак и до
три пута, разлози за одлазак медицин
ског особља су апсолутно јасни.
Ипак, питање је да ли наша земља
одлазак медицинског особља у земље
Европске уније види као проблем? До
адекватног одговора је немогуће доћи,
јер су констатације елита које се „труде
да спрече одлазак људи из Србије“ у
контрадикторности са једним званичним

документом који се може пронаћи на веб
сајту Националне службе за запошља
вање. Наиме, ради се о огласу за сло
бодна радна места за држављане Репу
блике Србије за рад у Немачкој, у складу
са Споразумом о посредовању и при
временом запошљавању радника, срп
ских држављана у СР Немачкој.
Оглас се објављује у оквиру такозва
ног TripleWin пројекта, путем којег Немач
ка у сарадњи са нашом државом обезбе
ђује себи медицинске раднике који су јој
преко потребни. На овај начин, Немачка
тражи раднике за рад у болницама и
домовима за стара лица на местима аси
стента за здравствену негу, до признава
ња дипломе, а након тога, на пословима
квалификованог здравственог радника.
Највише се траже медицинске сестре

Директорка НСЗ Маријана Грабић
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техничари, минимум четвртог степена
стручне спреме, са минималним знањем
А2 нивоа немачког језика. Почетна бруто
плата за ове раднике, према конкурсу,
износи 1.900 евра, а након признавања
дипломе и плата расте.
Када се погледа овај документ, који
НСЗ објављује сваке године, запитаћемо
се: На који начин се то наше институције
боре против одлива медицинског осо
бља, ако им отворено нуде одлазак у
Немачку?
Одговор и даље лебди негде у ваздуху.
Према подацима које смо добили од
Маријане Грабић, директорк е НСЗ
Филијале у Сремској Митровици, тре
нутно се на евиденцији налази 57 меди
цинских сестара-техничара. Ове године
запослено је њих 22, а претходне њих
65, у струци и ван струке.
– Према пријавама потребе за посре
довањем у запошљавању достављеним
НСЗ Филијали Сремска Митровица,
Град Сремска Митровица, у 2018. годи
ни посредовање је тражено за једну
медицинску сестру и једна је запослена,
а у 2017. години посредовање је траже
но за 10 медицинских сестара и исто
толико лица је и запослено. Напомиње
мо да је ступањем на снагу Закона о
запошљавању и осигурању за случај
незапослености престала законска оба
веза послодавца да Националној слу
жби доставља пријаву потребе за запо
шљавањем. Пријаву потребе за запо
шљавањем подноси само послодавац
који има слободан посао и жели да му
национална служба помогне у запо
шљавању – пише у допису који смо
добили од директорке Грабић.
Према њеним речима, када је реч о
TripleWin пројекту, са евиденције неза
послених лица НСЗ Филијале, за Град
Сремска Митровица, 2018. године конку
рисало је само једно лице.
– Још нисмо добили повратне резул
тате. Заинтересованих лица било је
више, али због траженог знања немач
ког језика минимум А2 нису конкурисали
– каже Грабићева и додаје да путем овог
пројекта за посао у Немачкој до сада
није конкурисао ниједан лекар.
У Општој болници у Сремској Митро
вици нисмо успели да добијемо конкрет
не податке о броју медицинских радника
који су отишли на рад у иностранство,
конкретно Немачку. Међутим, према
речима портпарола Опште болнице
Биљане Сремчић, као и према горе
наведеној изјави директора Врцеља,
одласци на рад у иностранство постоје и
чести су. Пошто болница нема конкрет
не статистичке податке, упућени смо да
контактирамо Комору медицинских
сестара и здравствених техничара Срби
је. Међутим, ни тамо нисмо успели да
добијемо адекватан одговор. У Комори
су нам рекли да приликом њеног напу
штања медицински радници не наводе
тачан разлог свог одласка, па се до тач
не бројке емиграната не може доћи.
Ипак, и тамо су нам потврдили да су
одласци у иностранство, претежно у
Немачку, веома чести, како у Војводини,
Срему, тако и у целој Србији. Занимљи
во је неке конкретне податке нико не
поседује (или не жели?).
Да бисмо створили мало ширу слику о

21

Општа болница Сремска Митровица

учестал ости миграција медицинских
радника у Немачку, са територије Срем
ске Митровице, покушали смо да контак
тирамо митровачке школе страних јези
ка. Ни у једној од њих, осим у школи
страних језика Глобал СМ, нисмо успели
да добијемо никакве информације.
Међутим, из школе Глобал СМ добили
смо информације да је број медицинара
на курсевима немачког језика изузетно
велик. Уствари, тај број не само да је
велик, него ове курсеве и уписују готово
искључиво медицинари који планирају
да оду на рад у Немачку. Такође, сазна
ли смо да се на курсеве немачког језика
у последње време пријављује и све
већи број ученика средње медицинске
школе, који се још током школовања
припремају за одлазак, ни не разми
шљајући о раду у Србији. Осим тога,
иако је то ређи случај него са медицин
ским сестрама и техничарима, на курсе
ве немачког језика пријављују се и лека
ри, који су спремни да зарад пристојни
јег живота и зараде раде без своје
факултетске дипломе.
О томе како одлазак у иностранство, и
припреме за њега, изгледају у очима
оних који планирају да свој живот наста
ве ван граница Србије, разговарали смо
са медицинском сестром која више од
15 година ради у митровачкој болници, и
која је уписала курс немачког језика чвр
сто одлучивши да оде у ту земљу. Њен
идентитет, из разумљивих разлога, не
можемо да откријемо.
– На овај корак сам се одлучила
првенствено због егзистенције своје
породице. Мајка сам троје деце, а при
мања су мала да бих могла да издржа
вам породицу, иако ми супруг има,
условно речено, задовољавајућу плату
у нашој земљи. Мислим да је све то
недовољно за опстанак и егзистенцију
троје деце – почиње причу наша саго
ворница.
– Није нормално да су медицинске
сестре у Немачкој плаћене вишеструко
више него лекари у Србији. То није нор
мално. Наши лекари су омаловажени, и
читаво здравство у Србији је омалова
жено. Моје лично мишљење је да свако
треба да оде одавде, јер не треба да
дозволи да буде потцењен. Не кажем да
нас треба преценити, али ипак мислим

да смо струка која заслужује мало више
пажње. Када сви медицинари оду, одно
сно ми који имамо завршену средњу
медицинску и вишу школу, па и факул
тет, људе ће остати да лече фризери и
трговци, они који ванредно завршавају
курсеве за шест месеци до годину дана
– прича она.
Према речима наше саговорнице,
митровачки медицинари се масовно
одлучују за одлазак у иностранство, пре
тежно Немачку, а многи су већ одавно и
отишли.
– Тога има много. Конкретно са мог
одељења отишло је шесторо људи, а
било нас је дванаест. То значи да је
остало нас шест старих, а шесторо је
дошло тако што је завршило курс. Не
потцењујем никога, далеко од тога. То
им је пружено. Али разлика је велика,
ипак ми радимо са људима, а не са
предметима у продавници. Одлучила
сам се на одлазак дефинитивно и надам
се да ћу брзо савладати немачки језик.
Тренутно није лако, јер радим у смена
ма, водим рачуна о троје мале деце, али
потрудићу се јер не желим да моја деца
прођу у животу као што сам ја. Сматрам
да се овде још дуго ништа неће проме
нити. С ким год сам стала у болници
размишља о томе. Педесет посто мојих
колега се спрема да оде или то планира.
Биће ми тешко због моје деце, али сва
како планирам да тамо поведем и своју
породицу – закључује.
Када се све сагледа, очито је да кон
кретних информација и статистичких
податак а о миграцијама медицинског
особља у иностранство, посебно са
територије Сремске Митровице, нема.
Да ли се ти подаци знају или не, није
наше да судимо. Да ли се институције
заиста боре против одлива радне снаге,
ни то не можемо са сигурношћу да каже
мо, уколико погледамо званични конкурс
за TripleWin програм, којим се нашим
медицинским радницима само олакша
ва одлазак и којим се на емиграцију
овим путем јавно позивају. Да медицина
ри одлазе, то је чињеница, а да је тај
процес учестао, сви које смо контакти
рали су нам потврдили, а ко ће да брине
о нашем здрављу у некој догледној
будућности, остаје да видимо.
Н. Милошевић
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Одржан хуманитарни концерт

Чуо се Лукин глас

Црквени хор Свети Сава

М

ногобројни суграђа
ни су прошлог петка,
14. септембра, ужи
вали у наступу осам град
ских вокалних ансамбала,
у Саборном храму Светог
Димитрија у Сремској Митро
вици. Хуманитарни концерт
је био део акције која има за
циљ прикупљање средста
ва за куповину мотомеда, за
Луку Жилића из Мартинаца.
– Лука је дете вишеструко
ометено у развоју. Има цере
бралну парализу, епилепси
ју и број других пропратних
дијагноза. Његово стање је
врло озбиљно, он је 365 дана
у кући, није у могућности
да иде у дневни боравак у
оквиру школе „Радивој Попо
вић“. Мотомед је справа за
смањење спазама. Спазам
је пропратна реакција цере
бралне парализе где долази
до учесталих грчева целих
екстремитета и то њега спу
тава у одвијању нормалног
живота. Апарат је феноме
налан, фантастичан и послу
жио би га до краја живота,
каже Лукина мајка, Јелена
Жилић из Мартинаца.
У програму су наступили
Црквени хор Свети Сава,
Хор Основне школе „Свети
Сава“, Камерни хор Музич
ке школе „Петар Кранчевић“,
Хор библиотеке Глигорије
Возаревић Сирмиум Кан

Јелена Жилић

Војислав Мирнић

Наступ у Ковиљачи
Дан после хуманитарног
концерта, Црквени хор
Свети Сава је наступио
на јубиларном десетом
Саборовању хорова у
Бањи Ковиљачи, у суботу
15. септембра, у оквиру 85.
Вуковог Сабора. Овај хор
своје постојање гради на
темељима старим преко
150 година, тако што пред
став ља
својев рс ног
наследника старог митро
вачког Црквеног певачког
друштва које је основано
давне 1864. године, а

њиме је једно време руко
водио и знаменити компо
зитор Петар Крањчевић.
Хором од 2009. године
руководи професор Јован
ка Иванић, осведочени
музички педагог Музичке
школе „Петар Кранчевић“.
Њени ученици освајали су
бројне награде на музич
ким такмичењима из сол
феђа, клавира, на хор
ским смотрама, а од 2015.
године води и хор средње
музичк е школе „Петар
Кранчевић“.

торум, Хор друштва српско
-грчког пријатељства Ири
да, Етно група Српски дом,
Пиколине - вокални састав
Центра за креативни развој
деце Пиколо и Дечји цркве
ни хор Благослов. Том при
ликом је сакупљено 116.080
динара.
Начелник Градске управе
за здравствену и социјалну
заштиту, Војислав Мирнић
изјавио је да је ово не само
прилика да се кроз заједнич
ко ангажовање прикупе сред
ства за мотомед, већ и да
Луку препознају у заједници
и његову мајку која је борац,
као и друге родитеље који се
на овакав начин боре за сво
ју децу, за њихово здравље и
покрет, да се њихов глас чује
у нашој заједници.
–У нашем граду има доста
деце којој је помоћ неоп
ходна и тешко је проценити
коме треба и кад, и колико је
довољно. Нико од нас нема
онолико колико је потребно,
зато је важно да ово не буде
само једном. Ако се будемо
удружили и ако будемо пона
вљали концерте, дешавања
и догађаје у континуит ету,
сигурно ће резултати бити
бољи. Битно је да будемо
учесници и да свако приложи
колико може, рекла је Јован
ка Иванић, диригент Цркве
ног хора Свети Сава.  Т. С.
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РУМА: Скуп љубитеља „буба“

Добра стара „буба“

Р

умљани су имали прилику да
изблиза погледају и уживају у
старим, али добро одржаваним,
популарним „бубама“, како путничким
аутомобилима, кабриолетима, тако и
комбијима, који су 16. септембра били
изложени на Градском тргу.
Реч је о последњем окупљању вла
сника фолксвагенових „буба“ у овој
години, чији је домаћин, четврти пут
заредом, Рума.
Славко Хаџић, који је уз помоћ Саве
за спортова и локалне самоуправе
организовао овај скуп, каже да има 35
„буба“ различитих, веома живих боја,
али су све изузетно добро репариране
и одржаване.
– Трудимо се да сваке године буде
што више аутомобила, а међу овима је
најстарији из 1958. године. Љубитељи
ових култних кола су не само из Срби
је, него и свих бивших ЈУ република, а
ове године први пут имамо и Пољаке
– каже организатор Славко Хаџић.
После Градског трга и вожње рум
ским улицама, учесници „бубијаде“ су
отишли у Борковац, где су и ноћили, у
шаторима или бунгаловима поред
језера.
Њихово дружење је окончано сутра
дан, у поподневним сатима.
Један од поносних власника „бубе“
је и Александар Јовановски, који је са
својим љубимцем дошао из македон
ског града Кочани. Његова наранџаста
буба је стара 46 година.
– Није толико скупо њено одржава
ње, колико сама рестаурација. Ја сам
је сам рестаурирао годину дана пола
ко, како сам желео. Сада је користим
сваки дан, није само за показивање –
рекао је за наше новине Александар.
С. Џ.

Александар Јовановски са својим љубимцем
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ШИД: ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Широка сремска душа

Детаљ са турнира

На турниру се, као члан једне екипе појавио и министар пољопривреде Бранислав
Недимовић. На крају је све завршено у ревијалном духу, а прикупљено је 600.000
динара. Акција се наставља, у четвртак 20. септембра

У

Шиду је, у среду 13. септембра
одржан хуманитарни турнир у
малом фудбалу, у циљу прику
пљања новчаних средстава за опера
цију суграђанина Горана Стефанови
ћа, која се може обавити само у Грчкој,
за шта је неопх одно 18.000 евра. У
организацији Спортског савеза општи
не Шид, Установе за физичку културу
Партизан, Удружења грађана Спорт
за све, Црвеног крста Шид и Полициј
ског синдиката Србије, организован
је турнир у спортској хали на коме је
учествовало 90 екипа. Играо се систем
3пута3, на четири терена. Котизација
за учешће је била 3.000 динара, а биле
су постављене и кутије за добровољни

прилог. Бројни спонзори су учествова
ли у овом догађају, па је и новац од
продаје пића дониран. Бранко Нова
ковић, председник Спортског савеза
општине Шид, поводом овог догађаја
је рекао:
– Захваљујем се бројним спонзо
рима и људима који учествују у овом
догађају. Надам се да ћемо успети да
скупимо новац.
Своју улогу, као и увек када су хума
нитарни догађаји у питању, имала је
и организација Црвеног крста Шид.
Душица Полета, секретар Црвеног
крста Шид, рекла је да су они увек
тамо где је помоћ потребна и да су
овом приликом и запослени и волон

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

тери, помагали око кутија за добро
вољни прилог и да су спремни и даље
да помажу, како би ова акција била
до краја доведена. На турниру се, као
члан једне екипе појавио и министар
пољопривреде Бранислав Недимовић.
На крају је све завршено у ревијалном
духу, а прикупљено је 600.000 дина
ра. Акција се наставља, у четвртак 20.
септембра, хуманитарним концертом у
спортској хали, када ће наступити Срп
ско културно-уметничко друштво Све
ти Сава са гостима. Биће то прилика
да Шиђани још једном покажу снагу
заједништва и жеље да се помогне
болесном суграђанину.

Д. Попов

Као да је била некад

У

организацији Установе
за неговање културе
Срем, у петак, 14. сеп
тембра, у сремскомитровач
кој пивници Хогарово бурен
це одржана је промоција
књиге Маги - Као да је била
некад, аутора Душана Веси
ћа, а у издању издавачке
куће Лагуна.
Маргита Стефановић била
је једна од икона југословен
ске рокенрол сцене, а њена
(не)славно завршена живот
на прича и данас оставља
утисак на поштоваоц
 е бенда
Екатарина велика. Управо
та животна прича аутору је

послужила као инспирација
да напише ово дело, које није
само опис Магиног живота и
дела, већ и приказ слике Бео
града у време успона и пада
југословенске средње класе.
Бројна публика која се оку
пила у Хогаровом буренцету,
тим поводом имала је при
лику да ужива у перформан
су који су приредили глумци
Гартел театра, а након про
моције присутни су могли
да уживају у песмама ЕКВ-а
до касно у ноћ, за шта је био
задужен IQV-EKV Tribute
band.
Н. М.

Са промоције
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ГРАДСКА БИБЛИОТ
 ЕКА РУМА

Завршена Књижевна колонија
К
њижевном вечери, са свих шест
учесник а, у Градској библиотеци
„Атанасије Стојковић“ окончана је
друга Књижевна колонија. Током вечери
румска публика је могла да чује поезију и
прозу учесника, који су у Руми у Павиљо
ну културе - Борковац, боравили од 10.
до 14. септембра. Књижевну колонију
организују Градска библиотека, уз помоћ
Народне библиотеке Србије и локалне
самоуправе, као генералног покровите
ља.
Селектори овогодишње Књижевне
колоније су били Ласло Блашковић,
управник Народне библиотеке Србије и
Жељко Стојановић, који су одабрали
шест стваралаца, чије дела доприносе
афирмацији књижевне речи. То су били
књижевница: Соња Атанасијевић, песни
киња Кајоко Јамасаки, Јапанка са срп
ским држављанством, Владимир Копицл,
угледни есејиста, песник Миодраг
Маринковић, Гојко Божовић, директор и
власник издавачке куће Архипелаг (који
је био и модератор) и Слободан Зубано
вић, песник и есејиста, али и уредник
Зборника са прве књижевне колоније.
Са учесницима Књижевне колоније
разговарала је Марија Стојчевић, заме
ница председника Општине, која је изра
зила задовољство организацијом и кон
цепцијом Књижевне колоније, али и ква
литетом учесника, који су сваки поједи
начно, добитници бројних признања.
Она је најавила и даљу подршку овој
колонији, уз жељу да постане традицио

Учесници Књижевне колоније у Градској кући

нална, као што су то постали и Дани
словенске писмености и културе.
Међутим, како су сами учесници иста
кли, квалитет ове колоније у Руми је у
томе, што књижевници нису окренути
само себи, већ имају контакт са публи
ком, са љубитељима писане речи, те је
током овогодишње организовано чак пет
књижевних сусрета.
– Прва искуства су јако добра, добар је
и концепт колоније, која има шансе да

опстане и настави свој живот. Добро је и
што иза ње остаје зборник, у којем ће
бити објављени сви текстови настали на
Књижевној колонији – рекао је Гојко
Божовић.
За Владимира Копицла, Књижевна
колонија у Руми је изузетна, јер има јед
ну ексклузивну локацију, изузетан амби
јент, али и добру сарадњу са институци
јама и пре свега грађанима, односно
публиком.
С. Џ.

РУМА

Стефан Новоселац још у коми
– Дозивамо га сваки дан
већ 24 дана, а он ништа не
реагује. Као да спава... Ни
лекари, не могу да нам кажу,
јер не знају када ће изаћи
из коме. Може то да се деси
већ сутра, а може за неколи
ко месеци...И нама би било
много лакше, када бисмо га
пребацили у болницу у Бео
град, али због његовог здрав
ственог стања то није могу
ће. Лекари не препоручују
транспорт – овако прича за М
новине, Драган Керкез брат
по мајци Румљанина Сте
фана Новоселца (19), којег
је брутално претукао Петар
Војводић (19) из Бара на суто
морском шеталишту, након
чега се младић налази у коми.
Нико није ни слутио да ће
једно летовање деветнае
стогидишњака са другарима
из Руме, прећи у агонију, коју
породица Новоселац прежи
вљава од 24. августа, када им
је телефонским путем јавље

Први с лева Драган, па отац Никола и Стефан
(фото: приватна архива)

но да је Стефан у бесвесном
стању пребачен у болницу.
– Мој брат са обе стране
има напрслине на лобањи и

то пет јаких.
вање крви у
нам лекари
није угрожен,

Добио је изли
мозак. Како су
рекли животно
али не реагује.

Пре десетак дана искључили
су му лекове, очекујући да ће
се пробудити, али уопште не
излази из коме – прича Дра
ган, који се вратио из Клинич
ког центра у Подгорици, где
је Стефан хоспитализован
после инцидента.
Керкез каже да немају
никакве примедбе на под
горичке лекаре као и на др
Зорана Јованчевића, који
улаже максималне напоре
како би се Стефан опоравио.
– Мајка Славица и отац
Никола су стално у Црној
Гори, чим су посете дозвоље
не иду код њега. Мало пре су
се вратили, чули смо се, ста
ње му је непромењено. И наш
конзулат се стално распиту
је за Стефана – прича Дра
ган, који покушава да откри
је зашто се баш то његовом
брату морало да деси, када је
како и сам каже, миран, пову
чен и добар дечко.
С.Костић
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ДВОРИШТЕ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА РУМА

Обновљена манифестација
Сремски колач

Шимановчанке и Петар Димитријевић

П

осле двогодишње паузе, једна од
дуговечнијих и познатијих мани
фестација Сремски колач одр
жана је 15. септембра у лапидаријуму
Завичајног музеја у Руми.
Сремки колач је био, подсетимо, так
мичарска манифестација у којој су се,
у категорији славски, слани и слатки
колач, такмичила удружења жена, али

и предузетници и ван сремских оквира.
Одржано је укупно 12 ових манифеста
ција у славу сремских колача и дома
ћица, уследила је пауза, а онда је пре
скочен баксузни број 13, тако да је ово
био 14. Сремски колач, који се органи
зује под слоганом „…И кад прођу сла
ве, остаје колач“.
Идејни творац ове манифестације

је Петар Димитријевић, власник Тури
стичке агенције Панонијатурс, а ове
године, уз логистичку помоћ и подр
шку Завичајног музеја Рума.
Дакле, после паузе од две године,
ево Сремског колача у новом амби
јенту уређеног дворишта Завичајног
музеја. Ове године манифестација није
била такмичарског карактера, што је

Изложба о линцер колачима
Линцер колачи - украс празничне трпе
зе је назив изложбе која је у Завичајном
музеју отворена 14. септембра.
Ауторка ове изложбе је историчарка
Бранислава Коњевић, директорка Зави
чајног музеја Рума, којој су у реализацији
изложбе помогле породице Димитријевић,
Коњевић, Столић, Јовановић и Ћујић, као
и „Мануал музеј заборављених уметно
сти“ из Новог Сада, који је уступио део
вредних експоната из своје богате збирке.
Бранислава Коњевић каже да су Срем
ци познати и по колачима које праве од
посебне врсте теста, такозваног линцер
теста, одакле и назив линцер колачи или
лицедери.
Линцер тесто је добило име по аустриј
ском граду Линцу, где је направљена прва
торта од тог теста. Рецепт за ову торту је
најстарији рецепт на свету, а дуго времена
се документ из 1696. године, из једне
библиотеке у Бечу, сматрао најстаријим

записаним рецептом овог колача. Међу
тим, Волтрод Фајшнер, директор библио
теке и аутор књиге Како направити Лин
цер торту је 2005. године пронашао још
старији рецепт, који датира из 1653. годи
не, из Вероне.
Свакако је за проналазак Линцер тор
те и порекла њеног имена везано пуно
легенди, од којих је најраспрострањенија
једна о бечком посластичару по имену
Линцер, за кога се сматра да је дао име
колачу који је први направио.
– У многим крајевима света, као и код
нас постоје варијанте ове торте. У нашим
крајевима позната је под називом Чупава
Ката или пита на треницу. Поред торте,
од истог теста се праве и колачићи од
којих су код нас најпознатији точкићиванилице, шапице, бресквице, кекс на
машину и медени колачи, за разне приго
де као што су Божић, Нова година, Ускрс...
Сви они припадају категорији линцер

колача, а за нас најзначајније су ванили
це, јер је популарни сајт за кулинарске
рецепте Фуд 52, саставио пре три године
листу најлепших ситних колача из 46
земаља света, а за најбоље су проглаше
не српске ванилице, у категорији Најбољи
празнични колач, па је то и разлог за изло
жбу – истакла је на отварању ове посеће
не изложбе, ауторка Бранислава Коње
вић.
Ову изложбу, са пуно мајсторски урађе
них и очуваних предмета – од шпорета на
дрва, до модлица за колаче, сервиса за
кафу, чај и колаче, међу којима су и три
плитка тањира, која су припадала грофов
ској породици Пејачевић, заинтересовани
могу погледати до 5. октобра.
С обзиром да у нашим новинама често
објављујемо и рецепте за колаче, ево и
рецепта за победничке ванилице, ако
желите да се опробате у прављењу овог
колача.
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Сремски колач у Завичајном музеју

свакако допринело једној опуштенијој
атмосфери, али опет су ту лепо уре
ђени штандови девет удружења жена,
са ситним колачима, али и везеним и
хекланим столњацима, декупажом,
јесењим плодовима - лепо на око и
укусно за јело. И концепција је мало
другачија.
– Ове године Сремски колач је темат
ски и везан је за линцер колаче и теста,
као и изложба која му је претходила.
Не могу сада да кажем која ће тема
бити следеће године, али је реално да
ће га бити, ма како-год концепцијски
изгледао. Нећемо се враћати на ста
ро, али могу рећи да је Сремски колач
изнедрио низ мањих, сличних манифе
стација у МЗ и то је нешто што се орга
низује захваљујући управо нашој мани
фестацији. Колико је она била велика
указује и податак да смо на последњој
имали учешће чак 41 актива жена. С
обзиром да није такмичарског каракте
ра, сви учесници ће добити плакете –
каже Петар Димитријевић.

После паузе од две
године, ево Сремског
колача у новом
амбијенту уређеног
дворишта Завичајног
музеја. Ове године
манифестација није
била такмичарског
карактера, што је
свакако допринело
једној опуштенијој
атмосфери, али опет
су ту лепо уређени
штандови девет
удружења жена

Рецепт за ванилице
Потребни су ови састојци: 200 гр шећера у
праху, 2 кесице ванилин шећера, 300 гр масти,
250 гр кристал шећера, једно јаје, два жуманца,
сок од једног лимуна, кашичица рендане лиму
нове коре, 250 гр млевених ораха, 600 гр бра
шна и џем од кајсија.
Поступак: помешати шећер у праху са вани
лин шећером и оставити у дубоком тањиру.
Посебно у чинији помешати маст са кристал
шећером и мутити док се не добије кремаста
маса, додати јаје, жуманца, лимунов сок и рен
дану корицу, додати орахе и брашно да се доби
је уједначено тесто. Покрити тесто и оставити у
фрижидеру да се пар сати добро охлади. Разву
ћи тесто на дасци посутој брашном на пола цен
тиметра, вадити округлом модлицом колутиће,
ређати у подмазан плех и пећи 12 минута на 180
степени. Сваки колутић, када се охлади, намаза
ти џемом, спојити по два и уваљати у прах
шећер. Требало би да стоје пар дана до серви
рања. Пријатно!

Бранислава Коњевић, директор
ка Завичајног музеја је истакла, да
су кроз организацију изложбе о лин
цер колачима, дошли на идеју и да се
обнови манифестација Сремски колач.
– Биће мало другачија, јер су на
тезгама само линцер колачи, које су
приказали активи жена из Стара Пазо
ва, Ривице, Пећинаца, Инђије и Руме
– додаје Бранислава Коњевић.
Међу излагачима су биле и члани
це Удружења Шимановчанке, које су
и раније учествовале на овој манифе
стацији и освајале награде. Изложиле
су, а реч је била и о продајној манифе
стацији: шапице, чешке ванилице, ора
снице, кекс на машину и медењаке од
линцер теста. Удружење има 14 актив
них чланица и учествује на сличним
манифестацијама у Срему.
Тако се на мапу и календар збивања
и манифестација, по којима је румска
општина позната, вратио и Сремски
колач.
С. Џ.
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РУМА: ПРОЈЕКАТ ЕУ О ВОДНИМ РЕСУРСИМА

Потписан споразум
о умрежавању

Потписивање споразума

П

отписивањем споразума о умре
жавању окончан је финални
догађај у оквиру пројекта Умре
жавање градова и укључивање грађа
на за заштиту водних ресурса у Евро
пи, који је одржан од 11. до 13. септем
бра у Руми, која је била носилац про
јекта.
– Ово потписивање уговора је круна
пројекта који смо до сада реализовали,
све што смо урадили је њиме заокру
жено. Створена је мрежа градова који
ће убудуће сарађивати и радити зајед
но у овој области. Пројекат нам је дао
доста тога, као инпуте, што можемо
користити приликом развоја наше
општине у оквиру тема којима смо се
овде бавили, а то је заштита водних
ресурса у Европи – рекао је на крају
дешавања у Руми, Драган Косановић,
шеф Одељења за локални економски
развој.
Јосип Милетић, градоначелник
Нашица каже да се нада ће се ова
лепа сарадња наставити и наредних
година.
– Све што нам је током ова три дана
презентовано, треба реализирати,
пуно је тога што смо сви планирали.
Честитам свима што смо успешно
окончали овај велики пројекат – рекао
је Јосип Милетић.
Мирјана Вујасиновић, директорк а
Туристичке организације Рума је изра
зила задовољство што је ТО Руме
била један од партнера на овом пројек
ту.
– Ово је значајно искуство за румску
општину која је била носилац једног
овако великог пројекта. На овом завр
шном догађају смо сумирали све што
смо видели и научили током његове

Стеван Ковачевић

реализације једни од других. Уједно,
ово није крај сарадње партнера у про
јекту, јер смо се договорили да ћемо
наставити нашу сарадњу – указала је
Мирјана Вујасиновић.
Првог дана финалног догађаја уче
снике пројекта је поздравио Стеван
Ковачевић, председник СО Рума, који
је истакао да је очување и заштита
водних ресурса један од најзначајнијих
глобалних изазова данашњице.
– То је циљ око кога се морамо уједи
нити и умрежити, јер само заједно
можемо успешно одговорити изазову.
Мени је драго што су експерти из свих
партнерских градова и општина, које
учествују у овом пројекту, дали своје
предлоге нама, који учествујемо у
доношењу политичких одлука, веома
значајне у настојању да обезбедимо

бољу заштиту водних ресурса. Значај
но је и то што је румска општина, као
носилац једног ЕУ пројекта, стекла
непроцењиво искуство у његовој реа
лизацији – рекао је Ковачевић.
Подсетимо, учесници овог пројекта
су лица која раде у области цивилне
заштите, управљања водама и у обла
сти економског развоја из Србије
(Рума), Бугарске (Разлог), Мађарске
(Сигет), Хрватске (Нашице), Чешке
(Праг) и Словеније (Литија), а тема
пројекта је била заштита и одрживост
водних ресурса у Европи.
Пројекат је започео у марту прошле
године. Поред заједничких састанака,
радионица и панел-дискусија, учесни
ци су били и на терену да би видели
примере добре праксе. Тако су оби
шли обалоутврду у Хртковицима, спе
цијални резервата природе Засавица,
представљен им је пилот-пројекат Бор
ковац еко-камп, као и посета Бари
Трсковачи.
Такође, другог дана им је на Борко
вачком базену приказано деловање
цивилног сектора у ванредним ситуа
цијама, где су своју демонстрацију
имали волонтери Црвеног крста, лека
ри Хитне помоћи Дома здравља и рум
ски ватрогасци.
Последњег дана, после потписива
ња споразума о умрежавању, учесници
пројекта Х2О ВР – градско умрежава
ње и ангажовање грађана за зашти
ту водних ресурса у Европи, су оби
шли Павловачко језеро и манастир
Хопово, а последње радно дешавање
им је било везано за припрему матери
јала и фотографија, те представљање
идеја и пројектних предлога насталих
током реализације пројекта.
С. Џ.
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ПРОЈЕКАТ ЈЕДНАКОСТ У ОБРАЗОВАЊУ

Осмех Пинкијеве школе

У

петак, 14. септембра,
у Основној школи
„Бошко Павковљевић
Пинки“ одржана је манифе
стација За оСМех, намење
на најмлађим ученицима
ове школе. Манифестација
је део пројекта Једнакост у
образовању који је финан
сијски подржала Канцелари
ја за људска и мањинска
права Владе Републик е
Србије. Овај програм подр
шке ђацима реализовала је
Градска управа за образо
вање, културу и спорт, Удру
жење грађана ЦЕУР, Удру
жење аниматора Кети, УГ
Солидарност и УГ Дечији
свет.
– Са нама данас учеству
ју и аниматори, надамо се
да ће се деца лепо забавити
и да ће научити нешто ново.
Наша сарадња са Удруже
њима грађана траје целе
ове године, нарочито у окви
ру овог пројекта. Пројекат
не чини само ова манифе
стација. Задатак нам је да
укључимо сву децу, како
ромске тако и неромске
националности, како бисмо
им помогли да лакше и брже
заврше школу и наставе
кроз живот, изјавила је Сла
ђана Теодоровић, председ
ница УО Центар за економ

Учесници и организатори

ско унапређење Рома.
– Захваљујемо се Пинки
јевој школи, која је данас
домаћин и удружењима гра
ђана, који су се заједно
организовали како би деци
направили леп и разновр
стан програм. Програм је
састављен од музичк ог
дела, друштвених игара,
како бисмо им омогућили да
се, кроз игру и песму, добро
осећају у школи. Да схвате
да постоји и цивилни сектор
који помаже у унапређењу
образовања. Захваљујемо

свим актерима који помажу
да се наша деца што боље
и квалитетније образују, па и
на овај неформалан начин,
изјавио је Илија Недић,
начелник Градске управе за
образовање, култ уру и
спорт.
– Ја сам се прикључила
овој манифестацији зато
што волим да певам и што
имам пуно другара. Желим
све да их обрадујем и да им
посветим пажњу. Музика је
нешто најлепше и треба сви
да уживају шта год да слу

ЦРВЕНИ КРСТ

Светски дан прве помоћи
Црвени крст у Сремској Митровици, у сарад
њи са Ватрогасном јединицом, полицијом,
Домом здравља, као и ученицима Средње
медицинске школе „Драгиња Никшић“, у уто
рак, 11. септембра, обележили су Светски дан
прве помоћи.
На Тргу Ћире Милекића, волонтери Црвеног
крста демонстрирали су поступање приликом
пружања прве помоћи Митровчанима, а свако
ко је хтео да провери своје здравствено стање
могао је, на пример, да измери свој крвни при
тисак.
Централни догађај у оквиру обележавања
Светског дана прве помоћи била је и демон
страција акције спашавања повређених из
возила. Припадници Ватрогасне јединице, Хит
не помоћи, заједно са волонтерима Црвеног
крста, потпуно реалистично су бројним посма
трачима показали како у реалности изгледа
спашавање људских живота у најтежим ситуа
цијама. Читава акција спашавања на Митров
чане је оставила снажан утисак и наишла је на
одушевљење публике. 
Н. М.

Акција спашавања

Ленка Алимпић

шају и где год да су, изјави
ла је ученица петог разреда
Ленка Алимпић.
Т. С.
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БРЕСТАЧ

Ни мањег села
ни више књига о њему

Н

а самом излазу из села Суботи
шта, општина Пећинци, маги
стрални пут води на југ, према
Сави. Са десне стране се одваја пра
вац ка северозападу, где је, неколико
километара даље, већ пет стотина
година, ушушкано село Брестач.
Према предању, Брестач је добио
име по три велика бреста, која су се
видела са велике удаљености и служи
ли су као орјентир.
Прве статистичке податке о овом
месту налазимо у турском пореском
попису из 1566. године, у ком је уписа
но 36 кућа са исто толико кућедомаћи
на, двојицом свештеника, неколицином
занатлија и једним кнезом. Чланови
њихових домаћинстава нису уписани.
Данас у Брестачу живи 821 пунолет
ни становник у 308 домаћинстава. Нај
бројнија фамилија су Стојаковићи.
Половина мештана бави се пољопри
вредом, поседујући око 80 одсто обра
диве земље. Углавном се сеју пшени
ца, кукуруз, шећерна репа, сунцокрет,
ситно поврће и бостан.
У центру села се налази црква посве
ћена Св. Архангелу Гаврилу подигнута
1792. након што је порушена стара,
дрвена, саграђена 1750. Садашњи ико
ностас дело је дрворезбара Павла
Бошњаковића из 1822. године. Црква је
тренутно у фази реновирања.
Такође у центру налази се споменик
палим борцима у Другом светском рату,
а ту је и бездан из ког је некад текла
природно чиста и бистра, изворска
вода, али је извор пресушио.

Марко Сретковић

Јелица Богичевић

Инвестиције у Брестачу
Ради се као у кошници, те је тако
изграђен нови систем одвођења
атмосферских вода из насеља у Јаго
диној улици, средствима из општин
ског буџета откупљена приватна
парцела и проширено месно хумано
гробље, изграђена нова амбулан
та, изграђено ново дечје игралиште,
а постојеће обновљено, уведене су

четири аутобуске линије прилагођене
потребама средњошколаца, уграђе
ни рефлектори на игралишту за мале
спортове, редовно се одржава улич
на расвета, очишћене су две дивље
депоније и санирана сеоска депонија,
редовно се уређују јавне површине и
центар насеља. У плану је поставља
ње браника на ћупријама и прелазима.
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Споменик у центру села

Село има нову амбуланту, нову
пошту, фудбалски клуб ОФК Брестач
(стари називи су СК Хајдук, затим ФК
Витез) који игра у другој Сремској
лиги, ловачко удружење Обедска бара
– секција Брестач, Пољопривредну
задругу Сремски повртар, неколико
продавница мешовите робе, једну
кафану, две пољопривредне апотеке и
керамичарску занатску радњу.
Пре око осам година у потпуности је
обновљен и реновиран Дом културе.
Како више од деценије није био у функ
цији, зграда, која није одржавана, поче

Игралиште

ла је да пропада споља и изнутра.
Средствима добијеним од локалне
самоуправе у целости је реновирана,
те се Месна заједница Брестач одмах
укључила у Културно лето у сарадњи
са Културним центром из Пећинаца.
Одржавају се представе, промоције
књига, наступи бендова, на опште
задовољство мештана, судећи по одзи
ву публике. Месна заједница је добит
ник Захвалнице КУД-а Извор Доњи
Товарник, у коме више од десеторо
деце из брестача игра фолклор. Ста
новници им узвраћају гостопримством

Случај брестачке капеле
Капела посвећена преподобној мај
ци Параскеви била је задужбина бре
стачке фамилије Радивојевић. Није
утврђено када је тачно подигнута,
мада се зна да је то било негде у дру
гој половини ХIХ века. Према поро
дичном предању, један од мушких
чланова Радивојевића, по имену
Павле, видео је светитељку док је
чувао стоку недалеко од села. Сишла
је са облака и заветовала га да јој
подигне обележје, на око 150 метара
југоисточно од сеоске цркве посвеће
не Архистратизима Михаилу и Гаври
лу. При копању темеља пронађено је
неколико икона које су, по свој прили
ци, оставили за собом житељи у некој
од претходних сеоба. Ратни хроничар
Светозар Николић преноси сеоско
предање по ком је том приликом про
нађен цео иконостас и двери са олта
ра, те да је то био део инвентара
давнашње брестачке цркве. Након
што је саграђена, поред капеле је
ископан бунар са лековитом водом
која је лечила главе болести и очију.
Капела је убрзо била чувена у овом
делу Срема, па су је о празницима,
посебно на дан св. Петке обилазили
бројни посетиоц
 и. Старији Брестача
ни сећају се да су у озидани бунар
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бацани новчићи за срећу и здравље.
Не знамо како је црквица изгледа
ла, јер чланови породице нису сачу
вали ни једну фотографију. Поједини
мештани веле да је грађена по угледу
на цркву водицу у Бешки.
Капела св. Петке постојала је око
један век, када су локални и обласни
функционери одлучили да је поруше.
У плану су, како је то онда рађено по
директивама и плану виших партиј
ских господара имали изградњу места
на ком би се држали партијски скупо
ви, организовале приредбе и просла
вљали новопрокламовани државни
празници. Рушењу су се успротивили
старији и побожнији мештани, али
њихове бројне протесте и незадо
вољство власти нису узеле у обзир.
За неколико дана капела је уклоње
на, да би после пет година на њеном
месту била довршена предвиђена
зграда. Поједине иконе пренете су у
цркву, а кључ од улазних врата данас
чувају потомци Радивојевића који
живе у селу.
Предраг Пузић:
Светитељка са облака
– повестница брестачке капеле
Годишњак Завичајног друштва Стара
Бешка 3, Група аутора Бешка, 2013.

организујући редовно дружења на тему
Сремачко вече, уз бројне гастрономске
специјалитете.
Четворогодишња школа постоји већ
два и по века. Прво издање моногра
фије под називом Понос и светлост –
250 година школе у Брестачу, аутора
Предрага Пузића, туризмол ога и
наставника из Новог Сада је објављено
пре две године. Од истог аутора су и
наслови Небеских висина златни крст
– Црква Светих Архангела Михаила и
Гаврила у Брестачу (1566 – 2016) обја
вљена 2015. године и На бари село,
објављена 2017. године, која прати раз
вој Брестача од настанка до данашњих
дана. Све три књиге је издала Народна
библиотека Пећинци. Предраг Пузић се
са Брестачем упознао сасвим случајно
радећи на књизи о Светиславу Стефа
новићу, чији преци почивају у порти
брестачке цркви. Аутор је био изнена
ђен количином архивске грађе о једном
тако малом месту и опстанку упркос
најразличитијим историјским, економ
ским и природним неприликама (извор
www.pecinci.org). Предраг Пузић је про
глашен почасним грађанином Бреста
ча, док љубазни и гостољубиви бреста
чани у шали кажу: Ни мањег села – ни
више књига о селу.
Два и по века касније, школа служи
на понос својим мештанима, који брину
да њихов подмладак има све што им
треба у ђачком добу, које је уједно и
први значајан корак кроз живот.
- Реновирани су тоалети у школи,
комплетан мокри чвор је замењен и
делом замењена столарија. Родитељи
су реновирали салу за физичко и за то
добили општинску награду за хуманост,
која се додељује за Дане општине. –
рекао нам је председник Савета месне
заједнице Марко Сретковић. Јелица
Богичевић, чији је старији син основну
школу завршио као ђак генерације,
додаје да је ове године школу уписало
четворо ђака, док следеће школске
године у први разред полази тринае
сторо малишана. 
Т. С.
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Бисер митровачке
сецесије

Пише:
Марија Вукајловић

Кућа др Мите Стојшића

М

еђу кућама на Житном тргу
посебном, не на први поглед
упадљивом, али префињеном
архитектуром, издваја се кућа чија
историја сеже дубоко у деветнаести
век. Није познато од кога је митровачки
трговац текстила Милан Петковић
купио кућу, током последње деценије
19. века. Да је кућа имала већ дугу
предисторију, сведоче старе разгледни
це и фотографије са представом трга,
на основу којих сазнајемо да се на
месту данашње грађевине до 1904.
године налазила кућа старије архитек
туре, са широким ајнфортом, нижим
спратом, стрмим кровом и фасадом без
украса. Нови власник Милан Петковић,
предузима опсежну реконструкцију
куће, која ће у потпуности изменити
стари изглед. Потреба за повећањем
пословног простора у приземљу, усло
вила је сужење улазног дела и уклања
ње ранијег колског пролаза, чиме су
проширена два, већ постојећа локала
за продају текстила.
Спратни део куће је надзидан до
висине једне од суседних кућа и покри
вен новим кровом мање косине, а
фасада је добила ново, савремено
рухо.
Не чуди отуда потреба тадашњег
власника, да се опсежни радови на
реконструкцији унутрашњег простора,

крунишу комплетном променом споља
шњег изгледа у виду нове фасаде у
тада владајућем стилу сецесије. Нова
струјања у архитектури на прелазу
векова, морала су се осетити и на
јужним границама Монархије, а пове
ћан број образованих градитеља и
стручних радника, од којих се неки трај
но досељавају у град, утицао је на
подизање квалитета градње и извође
ње све сложенијих грађевинских поду
хвата. Стечени капитал имућни трговац
тканина, употребио је на израду једне
од најрепрезентативнијих грађевина
свога времена у трговачком центру гра
да на Житном тргу. Настала у време
сецесије, која представља увод у
модерно схватање архитектонског
обликовања кућа, показује све одлике
прелаза од традиционалне ка модерној
архитектури. На забатима прозора рас
познају се елементи лишћа, врежа и
волута, а у поткровном венцу наглашен
декоративни фриз са геометријски
уоквиреним цветним круницама. И
поред примене елемената академских
стилова претходне епохе, оличених у
пиластрима са јонским капителима и
класичном распореду маса, на фасади
се истичу модерни и стилизовани обли
ци. Посебно се истичу, класичној умет
ности непознати, необични угаони
забати изнад прозора. У оквиру стила,

који се у домаћој средини појавио гото
во истовремено кад и у земљама поре
кла, постоји већи број варијанти и пери
ода развоја, који су се кретали од
почетног мешања новог стила са кла
сичним формама ка све већем удаља
вању од академских форми. По свему
судећи фасада куће припада раној
фази сецесије, кад је још сачувана кла
сична композиција, док су елементи
декорације преузети из сецесијског
репертоара украса. Кућа је, за период
када је саграђена, имала уобичајену
схему распореда помоћних просторија
у дворишту. У бочном једноспратном
крилу били су смештени магацини, а на
спрату собе за послугу. У продужетку се
налазило неколико занатлијских рад
њи, међу којима је била радионица
Ђуре Ердега и ковачница.
Успостављањем аутономне градске
општине и грађанске власти у послед
њој четвртини 19. века, митровачка
варош доживљава снажан процват
трговине и занатства. Један део бив
ших граничара се досељава у град,
број становника нагло расте, а повољ
ни услови за трговину и занатство, као
и развој железнице, поспешују убрзани
развој ових грана привреде. Према
књигама Обртничке коморе, године
1888. је постојало 108 трговина у граду,
од чега се чак 16 бавило мануфактур

M NOVINE

19. SEPTEMBAR 2018.

ном и галантеријском робом. На вели
ком гласу су биле мануфактурне радње
огромних лагера најбољег текстила.
Митровачко тржиште било је добро
снабдевено разним врстама текстила:
штофова, свиле, канофоса, цица, бати
ста, кашмира, делена и трука, удово
љавајући све пробирљивијој домаћој
клијентели. Текстил је набављан на
велико, најчешће из Угарске, Аустрије и
Чешке, али су најквалитетнији штофо
ви и памук за ткање платна, најјачи
трговци увозили директно из Енглеске,
преко Трста. Трговина текстилом била
је уско везана за кројачки занат, међу
којима се издвојило неколико врста
кројача: женски кројачи, мађарски кро
јачи (сабови), српски (абаџије), немачки
(шнајдери) и други, што је захтевало
набавку све разноврснијих врста ткани
на. Пет годишњих вашара, који су се
одржавали на одређене црквене пра
знике (на 40 мученика, Цвети, Спасов
дан, Илиндан и на Малу Госпојину)
били су прилика да се на градске трго
ве привуче велики број трговаца и купа
ца из града и околине. Од краја 19. века
до почетка Првог светског рата, развој
текстилне трговине бележи свој најпо
вољнији раст, управо у време када је
била активна Петковићева трговинска
радња текстилом на Житном тргу.
У данашње време у кући живи већ
шеста генерација породице Стојшић.
Ћерк а текстилног трговаца Милана
Петковића, Анкица удала се за Дими
трија Стојшића из Ирига. Димитрије је
био син Паје Стојшића, угледног дома
ћина, земљорадник а и председник а
општине Ириг, у време Првог светског
рата. Димитрије гине на фронту у
Добруџи у току Првог светског рата, не
дочекавши да види сина Милана, чија
је судбина била, такође да изгуби
живот али у Другом светском рату, од
савезничке руке на Ускрс, приликом
бомбардовања Београда 1944.године.
Његов син Димитрије, добио је име по
деди, имао је само пет и седам година
кад је у ратном вихору изгубио оба
родитеља. Мајка и тетка су одведене и
стрељане у логору, а њега је одгајила
друга бака, мајчина мајк а Јованк а.
Одмах после рата, Јованка се са Дими
тријем доселила у кућу на Житном тргу.
Димитрије-Мита Стојшић, своју дугу и
успешну каријеру хирурга, отпочео је
1963. године у сремскомитровачкој
болници непосредно по завршетку
Медицинског факултета у Београду.
Игра случаја предодредиће даљу суд
бину у његовом лекарском позиву, када
га као младог стажисту позива др Ђор
ђе Панишић, чувени хирург и родона
челник митровачке хирургије, да се
придружи хируршком тиму у митровач
кој болници. Позив је био утолико зна
чајнији, што је истовремено значио и
испуњење животне жеље младог лека
ра. У то време није било много лекарахирурга и свако преношење знања и
упућивање у тајне хируршке вештине
било је драгоцено. На хируршком оде
љењу отпочео је специјалистичку прак
су, коју је завршио на ВМА у Београду,
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у време кад је на њеном челу био чуве
ни војни хирург Исидор Пап. Митровач
ка болница је уживала велики углед,
нарочито у области трауматологије.
Близина аутопута утицаће на повећан
број пацијената, као последица саобра
ћајних удеса, а митровачка болница је
највећи број хируршких интервенција
решавала самостално. Временом, др
Мита постаје шеф трауматологије, у
време када је др Лазар Лазић био
начелник, да би после његовог одласка
у пензију, постао и сам начелник хирур
гије. Године 1990. др Мита Стојшић
биће изабран за директора болнице.
Истовремено у току је и његово ангажо
вање у политици, кад је посланик у
Скупштини Србије, иако никад није био
члан ни једне партије. После две годи
не одлучује да напусти политику и вра
ти се својој основној вокацији, хирурги
ји. Током последњег рата, пријављује
се као добровољац-хирург, на вуковар
ско ратиште у време завршних борби,
спасавајући многе животе.
Почетком седамдесетих, Мита и
супруга Драгиња (рођ. Ђурђевић), отпо
чињу опсежну адаптацију куће. Недо
статак средстава за адаптацију старе
куће и повољна прилика за додатни
приход, која се у међувремену указала,
допринели су да се др Мита Стојшић
одлучи за хонорарни рад (1973-1981) у
Бијељини, јер је тамошњој болници
недостајало хирурга. Приликом обнове,
унутрашњи распоред је прилагођен
савременим потребама вишечлане
породице. Тераса је проширена и отво
рена ка дворишту, а кућа је још једном,
као и почетком века добила другачији,
савременији изглед. Адаптацију и уре
ђење ентеријера поверили су арх.
Бранки Митровић. Обнова објекта у
спољном делу, вршена је према препо
рук ама градског Завода за заштиту
споменика културе, а етернит-плоче на
крову, замењене су бибер црепом. На
месту некадашње ковачнице, пре два
десетак година саграђена је модерна
вишеспратна зграда са излазом на
нову улицу, која се налази иза плаца. У
овом савременом здању, своју зубну
ординацију отворио је Митин син, др
Милан Стојшић, који је специјализовао
оралну хирургију. Некадашњи локали
Петковић-Стојшић, после рата су наци
онализовани и дати на коришћење
Трговинском предузећу Војводина.
Данас се у њима налазе продавнице
ТЗР Касица и Авис мода.
Као чувари култ урно-историјског
сећања, старе стамбено-пословне
зграде на Житном тргу, на најбољи
начин сведоче аутентичне амбијентал
не целине и градске потезе, али и поне
што о култури времена у коме су наста
ла, начину живота и естетским схвата
њима својих власника и градитеља. По
својим историјско-уметничким квалите
тима, али и начину на који је власници
чувају, кућа представља једну од најо
чуванијих и најлепших грађевина
митровачке сецесије.
У следећем броју:
Ердегова кућа
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M NOVINE

VREMEPLOV
19. септембар
1957. Америк анци у Невади
изв рш ил и прве подземн е
нуклеарне пробе.
1985. У главном граду Мексика
Сијудад Мексику и околини, у
земљотресу погинуло 12.000,
повређено 40.000 људи.
20. септембар
357 п.н.е. Рођен је краљ Алек
сандар Велики, један од најве
ћих војсковођа свих времена.
Његова империја простирала
се од Индије преко Персије и
Мале Азије до Грчке и Македо
није.
1934. Рођена италијанска
филмска глумица Софија
Шиколоне, позната као Софија
Лорен.
21. септембар
1846. Рођен српски политичар
и писац Светозар Марковић,
оснивач социјалистичког покре
та у Србији и први теоретичар
реал
 изма у српској литератури.
1860. Умро немачки филозоф
Арт ур Шопенхауер. Његову
дубоко песимистичну филозо
фију прихватила генерација
разочарана неуспехом нацио
налних покрета 1848.г. у Евро
пи.
22. септембар
1862. Председник САД Абра
хам Линколн објавио декрет
према којем сви амерички
робови постају слободни гра
ђани 1. јануара 1863.
1993. У јеку једне од највећих
инфлација забележених у све
ту, Југославија донела закон о
ден ом ин ац ији
нац ио н алн е
валуте, према којем је од 1.
октобра милион динара вреде
ло један динар.
23. септембар
63. п.н.е Рођен Цезар Октави
јан Август, усвојен син Јулија
Цезара, први римски цар.
Његова владавина сматра се
најсјајнијим периодом римске
историје и назива Августов или
Златни век.
1893. У Беог раду стављена у
погон прва јавна електрична
централа у Србији.
24. септембар
1863. У Београду основана
Велика школа која је имала
Филозофски, Правни и Технич
ки факултет, а настава одржа
вана у Капетан - Мишином зда
њу. Школа прерасла у Бео
градски универзитет 1905.г.
када су отворени Медицински,
Богословски и Пољопривредни
факултет.
25. септембар
1513. Шпански истраживач
Васко Нуњес де Балбоа пре
шао је Панамски земљоуз и
постао први Европљанин који
је видео Тихи океан.
1962. Сони Листон постао је
светски боксерски шампион
тешке категорије када је у
Чикагу у првој рунди нокаути
рао Флојда Патерсона.

19. SEPTEMBAR 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Уместо да раз
мишљате о нечијим
манама боље је да
озбиљније анализи
рате своје понашање. Покушавај
те да импресионирате своју око
лину 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
партнеру неке одлуке о уређење
заједничког живота.
БИК: Уколико наила
зите на хладан пријем
у нечијем друштву,
размислите о својим
манама. Негде сте погрешили.
Избегавајте непознате ситуације
или сараднике који својим пона
шањем ремете вашу концентра
цију. Важно је да сачувате при
себност духа и самоконтролу.
Динамика нових дешавања и зао
штрена пословна клима натераће
вас да повучете нове потезе.
БЛИЗАНЦИ: Делује
те напето, будите
довољно стрпљиви
пред
партн ер ов им
захтевима. Не пренагљујете сво
јим одлук ама. У одлучујућим
ситуацијама потребна вам је
нечија асистенција. Нема разлога
да прецењујете своје могућности.
Пријаће вам излазак или шетња
као релаксација. Важно је да пра
вилно ускладите свој разум и осе
ћања.
РАК: 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.
ЛАВ: Постоје неке
изненадне комплика
ције које вас објектив
но успоравају, тако да
непрекидно у ходу смишљате
различита решења и користите
своје скривене адуте. У сусрету
са сарадницима подстичете ства
ралачко расположење, јер не
желите да се помирите са про
сечним резултатима. Покажите
већу ноту самокритичности.
ДЕВИЦА: Практичан
дух и предуз имљи
вост коју изражавате
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.

ВАГА: Ове недеље
ћете бити у прилично
мутном расположењу,
несигурни и забринути
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.
ШКОРПИЈА: Имате
неке лепе и релативно
мирне и спокојне дане
иза себе али изгледа
да је са тим завршено. Много тога
вам смета када је понашање емо
тивног или брачног партнера у
питању. Често обоје нећете успе
вати да се суздржите од критико
вања. Пословна ситуација је
доста повољна. Очекујте недељу
са великим активностима.
СТРЕЛАЦ: Недеља ће
кренути кроз потребу
да будете максимално
одговорни и посвеће
ни својим обавезама. Не преска
чите неке ствари и не остављајте
их за сутра, јер је више него изве
сно да ћете бити искритиковани
од стране партнера или надређе
них. Доносите закључак на осно
ву субјективног утиска, узалуд
размишљате о сусрету са особом
која није у вашем емотивном
домету.
ЈАРАЦ: Сачекајте 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.

Crkveni
kalendar
Среда, 19. (6) септембар
Чудо светог архангела Михаи
ла; Свети мученик Евдоксије
Четвртак, 20. (7) септембар
Свети мученик Сознт (Претпра
зништво Рођења Пресвете
Богородице)
Петак, 21. (8) септембар
Рођење Пресвете Богородице
– Мала Госпојина
Субота, 22. (9) септембар
Свети праведни Јоаким и Ана
Недеља, 23. (10) септембар
Свете мученице Минодора и
Нимфодора
Понедељак, 24.
(11) септембар
Преподобна Теодора, Препо
добни Сергије и Герман
Уторак, 25. (12) септембар
Св. свештеномученик Автоном
(Оданије Рођења Пресвете
Богородице)

Слатка
бомбоњера
Састојци: 350 гр млевеног кек
са, 4 кашике меда, 100 гр беле
чоколаде, 100 гр црне чоколаде,
100 гр шећера у праху, 250 гр мар
гарина са маслацем, 150 гр чоко
ладног флипса, 150 гр чоколадних
пралина.

ВОДОЛИЈА: Без обзи
ра колик о делујете
тајанс твен о
пред
вољеном особом, не
успевате да прикријете своје
нерасположење или ствари које
потискујете у себи. Не дозволите
да вам неко покреће ниске стра
сти или жељу за пословним
ривалством. Добро размислите о
својим предностима и недостаци
ма. Олакшајте своју савест у
искреном разговору са блиском
особом.

Припрема: Кекс самлети, дода
ти шећер у праху, истопљен мар
гарин са белом чоколадом, мед и
чоколадни флипс. Све добро сје
динити. У уски плех ставите фоли
ју, па ставите трећину смесе, а
потом поређајте по средини чоко
ладне пралине. Одозго ставите
још једну трећину смесе од кекса,
опет бомбоне, па преостали кекс
и добро кашиком испритискајте са
свих страна да се поравна. Оста
вите да се стегне у фрижидеру.
Кад се охлади, окрените плех,
извадите колач и скините фолију,
па га прелијте истопљеном чоко
ладом и одозго украсите сецка
ним чоколадним флипсом.

РИБЕ: Постоје питања
која се решавају или
тајне које се откривају,
искључиво у блиском
сусрету са драгом особом. У дого
вору са сарадницима потребно је
да остварите сагласност и уважа
вање различитих интересовања
или практичних циљева. Налазите
се у сјајној форми. Важно је да
правилно ускладите своје жеље и
могућности како бисте избегли
нове непријатности.

• Толика је слобода говора
да ме је срамота да слу
шам.
• Кад год нам је требала
мудра одлука, нисмо имали
кворум.
• Глупи људи испаштају
због својих глупости, мудри
због својих мудрости.
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Шведски акциони
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Ф

удбалска репрезентација Срби
је је одиграла прва два меча у
Лиги нација. После победе над
Литванијом у гостима, уследио је
реми са Румунима у Београду. Рекло
би се, реалан учинак с обзиром на
околности. Селекција се лагано оси
па, поједини фудбалери отказују
послушност „селектору“ и не желе да
буду део циркуса званог српски
репрезентативни фудбал.
Не бих пуно да тупим о овом такми
чењу, јер је тек у зачетку. Може ту да
се види све и свашта, од тешког ама
теризма, до судара европских дивова.
Ако нешто треба истаћи, то је свакако
хрватска селекција, која је размонти
рана у Шпанији. Хрвати су, после
руске бајке, завршили као протагони
сти шведског акционог филма. Доби
ле су сироте комшије шамар, тачније
шест шамара од Шпанаца. Остаје да
се види да ли је финале Светског био
врхунац ове генерације и да ли их
сада чека пад међу остале смртнике,
попут наше репрезентације.
Прошле недеље је прилично запа
жено у медијима прошао интервју, ако
се то тако може назвати, који је пред
седник Црвене Звезде, Звездан Тер
зић дао на једној од телевизија. Терза
је био саговорник крајње симпатич
ном ТВ лицу Владимиру Ђукановићу
званом Ђука. Булазнили су њих дво
јица о свему и свачему да би у једном
моменту споменули Звездин стадион
и да ли га треба рушити и саградити
нови. Медији су брже-боље потегли
тему о новом стадиону. Па побогу
људи, ни овај национални у Пазови
још није завршен, а ви би још један.

Тачније, није ни започет, али биће.
Једног дана.
Причао је Терзић и о клупској поли
тици. Каже како је циљ продати мла
де и талентоване играче и зарадити
паре, па довести неког који је још
бољи. Звучи лепо у теорији. Оно што

Хрвати су, после
руске бајке, завршили
као протагонисти
шведског акционог
филма. Добиле су
сироте комшије
шамар, тачније шест
шамара од Шпанаца.
Остаје да се види да
ли је финале Светског
био врхунац ове
генерације и да ли их
сада чека пад међу
остале смртнике,
попут наше
репрезентације
је проблем је што млади и талентова
ни играчи не падају са неба. Треба
напоменути да омладинци Звезде
такође учествују у Лиги шампиона у
свом узрасту и такмиче се са истим
клубовима као и сениори. Проблем је

у томе што је мудро руководство
послало комплетну генерацију на
„каљење“ у ФК Графичар, који игра у
Српској лиги. Ваљда нису ни сањали
да ће се сениор
 и пласирати у Лигу
шампиона. И ту се долази до апсурд
не ситуац
 ије да Звезда има на распо
лагању само 12-13 играча за Лигу
шампион
 а у тој категорији, и то мома
ка који су млађи од својих противника
по неколико година, што је огромна
разлика у том узрасту. Нема сумње
да ће бити топовско месо својим про
тивницима, док ће њихови старији
другари да изврћу зглобове по Срп
ској лиги. Нека чека Париз и Ливер
пул.
наче, протеклог викенда су се
наставила такмичења у нацио
налним лигама. Партизан се
намучио против Пролетера и однео
минималну победу. Са друге стране
Звезда је декласирала Раднички из
Сурдулице 6:0. Рекло би се, још један
шведски акциони. Доминирали су
играчи, који су недавно доведени у
клуб новцем од пласмана у Лигу шам
пиона. И ту долазимо до још једне
аномалије у нашем фудбалу. С обзи
ром на то да се Звезда прилично поја
чала јер је улетела у лову, домаће
првенство ће, по свему судећи, бити
полигон за иживљавање над нејаким
противницима из Лучана, Врања,
Сурдулице... Партизан већ сад има
пет бодова мање и тешко је очекивати
да ће моћи да парира комшијама.
Чека нас једна досадна сезона. Сва
како, још једна лоша вест за наш
домаћи фудбал, ако је уопште неког
брига за то.
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ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Сурдулица: Динамо – Рад
0:1; Шабац: Мачва – Земун 0:2;
Бачка Паланка: ОФК Бачка –
Младост 0:2; Нови Сад: Проле
тер – Партизан 0:1; Београд:
Црвена Звезда – Радник 6:0;
Ниш: Раднички – Војводина 1:0;
Београд: Вождовац – Чукарич
ки 1:3; Кула: Спартак ЖК –
Напредак 0:1.

Бежанија: Бежанија – Инђија
0:1; Добановци: Будућност –
Нови Пазар 3:0; Београд: Син
ђелић – Раднички 1923 2:0;
Чајетина: Златибор – Борац
2:0; Ивањица: Јавор – Слобода
2:0; Горњи Милановац: Мета
лац – Телеоптик су играли у
понедељак; Жарково: ОФК
Жарково – Трајал 0:1; Сента:
ТСЦ – Бечеј 1918 2:1.

Белегиш: Подунавац – Слога
(Е) 1:3; Лаћарак: ЛСК – Подри
ње 1:1; Дивош: Хајдук (Д) –
Борац (Ш) 2:3; Темерин: Слога
(Т) – Југовић 0:1; Бешка: Хајдук
(Б) – Хајдук (Ч) 1:0; Шид: Рад
нички – Татра 0:4; Рума: Први
Мај – Јединство 1:0; Сремац је
био слободан.

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

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

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

7
8
7
8
8
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
5
5
4
4
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1

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

0
1
1
1
1
1
3
4
3
4
4
4
4
5
5
7

22:3
15:8
7:2
12:6
11:6
7:6
7:8
5:8
7:9
8:8
7:8
6:8
5:9
5:14
4:13
2:14

21
17
16
15
15
10
10
10
9
8
8
8
8
7
7
3

01. Једнота
02. Сремац
03. Ердевик
04. Граничар
05. Јединс. (Љ)
06. Напредак
07. ОФК Бачин.
08. Синђелић
09. Јединс. (М)
10. Омлади. (Б)
11. ОФК Бингу.
12. Борац

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

4 0 0 21:2
4 0 0 21:3
3 0 1 12:2
1 2 1 4:3
1 2 1 4:5
1 1 1 11:7
1 1 2 8:11
1 1 2 6:9
1 1 2 7:15
1 0 2 6:7
1 0 3 3:12
0 0 4 1:28

12
12
9
5
5
4
4
4
4
3
3
0

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Ноћај: Ноћај – Слобода 0:2;
Лежимир: Планинац – Слога
1:2; Сремска Митровица: Трго
вачки – Срем (СМ) 2:1; Ноћај:
Змај – Борац (Ра) 1:1; Кузмин:
Граничар – Полетарац 3:0;
Сремска Рача: Срем (СР) –
Борац (ВР) 2:1.
01. Слога
02. Трговачки
03. Слобода
04. Граничар
05. Срем (СР)
06. Планинац
07. Змај
08. Борац (ВР)
09. Полетарац
10. Срем (СМ)
11. Борац (Ра)
12. Ноћај

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

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

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

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

17:5 10
8:4 10
10:5 9
9:4
9
11:8 9
11:8 5
11:9 5
8:10 4
4:8
2
8:14 2
3:10 1
4:19 0

6
5
4
4
4
3
2
2
2
1
2
1
1
1
0
0

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

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

13:1
14:5
8:3
13:5
12:5
5:5
7:4
7:9
7:7
4:4
6:14
3:11
3:8
3:8
3:8
3:14

19
16
15
14
13
10
9
9
8
7
6
6
5
5
4
2

МОЛ СРЕМ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Бачинци: ОФК Бачинци –
Омладинац (Б) 3:0; Гибарац:
Синђелић – Ердевик 2017 2:1;
Бингула: ОФК Бингула – Једно
та 0:4; Вашица: Напредак –
Борац 7:0; Беркасово: Сремац
– Јединство (Љ) 7:0; Јамена:
Граничар – Јединство (М) 0:0.

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

Вогањ: Слога (В) – Младост
3:0; Пећинци: Доњи Срем 2015
– Граничар 1:0; Чалма: Слога
(Ч) – Зека Буљубаша 2:4; Беше
ново: БСК – Фрушкогорац 5:0;
Жарковац: Напредак – Митрос
4:0; Вишњићево: Хајдук – Оби
лић 1993 1:1; Крушедол: Кру
шедол – Шумар 2:0; Бикић До:
ОФК Бикић – Фрушка Гора 2:0.
01. Д. Срем
02. Граничар
03. Слога (В)
04. ОФК Бикић
05. Хајдук
06. Крушедол
07. Обилић
08. Шумар
09. Напредак
10. З. Буљуба.
11. Ф. Гора
12. Митрос
13. БСК
14. Фрушкого.
15. Младост
16. Слога (Ч)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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

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

13:3
13:3
11:4
7:4
6:3
7:4
7:4
5:6
8:8
9:10
4:6
8:13
7:5
4:18
2:13
7:14

15
12
10
10
10
90
8
7
6
6
6
6
5
4
1
0

Крњешевци: Слога (К) –
Борац 2:0; Марадик: Слога (М)
– Раднички 1:1; Ривица: Плани
нац – Цар Урош 0:2; Крчедин:
Фрушкогорац – Дунав 1:2; ЧСК
је био слободан.
Цар Урош
Дунав
Раднички
Фрушкогор.
Слога (К)
ЧСК
Борац
Слога (М)
Планинац

3
3
3
2
3
2
2
3
3

3
3
1
1
1
0
0
0
0

0
0
2
0
0
2
1
1
0

0 12:4
0 7:2
0 6:3
1 3:3
2 3:7
0 4:4
1 2:4
2 5:11
3 1:5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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

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

СРЕМСКА ЛИГА
Доњи Товарник: Слобода –
Борац (М) 2:1; Путинци: ПСК –
Словен 1:0; Адашевци: Грани
чар – Љуково 3:1; Доњи Петров
ци: Доњи Петровци – Напредак
4:2; Витојевци: Партизан –
Борац (К) 6:2; Инђија: Железни
чар – Будућност 2:0; Врдник:
Рудар – Јадран 0:1; Купиново:
Купиново – Полет 1:0.
01. Слобода
02. Партизан
03. ПСК
04. Д. Петров.
05. Желез.
06. Рудар
07. Јадран
08. Љуково
09. Борац (М)
10. Борац (К)
11. Будућност
12. Словен
13. Напредак
14. Граничар
15. Купиново
16. Полет

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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

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

9:4
18:3
9:4
13:9
11:1
6:4
9:8
5:5
7:6
11:12
11:6
2:6
8:11
8:25
2:19
4:10

15
13
12
12
11
8
7
7
6
6
4
4
3
3
3
1

ОФЛ РУМА – ИРИГ

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА

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

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

9
9
5
3
3
2
1
1
0

Краљевци: Јединство (К) –
Хртковци 0:6; Нерадин: Војво
дина – Фрушкогорац 1:1;
Никинци: Полет – Јединство
(Ру) 1:1; Стејановци: Борац –
Јединство (Пл) 3:2; Шатринци:
27.Октобар – Граничар 2:0;
Сремац је био слободан.
01. Борац
02. Сремац
03. Фрушкогор.
04. Јединс. (Ру)
05. 27.Октобар
06. Полет
07. Хртковци
08. Јединс. (Пл)
09. Војводина
10. Граничар
11. Јединс. (К)

4
3
4
4
3
4
4
3
4
3
4

4 0 0 15:4
3 0 0 10:2
2 2 0 8:5
1 3 0 4:2
2 0 1 5:6
1 2 1 5:6
1 1 2 8:6
1 1 1 6:6
0 1 3 3:8
0 0 3 1:6
0 0 4 4:18

12
9
8
6
6
5
4
4
1
0
0

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

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

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

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

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

OФЛ ПЕЋИНЦИ
Сремски Михаљевци: Срем
– ОФК Брестач 3:2; Ашања:
Камени – Сремац 2:5; Суботи
ште: Витез – Хајдук 1932 3:1;
Прхово: Младост 1935 – Ловац
3:0; Словен је био слободна.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Ловац
Сремац
ОФК Брест.
Хајдук
Срем
Витез
Младост
Камени
Словен

2
2
2
2
2
2
1
2
1

2
2
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1
2
1

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

КМФ ИНДИАНС 2013

Припреме за
нову сезону
Клуб малог фудбала
Индианс 2013 из Инђије
припрема се за нову сезо
ну која их очекује у Фут
сал лиги Војводине сезо
на 2018-2019., а играчи и
стручни штаб спроводе
план и програм рада.
Председник клуба Марио
Милковић и шеф стручног
штаба Славиша Марко
вић задовољни су до сад
са оним што је урађено,
али има још две недеље
рада да се сложе све коц
кице и да екипа Индианса
успе у свом циљу, а то је
пласман у другу лигу.
Индианси су до сада
одиграли две припремне
утамнице, поражени су од
друголигаша КМФ Бањи
ца Београд резултатом
6:3, а победа је остварена
против екипе КМФ Деус
из Сремске Митровице
резултатом 3:2.

6
6
3
3
3
3
0
0
0
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КУПИНОВО ДОМАЋИН МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЧУВАРКУЋА

Очување културне баштине
К
упиново је у суботу 8.
септембра било домаћин
културне манифестације
Чуваркућа, која промовише
богатство културне баштине.
У сали Дома културе посетио
ци су били у прилици да ужи
вају у лепотама Срема и Вој
водине, и да се ближе упозна
ју са културно-историјским
наслеђем Купинова, а према
речима председника Савета
месне заједнице Перице Одо
башића, разлог што је Купи
ново одабрано да учествује у
овом представљању 12 насе
ља из целе Војводине, лежи
управо у његовој специфич
ности.
– Свако од одабраних насе
ља Војводине је посебно на
свој начин, али оно што Купи
ново издваја од других управо
је богато културно-историјско
наслеђе и континуиран живот
који траје на овим простори
ма више од 8.000 година.
Наравно, Купиново је имало
посебан историјски и култур
ни развој с обзиром да се
налази на најјужнијој тачки
Срема и Војводине, и да је
српски живаљ током својих
миграција кроз историју прве
поседе ван територије матице
Србије имао управо овде у
јужној Угарској. Када говори
мо о културно-историјском
наслеђу пре свега треба иста
ћи остатке тврђаве Купиник,
последње престонице српске
средњ ов ек овн е
држав е,
затим цркву светог Луке, прву
православну богомољу у Вој
водини, као и да, иако смо
мало село имамо три право
славна храма и да је можда
управо то наша посебност –
истакао је Одобашић и додао
да је Купиново веома хомоге
на национална средина са

Ромски тамбурашки оркестар

Дегустација домаћих колача

већинским српским становни
штвом, а што се тиче нацио
налних мањина заступљена
је једино Ромска, која је рав
ноправно укључена у све
поре друштва.
Култ урна манифестација
започела је отварањем изло
жбе уметничких слика наста
лих у колонији Чуваркућа, а
тема која повезује све радове
настале у колонији управо је
мултикултуралност Војводи
не. Изложбу је отворио наш
сликар Драгољуб Триндић из
Карловчића, а посетиоци су
били у прилици да погледају
слике Ђорђа Ковачева, Ђор
ђа Беаре, Марте Киш Буте
рер, Павела Попа, Ђерђи
Ачаји, Даниеле Морариу и
Доминике Морариу, као и
дела вајара Андреја Васиље
ва Баћа.
Лепоте Купинова и општине
Пећинци у купинском Дому
културе представили су још

чланице Удружења жена Мај
ка Ангелина из Купинова,
жене привредници Мирјана
Грозданић и Слађана Пекић,
као и Туриситичка организа
ција општине Пећинци. Вред
не Купинке припремиле су за
све посетиоце и госте тради
ционална сремска јела –
насуво ваљушке, колаче на
курзовини и салчиће, а народ
ну традицију прик азали су
чланови Културно-уметничког
друштва „Купиник“ играма из
Срема и Војводине. Након
културно-уметничког програ
ма госте и посетиоц
 е забавио
је Ромски тамбурашки орке
стар из Купинова.
Међу посетиоцима култур
не манифестације у суботу
били су и млади волонтери
петог Међународног археоло
шког кампа у Купинову, који су
дошли из Мексика, Јапана,
Русије, Француске, Италије,
Белгије и Србије, а како нам

је рекао Перица Одобашић,
иначе и један од организато
ра Кампа, управо су они упот
пунили манифестацију и
додатно креир
 али слику раз
личитости и спој култура.
Након манифестације за
све госте уприличен је излет
до Етно куће Путник, која је и
седиште Турстичке организа
ције општине Пећинци, где их
је поздравила директорк а
Љубица Бошковић, да би
затим, преко канала Вок кре
нули у обилазак средњеве
ковног града Купиник а и
Обедске баре. Манифестаци
ја је завршена причом управо
о посебностима данашњег
насеља Купинова кроз осврт
на историјска дешавања
везана за Купиник, који је од
пограничне тврђаве, преко
угарског „краљевског“ града и
резиденције српских деспота
постао последња престоница
српске средњевековне држа
ве.
Култ урну манифестацију
Чуваркућа, која има за циљ
промоцију заједништва и
сарадње националних, вер
ских и културних заједница у
Војводини, са паролом „Војво
дина наша кућа“, финансијски
подржава Европска унија,
Балкански фонд за демокра
тију Немачког Маршаловог
фонда САД и амбасада Кра
љевине Норвешке у Београ
ду. До сада је Чуваркућа одр
жана у Бачком Петровом
Селу и Ардацу, а у наредним
месецима ће се представити
још девет војвођанских места.
Централна манифестација
биће организована у Новом
Саду.

