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Предузетнички дух

Неком је циљ да ради
много и заради још више.
Е ти последњи су по свом
духу предузетници, али
колико их заиста има?
Већина предузетника које
познајем је то постала
силом прилика.
Ретко ко је устао једно
јутро, умио се, попио
кафу и решио да се бави
приватлуком зато што му
се баш тако хоће.
Шипак рано. Највећи
део њих је почео из нужде

Н

а отварању погона италијанске
фабрике Лабора Срб у Срем
ској Митровици, у прошлу субо
ту, председник Александар Вучић је
рекао да су будућност Србије мала
предузећа која немају више од 15
запослених. По угледу на италијанску
регију Венето.
– То је оно што мора да буде будућ
ност Србије. Треба нам више малих и
средњих предузећа, да подстакнемо
људе и подигнемо предузетнички дух.
Довешћемо ми у свако место велику
компанију, инвеститора, али нам тре
бају и српски мали инвеститори, казао
је Вучић.
Председник је сто посто у праву.
Наравно да нам требају српски инве
ститори, али нисам сигурна колико су
Срби спремни на инвестирање. При
ватни бизнис није нешто што је на
врху табеле пожељних послова нашег
човека. Приватлук овде генерално
има лошу репутацију. Не зна се шта
је црње, бити приватник или радити
код приватника. То је тако из милион
разлога, а само једна од њих је соци
јалистичко наслеђе. Мени се чини да
није само то, него да ту постоји мно
го дубљи разлог који ја тачно не могу
да дефинишем. Можда то име везе
са глорификовањем државе, колекти
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витета, неке саборности, којој ваљда
кроз векове тежимо, е да би тако ује
дињени и сабрани могли да се одупре
мо неком непријатељу. А ми смо вазда
имали непријатеља. Тај култ заједни
штва који се овде негује од обнављања
српске државе, дакле од почетка 19.
века, а посебно култ свемогуће држа
ве, никако не погодује предузетничком
духу. Подизање предузетничког духа,
како то прижељкује председник Вучић,
је дуг и озбиљан друштвени процес.
И неће се тај дух подићи тако што ће
се смањити порези на почетни бизнис,
нити ће он бити јачи због повољнијих
кредита. Јок. Тај дух ће се можда поди
ћи ако будемо афирмисали индивиду
алност насупрот колективитету.
Кажем можда. А можда ни тада. Јер,
да се не лажемо, нису сви људи јед
наки нити сви имамо исте циљеве.
Неком је циљ да ради мало и живи од
данас до сутра, неком је циљ да не
ради ништа, а живи добро. Неком је
циљ да ради много и заради још више.
Е ти последњи су по свом духу пред
узетници, али колико их заиста има?
Међутим, суштина предузетништва и
није само у заради, суштина је у пре
узимању одговорности. Како за себе и
свој живот, тако и за оне које запошља
вате. Е то је оно што је у целој причи

најтеже. Ако фигуративно кажемо да је
предузетник „сам свој мајстор“ акцен
ат је на оном „сам“ и ту је највећи страх
свих који помишљају да се баве пред
узетништвом. А заправо већина пред
узетника које познајем је то постала
силом прилика. Ретко ко је устао једно
јутро, умио се, попио кафу и решио да
се бави приватлуком зато што му се
баш тако хоће. Шипак рано. Највећи
део њих је почео из нужде.
ако да, подизање предузетнич
ког духа није посао од данас до
сутра. На томе треба озбиљно
радити. За почетак можда не би било
лоше да се скине анатема са приват
ника коју они (не)заслужено носе веће
деценијама. Друштвено признање и
валоризација ни случајно нису пропор
ционални користи коју приватни сектор
обезбеђује друштву и држави. Овде је
већина приватника поистовећена са
лоповима, израбљивачима радничке
класе (која је увек поштена и невина)
и утајивачима пореза. Да се не лаже
мо. Такав је у глобалу однос и друштва
и државе, у виду разних институци
ја, према приватницима. Приватник у
Србији није на добром гласу. Заслуже
но или незаслужено, не знам, али без
њих нема ничега, ни државе ни дру
штва.
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АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ У ПОСЕТИ СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Отворен нови погон
компаније Лабор Срб
Гледаћемо да нашу
Прехрамбено шумарску и
хемијску школу уведемо
у систем дуалног
образовања заједно са
Лабор Лењом, како би
средњошколци имали где
да долазе на праксу
и за три године, када је
заврше, да имају где да
раде. Ово је прави пут и
правац и надам се
да ћемо већ ове године
прилагодити један смер
школе овој фабрици
и почети да школујемо
запошљив кадар, рекао је
Владимир Санадер

И

талијанска компанија за пре
раду дрвета и израду дрвених
подова и других дрвених произ
вода врхунског квалитета Лабор Срб,
у Сремској Митровици је у суботу, 6.
октобра, отворила свој нови погон.
Свечаном отварању, између оста
лих, присуствовали су председник
Републике Србије Александар Вучић,
председник Покрајинске владе Игор
Мировић, министар пољопривреде,
водопривреде и шумарства Брани
слав Недимовић, представници срем
скомитровачке локалне самоуп
 раве
на челу са градоначелником Влади
миром Санадером, као и власник
компаније Лабор Лењо Патрицио Деи
Тос, са италијанским амбасадором у
Србији Карлом Лои Кашом и председ
ником италијанске покрајине Венето,
Луком Зајом. Поред њих, свечаности
су присуствовали и директори преду
зећа Војводина шуме и Србија шуме
Марта Такач и Игор Баруновић.
Председник Вучић, у свом обра
ћању присутнима, истакао је значај
страних инвестиција у нашу земљу и
указао на то да проширење ове ком
паније у Сремској Митровици показу
је колико су услови за инвестирање у
Војводини и Србији повољни.

– Проширивањем фабрике посао
ће добити 53 радника. Нама требају
јака мала и средња предузећа попут
овог, у коме су сви запослени посве
ћени успеху и тада резултати не могу
изостати. Зато желимо што више ова
квих инвеститора – изјавио је Алек
сандар Вучић и додао:
– Преко 80 посто бруто домаћег
производа, покрајини Венето у Итали
ји, доносе управо овакве мале поро
дичне компаније, које имају 15 или
мање запослених. Мала и средња
предузећа требају више нашој земљи
и треба да видимо како да подстакне
мо људе и подигнемо предузетнички
дух у будућности – рекао је председ
ник Вучић.
Председник Покрајинске владе
Игор Мировић, такође је указао на
значај ове и сличних инвестиција у
Војводини.
– Ново проширивање ове фабри
ке значајно је не само за Сремску
Митровицу, већ и за Војводину у цели
ни, јер отвара нова радна места, а
посебно ако се на уму има чињеница
да фабрику квалитетном сировином
снабдевају наша предузећа, попут
Војводина шума – истиче Мировић.
Градоначелник Сремске Митрови
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це Владимир Санадер изјавио је да је
сам рад ове компаније знак поновног
оживљавања митровачке дрвне инду
стрије, која има традицију дугу 130
година, и најавио да ће се у будућно
сти радити и на сарадњи у области
дуалног образовања, како би митро
вачки средњошколци на време стекли
практично знање и лакше пронашли
посао.
– Гледаћемо да нашу Прехрамбено
шумарску и хемијску школу уведемо

у систем дуалног образовања зајед
но са Лабор Лењом, како би средњо
школци имали где да долазе на прак
су и за три године, када је заврше, да
имају где да раде. Ово је прави пут и
правац и надам се да ћемо већ ове
године прилагодити један смер школе
овој фабрици и почети да школујемо
запошљив кадар – истиче Санадер.
Директори Војводина шума и Срби
ја шума Марта Такач и Игор Баруно
вић изјавили су да је проширење ове
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компаније на територији Војводине од
великог значаја и за функцион
 исање
ових предузећа, због потребе за сиро
винама, а власник компаније Лабор
Лењо Патрицио Деи Тос, као и пред
ставници Републике Италије, исказа
ли су своје задовољство сарадњом
са Министарством пољопривреде и
министром Браниславом Недимови
ћем, као и са митровачком локалном
самоуправом. 
Н. Милошевић
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РАЗГОВОР СА ЗАМЕНИЦОМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА СВЕТЛАНОМ МИЛОВАНОВИЋ

Најбитнија је
добра организација
У школи имамо
директну
одговорност за
децу, а овде
немам
ту врсту
одговорности,
већ неку другу,
а то је
представити
свој град у
најбољем
светлу. Мени је
задовољство
што имам ту
прилику да могу
да представљам
свој град, у
њему, али и ван
њега, посебно
када су у
питању
културне
манифестације,
каже Светлана
Миловановић

П

Светлана Миловановић

ослови начелника градских
управа, јавности су углавном
већ увелико познати, а и сам
назив сваке од управа већ даје назна
ке о чему се заправо ради. Међутим,
када је реч о послу заменика градо
начелника, многи ће се запитати шта
тај посао подразумева. Управо о томе
разговарали смо са Светланом Мило
вановић, заменицом градоначелника
Сремске Митровице.
– Радимо све, и морамо да знамо
све шта се дешава у граду, без обзи
ра на то да ли су у питању културне
активности, имовина, правни односи

и слично. Једноставно, са градона
челником се договарам о свему веза
ном за наше обавезе. Као што и сам
назив каже, у случају да градоначел
ник не може због својих других обаве
за да стигне на неко место, ту сам ја.
Обухватамо све, и што се тиче спор
та, образовања, културе, имовинско
правних односа, инвестиција, потпи
сивања уговора, пријема званичника.
Све је то наш посао. Све оно што се
дешава у нашем граду морамо знати
и морамо бити спремни. Неки интер
ни договор између градоначелника и
мене је, да се ја више бавим просве

том и културом, што мени лично више
одговара, јер знам то да радим. Дуго
сам радила у школи, тако да је то неки
мој фах и волим тиме да се бавим –
почиње причу Светлана Миловано
вић.
Према њеним речима, заменик
градоначелника, исто као и сам гра
доначелник представља свој град
у јавности, тако да је све активно
сти потребно добро организовати и
испланирати.
– Увек морамо бити спремни на све.
Морамо имати информације у пра
вом тренутку и знати шта се дешава.
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Правимо дневне и недељне планове,
али увек се деси да нешто ново искр
сне, па тражимо начин да пропратимо
све манифестације које се дешавају
у граду. Наравно, ту су и начелници,
који нам помажу, свако у својој обла
сти и заиста имамо добру сарадњу са
њима. Мислим да је врло битно, да се
на било којој манифестацији појави
неко ко представља локалну самоу
праву – прича Миловановићева.
По струци, Светлана Миловановић
је професор српског језика и дуго је
радила као професор и директор у
Основној школи „Бошко Палковље
вић Пинки“.
– Дуго сам радила у Основној шко
ли „Бошко Палковљевић Пинки“ и
Основној школи „Јован Поповић“ и
уживала сам. Волим да радим са
децом, и са њима је раније, мислим,
било лакше радити, него сада. Од
2004. године сам била директор, три
мандата. Мени је лепше да радим са
децом, али ово је за мене био изазов,
да видим шта још могу као директор
школе да урадим. За време мојих
мандата највише смо радили на
обнови зграде школе. Ја кажем да
сам више радила са мајсторима него
са децом, и онда су ми фалила деца.
Међутим, лепо је видети резултате
свог рада. Када се реновирају купа
тила, крече учион
 ице, сређује стола
рија, када се било шта уради у шко
ли, јако је лепо видети резултате свог
рада и како деца уживају у томе. То је
лепота посла у школи, али, са друге
стране, у данашње време мислим да
је тешко. Многе ствари су се промени
ле. Деца су постала другачија, однос
родитеља према школи се променио,
као и однос самих наставника унутар
једне школе. Доста је теже него у оно
време када сам ја радила. Мислим
да деца нису крива ни за шта. Увек
смо криви ми, одрасли, јер их нисмо
усмерили да на прави начин покажу
своје емоције. То су неке лоше стране
тог посла, али он има и своје добре
стране, јер, наравно, има и деце која
су добра и која нам служе на понос, а
њих се некако увек сетимо само када
су такмичења у питању и када треба
да представљају школу у позитив
ном смислу. Ако неко воли свој посао,
може да превазиђе све проблеме, а
има и наставника, који гледају децу
као да су њихова и увек сам се окре
тала њима – прича Светлана Милова
новић и истиче да свака школа мора
имати добро организоване и квали
тетне наставнике и стручну службу.
Како каже, посао заменика градо
начелника није мање одговоран од
посла у просвети, већ се само врста
одговорности разликује.
– У школи имамо директну одговор
ност за децу, а овде немам ту врсту
одговорности, већ неку другу, а то је
представити свој град у најбољем све
тлу. Мени је задовољство што имам ту
прилику да могу да представљам свој

Радимо све,
и морамо да
знамо све шта се
дешава у граду, без
обзира на то да
ли су у питању
културне активности,
имовина, правни
односи и слично.
Једноставно,
са градоначелником
се договарам
о свему везаном
за наше обавезе

Правимо дневне
и недељне планове,
али увек се деси да
нешто ново искрсне,
па тражимо начин
да пропратимо све
манифестације које
се дешавају у
граду. Наравно,
ту су и начелници,
који нам помажу,
свако у својој
области и заиста
имамо добру
сарадњу са њима
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град, у њему, али и ван њега, посебно
када су у питању културне манифе
стације. Више се базирам на културу и
просвету, као што сам рекла. Посебно
бих издвојила манифестације из обла
сти културе, а имамо их у нашем гра
ду. Не бих могла да издвајам неку од
њих посебно, али бих споменула Срем
фолк фест, који се већ традиционално
одржава у Митров
 ици, као и Вински
парк. Те манифестације су најмасов
није, а постоји и још много добрих и
перспективних манифестација, које
су у свом зачетку. Наставићемо да их
негујемо, јер тако представљамо свој
град – прича Светлана Миловановић
и додаје, да воли да учествује у орга
низацији културних манифестација,
чак и када јој то није у опису посла, а
велико јој је задовољство кад читава
организација буде изведена како тре
ба.
Према њеним речима, овај посао
нема фиксно радно време, и често се
дешава да је, као помоћница градона
челника, ангажована цео дан, а нека
да и викендом.
– Немамо радно време. Радимо и
пре подне и увече ако треба. Често се
иде у Београд и Нови Сад, где год смо
позвани. Мислим да је ту најбитнија
организација, и на тај начин може све
да се постигне. Ја сам таква да имам
пуно енергије и могу то све да изне
сем. И приватне и пословне обавезе
успевам да испуним, а за то је упра
во најбитнија организација. Мислим
да су жене добре у организацији, јер
иначе мисле на више фронтова, због
породичних обавеза, а ако се то пре
несе на посао, то је онда то – каже
Светлана Миловановић и додаје да у
сремскомитровачкој локалној самоу
прави влада родна равноправност и
да су послови равномерно распоре
ђени.
За крај, она издваја неке од најва
жнијих капиталних инвестиција, које
су од највеће важности за Сремску
Митровицу.
– Мислим првенствено на подво
жњак, који је пуно допринео нашем
граду, а ту су и базен и школа у
Мачванској Митровици. То су биле
три капиталне инвестиције, које су
врло битне за наш град, а издвојила
бих и реконструкцију Житног трга, који
сада можемо да користимо за мани
фестације током лета. Оно што нам
сада следује је изградња нове зграде
Основне школе „Јован Поповић“, за
шта је рок отприлике две године. Што
се тиче манифестација, следе нам,
између осталог, Новембарски дани
и Магични трг, ту је и Србија у ритму
Европе, где овај пут представљамо
Кипар. Заиста се трудимо да нашим
грађанима пружимо бар тај неки ужи
так, и мислим да они то препознају и
уживају у нашим манифестацијама.
Волим да видим када град живи –
закључује Светлана Миловановић.
Н. Милошевић
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА У МИТРОВАЧКИМ ВРТИЋИМА

Игра, слаткиши,
и спортске вибрације
Д

ечја недеља, која се
обележава сваке годи
не у првој недељи
октобра, је први пут обеле
жена 1934. године на пред
лог организације Пријатељи
деце Србије, а 1987. годи
не је дефинисана Законом
о друштвеној бризи о деци.
Циљ ове манифестације је
да се скрене пажња јавности
на децу и младе, на њихо
ва права и потребе, како у
породици тако и у друштву
и локалној заједници, да
би одрастали у што бољим
условима и имали једнаке
шансе за развој и остваре
ње свих својих потенцијала.
Током Дечје недеље, у
вртићима широм Митро
вице организоване су раз
не активности као што су
маскенбали, квизови и пред
ставе, а главна журка је била
на Атетском стадиону где су
у четвртак, 4. октобра, одр
жане Мале олимпијске игре.
– Данас овде учествује
250 деце из наших градских
објеката, као и малишани
из села. Време нас је лепо
послужило и сви уживамо,
рекла је Биљана Цвијетић,
директор Предшколске уста
нове Пчелица из Сремске
Митров
 ице.
По речима Зорана Мишче
вића, заменика начелника
Градске управе за образова
ње, спорт и културу, уложен
је велики труд и рад, како
би се сва деца окупила и

Плес с лоптом

организовала, а сама деца
ће, учествујући у спортским
активностима, понети добре
културне и хигијенске нави
ке.
Начелник Градске Упра
ве за образовање, спорт и
културу, Илија Недић је са
директорицом Предшколске
установе обишао вртиће и
поделио играчке за све узра
сне групе.
Деца из објекта Чуперак
у Лаћарку су посетила ФК
ЛСК, чији су представници
обезбедили поклон дресо
ве и лопте за децу. Играчке
су малишанима поклонили
родитељи и представни
ци МЗ Лаћарак, у чијим је
просторијама
уприличено
послужење. 
Т. С.

Мале опимпијске игре

ВИКЕНД ПОСМАТРАЊА ПТИЦА У ЗАСАВИЦИ

Заједно за птице и људе

Р

урални центар Сова и Покрет
горана Сремска Митровица у
сарадњи са Друштвом за заштиту
и проучавање птица Србије организова
ли су два излета за љубитеље природе
на Засавици током викенда, 6. и 7. окто
бра. Преко 200 учесника током излета
имало је прилику да упозна активно
сти Специјног резервата Засавица, да
се упозна са птицама резервата, види
и сазна више о прстеновању птица,
посматра птице на пашњаку Ваљевац,
и мочварне врсте, током вожње бродом.
Марко Цвијановић из Руралног цен
тра Сова био је задужен за пешачке

туре током којих је укупно забележе
но преко 50 врста птица од којих би се
посебно издвојили грабљивице попут
копца, мишара и еја мочварица, док
су посебно интересантна велика јата
вивака, чворака и мешано јато сивих
врана и чавки.
Михајло Станковић испред Покрета
горана упознао је посетиоц
 е са вред
ностима резервата и посебно обратио
пажњу на птице мочварице, пре све
га на барску коку, барског петлована,
водомара, сиву и пурпурну чапљу. Мар
ко Шчибан је током другог дана демон
стрирао рад са орнитолошком мрежом,

технике безбедног хватања и прсте
новања птица. Нагласио је битност
прстеновања ради праћења кретање
и миграције врста током година као и
њихве трендове. Рад са орнитолошком
мрежом и прстеновање било је посебно
интересатно и другим гостима резерва
та.
Слободан Кнежевић, координатор
испред Друштва за заштиту и проучва
ње птица на крају излета је изјавио да
је друштво током викедна 6. и 7. окто
бра организовало 24 излета са 1.119
учесника, на коме је забележено 39.913
птица у овиру 133 врсте.
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УСЛУЖНИ ЦЕНТАР ГРАДСКЕ КУЋЕ

Град Сремска Митровица
лидер у електронској управи

У

Услужном центру Градске куће
прошлог петка, 5. октобра, фор
мално је пуштен у рад нови сер
вис градске управе Града Сремска
Митровица, први у Србији. У питању
је нов софтвер који омогућава да се
све услуге у оквиру сервисног цен
тра, односно административне таксе,
на лицу места плате картицом. Овом
догађају су, уз градоначелника Влади
мира Санадера, присуствовали начел
ник Мирослав Јокић и државни секре
тар Министарства државне и локалне
самоуправе Зоран Касаловић.
– Грађани више не морају да иду
у пошту да би извршили готовинске
уплате таксе, већ просто провуку сво
ју платну картицу овде на шалтеру.
Дакле, за неколико минута се извр
ши уплата, чиме штедимо и време и
новац, рекао је градоначелник Влади
мир Санадер овом приликом.
Државни секретар Зоран Касало
вић је изразио задовољство поводом
пуштања новог сервиса у рад.
– Лично сам се уверио да тај систем

Владимир Санадер и Зоран Касаловић

функционише. Град Сремска Митрови
ца јесте један од градова који може да
се подичи врло развијеном електрон
ском управом, са преко четрдесетак

електронских услуга, тако да је заиста
лидер у том погледу и у АП Војводини
и у Републици Србији, изјавио је Каса
ловић.
Т. С.

ТРГ ЋИРЕ МИЛЕКИЋА

Гљиве као храна и лек

П

рвог викенда октобра,
на митровачком Град
ском тргу, одржана је
Међународна гастро манифе
стација Гљиве као храна и
лек, у организацији Удружења
Лисичарка из Сремске Митро
вице, а са циљем приближа
вања чаробног царства гљива
становништву. Подршку мани
фестацији дали су Град Срем
ска Митровица, Покрајински
секретаријат за пољопривре
ду, шумарство и водопривре
ду, Центар за културу Сирмиу
март, митровачка Агенција за
рурални развој и Туристичка
организација, као и бројни
медијски партнери.
Прем а речим а Јелен е
Милош ев ић,
предс едн ице
Удружења Лисичарка, члано
ви овог удружења су имали
прилику да путују у земље у
окружењу и посете сличне
манифестације. Од сваког су
позајмили оно најбоље и то
презентовали својим суграђа
нима. Задовољни су посеће
ношћу, као и позитивним
коментарима које су добили
за организацију догађаја и од
стране посетилаца, али и
свих учесника.

Учешће су узели прерађи
вачи гљива из Грчке, Хрватске
и Словеније, као и чланице
Миколошко-гљиварског саве
за Србије, неколико произво
ђача лековитих суплемената
и препарата од гљива и пре
рађивачи лековитих биљака и
гљива из Србије, као и излага
чи гастро специјалитета из
Сремске Митровице.
Излагачи су представили
конзумне производе од гљива
- сушене, мариниране, слатко,
чоколаду, ратлук, тестенине,
макароне, супе, рижото, као и

Детаљ са манифестације

лековите препарате који
помажу у лечењу и јачању
имунитета. У оквиру манифе
стације организовано је гљи
варење на Фрушкој гори, и
први пут су грађанима пред
стављене самоникле гљиве
сакупљене у нашем окруже
њу.
Посетиоц
 и су имали прили
ку да пробају гулаш од гљива,
поховане гљиве, буковаче на
жару, сувлаки од шампињона,
ролнице и пите од гљива,
куглоф, медењаке, слатко,
ратлук и чоколаду од гљива,

као и специјалитет - пасту од
тартуфа.
Манифестација је имала и
едукативни карактер, те је у
читаоници Библиотеке „Глиго
рије Возаровић“ одржано пре
давање Лековите и фанта
стичне гљиве и где оне
расту.
У име локалне самоуправе,
присутнима се обратио Томи
слав Јанковић, председник
скупштине Града Сремска
Митровица, који је изразио
велико задовољство што јед
на оваква манифестација
постоји у Сремској Митрови
ци, и што је, без обзира на то
што се одржава по први пут,
окупила велики број излагача,
а захваљујући учесницима из
Хрватске, Словеније и Грчке,
има и међународни карактер.
Манифестацију је званично
отворио Александар Богиће
вић, помоћник министра
пољопривреде у области
руралног развоја, а присутан
је био и Милош Шешлија,
саветник за агроекономику
пољопривреде у Покрајин
ском секретаријату за пољо
привреду, водопривреду и
шумарство.
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ОПШТА БОЛНИЦА - ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

Свеобухватна нега на палијативи

О

пшта болница Срем
ска Митровица је
четврта здравствена
установа у Војводини, која
има Одељење за палија
тивно збрињавање, поред
општих болница у Зрењани
ну, Сомбору и Кикинди. Оде
љење је отворено у оквиру
пројекта Take care (Брини
се) - Развијање и побољша
ње здравствених и социјал
них услуга за угрожене соци
јалне групе у оквиру Interreg
IPA програма прекограничне
сарадње Хрватска Србија
2014 - 2020.
Партнери у пројекту су,
поред митровачке Опште
болницe и Удружење особа
са инвалидитетом Бубамара
из Винковаца и Дом за ста
рије и немоћне особе Илок
из Хрватске, као и Реги
онална развојна агенција
Срем из Руме.
Укупан буџет Пројекта за
сва четири партнера изно
си 939.505 евра, док за
митровачку болницу изно
си 309.024 евра. Од тога је
85 одсто учешће европских
фондова, односно 262.670
евра, а 15 одсто учешће ове
установе, тачније 46.353
евра.
За предфинансирање про
јектних активности Развојни
фонд АП Војводине је бол
ници прошле године одо
брио краткорочни кредит у
износу од 25 милиона дина
ра, са роком враћања од 12

Представници пројектних партнера

месеци, док су од стране
Покрајинског
секретарија
та за финансије обезбеђе
на бесповратна средства,
у сврху суфинансирања
активности из Пројекта, у
износу од четири милиона
динара.

Како би се промовиса
ле досадашње активности,
чији је циљ обезбеђивање
најбољих могућих услова на
одељењу и указало на зна
чај и потребу збрињавања и
неге пацијената који болују
од тешких и неизлечивих

Подршка породици
Пацијентима, суоченим
са осећајем немоћи и гри
жом савести што су на
терет у својој породици,
помаже психолог Јасмина
Цвијановић, која ради на
одељењу, кроз свакоднев
ну комуник ацију, активно
слушање и разговор. Да се
и у болести пронађе сми
сао и управља емоцијама
као што су страх од смрти,
суочавање. Чланови поро
дице могу утицати на рас
положење пацијента, али
они сами буду под ризиком
за аксиозност и депресију.
– Породица често лута,
посустаје, растрзана је
између љубави према обо
лелом члану породице, и

квалитету који жели, али
није у могућности да му
обезбеди у кућним услови
ма. Ту је и осећај кривице
што своје најмилије оста
вљају у болници. Стога,
разговором и емоционал
ном подршком како паци
јенту, тако и породици,
олакшавамо тешку ситуа
цију у којој су се нашли.
Чланове породице треба
упутити у то да се и током
тог периода одржава сва
кодневна рутина живљења.
Психолошка помоћ паци
јенту огледа се, између
осталог, у припреми за при
хватање хемотерапије и
терапије бола, каже Цвија
новић.

Јасмина Цвијановић

Често и после смрти нај
милијих, чланови породице
долазе да се захвале на
подршци, али и разговарају
о периоду жалости кроз
који пролазе.

болести, прошлог уторка, 2.
октобра, митровачку Општу
болницу су посетили пред
ставници других пројектних
партнера, Удружење Буба
мара из Винковаца и Дома
за стара и немоћна лица
Илок, из Хрватске, као и
представници Града Срем
ска Митровица и РРА Срем
Рума.
По речима градоначел
ника Владимира Санадера,
пројеката
прекограничне
сарадње има све више.
– Одредили смо циљеве
и са Босном и Хрватском
покушавамо да решимо
наше заједничке проблеме
средствима Европске уни
је. Циљ нам је да што више
средстава који стоје на рас
пологању у овим прекогра
ничним сарадњама приву
чемо у Сремску Митровицу,
рекао је Санадер и додао
да је велик значај овог про
јекта не само за пацијенте,
већ и за њихове породице,
јер се збрињавањем тешког
болесника на овом одеље
њу породици олакша нор
мално функционисање.
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Директор болнице, др
Живко Врцељ, је изјавио
да се имплементацијом
овог пројекта подигао ниво
здравствене услуге и обја
снио да услед бројних обо
љења којима смо подложни
као све старија нација има
мо повећан број болесни
ка који не могу без сталне
стручне здравствене помо
ћи.
– Овим смо решили један
озбиљан проблем, дру
штвено социјалне приро
де, да ти људи са тешким
дијагнозама, у завршним
фазама болести могу да
имају свој мир и тишину,
као и негу која им је потреб
на. Породице пацијената
и пацијенти сами су веома
задовољни пруженом негом
на нашем одељењу пали
јативне неге, рекао је др
Врцељ.
Одељење за палијативно
збрињавање и негу терми
налних стања располаже
са 12 болесничких кревета
распоређених у шест соба,
запослено је осам меди
цинских сестара, психолог,
два возача и спремачица,
те набављена медицинска
и немедицинска опрема и
помагала.
Председник Скупштине
Града Сремска Митровица
и координатор у пројекту,
Томислав Јанковић, упутио
нас је у податак да је од
средине децембра прошле
године, до краја августа на
одељењу хоспитализовнао
246 пацијената и остваре
но близу 2600 дана лечења.
Истакао је да позитивним
реакцијама пацијената и
коментарима њихових поро
дица стичемо увид о квали
тету рада менаџмента, као
и лекара и медицинског
особља на овом одељењу.
Анђелка Крстић, коорди
натор пројекта за партнера
Удружење Бубамара Вин
ковци, изразила је задовољ
ство посетом и похвалила
рад одељења, напоменув
ши да је пројекат протекао
у најбољем реду, као и да су
активности одрађене према
радном плану.
Одељење води др Биља
на Теодоровић, начелник
интернистичког
сектора,
која каже да овде постоји и
програм сарадње са поро
дицама болесника, што
је нешто сасвим ново, а
заснива се на принципима
палијативног лечења.
Т. С.
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Зашто нам треба
промена Устава?

Са јавне расправе

У

четвртак, 4. октобра, у
Градској кући у Срем
ској Митровици, орга
низована је јавна расправа
на тему Зашто нам треба
промена Устава? Распра
ву је организовао Европски
покрет у Србији (ЕПУС),
а говорили су др Влади
мир Међак испред ЕПУС-а,
др Виолета Бешировић са
Правног факултета Универ
зитета Унион, као и др Тана
сије Маринковић са Правног
факултета Универзитета у
Београду.
– Европски покрет се већ
неколико година бави про
менама Устава на путу ка
чланству у Европској унији.
Србија ће, сада је то више
него јасно, морати да мења
свој Устав да би поста
ла чланица Европске уни
је, будући да све чланице
морају да имају усаглашено
домаће законодавство са
обавезама које проистичу
из чланства. Постоји неко
лико ствари које Србија
мора да мења. За почетак,
Србија мора да обезбеди да
право Европске уније након
уласка у њој може да се при
мењује, што сада није могу
ће. Затим, мора да се обез
беди да грађани Европске
уније на будућим изборима
за Европски парламент у
Србији могу да гласају, иако
нису наши држављани, а
наши држављани ће иста
та права добити у Европској
унији – рекао је Међак, и
додао да је потребно проме

др Владимир Међак

нити и део Устава везан за
правосуђе, јер наш Устав из
2006. године није обезбедио
све елементе независности
правосуђа, иако је то про
кламовао.
– Наш циљ је да на овај
начин разговарамо са гра
ђанима и приближимо им
цео тај процес и комплексну
материју. То није само ствар
која се тиче професора и
правника, јер свако од нас
ће пре или касније имати
неке везе са правосуђем и
зато независно правосуђе
мора да постоји и грађани
морају да имају поверење у
њега – закључује др Влади
мир Међак.
Према речима др Виолете
Бешировић, у јавном инте
ресу грађана Србије је да
се о решавању спорова и
заштити људских и мањин
ских права, брину независне
и непристрасне судије.
– Проблем је што овај јав
ни интерес постојећи Устав
не подржава. Ако погледа

др Виолета Бешировић

те правосуђе, онда може
те видети на који начин се
судије бирају. Избор судија
и тужилаца, који је регули
сан Уставом није поверен
независним телима, већ се
на директан и индиректан
начин мешају извршна и
парламентарна власт. Неза
висност судија се огледа у
томе, да само судије могу
да пресуђују и да суде само
на основу закона. Забра
њено је свако мешање у
рад судија и тужилаштва од
стране других грана власти,
било да је реч о влади, чла
новима владе, парламенту
или председнику државе –
рекла је др Бешировић.
Иначе, у току је процес
израде амандмана на Устав,
у делу који регулише право
суђе. Текст амандмана је
објављен у априлу и послат
Венецијанској
комисији
Савета Европе, која је дала
44 коментара на 29 аманд
мана.
Н. Милошевић
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ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ“

Уговор о финансирању радова

Потписивање уговора у Градској кући

З

орица
Лазић,
в.д.
директорка Управе за
имовину АП Војводи
не, Слађан Манчић, пред
седник румске општине и др
Зоран Славујевић, дирек
тор Геронтолошког центра
„Срем“ Рума, закључили су
2. октобра уговор о преносу
апсолутних инвеститорских
права, како би могао да се
реализује уговор о финанси
рању радова на реконструк
цији и адаптацији зграде
ГЦ „Срем“. Уговор је тежак
око милион евра, а реч је
о средствима за поменуте
намене, које је обезбедила
републичка Канцеларија за
управљање јавним улага
њима.
Комплетна
процедура
везана за ове радове ће ићи
преко локалне самоуправе,

а после потписаног уговора
о преносу апсолутних инве
ститорских права, стичу се
услови за расписивање тен
дера за најповољнијег изво
ђача радова.
– Ови радови су битни за
Геронтолошки центар, мада
је он и сада једна од нај
бољих установа ове врсте
у Србије, а по завршетку
радова ту ће услови бити

још квалитетнији. Иако је
ГЦ у надлежности Покрајин
ске владе, ми као локална
самоуправа смо се прија
вили на конкурс и добили
не мала средства, од око
120 милиона динара. То ће
свакако бити још једна лепа
слика града и општине, али
свакако да је приор
 итет био
бољи и квалитетнији бора
вак старих људи – рекао је

Излет у Београд
Геронтолошки
центар
„Срем“ недавно је обележио
и Међународни дан старијих
особа. За кориснике и запо
слене, 1. октобра je органи
зован излет у Београд, током
којег су посетили Храм Све

Геронтолошки центар Срем Рума

тог Саве и гроб Патријарха
Павла, као и манастир Све
тих aрхангела Михајла и
Гаврила у Раковици.
После обиласка, предах
за све је организован у етно
ресторану на Авали.

после потписивања уговора
Слађан Манчић.
Он је додао да је у овом
случају било и преплитања
надлежности, па се посту
пак мало одужио, али да је
реално да се процедура око
тендера оконча ове године.
– Можда би неки радови
могли да се ураде и у зим
ском периоду, ако то сма
тра извођач, али већина тих
радова захтева повољне
временске услове, како би
били квалитетно урађени.
Реално би било да гро гра
ђевинских радова започне
на пролеће следеће године
и да буду завршени вероват
но до краја те године – сма
тра председник Манчић.
Др Зоран Славујевић је
рекао да цео колектив дугује
велику захвалност Канцела
рији за јавна улагања, покра
јинској администрацији, али
и локалној самоуправи, која
је имала разумевања и кон
курисала за ова средства.
– Када је реч о радовима,
иду комплетни спољашњи и
унутрашњи радови, Герон
толошки центар ће добити
једно ново рухо и мислим да
ћемо бити још бољи. То је
одраз бриге о становништву
и добре социјалне политике.
Наши капацитети су пуни,
сада имамо 286 корисника
и слободних места немамо,
а мислим да ће тако бити и
даље. Велико је интересо
вање за смештај код нас,
што потврђује наш квали
тет– рекао је др Зоран Сла
вујевић, директор ГЦ „Срем“
С. Џ.
Рума.
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Асфалтиран тротоар и паркинг

Радови у Лењиновој улици

У

Путинцима је, у оквиру
програма текућег одр
жавања путне инфра
структуре,
асфалтирана
пешачка стаза и паркинг у
Лењиновој улици, испред
ОШ „Доситеј Обрадовић“.
Председник Савета МЗ
Путинци Бранко Мандић
каже да су упутили захтев
председнику Општине за
помоћ у решавању пробле
ма у овој улици.
– Ради се о проширењу
пута за један метар, уређе
њу паркинга испред школе,
постављене су одводнице
воде и асфалтирана је ста

за до саме ограде школе.
Реч је о проширењу пута у
дужини 120 метара, а укуп
ни радови на асфалтирању
се односе на преко 600 ква
дратних метара – рекао је
Мандић.
Он је додао да се људи из
Савета МЗ Путинци труде
да постепено решавају све
горуће проблеме житеља
овог села.
– У Железничкој улици у
дужини од 150 метара нема
асфалта. Прошле године
смо желели то да уради
мо, међутим нису уређени
имовински односи пошто

Железница Србије има свој
удео. Очекујемо од њих
сагласност да би наставили
са радовима – каже Бранко
Мандић.
Председник
румске
општине Слађан Манчић
је истакао да су радови на
асфалтирању дела Лењино
ве улице поред школе зна
чајни, јер су ту и ученици,
али и још млађа деца, буду
ћи да се за неколико дана
отвара при школи и вртић.
– Направићемо леп и
комотан прилаз објекту, уре
ђен је паркинг простор за све
родитеље који буду довози

Бранко Мандић

ли своју децу у вртић. Оче
кујемо да ће у вртићу бити
од 60 до 80 деце – рекао је
председник Манчић.
С. Џ.

ШКОЛЕ У РУМИ

Без технолошких вишкова

З

оран Дробац, председник Акти
ва директора румских основних
и средњих школа, каже за наше
новине, да је ова школска година запо
чела без већих проблема када су тех
нолошки вишкови и недовољне норме
у питању.
– Сада постоји информациони
систем „Доситеј“, у којем ми приказу
јемо све што нам од кадрова у школи
недостаје или имамо вишка. С обзи
ром да је забрана запошљавања, сви
људи који раде на одређено време су
оглашени на листи слободних радних
места и она се налази на сајту Мини
старства просвете. У румској општини,
на Активу директора и у међусобним
контактима, ми смо углавном, реши
ли све оне ситуац
 ије где је било неких
проблема, тако да није било оних који

Зоран Дробац

су остали без посла. Долазе нам и из
других општина, који се распитују да
ли би могли да употпуне своју нор
му часова. Конкретно, ми у „Змајевој“
школи смо имали људи који су изгуби
ли део норме, зато што имамо три оде
љења петог разреда, али је то решено
на општинском нивоу. Остало је можда
још проблематично мање од пет про
цената запослених, тако да је за рум
ску општину школска година добро
почела – каже Зоран Дробац.
Он додаје да су школе углавном и
уписале ученике онако како су пла
нирале, зато и нема неких већих про
блема са запосленим просветним
радницима, односно неких већих тех
нолошких вишкова или много људи са
неиспуњеном нормом.

С. Џ.
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ХРТКОВЦИ

Асфалтирање
улица и паркинга

У

оквиру програма теку
ћег одржавање путне
инфраструктуре,
за
шта је ове године опреде
љено око 60 милион
 а дина
ра, изводе се радови на
асфалтирању путева и ули
ца како у граду, тако и сели
ма румске општине.
Тако су, на самом почетку
октобра асфалтиране, како
поједине улице, тако и пар
кинг простори у Хртковцима.
Асфалтиран је део Ули
це Цара Душана у насељу
Мокуљ, у дужини од 115
метара.
– Овај део насеља већ
дуги низ година нема сао
браћајницу и по упућеном
захтеву Савету месне зајед
нице, локална самоуправа
је одмах реаговала, тако да
је проблем житеља неко
лико кућа у том делу ули
це, решен. Асфалтира се и
саобраћајница у продужет
ку Улице 27. октобар, сле
де паркинг места испред
Дома здравља и школске
зграде, док је паркинг код
Поште завршен. Самим тим
мештани Хртковаца има
ће квалитетније услове за
живот – рекла је Владисла
ва Стаменовић, директорка
ЈПК Паркинг и инфраструк
тура.
Томислав Шимић, пред
седник Савета МЗ Хртков

Томислав Шимић и Владислава Стаменовић

ци истиче, да су власници
седам кућа у ове две улице,
једини у селу без асфал
та, тако да су сваке јесени
и зиме имали проблема са
блатом.
– Ти проблеми посто
је више од две децени
је. Локална самоуправа је
препознала овај проблем и
излази у сусрет и тим људи
ма. То значи да ћемо у селу
имати комплетно све улице
асфалтиране, свако ће има
ти до своје куће нормалан
приступ. У насељу Мокуљ
се налази и пет монтажних

кућа, које су добила избегла
лица из програма Комесари
јата, тако да и њима асфал
тирање коловоза добро
дође. Исто важи и за пар
кинг места у центру села –
каже Томислав Шимић.
– Биле су рупе и када
кише падају, имали смо
страшних проблема. Сада
ће све бити лепо, без про
блема ће моћи да пролазе и
аутомобили, као и ми пеша
ци. Биће нам лепо и ја се
посебно захваљујем локал
ној самоуправи што нам је
решила овај дугогодишњи

Љубица Гајић

проблем – рекла је Љубица
Гајић која има кућу у Улици
27. октобар.
С. Џ.

ЈП „СТАМБЕНО“

Спремни за грејну сезону

З

а грејну сезону је све
спремно.
Запослени
у ЈП „Стамбено“ су,
током лета радили ремонте
постројења, а почетком окто
бра рађене су и хладне и
топле пробе даљинског гре
јања. Како сазнајемо, током
ових проба, није било већих
притужби корисника на про
блеме везане за инсталације
и радијаторе.
ЈП „Стамбено“ греје у
граду око 1.800 стамбених
јединица и око 95.000 ква
дратних метара стамбеног

и пословног простора. Већи
на котларница, чак 78 одсто
користи мазут, а остало је
природни гас.
– Мазута има довољно,
мада је његова цена сада
око 68 динара, а подсећам,
када смо смањивали цену
грејања у априлу 2016. годи
не, тада је цена мазута по
килограму са ПДВ, била око
40 динара. Значи, цена је
отишла за 66 процената на
више, гас је у односу на про
шлу годину скупљи за 12,8
процената, а струја је ску

пља за 24,8 процената. Не
бих сада говорио о ценама,
ту је оснивач па ћемо виде
ти – каже Срђан Николић,
директор ЈП „Стамбеног“.
Ово предуз еће је у оба
вези да има залихе енерге
ната за 15 дана. Он истиче
да су залихе толике да се и
почетком овог месеца кре
нуло са грејањем, било би
енергената за цео октобар. У
новембру је план да се пову
че 200 тона мазута, што би
са постојећим количинама,
било довољно до децембра.

Срђан Николић

Раније грејне сезоне у
Руми су трајале преко 200
дана, мада званично од 15.
октобра до 15. априла има
180 грејних дана.
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Урађенановасточнајама
M

ештани
Малих
Радинаца дуги низ
година имају про
блем са одлагањем угину
ле стоке у постојећу сточну
јаму, која се налази у атару
овог села.
Наиме, проблем је био
што је та сточна јама била
мањeг капацитета, а у њу
су угинуле животиње одла
гали и житељи Жарковца,
али често је то рађено на
непрописан начин, односно
не у јаму, већ су се лешеви
угинулих животиња једно
ставно остављали на при
лазу јаме.
Сада ће овај проблем
бити решен, јер jе, поред
постојеће, изграђена нова
сточна јама за шта је сред
– Зависно од температу
ра трошимо од 1.100 до око
1.300 тона, највише у јануару
и фебруару, када се утроши
од 250 до 300 тона мазута,
јер су тада и температуре
најниже – каже Срђан Нико
лић.
Стигло је и тридесетак
захтева за искључење са
топловода, али је и било
захтева за поново укључе
ње.
Подсећамо, по законским
одредбама, званична грејна
сезона почиње 15. октобра,
изузетно, може да се поч
не раније или продужи, ако
три дана узастопце у 21 час,
температура буде нижа од
12 степени Целзијуса.
С.Џ.

ства обезбедила локална
самоуправа.
– Пре пола године посто
јећа јама је била пуна, а
затим су грађани почели
несавесно да остављају
лешеве животиња, што нам
је стварало велики про
блем. Захваљујући разуме
вању румске општине, која
је обезбедила средства за
ову нову и већу јаму, коју ће
користити и Мали Радин
ци и Жарковац, проблем
ће бити решен. Радови су
били мало продужени због
лошег времена, а док се
изводе радови, стара јама
је привремено затворе
на – каже Живко Стојко
вић, председник савета МЗ
Мали Радинци.

ЖивкоСтојковић
Поред нове, грађани ће
моћи да користе и стару
сточну јаму, која ће се оспо
собити за даље коришће
ње. Остаје само да они,

који донесу угинуле живо
тиње, да их прописно ставе
у јаму, а не да их бацају око
ло и тако угрожавају живот
ну средину, да не говоримо
о ружном призору.
– Део од летњег пута до
јаме је насут, али свака
ко имамо у плану да, кад
се следеће године отво
рити тендер за насипање
атарских путева, један од
путева, који води од Малих
Радинаца до јаме, наспемо
ризлом или каменом. Људи
углавном стоку доносе
тракторима, тако да прилаз
не представља неки про
блем, сем када дуже време
пада киша – истиче Живко
Стојковић.
С.Џ.
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Пријемзамалишане
уГрадскојкући
Т

радиционална манифе
стација Дечја недеља
одржана је и у румској
општини од 1. до 7. октобра,
а ове године је реализована
под слоганом Моје је право
да живим срећно и здраво  за
одрастање без насиља.
Ова манифестација се сва
ке године одржава у првој
недељи октобра, са циљем
да скрене пажњу јавности
на децу и младе, на дете као
носиоца права, на потребе
деце у породици, друштву и
локалној заједници, на њихо
во право да одрастају у што
бољим условима, на једнаке
шансе за развој и остварење
потенцијала.
Све румске школе поводом
ове манифестације су припре
миле пригодне програме, деца
су учествовала у разним кре
ативним радионицама, спорт
ским надметањима, а органи

АндријаНиколић

зовани су и традиционални
школски вашари.
Своју традиционалну актив
ност у овој недељи има и
Градска библиотека „Атанаси
је Стојковић“ која је 4. октобра
у Културном центру поделила
бесплатне чланске карте за
све предшколце и прваке и
коју могу да користе до краја
осмогодишњег школовања.
– Ово је девети пут да дели
мо бесплатне чланске карте и
ми смо једина општина у Срби
ји, која бесплатне чланске кар
те има за све основце. Данас
ћемо добити око 500 нових
чланова, а ову акцију можемо
да реализујемо захваљујући
подршци локалне самоупра
ве. На овај начин од малих
ногу учимо децу да читају књи
ге – каже Жељко Стојановић,
директор Градске библиотеке.
Малишанима се, у пуној,
великој сали Културног цен

тра, обратила Марија Стојче
вић, заменица председника
Општине.
– Сматрам да је ова прак
са веома добра и да је вео
ма важно децу од најранијег
периода упућивати на читање
књига и научити их да заволе
књиге. Без обзира на доступ
ност литературе на интернету,
ипак је књига оно што треба
да обележи ваше детињство
– поручила је предшколцима
и првацима Марија Стојчевић.
Први је бесплатну чланску
карту добио најмлађи нови
члан Градске библиотеке
Милош Бошковић из Добри
наца.
После поделе чланских кар
ата малишани су заиста ужи
вали у представи глумаца
београдског Пан театра, а
ове године је то била „Бајка о
рибару и рибици“.
У Дечјој недељи и представ

НајмлађичланМилошБошковић

ници локалне самоуправе у
Градској кући традиционално
уприличе дружење са најмла
ђима, предшколцима и прва
цима. То је увек прилика да
се поприча са малишанима,
чују њихове жеље, али и да се
почасте слаткишима.
Ове године, 5. октобра, са
децом, њиховим васпитачи
ма и учитељима, дружила се
Марија Стојчевић, заменица
председника Општине, Стеван
Ковачевић, председник СО
Рума и Светислав Дамјанчук,
шеф Одељења за друштвене
делатности.
– Сада почиње једно ново
поглавље у вашим животима
и схватићете, пре или касније,
да ће управо овај период бити
један од најлепших у вашим
животима. Зато се што више
дружите и уживајте, али буди
те и вредни, слушајте своје
родитеље, васпитаче и учи
теље, јер ће вас они научити
да будете добри људи, а да је
образовање нешто што ће вам
омогућити да напредујете у
животу – поручила им је Мари
ја Стојчевић.
Међу малишанима у Град
ској кући, био је и Андрија
Николић, за ову прилику обу
чен у одело са краватом. Он
је ученик првог разреда ОШ
„Вељко Дугошевић“.
– Лепо ми је баш у школи и
волим тамо да идем. Ја обожа
вам моју учитељицу, сваки пут
кад кренем кући ја је загрлим.
Ја сам тражио да ме мама
данас овако обуче – рекао нам
је Андрија.
За ову прилику малишани
су донели и поклоне у Градску
кућу, реч је о њиховим слика
ма, а малишани из вртића су
извели и краћи програм.
С.Џ.
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Турнир
за Стефана
Пријатељи и родбина, тешко повре
ђеног Румљанина Стефана Новосел
ца, организовали су турнир у малом
фудбалу са жељом да својим окупља
њем, покажу да мисле и желе што
бржи Стефанов опоравак.
Учествовало је 24 екипе са око 200
учесника, а сви су носили мајице са
Стефановим ликом и поруком „Издржи
шампион
 е“.
Подсетимо, Стефан Новоселац је
22. августа нападнут у Сутомору, где
је био на летовању са другарима, а од
јачине добијеног ударца је пао и уда
рио главом о плочник. Још увек је у
коми, мада се примећују неки знаци
побољшања његовог здравственог
стања.
Стефан је до 22. септембра био у
Клиничком центру Црне Горе, а потом
је пребачен у Клинички центар у Новом
Саду.
Игром случаја, почетком јула смо
за наше новине радили текст о зани
мању младих за професију полицајца,
где нам је један од саговорника управо
био Стефан Новоселац. Тада смо га и
фотографисали, а ево и дела текста
као подсећање на тај разговор.

Иштван Пастор у обиласку погона

М

ухтерем Арас, председница
Парламента Савезне покраји
не Баден- Виртемберг, која је
била у посети АП Војводини, са сарад
ницима и Иштван Пастор, председник
Скупштине АП Војводине посетили су
5. октобра две успешне предузетнице,
прво у Петроварадину, а потом погон
компаније „АМЦ“ у Руми и разговара
ли са сувласницом Афродитом Бајић о
женском предузетништву.
Афродита Бајић је упознала госте
са развојним путем „АМЦ – Афродит
мод колекшн“ која следеће године
пуни три деценије пословања и која се
успешно развија. Постоје две фабри
ке, у Земуну и Руми, у којој послују 12
година. У ове две фабрике ради укуп
но 140 радника, углавном су то жене.
Женска модна конфекција која излази
из погона овог познатог бренда пласи
ра се у земљи, али и региону, а у току
су и преговори за извоз у Словенију и
Немачку. Дакле, пословање се шири, а
реч је о правом породичном бизнису.
– Овде радимо у изнајмљеном про
стору, али ове године почињемо са
градњом нове фабрике у Руми, плани
рамо да се ширимо и запослимо још
радника, уводимо нове технологије,
нове линије и колекције. Задовољ
на сам јер идемо једном стабилном и
узлазном линијом. Наравно, без једног
доброг колектива ми то не би могли
постићи. У румској фабрици сада има
мо 40 запослених, али изградњом

нове фабрике планирамо ново запо
шљавање, али и рад у другој смени –
каже Афродита Бајић.
– Желели смо направити такав план
посете да не разговарамо само у кан
целарији, да нас гошћа не упозна само
кроз реченице које изговарамо, већ и
да нас види на делу. Одабрали смо
предузетнице, ово што видимо у Руми,
фасцинира енергија која ту постоји,
без обзира на услове у којима се ради.
Ово је једно здраво предузеће, сигурно
је значајно за Руми, али то је и преду
зеће са будућношћу, јер оно што смо
чули од власника, говори о томе да ће
ова фирма и даље да расте. Важно је
да гости, који нам дођу у посету виде
наше људе, јер мислим да су они наша
највећа вредност – изјавио је за наше
новине Иштван Пастор.
Гошћа из Немачке је обишла рум
ски погон и разговарала са радницама
а потом је истакла да види да се ова
фирма развија у добром правцу, иако
је тешко радити и пословати у текстил
ној индустрији.
Мухтерем Арас, председница Пар
ламента Савезне покрајине БаденВиртемберг је, у оквиру своје посете,
разговарала са Игором Мировићем,
председником Покрајинске владе, о
јачању привредне и институционалне
сарадње те немачке покрајине и АП
Војводине и истакла да ће та немач
ка регија пружити пуну подршку Србији
на путу ка Европској унији.
С. Џ.

Стефан Новоселац

„Стефан Новоселац је завршио
Пољопривредну школу, ветеринарски
смер и био је врло добар ђак.
– Свиђа ми се овај посао и знам
доста људи који се њиме баве. Они
кажу да је то добар посао и сигурно
запослење. Мислим да је боље него
ићи на факултет, па када га завршиш
нема посла. Ја бих ишао у Сремску
Каменицу, можда касније и у жандар
мерију – каже за наше новине Стефан
Новоселац“.
Ми, наравно желимо, да се ове њего
ве речи и остваре и да се Стефан што
пре опорави!

С. Џ.
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ЈАЗАК

Јесениде,дуњомоја...

Д

ванаеста по реду манифестација
под називом Јесен иде дуњо моја,
кукурузи већ су зрели, одржана је
протеклог викенда, у суботу, 6. октобра,
у Јаску. Падинама Фрушке горе дале
ко се ширио мирис дуња, али и доброг
свињског паприкаша који се крчкао уз
звуке тамбуре.
Манифестацију је свечано отво
рио Стеван Казимировић, председ
ник Општине Ириг, која је, заједно са
Месном заједницом Јазак и локалним
удружењем жена, њен организатор.
– Када дође јесен, када кренемо
са нашим манифестацијама, сваког
викенда смо у другом месту. Ово је пре
зентација наших села. Јазак већ двана
ести пут организује ову манифестацију,
којом ово село показује свој квалитет
и оно што поседује. Сва наша села

теже развоју туризма. Нека мало брже,
нека спорије, али се надам да ће се за
пар година пољопривреда, воћарство,
виноградарство и туризам уклопити и
да ћемо моћи да покажемо шта имамо
на јужним падинама Фрушке горе. Сва
ког викенда можемо да прикажемо по
једно наше село, да се окупе комшије
и њихови гости из других места и да
се друже – изјавио је Стеван Казими
ровић.
Својим обраћањем присутнима, уго
дан дан и лепо дружење пожелели су
председник Савета месне заједнице
Бранко Грујић и председница Удруже
ња жена Јазак Бранислава Младено
вић, који су потом положили венце на
спомен обележје палим борцима у Дру
гом светском рату.
Штандови удружења жена увек су

ВРТИЋУКРУШЕДОЛСЕЛУ

Учионица
наотвореном

Е

колошким активности
ма се веома радо баве
и васпитачи и деца ДУ
„Дечија радост“ у Иригу.
Активни учесници и партне
ри у овим еколошким актив
ностима су им родитељи и
локална заједница.
–
Интересовање
деце
доприноси томе да унапређу
јемо њихову еколошку свест,
како у оквиру редовних актив
ности, тако и кроз учешће у
Међународном програму Еко
школе – објашњава директор

ка Јелена Видановић.
Објекат „Вила“ у Врднику
је од новембра 2016. године,
прва предшколскаустанова у
Срему, али и Војводини, која
је постала носилац Зелене
заставе. Подручно одељење
у Крушедолу је од октобра
прошле године, стекло статус
Екошколе и постало носи
лац Зелене заставе. Такође,
од септембра 2017. године
и објекат „Чаролија“ у Иригу
реализује активности у окви
ру наведеног програма, а за

УчионицанаотвореномуКрушедолу

статус је аплицирано у авгу
сту ове године.
За учешће у програму
Велики лов на биљку, под
ручно одељење у Крушедолу
је награђено новачном награ

дом. Захваљујући тој награ
ди, сарадњи са родитељима,
кроз донацију и учешће уста
нове, постављена је за децу
Учионица на отвореном.
С.Џ.
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СтеванКазимировић

карактеристични за овакве манифеста
ције, а за једним од најшаренијих седе
ле су жене из Удружења жена Беше
новке из Бешенова.
– Увек смо за акцију. Где год треба да
се иде, ми се радо одазовемо. У Беше
нову дуња није толико родила, али код
једне наше чланице увек има лепих.
Данас имамо у понуди старинске кола
че, а овај пут смо више окренуте сре
мачком шпајзу. Имамо ајвар, шарену
салату, цвеклу, краставце, џем, али и
компот од дуња. Прави сремачки шпајз
– рекла је Душанка Сувајџић, председ
ница Удружења Бешеновке.
Манифестација није могла да протек
не ни без локалних ловаца, који су ове
године кували велику количину котлића
за госте.
– Организовали смо се и ишли у лов
са колегама из суседних села. Свиње
су се овај пут извукле, лукавије су од
нас. Сада их мање и има јер је родио
жир и оне иду у шуму. Меса има од ста
ре славе, а котлић кувамо пола за нас,
пола за госте, а када се поједе котлић
идемо на славље – каже председ
ник Ловачког друштва Фазан из Јаска
Борислав Грујић.
Котлић су кували и они млађи, а међу
њима је и друштво Бранислава Утвића.

– Кувамо већ пар година за редом. То
је прилика да ово село живне, пошто се
овде ретко шта дешава. То нам дође,
отприлике, као журка – каже деветнае
стогодишњи Бранислав Утвић.
У оквиру манифестације, у просто
ријама Месне заједнице, већ тради
ционално, оргнаизована је и ликовна
колонија.
– Пре дванаест година први пут смо
организовали и ликовну колонију, и ове
слике су настале у низу година од 2006.
године до данас. На колонији углавном
учествују академски сликари, и уз њих,
неколико нас из окружења, аматера –
рекла је Весна Радојчић, председница
Центра за развој ликовне уметности
Јазак, истакавши значај приближавања
уметности и културних садржаја локал
ном становништву.
И ова манифестација није могла
да прође без различитих такмичења,
попут плеса са дуњом и брзог круњења
кукуруза, а ту су, поред тамбурашких
оркестара, били и представници фол
клорних ансамбала, међу којима су се
највише истакли они најмлађи. Друже
ње је трајало до вечерњих часова, када
је за све присутне уприличен и наступ
Драгице Радосављевић Цакане.
Н.Милошевић

ДЕЧЈАНЕДЕЉА

Одржанебројнеактивности

П

оводом Дечје недеље, која
је реализована под слога
ном „Имам право да живим
срећно и здраво“ васпитачи ДУ
Дечија радост Ириг су за децу
организовали разнолике и бројне
активности.
Почетак Дечје недеље обеле
жила је Конвенција о правима
детета, а потом и остале актив
ности: представа за децу, спорт
ске активности деце и родитеља,
дечија пијацапродаја колача,
дружење са песницима, посета
сеоском домаћинству и Српској
читаоници, активност „Деца
деци“, дружење са родитељима,
музичке и ликовне активности

у Винској улици, активности у
сарадњи са основним школама.
Дечја недеља је завршена при
јемом код председника Општине
Стевана Казимировића.
Пријем предшколаца уприли
чен је у свечаној сали Општине,
а поред председника, децу су
поздравили заменик председ
ника Миодраг Бебић, начелни
ца Општинске управе Оливера
Филиповић Протић, а, уз остале
запослене, деца су имала при
лику да обиђу општинску зграду
и тако се упознају са просторија
ма у којима је смештена локална
самоуправа.
С.Џ.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Реконструкција зграде суда
Ч
ланови
Општинског
већа утврдили су пред
лог Одлуке о ребалан
су буџета општине Инђија за
текућу годину на 78. седници
одржаној у четвртак, 4. окто
бра. У питању је трећи реба
ланс буџета од почетка годи
не, а како је истакла Бранка
Наић, начелница Одељења
за финансије, било је нео
пходно извршити још један
ребаланс како би се реализо
вали одређени пројекти, који
су од значаја за ту сремску
општину. У односу на прет
ходни, буџет је умањен за
472. 636. 044 динара.
- Оно што бих поменула
као значајне позиције увр
штене у буџет општине, јесте
пројекат за реконструкцију
зграде суда у Инђији, изград
ња трим-стазе у Лејама и
дефинисање нових катего
рија у вези са локацијом 15 у
индустријској зони - истакла
је Наић и додала:
- Ребалансом је такође
предвиђено да се одређени
пројекти пренесу у наредну
буџетску годину, а реч је о
објекту нове спортске хале,
односно њеном партерном
уређењу као и завршетку
комплетног пројекта.
Начелница Одељења за
финансије навела је да ће
се овај пројекат пренети у
наредну буџетску годину,
због средстава која се оче
кују од виших нивоа вла
сти. Након овог ребаланса,
буџет општине Инђија изно
си 5,049.070.000 динара и
постоје индиције да ће до
краја године бити урађен
још један, четврти ребаланс
буџета за текућу годину.
Како је навела начелница
за финансије, у оквиру буџе
та постоји одређени суфицит

Седница Општинског већа у Инђији

из 2017. године и нераспоре
ђени вишак прихода из прет
ходних година.
- Износ суфицита за 2017.
годину износи 166.510.878,75
динара, а нераспоређени
вишкови из претходних годи
на износе 205.108.786,10
динара што у збиру изно
си 371.619. 664,85 динара каже Наић и додаје да је то
веома битна ставка, јер се
уграђује као посебан извор

финансирања везан за суфи
цит и вишкове из претходних
година.
- С обзиром, да ми посе
дујемо наменске категорије
где можемо да распоредимо
та средства, ми смо изврши
ли расподелу на јавни ред и
безбедност, на животну сре
дину и утрошене трансфе
ре из претходних година и
приходе од давања у закуп
пољопривредног земљишта.

Утврђен број и висина
Октобарских награда
Инђијски већници су на
последњој седници утврди
ли број и висину Октобар
ских награда за 2018. годи
ну. Према речима начелни
це финансија Бранке Наић и
ове године привредним дру
штвима и појединцима биће
додељене награде, које се
састоје од плакете и новча
ног износа од 50 хиљада

динара. Као и претходних
година биће уручено укупно
пет Октобарских награда.
Подс ет им о,
Октобарс ка
награда је највише призна
ње које се додељује на
територији Општине Инђија,
поводом обележавања Дана
града и Дана ослобођења
Инђије од окупаторских сна
га, 22. октобра.

То значи да ми ова средства
можемо користити за плаћа
ње обавеза по свим дефини
саним уговореним пројекти
ма у оквиру наших садржаја
буџета - објашњава на крају
начелница Наић и каже да
поменута средства стоје на
општинском рачуну али се не
користе, с обзиром да имају
своју намену.
На 78. седници Општин
ског већа у Инђији, поред
ребаланса буџета, утврђена
је и Стратегија управљања
ризицима општине Инђија за
период 2018-2021. године.
- Стратегија управљања
ризицима представља стра
тешки документ, који упот
пуњује даљи развој система
финансијског управљања и
контроле и има за циљ да
се у локалној управи, јавним
предузећима и установама,
уведе пракса управљања
ризицима и успостави оквир,
којим ће се и у будућем пери
оду развијати сам процес
управљања - рекла је Наић.
М. Ђ.

ИНЂИЈА

Расподела пензионерских картица

П

рошле недеље, настављена је
расподела пензионерских картица
по селима инђијске општине, па су
тако најстарији суграђани у Новим Кар
ловцима могли да подигну своје легити
мације у среду, 3. октобра у Дому културе
од 10 до 15 часова. У Новом Сланкаме
ну, подела је извршена у петак у месној
заједници, а у Старом Сланкамену истог
дана, али од 13 до 15 часова у просто
ријама месне заједнице. Како су поручи
ли из Општине Инђија, подела картица у

осталим местима вршиће се сукцесив
но и пензионери ће бити благовремено
обавештени. У случају, да пензион
 ери из
наведених места не преузму своје кар
тице у најављеним терминима, то могу
учинити сваког радног дана од осам до
15 часова у просторијама ПИО фонда у
Инђији.
Подсетимо да се пензион
 ерском
картицом доказује статус корисника и
омогућава се, да на законит, сигуран
и валидан начин, пензионери доказују

свој статус, уз лични идентификациони
документ. Фонд ПИО израђује картице
за све пензион
 ере, који су право на пен
зију стекли у Републици Србији. Такође,
обезбеђена је заштита података о лично
сти, јер је на картици истакнуто само име
и презиме корисника. Осим доказивања
свог статуса, пензионери овом картицом
остварују све привилегије, које им омо
гућава локална самоуправа, као што су
бесплатни јавни градски превоз, попусти
за Градски базен и друго.
М. Ђ.
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Пријем за ђаке у згради Општине

У

оквиру
обележавања
Дечје
недеље, у инђијској општини
организован је низ различитих
активности. Од приредби до разли
читих предавања у основним и сред
њим школама, деца су била у центру
пажње и њихов глас се далеко чуо.
Представници Општине Инђија су,
традиционално, угостили децу и про
фесоре из свих основних и средњих
школа у згради локалне самоуправе у
петак, 5. октобра. Мишљења, захтеве
и проблеме са којима се сусрећу уче
ници саслушала је заменица председ
ника Општине Драгана Радиновић и
том приликом од деце добила и сим
боличне поклоне.
Ана Станковић, ученица седмог раз
реда Основне школе „Бранко Радиче
вић“ из Марадика, предложила је да се
окрече зидови њихове школе као и да
се уклоне недолични графити. Са дру
ге стране Невена Бабић, која похађа
припремну групу у Предшколској уста
нови „Бошко Буха“ захвалила се заме
ници председника на лепом пријему,
а она и њен друг Теодор Радуљица,
рецитовали су песму коју си припре
мили поводом Дечје недеље. Деца из
инђијских основних школа имала су и
те како добре предлоге, са чим се сло
жила и заменица председника општи
не Инђија Драгана Радиновић.
– Сваког октобра се радујемо Деч
јој недељи, јер знамо да нам у госте
долазе наши најмлађи суграђани са
креативним и корисним предлозима –
истакла је Радиновић и додала да све

Пријем ђака поводом Дечије недеље

што локална самоуправа ради за нај
млађе становнике те сремске општи
не.
– Од реконструкција школа, сређи
вања фискултурних сала, реконструк
ције вртића...све је то због њих, јер ће
сутра и они одрасти и бринути о некој
другој деци – рекла је заменица пред
седника општине Инђија.

Подсетићемо, Општина Инђија је
ове године спровела обимне радове у
свим школама и објектима вртића како
би се деци обезбедили бољи услови
за боравак и учење.
На крају свечаности, предшколци
ма и ученицима, подељени су поклонпакети које је за њих припремила
локална самоуправа.
М. Ђ.

СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА

Нов кров над главом

С

танари неусловне зграде у
Железничкој улици број 8 у
Инђији, добили су нови кров
над главом. После деценија чека
ња, неколико породица пресељено је
на нове локације. Одељење за дру
штвене делатности општине Инђија
19. септембра је поднело предлог за
покретање хитног поступка за призна
вање права на нужни смештај лица,
Одељењу за урбанизам, комуналностамбене послове и заштиту животне
средине.
-У предлогу је наведено да је реше
њем Општинске управе Инђија, Оде
љења за инспекцијске послове, Гра
ђевинске инспекције од 27.09.2013.
године забрањено Општини Инђија
коришћење стамбене зграде у улици
Железничкој број 8, у којој бесправ
но живи седам домаћинстава, као и

да је у току 2018. године дошло до
даљег руинирања целе стамбене
зграде о чему је Одељење за инспек
цијске послове, Грађевинска инспек
ција сачинила записник дана 21.
маја 2018. године - истакла је Тијана
Дошен, начелница Одељења за урба
низам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине.
Како начелница наводи, Одељење
за друштвене делатности је предло
жило да се изврши исељење и обез
беди нужни смештај за седам породи
ца.
- У свом предлогу Одељење за дру
штвене делатности је дало списак
лица са наведене адресе по дома
ћинствима, са предлогом стамбених
јединица у којима ће бити обезбеђен
нужни смештај и начин расподеле каже Дошен и додаје да је у складу са

чланом Закона о планирању и изград
њи, регулисано питање уклањања
објеката који представљају непосред
ну опасност за живот и здравље људи,
за суседне објекте и за безбедност
саобраћаја, и истим чланом је, између
осталог, прописана обавеза решава
ње питања смештаја корисника објек
та, односно обезбеђивање нужног
смештаја.
Нужни смештај за станаре стамбе
не зграде у Улици Железничка број
8 обезбеђен је на период од годину
дана, при чему су корисници у оба
вези да за време коришћења нужног
смештаја, плаћају све трошкове кори
шћења стана (струју, воду, одношење
смећа, грејање и остале комуналије).
Пресељења су извршена 20. и 21.
септембра 2018. године у општинске
социјалне станове у Инђији.
М. Ђ.

Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“  реализован уз финансијску подршку општине Инђија
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ЂОРЂЕ РАДИНОВИЋ У ГРЧКОЈ

Стогодишњица пробоја
Солунског фронта
С
ептембар ове 2018.
године остаће забеле
жен по великом јубилеју
од значаја за Републику Срби
ју, који је на највишем држав
ном нивоу обележен на остр
ву Крфу у Грчкој, поводом 100
година од пробоја Солунског
фронта. Централни комемо
ративни скуп поводом сећања
на велики историјски моме
нат, одржан је крајем месеца
на неколико локација, прво на
острву Виду, а затим и на срп
ском војничком гробљу Зејтин
лик, уз присуство званичника
из Републике Србије и земаља
савезница, као и више хиљада
грађана, поштовалаца и пото
мака витешких Солунаца.
Обележавању стогодишњи
це једног од најславнијих тре
нутака српске историје, који
се у свету памти као симбол
велике храбрости и пожр
твованости српског народа,
и победе силе Антанте над
силама Осовине, најлепше
се виде на Крфу и са Крфа.
Та јунаштва и пожртвованост
и данас надахњују, опомињу
на љубав према Отаџбини и
роду, сабирају потомке, а два
народа упућују једне на друге.
Поред председника Општи
не Стара Пазова Ђорђа
Радиновића, великом јубиле
ју, који је садржао више зва
ничних догађаја, у име Репу
блике Србије свечаностима
су присуствовали изасланик
председника Србије Никола
Селаковић, министар одбра
не Александар Вулин, градо
начелник Новог Сада Милош
Вучевић, уз представнике
других пријатељских земаља,
попут представника Владе
Француске и грчког председ
ника Женевијев Даријесек и
Мариа Коља Царуха. Посебан
печат обележавању јубилеја
дала је делегација ФК Црве
на Звезда која је у предвечер
је јубилеја, после 102 године
одиграла фудбалску утакмицу
на Крфу између Срба и Грка
Крфљана, која се симболички
наслања на утакмицу, коју су
одиграли наши преци на Вели
ки Четвртак 1916. године.
У писању нове истори
је братских односа Срба и
Крфљана,
свој
допринос
дале су легенде нашег фуд
бала, Душан Савић, Влади
мир Петровић Пижон, Милош
Шестић, Јован Куле Аћимовић

Председник Радиновић у Грчкој

и многи други. Идеја за овај
мини спортски, али и историј
ски битан догађај, потекла је
управо из заједничког залага
ња председника Ђорђа Ради
новића, његових пријатеља
фудбалских асова, ветерана
ФК Црвене Звезде и Патри
јаршије Српске Православне
Цркве, која је ту на крфском
тлу годинама уназад, са најбо
љим ђацима из Србије и реги
она, присутна путем пројекта
Стопама наших предака.
У петак, 28. септембра, у
присуству више хиљада људи,
одржана је централна цере
монија на острву Виду. Након
специјалног изасланика пред

седника Србије Николе Села
ковића, министра одбране
Александра Вулина, градона
челника Новог Сада Милоша
Вучевића, венце од ловоровог
листа, на одар страдалим пре
цима чије су кости похрањене
у споменкостурници, поло
жили су председник општине
Стара Пазова са сарадници
ма, затим у име ФК Црвена
Звезда Дуле Савић, Владимир
Петровић Пижон, Јован Куле
Аћимовић. Прецима су се
почашћу одужили и представ
ници Српске Патријаршије.
После острва Видо сви при
сутни су испловили на три
брода упутивши се ка Плавој

Ђорђе Радиновић и Милош Шестић

гробници, у којој је сахрање
но преко 10.000 српских вој
ника, где су такође положени
венци. Ова велика делегација
из Србије посетила је још спо
меник Гвозденом пуку Морав
ске дивизије у Като Коракиа
ни, спомен–обележје Дринске
дивизије у Агиос Матеосу и
луку Гувија где се искрцавала
српска војска од фебруара до
априла 1916. године.
Говори званичника били су
срдачни, са освртима на осве
дочено вековно пријатељство
два народа.
– Пружена рука Србије сто
ји и данас као и 1918. године.
Као и пре 100 година, не жели
мо да имамо непријатеље већ
да градимо пријатељства.
Налазимо се на једној од нај
већих светиња које Србија има
- на српском војничком гробљу
на Зејтинлику - месту где 7.441
српски јунак за слободу почи
ва заједно са својим савезнич
ким саборцима, поручио је
Никола Селаковић, генерални
секретар председника Репу
блике Србије.
У суботу, 29. септембра одр
жан је и свечани део програма
јубилеја на српском-војнич
ком гробље на Зејтинлику у
Солуну где се налазе гробови
српских, француских, итали
јанских, енглеских и руских
војника погинулих у борбама
и пробоју Солунског фронта у
Првом светском рату. Градо
начелник Новог Сада Милош
Вучевић овом приликом на Зеј
тинлику, нагласио да је управо
тај велики јубилеј увод у ско
рашње обележавање века од
присаједињења Влашке, Бана
та, Барање и Срема, Србији.
Грађане који су, од раног
јутра, пристизали из свих
делова Грчке, као и из Србије
и Републике Српске, на капији
је дочекивао надалеко позна
ти, чувар Зејтнилика, деда
Ђорђе Михаиловић.
Пробој Солунског фронта
почео је у зору 14. септембра
1918. године, и резултат те
операције били су капитула
ција Бугарске, Аустро-Угарске
и Немачке, ослобођење Срби
је, прелазак српске војске у
прекодринске крајеве и ства
рање Краљевине Срба, Хрва
та и Словенаца, заједничке
државе јужних Словена, која
је проглашена у Београду 1.
децембра 1918. године.
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ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ“

Обележен дан школе

пут у циљу очувања успомене на долазак
првих колониста у Срем, а као и сваке годи
не, манифестација је свечано затворена уз
игру и песму новопазовачких културноуметничких друштава Младост и „Свети
Сава“ са гостима.

КОНКУРС

Награде за
ромске ученике

Старопазовачка Основна школа „Симеон
Араницки“, најмлађа школа у овом месту,
обележила је Дан школе уз пригодан про
грам и доделу захвалница присутним
сарадницима и представницима јавних
предузећа, а догађају су присуствовали и
представници Покрајинске владе. Дан
Основне школе „Симеон Араницки“, 1.
октобар, али и почетак Дечје недеље, обе
лежени су свечаношћу као осврт на пуних
девет година рада школе, која је ушла у
своју десетогодишњицу од оснивања.
Шта је све урађено кроз 10 година прика
зао је кратак спот који су спремили ученици
са својим наставницима. Надоградња шко
ле поткровљем како би се настава одвија
ла у једној смени, али и еко учионица, само
су део планова за скорију будућност. Број
ни пројекти уз помоћ покрајинских и репу
бличких средстава ову школу сврставају у
ред најсавременијих у општини. Дигитал
на учионица пројекат је који се спроводи од
ове школске године, али и многи други.
Најмлађа старопазовачка школа рађена је
по свим европским стандардима од безбед
ности до опремљености, а буџетска сред
ства грађана посредством локалне самоу
праве уложена су на прави начин. Наставу
у овој основној школи похађа 530 ученика у
24 одељења.

НОВА ПАЗОВА

Ко смо, одакле смо
Манифестација Дани досељеника тради
ционално се обележава у Новој Пазови у
част свих оних који су се овде доселили
након Другог светског рата. Овогодишња
манифестација састојала се из књижевне
вечери на којој је магистар Гордана Бејаро
вић представила своју студију Ко смо, ода
кле смо и концерата Куд-а Младости и
Окуд-а Свети Сава са гостујућим културно
уметничким друштвима из Приједора и
Руменке
Тема поменуте књиге су четири породи
це: Беара, Стрижак, Новаковић и Козлица
које су се у Нову Пазову доселиле из околи
не Сплита. Ауторка је узела своју породицу
за истраживачки рад који је трајао две и по
године, али они су представници и свих
других породица који су се настанили у
Новој Пазови, јер су приче свих досељени
ка сличне. Мотив за писање, како каже,
извире из чисте радозналости и жеље да
се очува сећање на претке, а овај родослов
своје породице гледа као основу коју ће
њени рођаци моћи да допуњују и шире.
Дани досељеника одржавају се већ шести
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спорта и Спорт специјал, реализовао је
преносе бројних спортских догађаја. Пре
минуо је услед изненадне болести у 60.
години живота.

ШКОЛСТВО

Повећање
безбедности ученика

До 24. октобра отворен је позив за доде
лу двадесет награда од по 12.000 динара
који ће бити додељени најбољим ромским
ученицима са територије општине Стара
Пазова. Право на награду имају сви учени
ци од прве до четврте године средње шко
ле, који су у претходној школској години
остварили просек најмање 3,00. Потребно
је да имају пребивалиште на територији

ове општине и да су у овој школској години
уписани по први пут као редовни ученици.
Прикупљена документација подноси се у
општини, а детаљније информације могу се
пронаћи на званичном сајту општине Стара
Пазова у одељку Јавни позиви и конкурси.

БЕЛА ЗГРАДА

Комеморација за
Драгана Бурсаћа
Комеморација поводом смрти новинара
Драгана Бурсаћа одржана је у Свечаној
сали Беле зграде у Старој Пазови уз прису
ство чланова његове породице, колега,
спортиста и представника локалне самоу
праве. Минутом ћутања почео је комемора
тивни скуп на којем су колеге и спортски
радници истакли да га памте као врхунског
професионалца у потпуности посвећеног
послу са изразито објективним ставовима.
– Бурсаћ је био новинар чије текстове
није требало проверавати, а хируршки пре
цизно и непогрешиво сведочење спортских
догађаја његов су синоним, истак ао је
директор РТВ Стара Пазова Милош Лазић.
Своје спортско знање несебично је пре
носио на млађе колеге. Спортски хроничар
али и вансеријски човек, како кажу његови
пријатељи. Стара Пазова изгубила је чове
ка који је најзаслужнији за одржавање тра
диције додељивања престижне награде
Спортиста године општине Стара Пазова.
Бурсаћ је рођен у Крњешевцима, након
Гимназије завршио је Факултет политичких
наука у Београду. Професионално се бавио
спортским новинарством на радију, а касни
је и на РТВ Стара Пазова више од 30 годи
на. Био је аутор и водитељ емисија Легенде

Оба вртића, свих 10 основних и три сред
ње школе на територији општине Стара
Пазова упутиле су апел да се због покушаја
отмице ученика у оближњим местима пре
поручују додатне мере у циљу безбедности
деце на путу од куће до школе и обрнуто.
Надлежни апелују да родитељи млађих
ученика у складу са својим могућностима
доводе и одводе децу у школу, а да стари
ји ученици не иду сами, већ у групама, не
причају са непознатима и не приближавају
се сумњивим возилима. Апел је мера коју је
Покрајински секретаријат за образовање
наложио као хитну свим просветним
инспекцијама широм Војводине у циљу
повећења контроле мера безбедности у
свим образовним установама а поводом
покушаја отмице у појединим местима.
Подсетимо, од почетка ове године према
подацима полиције нестало је близу 500
деце.

БИБЛИОТЕКА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Бесплатне
чланске карте

Поводом дечје недеље, деци из пред
школске установе Полетарац, Народна
библиотека „Доситеј Обрадовић” делила је
бесплатне чланске карте. Бесплатно учла
њење предшколаца у библиотеку за време
дечије недеље традиција је која се одвија
већ годинама уназад, а циљ је да се од нај
ранијег узраста створи навика читања код
деце. Дневно библиотеку посете две до три
групе предшколаца, а ове године биће
учлањено преко две стотине деце.

Пројекат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.
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ШИД: ПРИЈЕМ ДЕЦЕ КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Питања за председника

Председник са децом

Б

ројним манифестацијама и у
Шиду је, у периоду од 1. до 7.
октобра, обележена Дечја неде
ља. Оно што поред бројних приред
би, радионица и дружења, обележава
овај догађај је и пријем код председни
ка општине. Деца узраста од вртића,
па до средње школе, присуствовали
су у среду, 3. октобра у сали Скупшти
не општине, традиционалном пријему
код председника општине Предрага
Вуковића. Оно што карактерише ове

сусрете су питања, која деца поста
вљају првом човеку општине. У опу
штеној атмосфери сви су имали пита
ње за које су сматрали да заслужују
и прави одговор. Најстарији су имали
питања која се односе на финанси
рање карти за превоз ученика-путни
ка, да ли постоји могућност рефун
дирања, како организовати завршни
матурски плес, који се годинама орга
низује у неким другим градовима, про
блем грејања, како у школама тако и

УРЕЂЕЊЕ КОРИТА КАНАЛА ШИДИНА

у спортској хали у Шиду, до питања
које се односило на самог председ
ника, његово образовање и чиме се
бавио пре него што је почео да оба
вља функцију председника општине.
На сва питања ученици су добили
одговор, а као знак пажње, председ
ник је добио и симболичне поклоне.
Предраг Вуковић је после сусрета са
децом изјавио:
– Ово је Дечја недеља, која се обе
лежава и код нас, као и у свету и деци

Чист поток, чист град

Ш

ид, без канала (потока) Шидине
не би био потпун. Симбол Шида,
о коме ни старији баш не знају
појединости, крајем овог лета је добио
нови изглед. Готово у центру Шида, про
теже се Шидина у дужини од три киломе
тра. Шиђани су навикли да коментаришу
како је поток запуштен, тј. његово кори
то, друге је баш било брига и бацали су
разноразне ствари у њега и нико по том
питању није остао равнодушан. Слив
потока Шидине налази се у крајњем
западном делу Срема и целом својом
дужином припада општини Шид. Изви
ре на падинама Фрушке Горе, северно
од насељеног места Љуба, а улива се у
реку Босут код Вишњићева. Укупна дужи
на потока је 40 километара, а површина
слива 79 километара квадратних. И тако
живе Шиђани са Шидином, а тако мало
воде бригу како га и сачувати. Годинама
се водила кампања, да се више бриге
посвети овом потоку и то посебно у делу
који је урбан, а баш ти урбани суграђани
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НОВА ОПРЕМА ЗА ВАТРОГАСЦЕ

Улагање у
безбедност грађана

Валерија Ходач

треба посветити 365 дана у години.
Прошле и ове године смо обновили
три школе, а то ћемо наставити и у
будућности да нашој деци обезбедимо
што лепше и безбрижније одрастање.
За Валерију Ходач, ученицу Технич
ке школе „Никола Тесла” је посебно
био занимљивим овај пријем.
– Први пут присуствујем оваквом
догађају и заиста ми је интересантан.
До сада нисам ни видела председни
ка општине. Лепа је ово прилика коју
можемо да искористимо и нешто про
менимо, а овај сусрет са наше дечје
стране је велика ствар.
Овогодишњи слоган Дечје недеље
је Моје је право да живим срећно и
здраво. Иначе, ова манифестација се
одржава прве недеље у октобру, како
би се скренула пажња на децу и мла
де и њихова права, како би се ство
рили услови за њихово одрастање у
најбољим могућим условима.
Д. Попов
највише су се огрешили о Шидину. Баца
ли су у корито овог потока све што им је
у кући сметало, од кеса са смећем, до
апарата беле технике. И увек кад се уре
ди и очисти Шидина, вербално се одре
димо „како је све то непримерно, ружно”
и да ће после бити боље, а увек се иста
прича понавља. У плану и програму
рада Месне заједнице Шид, утврђено
је, а ових дана и спроведено чишћење
и уређење корита Шидине. Председник
Месне заједнице Шид др Крсто Куреш је
рекао: – Издвојено је 495.000 динара за
ове радове. До сада је уређено око 450
метара, а остало је још 150 метара кори
та да се уреди. Према плану, биће поста
вљене и нове клупе на бетонираном про
стору око спортске хале. Наравно, клупе
су биле постављене и раније, али су их
вандали покидали. И тако у круг. Месна
заједница се труди да животни простор у
граду на неки начин оплемени, а нарав
но има и оних других, који ће поново сме
ће бацати у поток и оних, који ће поново
покушати да сав труд људи у локалној
самоуправи пониште својим вандалским
понашањем.
Уређењем Шидине највише су задо
вољни грађани, који живе у непосредној
близини потока.
Д. Попов

Нова опрема за ватрогасну јединицу

П

редседник општине Пећинци
мр Жељко Трбовић уручио је 3.
октобра Професионалној ватро
гасно-спасилачкој јединици у Пећин
цима нову опрему за гашење пожара
вредну 340.000 динара, чију куповину
је финансирала пећиначка локална
самоуправа. Опрему је у име ватро
гасне јединице примио начелник Оде
љења за ванредне ситуац
 ије у Срем
ској Митровици Стеван Пејић, заједно
са командиром пећиначких ватрогаса
ца Миланом Станићем.
Пејић је том приликом рекао да је
опрема коју користе ватрогасци спа
сиоци, због великог дијапазона интер
венција у којима учествују, изложена
радикалним утицајима попут високих
температура, притисака и физичких
оштећења, те да је због тога неопх од
но да буде квалитетна, а самим тим и
скупа.
– Министарство унутрашњих посло
ва нас редовно, према унапред напра
вљеном плану снабдева опремом, али
због тешких услова рада опрема се
оштећује и увек је треба занављати.
Права је благодат када имате локал
ну самоуправу која препознаје потре
бу да се улаже у набавку опреме, јер
то је улагање у безбедност грађана и
њихове имовине. Јединица у Пећинци
ма спада у једну од мањих у Сремском
управном округу, а прошле године је
била трећа по броју интервенција, што
је представљало велико опетереће
ње и за људе и за опрему. Пећинач

ка јединица је изузетно добра, чине је
релативно млади људи, сличних годи
на, који се одлично слажу, а истакао
бих и лидерство командира Милана
Станића – рекао је Пејић.
Председник Трбовић је нагласио
да је улагање у ватрогасну јединицу,
заправо улагање у безбедност станов
ника општине, јер ватрогасци спаша
вају људске животе и имовину грађа
на.
– Поред тога, пећиначки ватрогасци
су задужени и за безбедност инду
стријске зоне у Шимановцима и у пер
спективи за безбедност индустријске
зоне Сибач, чији је развој сада већ
известан. Знамо колико је тежак и
одговоран посао који обављају и зато
је локална самоуправа увек спремна
да помогне да буду боље опремљени
и још ефикаснији у интервенцијама,
јер на тај начин повећавамо безбед
ност житеља наше општине и њихове
имовине – нагласио је Трбовић.
Пећиначка локална самоуправа је
ватрогасно спасилачкој јединици ово
га пута донирала апарате за гашење
пожара са прахом, ватрогасна цре
ва, напртњаче и метларице за гаше
ње пољских пожара, међумешалицу
за стварање пене, разделницу која
дели воду са главног црева на више
мањих млазева, две млазнице којима
се регулише облик млаза и хидрант
ски наставак који служи за пуњење
ватрогасних возила водом са подзем
них хидраната.
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МЕРЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ

Помоћ за новорођенчад

У

петак, 5. октобра, пред
седник општине Пећин
ци мр Жељко Трбовић и
начелница Одељења за дру
штвене делатности општинске
управе Општине Пећинци Сне
жана Гагић су уручили једнократ
ни новчани додатак породицама
које су пријавиле новорођенчад
у периоду од 12. маја до 30. сеп
тембра ове године.
Помоћ у износу од 40.000
динара добиле су 72 породице
са приновом у општини Пећин
ци, а према речима председни
ка Општине мр Жељка Трбови
ћа, ово је само једна од мера
подршке породици које приме
њује пећиначка локална самоу
права.
– Поносан сам што сам у при
лици да вам уручим овај скро
ман поклон. Свесни смо да
родитељима није лако и зато
се Општина Пећинци труди да
води рачуна о сваком детету и
да помогне сваком родитељу
– од самог рођења, преко врти
ћа и школовања до запослења.
Желимо да ове бебе једног дана
постану вредни људи и да оста
ну у нашој општини, па у том
смеру и развијамо нашу инду
стријску зону у Шимановцима,
а ево отварамо и зону у Пећин

Уручење једнократне помоћи породици
цима. Ми смо ту да помогнемо
колико год можемо, као и Влада
Републике Србије која је почела
са применом значајних мера за
подстицање рађања, јер не сме
мо дозволити да негативан при
родни прираштај постане тренд.
Ја вам честитам и желим вам
да осетите радост вишечлане
породице, јер и сам сам отац
троје деце и то тројки. Надам
се да се наредне године види
мо на овом истом месту истим

поводом – рекао је председник
Трбовић.
Општина Пећинци финанси
ра боравак једног детета у врти
ћу породицама са близанцима,
као и боравак трећег и четвр
тог детета у породици. Ученике
генерације награђује са 30.000,
а носиоц
 е Вукове дипломе са
30.000 динара. Ученике који су
остварили успехе на школским
такмичењима награђује екс
курзијом. Регресира трошкове

превоза средњошколцима и
студентима, а најуспешније сту
денте и стипендира. Ученике
који постигну најбоље резулта
те у учењу и у школском спор
ту награђује бесплатним лето
вањем. За све заинтересоване
ученике сваког лета организује
бесплатну школу пливања, а
улаз на пећиначке базене је за
ученике који постигну одличан
успех бесплатан током целе
купалишне сезоне.

ДОЊИ ТОВАРНИК

Мотиви ловачког дома у акварелу

У

четвртак, 4. октобра, у дворишту ловач
ког дома у Доњем Товарнику одржана
је дечја ликовна колонија под мотом
Радост живота, на којој су учествовали
основци из све три основне школе са тери
торије пећиначке општине, као корисници
услуга Дневног боравка за децу и младе са
сметњама у развоју из Суботишта. Четрде
сет двоје талентоване деце су радост живота
приказали на својим радовима, осликавајући
мотиве из дворишта ловачког дома.
Малишанима из целе пећиначке општи
не домаћини су били председник Ловачког
друштва Доњи Товарник Милорад Пантић и
председник Савета Месне заједнице Милан

Детаљ са колоније

Алексић, који су ученике почастили сокови
ма и слаткишима. Милорад Пантић је након
дружења са основцима рекао да су они сво
јим присуством украсили здање товарничког
ловачког дома.
– Велико задовољство нам је било да се
дружимо са децом која су показала изузетан
труд и креативност у сликању мотива упра
во нашег ловачког дома. Њихови урамљени
радови, које ће поклонити ловцима, биће
изложени у нашем ловачком дому и красити
га до следеће ликовне колоније – изјавио је
Пантић.
Организатор ове лепе манифестације је
пећиначка Основна школа „Слободан Бајић

Паја“, заједно са подручном школом у Доњем
Товарнику, а како је рекла Весна Луковић,
наставница ликовног, идеја је потекла упра
во из чињенице да у пећиначкој општини
постоји велики број талентоване деце.
– Тема ове године је Радост живота, с тим
што деца овде радост живота осећају у овом
дивном амбијенту Ловачког дома. Деца тех
ником акварела сликају мотиве из дворишта,
а ми смо решили да радове са ове ликовне
колоније урамимо и поклонимо Ловачком
дому као нашим домаћинима. Надам се да
ћемо се дружити и наредне године и да ће
ово постати једна лепа традиција за нашу
општину – рекла је Луковић.
Током двосатног дружења учесника Ликов
не колоније, двориште Ловачког дома краси
ла је и изложба чланица товарничког Удру
жења жена Сунчев цвет, које су на више
штандова изложиле своје радове посвећене
историји и традицији Срема, али и припре
миле штрудлу с маком за све учеснике коло
није, а у знак захвалности за послужење и
лепу изложбу учесници колоније су покло
ниле Удружењу радове са прошлогодишње
колоније.
На крају друге дечје ликовне колоније
награђени су најкреативнији и најсналажљи
вији ученици: Бојан Јовановић из Суботишта,
Милана Томасовић из Шимановаца, Брани
слава Ђуричић из Купинова, Марија Најић
из Пећинаца, Сара Станојевић из Пећина
ца, Невена Игњатовић из Доњег Товарника и
Ивона Васовић из Пећинаца.
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Курзовина фест

Детаљ са манифестације

У

духу јесени и традици
је Срема, у суботу, 6.
октобра, је Огару у дво
ришту Аксентијевог кућер
ка одржана манифестација
Курзовина фест, друга по
реду, у организацији Тури
стичке организације општине
Пећинци, а под покровитељ
ством Општине Пећинци и
Покрајинског секретаријата
за пољопривреду, шумар
ство и водопривреду.
Манифестацију посвеће
ну кукурузу и кукурузовини,
односно курзовини како кажу
Сремци, отворио је Зоран
Војкић, заменик председни
ка општине Пећинци, који
се том приликом захвалио
Туристичкој органзацији на
организовању овакве мани
фестације, као и свима који
су помогли да други Курзови
на фест заживи у Огару.
–
Пећиначка
локална
самоуправа увек ће подржа
ти овакве манифестације,
које на један традиционалан
начин представљају нашу
општину и које за циљ имају,
не само очување традиције
и културе нашег краја, него
и доприносе развоју тури
стичке посете нашој општи
ни. Желим да се захвалим
свима који су учествовали
у организацији Курзовина
феста, свим излагачима и
спонзорима, као и свим посе
тиоц
 има који су својим при
суством увеличали ову мани
фестацију – рекао је Војкић.
Двориште
Аксентије
вог кућерка било је препу
но излагача и посетиоца, а
како нам је рекла директор
ка Туристичке организације
Љубица Бошковић број је
премашио њихова очекива
ња.
– Изузетно смо задовољ

ни што је наш други Курзо
вина фест наишао на ова
кав одзив, како излагача и
спонзора тако и посетилаца.
Успели смо да реализујемо
све што смо планирали, раз
не интерактивне садржаје,
културно-забавни програм,
занимљива такмичења и
интересантна послужења за
посетиоц
 е. Потрудили смо се
да уврстимо садржаје за све
узрасте од седам до 77 годи
на и надам се да су сви ужи
вали. Са циљем неговања
народне традиције организо
вали смо такмичења у брзом
ручном круњењу клипа куку
руза, прављењу највећег
чардака од чокања, као и у
помало заборављеној игри
Мице на великом полигону,
где су фигурице били клипо
ви кукуруза и тикве. Такође,
велику пажњу посетилаца
привукле су и две радиони
це - пустовања вуне и шара
ња тикви, док су најмлађи
били у прилици да уживају у
вожњи фијакером – изјавила
је Бошковић.
Програм другог Курзовина
феста започео је пригодним
програмом ученика Основ
не школе „Слободан Бајић
Паја“ из Огара, полазника
Предшколске установе „Вла
да Обрадовић Камени“ тако
ђе из Огара и ученика ОШ
„Душан Вукасовић Диоген“
из Купинова, а за фолклорни
део програма били су заду
жени чланови пећиначког
Друштва за неговање народ
не традиције.
Манифестацију Курзовина
фест украсили су штандови
17 удружења жена који су
били преплављени традици
оналним сремским колачима
на кукурузовини и предмети
ма израђеним од кукурузови

не и кукуруза, тако да су се
боје јесени лепо уклопиле у
шаренило дворишта Аксен
тијевог кућерка.
Љиљана
Јаковљевић
председница
Удружења
жена Огарчанке, које је било
и суорганизатор манифеста
ције, била је задовољна пре
свега одзивом пријатељских
удружења жена.
– Драго нам је што су нам
се наше пријатељице из
удружења жена из Срема и
Мачве одазвале и увелича
ле ову нашу манифестацију.
Надамо се да ћемо и у будућ
ности имати још више прија
теља и да ћемо бити добри
гости и још бољи домаћини –
задовољно је изјавила Јако
вљевић.
ројни посетиоци другог
Курзовина феста били
у прилици и да се поча
сте традиционалним срем
ским слаткишима укључујући
и популарни колач на кукуру
зовини, а чланови ловачког
друштва из Огара су за све
учеснике припремили папри
каш за вечеру.
Међу излагачима јуче су
били и Мали подрум Ста
менковић
из
Пећинаца,
дестилерија Српска тројка
из Суботишта, Удружење
пољопривредника
општи
не Пећинци, представници
НС семена, Стара корпа из
Косјерића и произвођачи
меда из Огара Радошевић,
а манифестацију су подржа
ли и Ловачко друштво Огар,
Драган Цветиновић, Горан
Николић, Славиша Лазић,
Синиша Обрадовић, Ина
Благојевић, Милош Коваче
вић, Гаврило Попноваков,
Милован Степановић, Зоран
Богдановић и плантажа јабу
ка Микро 3 из Огара.

Б
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ДОНАЦИЈА

Информатички
кабинет у
свакој школи
Компанија Суноко донирала
је 3. октобра десет рачунара
Општини Пећинци, намењених
образовним установама на
њеној територији. Донацију,
коју је уручио Љубиша Раден
ковић, директор компаније
Сунок о, у име пећиначк е
локалне самоуправе примио је
председник општине мр Жељ
ко Трбовић, који се захвалио
овој компанији и нагласио да је
ова донација део једне шире
акције, која за циљ има да сва
ка школа у пећиначкој општини
добије информатички кабинет.
– Обилазећи школе у нашој
општини приметили смо да им
недостаје рачунарска опрема,
што је у данашње време недо
пустиво. Стога смо покренули
акцију која за циљ има да сва
ка школа у нашој општини
добије квалитетно опремљен
информатички кабинет са 20
рачунара, на којима ће наши

ученици моћи да се информа
тички образују. Обратили смо
се привредним субјектима који
послују на територији наше
општине и наишли на добар
одзив друштвено одговорних
компанија и предузећа, који су
до сада донирали укупно 146
рачунара. У нашој општини
школа постоји у сваком од 15
насеља, што значи да смо до
сада прикупили половину од
укупно 300 рачунара, колико је
потребно да би свака школа
добила информатички кабинет.
Акција се наставља и ја се
надам да ћемо до краја године
успети да прикупимо свих 300
рачун ар а. Са компан ијом
Суноко, која послује у Пећин
цима, имамо одличну сарадњу
и захвалан сам им што су пре
познали значај ове акције и
подржали је – рекао је пред
седник Трбовић.
Љубиша Раденковић је изја
вио да је компанији Суноко
задовољство што је у прилици
да једном оваквом донацијом,
вредн ом 650.000 динар а,
помогне образовање младих
на
територ ији
пећин ачк е
општине.
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ТАМАРА ДРАГИЧЕВИЋ, ГЛУМИЦА

Треба наћи времена за добру
књигу и позоришну представу

Т

амара Драгичевић припада мла
дој генерацији наших глума
ца, која је велику популарност
стекла још на Академији, играјући у
познатом серијалу и филмовима Мон
тевидео, али и Мирису липа на Балка
ну и Војној академији. Често глуми са
колегама из класе професора Драгана
Петровића Пелета од којих је доста
њих популарност, као и Тамара, сте
кло управо у пројекту о нашим фудба
лерима на првом светском првенству
у Монтевидеу. Тамара је и стална чла
ница ансамбла Атељеа 212, а видели
смо да добро пева и игра у серијалу
Твоје лице звучи познато.
Румска публика је имала прилике
да је недавно види у новој представи
матичног позоришта Ноћна стража.

MМ
NOVINE
Новине:: Тамара, више пута сте
гостовали у Руми. Каква је румска
публика?
Тамара Драгичевић: Дивно је, ово
је једна од већих сала у којој игра
мо на нашим гостовањима по Србији.
Волимо да играмо за пуну салу и пуно
публике, буде то другачији осећај, иста
је то представа и енергија, али и публи
ка донесе нову енергију, тако да је било
дивно. Публика је сјајно реаговала, на
крају смо добили овације и стајање
публике, то је баш лепо видети.

Често гостујете и путујете по
Србији, како Вам се чини ситуаци
ја у култури имајући у виду све ове
ријалити програме на бројним ТВ
каналима, као и полемике око тога?
– И ја сматрам да је ситуација на
глобалном нивоу проблематична, када
је тај ТВ програм у питању и шта нам
се нуди. Мислим и да се некако публи
ка потцењује и да се то намеће, а онда
се иде са тим да то публика воли да
гледа. Публика гледа оно што им се
понуди, а када је нешто добро и ква
литетно, ја мислим да би то публика
гледала. Мислим да је боља ситуаци
ја у кругу позоришта, ми смо у доди
ру са позоришном публиком и ту нема
проблема. Стварно се одушевим када
видим, да је пуна сала, да људи жељ
но чекају представе које им долазе и
то је дивно. Мислим да чак буду пуније
сале, јер људи очекују та гостовања.
У Београду има публике, али пошто је
више програма и позоришта, нису увек
пуне сале, али надам се да ће бити
боље, треба на томе радити и борити
се за то.
Чини се да сада књиге читају само
професори
књижевности,
књи

Тамара Драгичевић

жевни критичари и глумци који се
спремају за улоге, а млади људи
све мање. Такође, с обзиром на то
да долазите у додир са значајним
делима наше и светске књижевно
сти, да ли то утиче и на неке ваше
животне ставове и можда их мења?
– Мења, наравно, некако те опле
мени и обогати и прија за душу. Тре
ба заиста читати, ми смо у додиру
са литературом и разним драмским
делима, кроз позориште, филмове, ту
су и стари и нови комади, драме које
су писане давно, пуно читамо и зна
мо доста комада. Мислим да људи
који се не баве глумом не треба то
све да знају, али треба да читају. Све
се некако изменило, све је доступно
данас, на жалост сви ми дођемо у
ситуацију да, када смо код куће, пре
смо на телефону него да отворимо
неку књигу и искористимо сат-два
слободног времена да прочитамо

педесетак страница неке књиге. Брзо
се живи, људи немају времена и ти
телефони нас уништавају. Мислим да
је позориште спас, добри филмови,
добре представе и да људи треба да
одвоје бар неко време и оду у позори
ште и погледају неку добру представу.
Ви сте стална чланица Атељеа
212. Колико је то битно имајући у
виду ситуацију у култури у смислу
неке сигурности за младу глумицу
која има своју породицу и којој је
и супруг глумац. Све чешће и сами
глумци раде неке своје пројекте и
представе и гостују по Србији.
– За овакве пројекте се више опре
дељују глумци који не добију прилику
да играју у позоришту, а желели би то.
Све чешће се виде неке приватне про
дукције које пружају више могућности
за гостовања по Србији, што је добро
због публике. Ја сам радила и волим
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да радим такве представе са мени бли
ским колегама и пријатељима, људима
са класе са којима се и приватно дру
жим. Радили смо тако пар неких пред
става, али не много, баш зато што сам
стални члан Атељеа 212 и играм тамо
доста представа, тако да немам баш
пуно слободних термина за то. Виде
ћемо, никад се не зна.
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ИЗЛОЖБА У МУЗЕЈУ СРЕМА

Дипломатски односи
Америке и Србије

Поред глуме, ви певате и играте.
У музичком серијалу „Твоје лице
звучи познато“ добили сте изузет
но добре критике. Постоји ли још
тако нешто у плану или ће се тај дар
више исказивати у представама,
као што је делом и ова?
– То је био тај тренутак који сам иско
ристила, драго ми је што сам била део
тога. Никад се не зна каква нас понуда
негде чека тамо иза ћошка. Не кажем
да не бих у тако нечем учествовала,
али за сада нема ништа у најави тог
типа. Серије, позориште, то је сада
актуелно.
Где ће ускоро публика моћи да
Вас поново гледа, када је ТВ у пита
њу? Да кажемо да и у позоришту и
на ТВ често глумите са колегама из
класе које је водио Драган Петровић
Пеле, доста вас је напредовало, сте
кло значајну популарност.
– Креће емитовање четврте сезоне
популарне серије Војна академија, а
гледаће ме и у серији Жигосани у реке
ту, која креће на јесен.
Нас пар, друштво са класе, је и у
тим серијама заједно, тако да се често
поклопи да сам заједно са неким од
мојих „класића“ у пројектима.
С. Џакула

Детаљ са изложбе

М

узеј Срема је прошлог четврт
ка, 4. октобра, био домаћин на
отварању изложбе о дипло
матским и културним односима САД и
Србије од 1918. до 2018. године, ауто
ра Боре Димитријевића и Миладина
Милошевића. Том приликом, више
генерација Митровчана, од најмлађих,
до оних најстаријих, могло је да види
фотокопије бројних докумената који
сведоче о дугогодишњој сарадњи ове
две земље.
Према речима коаутора изложбе,
Миладина Милошевића, посебно је
занимљиво што је сарадњу Србије
и САД карактерисала истовремена
сарадња два различита друштвена
уређења.
– Век којим се ова изложба бави
обележила су два светска рата, током
којих су владали јаки савезнички одно
си Србије и САД, али и два различи
та друштвена уређења. Односи две

земље су били обогаћени и због људ
ске везе између Американаца и Срба,
да не говоримо о нашим великанима
који су обогатили Америку, као што
су Никола Тесла или Михајло Пупин,
као и Американцима, који су радили
све што су могли да помогну Србији –
рекао је Милошевић.
Директор Музеја Срема, Саша Буга
џија, изразио је задовољство отва
рањем ове изложбе и указао на њен
значај.
– Изложба Сто година америчке
дипломатије у Србији представља
тему која може да заинтригира наше
суграђане, како оне најмлађе, тако и
старије. Врло је едукативна, а биће
доступна у великој сали нашег Музеја
и трајаће све до краја октобра. Пози
вам све Митровчане и грађане оста
лих места, да дођу и погледају ову
занимљиву изложбу – рекао је Саша
Бугаџија. 
Н. Милошевић

СУРДУК

Одржана 25. Фијакеријада

Тамара Драгичевић у представи
Ноћна стража /фото Л. Јергић/

Последњи септембарски дан у Сур
дуку био је у знаку коњичког спорта и
сада већ традиционалне 25. по реду
Фијакеријаде која се одржала на ста
диону Фудбалског клуба Борав у орга
низацији Коњичког клуба Конверзано,
под покровитељством општине Стара
Пазова. Коњи из 45 клубова такмичи
ли су се у категоријама двопрег и
четворопрег на капије на 1.500 метара
који су у овој години на фијакеријада
ма широм Србије освојили највећи
број поена. Отворено Првество Србије

у вожњи парадних коњичких запрега
окупило је љубитеље коњичког спорта
на фудбалском стадион
 у у Сурдуку.
Фијакеријада у Сурдуку од ове године
манифестација је од општинског зна
чаја и организује се под покровитељ
ством општине Стара Пазова, а у бога
том културно – уметничком програму
посетиоц
 и и учесници уживали су у
народној традицији, тамбурашкој
музици и наступу мажореткиња, док су
у ревијалном делу наступили коњи у
дворепгу и петопрегу.
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МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА

Обележено 10 година постојања
Српске напредне странке
у Сремској Митровици

У

присуству
великог
броја страначких акти
виста, симпатизера и
гостију, у Мачванској Митро
вици у објекту „Радосница“
у четвртак 4. октобра, све
чано је обележена десе
тогодишњица формирања
митровачког одбора Српске
напредне странке. Гости

Бранислав Недимовић

на свечаности су били пот
председник СНС Милош
Вучевић, члан Председни
штва СНС Дамир Зобеница,
Андреј Вучић као и високо
позиционирани
функцио
нери странке, међу којима
Дмитар Станишић, Милан
Ковачевић, као и многи дру
ги чланови странке, који

врше одговорне функци
је у Граду, директори јав
них предузећа и установа и
начелници градских управа.
Члан
Председништва
СНС и повереник Градског
одбора у Сремској Митрови
ци Бранислав Недимовић,
том приликом поделио је
захвалнице представници

Милош Вучевић

ма месних одбора СНС из
свих села и градских месних
заједница,
напомињући
да без добре организаци
је странке и људи, нема ни
резултата.
Потпредседник
СНС
Милош Вучевић је рекао,
да је ово прилика да се сви
чланови присете почетака.
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Бранислав Недимовић и Милан Ковачевић

– Присетимо се почета
ка наше странке, како се
никада нисмо стидели овог
народа, како смо увек има
ли визију снажне и богате,
суверене Србије. Многи су
на почетку били скептични.
И тада када смо били на
почетку, никад нисмо бежа
ли ни од једних избора. Увек
смо излазили, побеђивали,
губили и из пораза излази
ли јачи. Наша срећа је што
је Александар Вучић имао
визију, шта значи ширина
једне странке. Ово је стран
ка отворених врата. Радом
смо стекли поверење гра
ђана које смо стално прове
равали и оно је бивало све
јаче и веће. Излазили смо
на изборе и када није било
политичке логике, када је
председник Вучић доносио
најтеже одлуке за државу,
ми смо и тада излазили и
побеђивали са још већом
разликом. Побеђивали смо
зато што смо уз народ и са
народом, рекао је Милош
Вучевић и најавио централ

Гости на свечаности

Ранко Тривуновић прима захвалницу
испред Месног одбора Манђелос

Дамир Зобеница

ну прославу у Краљеву, на
којој ће Александар Вучић
представити програм за
наредних десет година.
Бранислав Недимовић се
запитао да ли је неко пре 10
година могао да помисли да
ће све изгледати овако.
– Неки јесу, неки нису.
Овде су људи који су мно
го дали за ову странку. Сви
су овде зато што желе свом
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граду и држави добро. Без
добре организације и рада
странке, успеси нису могу
ћи. Наши чланови се боре
за сваки глас, у Бешенову,
Рачи, Манђелосу, Лаћарку...
Све што смо обећали, ми
смо и урадили. Подвожњак,
ено га стоји и сви су забора
вили како су чекали по сат
времена да воз прође. Град
ски базен, мука је само да

ли је температура 26 или 28
степени. Пут кроз Лаћарак
смо урадили и то је велика
ствар. Доводимо инвести
торе не само у град него и
у митровачка села. Али, ми
не можемо стати. Нас тек
чекају прави изазови. А те
изазове не можемо реши
ти без људи и организације.
Морамо бити сви једно, јер
иду тешка времена за нас и
за нашег председника Алек
сандра Вучића и треба нам
велика подршка, рекао је
Недимовић.
Он се захвалио активи
стима странке на преданом
раду, без којег не би било ни
успеха.
Члан
Председништва
СНС Дамир Зобеница је
изјавио, да ће читав октобар
бити у знаку обележавања
десетогодишњице странке.
– Ово је леп повод да се
захвалимо људима који
раде на терену и који су
допринели да СНС буде на
власти већ шест година.
Ми, који смо чланови стран
ке од почетка смо апсолут
но веровали да можемо да
променимо неке ствари у
Србији. Али, да ће Алексан
дар Вучић постати најути
цајнији политичар, не само
у Србији него и у региону, то
је нешто што нисмо могли
да очекујемо. Ја сам преза
довољан организацијом и
радом странке, поготово у
Војводини. Наша странка је
на власти у свих 45 локал
них самоуправа у Војводи
ни, и то нико до сада није
успео. Немамо намеру да
мењамо позицију и настави
ћемо да радимо све оно што
је добро за Србију и ја веру
јем да ће грађани и у будућ
ности имати поверења у
нас, закључио је Зобеница.
С. Ц.
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КАФАНЕ И ЉУДИ

Једна слика пијачне кафане

Не, не иду они сваки дан на пијацу да би купили намирнице, гаће, сун
ђере и остало. Они су ту баш због кафане и у њој су постали инвентар

С

вако ко је бар једном прошао
пијацом у Сремској Митровици,
морао је, бар крајичком ока, али
и ува, приметити шаренило призора
и речи које избија из неколико специ
фичних локала покрај тезги са зелени
шем. Начичкане једна до друге, свака
са по четири-пет столова и конобари
цама, које се, ваљда по правилу зову
Ружа, пијачне кафане стециште су
локалних, исто тако пијачних, боема и
филозофа.
Оно што човеку посебно упадне у
очи је број календара окачених по
зиду кафане. Има ту и оних црквених,
и Тита, и Драже и Ралета генерала.
Ламперија на зиду до пола, а пића се
`ладе у расхладној витрини (а не као
тамо у оној кафани према Радинцима
где `ладе пиво у замрзивачу сандуча
ру), која, иако пола века стара, и даље
има своју функцију.
И док у позадини лагано пичи тужни
мелос Љубе Аличића, из ћошка се чује
платоновска расправа о држави, коју
локални Сократ води са својим полу
одсутним саговорником.
– Слушај пријатељу, ја да ти кажем.

Нема народ `леба да једе, а неће, бре,
нико ни да ради. У оно време... – при
ча Сократ, радник (или можда није?),
стално подсећајући саговорника да
га слуша, јер, некако, изгеда да човек
када га ухвати гас стално има осећај
да га нико не слуша. Честа је то поја
ва, па се зато у готово свакој биртији
из неког прикрајка чује то чувено Слу
шај ме!
Седиш тако у свом ћошку, пујуцкаш
своје пиће, кад негде око подне, зачује
се нека дрека са врата. Па где си ти
мени Ружо? – Ево насула себи једну
чашицу, душу да одморим, одговара
она и пита: Нећеш ракијицу? – А, јок,
данас чашу воде, одговара галамџија
са врата. – Нека, боље тако, него к`о
онај синоћ да ми се скљокаш овде.
Пао, будала, и главу разбио. Ај` што је
главу, него ми све по кафани поломи,
наставља Ружа разговор, који се пола
ко, у неком свом ћошку, стапа са звуци
ма: Не дирај оног човека за столом...
Наравно, уз чашицу ракије, коју грлати
гост овог пута није одбио.
Када човек седи у пијачној кафани
у току преподнева, стварно може да

види и чује свашта, али најјачи ути
сак на њега сигурно оставља тренутак
када схвати да свака од ових кафана
има своје сталне госте. То су људи који
су ту сваки дан. Не, не иду они сваки
дан на пијацу да би купили намирни
це, гаће, сунђере и остало. Они су ту
баш због кафане и у њој су постали
инвентар. Питање је и да ли неко од
ових људи ради, јер у пијачном кафан
ском амбијенту проводе по цео дан.
Сваки дан. А и шта ће им посао? Раки
јица 50 динара, па и социјала може то
да покрије. Јебеш га, филозофија као
наука и није нешто профитабилна.
И тако, око подне, већи део еки
пе устаје да протегне ноге по пијаци,
чисто да види кога има, док наша Ружа
остаје сама, са једним од старијих
филозофа који, очито, поседује искон
ску мудрост, па је тако као створен да
удели савет. Ружа, која је у овом случа
ју млађа, прича своју причу локалном
мудрацу.
– Е, шта ти је живот. Знаш ли ти шта
је мени Љубиша (да га тако назовемо)
урадио. `Ајде што ме варао, што се
вукао около, него није ни човек испао.
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УЖАС У ВРДНИКУ

Подводио ћерку
ометену у развоју

П

Па могао је бар да ми каже – жали се
Ружа, док мудрац замишљеног погле
да, нагињући флашу, пресложивши
мисли у својој глави, једноставно одго
вори: Јеби га...Пи*ка му материна.
Чудно колико много може да стане у
тако мало речи.
акон кратког штрапацирунга, у
кафану се лагано враћа фило
зофска екипа, један по један.
Свако поново заузима своје место.
Када уђеш, просто имаш осећај да су
сва места резервисана, а код човека
се ствара осећај као да је упао у нечи
ју кућу. И погледи укућана наједном
постају збуњени, а кад седнеш, стал
но имаш осећај да те неко посматра и
прати сваки твој корак. Ипак си ти ту
странац, непознат.
Међу гостима (или домаћинима?)
није само мушка екипа. Сврати ту и
понека госпођа, онако, каснијих сред
њих година. Она неће наручити раки
јицу или пиво, него кафицу и чашу
`ладне воде, охлађене у флаши од
Фанте. И, иако се у почетку тако не
чини, она ипак није непозната локал
ној екипи. И она је њен део, и сви се
добро познају.
Након њеног одласка, негде око три
поподне, када се и пијачни дан завр
шава, локална екипа филозофа и
даље остаје у кафани, све негде до
поноћи, када Ружа почиње да је рас
терује јер, и она има душу, па би могла
да одмори. Ипак, за њих то и није нека
штета. Већ сутра, око 7:00, полако се
окупља иста екипа, на истом месту и
научна трибина поново може да почне.
Н. Милошевић

Н

рипадници Поли
цијске управе у
Сремској
Митро
вици, ухапсили су Имра
Л. (64) из Врдника, због
основане сумње да је
направио кривично дело
трговина људима. Он се
терети да је током ове
године подводио, своју
ометену у развоју ћерку
Мирјану (26), познани
цима. Поред оца, у овој
акцији ухапшени су и М.
С. (66), В. М. (74), В. А.
(78) и М. Б. (69), сви из
Врдника, због постојања
Зграда у којој живи жртва
основане сумње да су
извршили кривично дело
обљуба над немоћним лицем, које Имре, каже да га је полиција притво
су сексуално искоришћавали у ста рила 4. октобра у касним поподнев
ну Мирјаниног оца, подруму зграде ним сатима, али да не зна зашто.
и напуштеном магацину. Код осум Она негира да је њен супруг подво
њиченог М. С. су чак у телефону дио своју ћерку, већ да је она сама
пронађене фотографије обнажене добровољно пристајала на секс због
девојке. Сви осумњичени су, након новца.
проведених 48 сати у притвору,
– Ми живимо од супругове пензи
уз кривичну пријаву, саслушани у је која месечно износи 17.000 дина
Тужилаштву.
ра, осталих прихода немамо. Нисмо
Из стана у Железничкој улици у корисници Центра за социјални рад,
овом бањском месту Врдник, зад а ни за ћерку ништа не добијамо,
њих десетак дана нису се чули ника иако је она болесна – тврди Весна.
кви крици и цика, што је како прича
За Имра, који је некада радио као
ју комшије зграде било уобичајено. машин-бравар у врдничкој фирми
Мирјана је од 27. септембра изме Фадап, кажу да је склон алкохолу, те
штена из ове породице, али чак ни да их ова вест ни мало не чуди. Они
њена мајка не зна где, од тада није су изненађени како државни органи
је ни видела ни чула.
нису и раније реаговали.
- Она је у полицији испричала да
– Она је често била са оцем у дру
су јој давали паре, а онда сексуал штву, по парку и у друштву старијих
но искористили. Ја сам знала за то, особа. О томе се одавно спекулиса
страх ме је био само да не затрудни. ло да је он подводи и узима паре, да
Мирјана би прво тражила паре од би имао за алкохол. Да ли је то исти
оца, а кад јој он не би дао, тражила на Тужилаштво ће утврдити – каже
би од других који су је тако искори један од комшија из ове зграде, који
шћавали. Нисам ја ту ништа могла није желео да му име помињемо.
- говори у породичном стану, за наш
Према нашем извору из полиције,
лист Весна Л. мајка оштећене девој отац је подводио своју ћерку, а затим
ке.
би новац делио на пола са њом.
На наше питање где јој је супруг
С. Костић

САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Недозвољен промет акцизних производа
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Инђији су, приликом
претреса викендице у околини Инђи
је, пронашли и одузели три клипне
пумпе високог притиска за претакање
горива, цистерну запремине 1.000
литара и 440 литара дизел горива.

Због постојања основа сумње да је
извршио кривично дело недозвољен
промет акцизних производа, у сарад
њи са пореском полицијом, против
четрдесетседмогодишњег власник а
викендице биће поднета кривична
пријава, надлежном тужилаштву.
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Чортановци

Чортанов

ци 

Најпознатије излетиште
у инђијској општини

Ч

ортановци, најпознатије излети
ште у општини Инђија, смеште
но је на падинама Фрушке горе и
део је Националног парк а Фрушка
гора. Сеоско насеље смештено је на
самој обали Дунава, и поред природ
них вредности и лепота, то је простор
богат и културно-историјским споме
ницима: остаци насеља из неолита,
остаци римског утврђења, Свети извор
Савинац на коме је боравио Свети
Сава на свом путовању до Ковиљског
манастира и Вила Станковић - вила
краљевског намесника Раденка Стан
ковића.
Чортановци имају једну од најлеп
ших плажа на овом делу тока Дунава,
са атрактивним пешчаним спрудовима
и острвима, природним амбијентом
Михаљевачке шуме, те се препоручује
љубитељима спорта и рекреације активног одмора у природи. С друге
стране, лева обала представља нетак
нуто шумско пространство које је део
Заштићене зоне природе „Ковиљскопетроварадински рит“. Приликом висо
ког водостаја, пловидбом кроз нетак
нуту природу некадашњег тока Дунава
(рукавцем под називом Стари Дунав),
може се стићи до манастира Ковиљ.
У Чортановачкој шуми се налазе
остаци римског града Castra Herculis,

чије су две трећине страдале од кли
зишта у деветом веку, тако да је на
локацији Римског утврђења остао
мањи део, који се може видети голим
оком.

– У оквиру тих кула налазила се
дрвена конструкција, где се војска
пењала како би осмотрила нападе
непријатеља – прича Живан Пашић,
локални хроничар и додаје да је на

Остаци римског града у чортановачкој шуми
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Вила Станковић

читавом потезу око утврђења ископа
но доста експоната у виду грнчарије и
римских новчића.
Према Пашићевим речима, за оне
који не знају за овај локалитет, пре
неколико година постављене су табле
да се лакше снађу.
– Постављене су табле са путокази
ма, па сви туристи, жељни шетње
кроз историју, могу да дођу и погледа
ју стару римску грађевину. Ово јесте
један од важних археолошких и исто
ријских локалитета, који сведочи о
животу Римљана у овим крајевима, а
неопходно је да надлежне институци
је препознају значај улагања у оваква
и слична места, којих несумњиво има
широм Срема – истиче чортановачки
хроничар и наглашава да нису само
остаци римског града оно што се може
видети у шуми. Како каже, на плажи је
сниман и део филма „Варљиво лето
1968.“
Мештани Чортановаца посебно су
поносни на Андрију Андру Јовића,
оснивача Олимпијског комитета Срби
је и јединог његовог члана „из прека“.
Инжењер Јовић, као светски човек,
био је вођа делегације која је 1912.
испословала пријем српског клуба у
МОК и наступ на ОИ. Чика Андра је од
пензионисања до своје смрти живео у
Чортановцима, а Пашић за њега каже
да је био поштован, како у свом селу,
тако и „код странаца“.
– Чика Андрин отац Лука, био је
бележник и одлучио је да сина школу
је, па га је послао у Беч, где је завр
шио машински факултет – објашњава
Пашић и додаје:
– Када га је привео крају и постао
стручњак за железницу, али и официр

Андрија Андра Јовић,
оснивач Олимпијског комитета

Аустроугарске војске, кратко је слу
жбовао у Бечу и Пешти. Убрзо прела
зи у Београд, где своја знања и вешти
не ставља на располагање српском
народу. Запошљава се у Министар
ству саобраћаја, као саветник мини
стра.
Андрију Јовића нису мимоишли ни
балкански, а ни Први светски рат, у
којима добија низ одликовања. Најве
ћа љубав, и поред свега, била му је
спорт. Као студент, поред тамбуре,
коју је лепо свирао, посветио се и
фудбалу, а ни атлетика му није била
страна.
– Управо у спорту оставио је најду
бље трагове. Када је, 1911. године, а
где би даље него у кафани, познатној
Женеви, осниван Београдски спортски

клуб - популарни БСК, Андрија је
постао његов први, а касније и дожи
вотни председник. Како и не би, када
је управо он у Београд донео прву
праву фудбалску лопту и гарнитуру
дресова – каже чортановачки хрони
чар и додаје:
– Некада, у шали, кажем другарима
из Београда, да би још играли „труле
кобиле”, да им ми Сремци нисмо
донели лопту. Није ни чудо што су га у
Српском олимпијском клубу, чији је
један од оснивача био, ангажовали
када су крајем 1911. године сазнали
за постојање МОК и пошто су с том
организацијом „ухватили везу”.
Филмска радња се наставља, а циљ
је био да спортисти из Краљевине
Србије учествују на Олимпијским
играма у Стокхолму следеће године,
као и да београдски Клуб истовреме
но буде примљен у Међународни
олимпијски комитет. Налог за исплату
4.000 динара помоћи клубу потписао
је, записали су хроничари, министар
Никола Пашић. Делегацији, на чијем
је челу био пешадијски капетан Свето
мир Ђукић, директор Српског олим
пијског клуба, стручни вођа био је
управо Андра Јовић, искусан, светски
човек.
– На пут су кренули 12. јуна 1912.
године возом за Стокхолм, испраћени
са београдске станице уз пуцање
прангија. О томе колико је пут био
успешан и како се у иностранству
добро снашао, чика Андра, ранији
становник Беча и Пеште, најбоље све
дочи то што је добио захвалницу
шведског краља, за довођење делега
ције Србије и спортиста на Олимпиј
ске игре – каже Пашић за крај. М. Ђ.
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Велетрговина
и седма уметност

З

а град, који је почетком 20. века
имао преко десет хиљада ста
новника, потребе за свим врста
ма роба биле су велике. Богатство
краја, повољан географски и економ
ски положај на граници две Царевине
и повећан број становника, условио је
развој индустрије и трговине, пре све
га дрвне. Митровица је, као ни једно
друго место између Саве и Дунава,
развила све фазе у обради дрвета
од транспорта, грађара, пилана, до
фабрика и погона за хемијску прера
ду дрвета и финалну производњу. То
је привукло један број страних, бога
тих трговаца, предуз етника и инду
стријалаца да улажу своја средства
у привредни развој града. Трговина
дрветом била је развијена у граду још
у 18. веку, када је 19 дрварских тргова
ца увозило велику количину дрвета за
огрев и грађу са балканског тржишта
и транспортовало га даље за потребе
грађана као и за извоз у све делове
Аустро-угарске Монархије.
Хајнрих Шмит сe у ове крајеве досе
лио са граничарима из околине Беча и
бавиo се трговином. Његов син Нико
ла Шмит, велетрговац дрветом и гра
ђом, рођен је у Митровици, а бавио
се и превозничким пословима. Пре
Другог светског рата имао је и до 150

Преко пута
некадашњег
понтонског моста на
Сави, у непосредној
близини велике, данас
кружне раскрснице,
налази се кућа коју је
Никола Шмит, како се
верује, саградио
1900. године. Кућа
се налази поред
старог житног
магацина-војарне,
грађевине великих
димензија, која и
данас доминира
западним делом града
- Старим мостом

Пише:
Марија Вукајловић

радника, које је исплаћивао недељно,
имао своје лађе и багере за обавља
ње различитих послова, а поред куће,
грађару за складиштење дрвета и гра
ђе. Једна од Николиних сестара се
удала за Ковача, власника ресторана
Код Ковача, који се налазио код био
скопа, а друга Мила, оставља сву имо
вину и 1939. године одлази у Бразил
са синовима. Иако се упутила у потпу
ну неизвесност, успела је да се снађе,
један од њених синова је доктор хеми
је, а други се настанио у Минхену.
Преко пута некадашњег понтон
ског моста на Сави, у непосредној
близини велике, данас кружне раскр
снице, налази се кућа коју је Никола
Шмит, како се верује, саградио 1900.
године. Кућа се налази поред старог
житног магацина-војарне, грађевине
великих димензија, која и данас доми
нира западним делом града - Ста
рим мостом. Грађевина је подигнута
1774. године, за потребе Петровара
динског деветог граничарског пука и
представља један од ретких сачува
них економских објеката граничар
ске архитектуре из осамнаестог века.
Налазила се у близини некадашњег
градског пристаништа, где је била
царина према тадашњој аустријскотурској граници.
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Поред сопствене грађаре, Шмитови
су саградили кућу, која ћe по пројекту
имати предвиђен пословни простор,
па је већ почетком века поседова
ла трговинску радњу мешовите робе
на велико. Излози су имали металне
ролетне и првобитно су пратили обли
ке прозорских отвора, који су у једној
од каснијих адаптација знатно проши
рени. Грађевина показује стилска обе
лежја на прелазу векова, видљивих
у троделној подели фасаде са плит
ко избаченим ризалитима на бочним
деловима, пиластрима са коринтским
капителима и балустрадама у кров
ном венцу. Упечатљиви су троугаони
и лучни прекинути забати, који наткри
љују по два прозора, што се налази
често у примени архитектуре послед
ње деценије 19. века. Већа слобода у
комбиновању архитектонских облика
неоренесансног и необарокног поре
кла, стилизација облика и извесна
асиметрија одају руку, највероват
није домаћег мајстора-градитеља.
Грађена је по свим, већ устаљеним
стандардима за грађанске куће, са
традиционалном применом трема са
прозорима до стропа, који се простире
целом дужином унутрашњег крила, а
својим димензијама обезбеђује велику
просторну ширину, која је одликовала
само куће богатијих грађана.
У два наврата, кућа je привремено
саграђеним бедемима, сачувана од
поплава, које су 1929. и 1932. године
запретиле насељу до самих градских
улица. Један број лађа за превоз робе
и багера је пропао пред Други светски
рат, па ће се Никола потпуно посвети
ти трговинској радњи мешовите робе
на велико, коју је држао у властитом
локалу све до своје смрти 1954. годи
не. Никола је био ожењен Кристи
ном, из угледне митровачке породице
Лазаревић и имали су синове, Јулија
и Славка. У родитељској кући остаје
Славко, настављајући породичну тра
дицију бављења дрветом, са вишего
дишњим, драгоценим искуством, које
је стекао у раду са оцем, па ће једно
време бити на месту финансијског
директора Дрвног комбината и 1.
Новембра. Непосредно после рата,
његова супруга Мара држи један од
првих биоскопа у граду, са модер
но уређеном салом са 300 седишта.
Нажалост, биоскоп ће радити само
пет година, до 1950. године, када ће
услед градње нове зграде Скупштине
општине, бити завршена ова кратка
филмофилска епизода, коју је водила
једна жена.
Колико је породица Шмит била
имућна, показује податак да Јулије
1925. године, на студијама медицине
у Грацу, добија од оца нови мерцедес.
Јулије (1906-1973) се оженио Илинком
(Каћански) из Србобрана. Прво радно
место је нашла као просветни савет
ник при Обданишту, које се налазило
код Русинске цркве. Илинка је 1932.
године била изабрана за најлепшу
радницу у просвети, а највећи део

Колико је породица
Шмит била имућна,
показује податак да
Јулије 1925. године, на
студијама медицине у
Грацу, добија од оца
нови мерцедес. Јулије
(1906-1973) се оженио
Илинком (Каћански)
из Србобрана. Прво
радно место је нашла
као просветни
саветник при
Обданишту, које се
налазило код
Русинске цркве
Кроз читав век,
продавница је без
прекида радила
мењајући садржаје,
те је од велетрговине,
простор изнајмљиван
за кафане. Јефа се
са лакоћом још сећа
свих закупаца, који су
после рата били
у простору који се
налазио на овом
прометном месту.
У закупу је био:
Македонац
Ђорђе Јовановић,
Срба Четкар,
продавница моторних
уља, берберница
(део инвентара у
виду берберског
ормарића сведочи
о времену којег више
нема), продавница
старог намештаја из
иностранства
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свог радног века провела је као учи
тељица у ОШ „Слободан Бајић Паја“.
Славко се, као ветеринар селио од
Земуна, преко Новог Сада, до род
ног града. У Земуну је упознао сво
ју животну сапутницу Јелену, родом
из Баваништа, која је била социјални
радник. Уступивши кућу сину Никици,
почетком седамдесетих, гради нову
кућу у родном граду у Сремској ули
ци. У струци је напредовао до репу
бличког ветеринарског инспектора, а
пензионисан је као саветник министра
за пољопривреду (2005). У породици
Шмитових постојала је посебна накло
ност према позоришту и филму. Брат
Милош, који је у младости био спорти
ста, постао глумац и радио је у Срп
ском народном позоришту у Новом
Саду.
Никица (1941) је, као и његов стриц
Јулије студирао медицину, али се као
и он није њом бавио, већ је радио
као секретар школе и држао трговину
прехране у властитом локалу. Мара
је доживела дубоку старост, а десет
година након ње, умире и син Ники
ца. Супруга Јефимија-Јефа је сама
предузела реновирање унутрашњег
дела куће, која је почела да показу
је трагове своје старине. Уследила је
поправка крова, замена дотрајалих
борових прозорских крила на трему,
озидан оштећен кровни венац, урађен
молерај, офарбана столарија, па је
кућа повратила стари сјај. Обновљени
пространи трем, са много светла, даје
посебну драж овој раскошној кући јед
ног митровачког велетрговца прве
половине 20.века.
Кроз читав век, продавница је без
прекида радила мењајући садржаје,
те је од велетрговине, простор изнајм
љиван за кафане. Јефа се са лакоћом
још сећа свих закупаца, који су после
рата били у простору који се налазио
на овом прометном месту. У закупу
је био: Македонац Ђорђе Јовановић,
Срба Четкар, продавница моторних
уља, берберница (део инвентара у
виду берберског ормарића сведочи о
времену којег више нема), продавни
ца старог намештаја из иностранства.
Најдуже се задржала кафана Код Јан
ка, која је обележила осамдесете, а
Јанко Лабаш је адаптирао кафану и
направио украсну дрвену галерију,
која краси овај простор до данашњих
дана. После кафане отворена је трго
вина прехраном Ковачевић и пекара,
а 2000.-те пицерија Ђовани, која је
десет година радила у овом једин
ственом простору. Последња у низу је
продавница намештаја Р-дрим, која је
продавала дрвену галантерију и наме
штај по мери.
На транзитном путу, према излазу
из града, у близини реке, на подједна
кој удаљености од центра и перифе
рије, кућа је трудом својих власника,
комплетно обновљена за последњу
деценију и по, чиме представља доку
мент једног времена записаног у сачу
ваним здањима на улицама града.
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10. октобар
1813. Рођен италијански ком
позитор Ђузепе Верди.
1913. Завршена изградња
Панамског канала, дугог 81,6
километара, којим су спојени
Атлантски и Тихи океан.
1985. Умро амерички филмски
и позоришни глумац Јул Бри
нер.
11. октобар
1579. У Цариграду један дер
виш убио турског државника и
војсковођу, пореклом из Босне,
Мехмед-пашу Соколовића.
1963. Умрла француска пева
чица Едит Пјаф.
12. октобар
1810. Дан када су се венчали
баварски принц Лудвиг и сак
сонска принцеза Тереза постао
догађај године и временом се
претворио у баварске Октобар
ске свечаности пива и кобаси
ца, Октоберфест.
1935. Рођен италијански опер
ски певач Лучано Павароти.
13. октобар
1884. Лондонска четврт Гринич
установљена као универзални,
нулти меридијан, од ког се
рачунају географске дужине и
временске зоне на Земљи.
1993. Суд у Хамбургу прогла
сио кривим Немца Гинтера
Пархеа због рањавања ножем
југословенске тенисерке Мони
ке Селеш. Осуђен условно на
две године затвора.
14. октобар
1882. Рођен је ирски државник
Емон де Валера, лидер репу
бликанског покрета Шин фејн
(ирски: Ми сами) од 1917. до
1926.г. председник Ирске од
1959. до 1973.
1944. Немачки фелдмаршал
Ервин Ромел, назван пустињ
ска лисица извршио је самоу
биство таблетом цијанида да
би избегао хапшење због уме
шаности у заверу против
Хитлера.
15. октобар
1917. У шуми Венсен, надомак
Париза стрељана је Мата
Хари, најпознатија жена шпијун
у Првом светском рату.
1989. Умро је Данило Киш,
један од највећих писаца нови
је српске књижевности чије је
дело значајно допринело њеној
афирмацији у свету.
16. октобар
1793. Због издаје је, пред око
300.000 Парижана, на гиљоти
ни погубљена француска кра
љица Марија Антоанета, супру
га Луја XVI и ћерка аустријске
царице Марије Терезије.
1837. Српски кнез Мил ош
Обреновић издао је указ о уки
дању свих врста кулука, осим
кулука за одржавање путева и
мостова.
1854. Рођен је енглески писац
ирског порекла Фингал О’Фла
ерти Вилс, познат као Оскар
Вајлд.
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HOROSKOP
ОВАН: Очекују вас
различите комплика
ције али то не треба
да утиче на ваше рас
положење и на професионалну
концентрацију. Одложите напор
не преговоре или обавезе које
вас сувише замарају. Сачувајте
позитивну оријентацију и лепе
мисли за особу која вас искрено
замарају. Важно је да осетите
задовољство и емотивну прихва
ћеност у нечијем друштву.

ВАГА: Имате амбици
озне планове и упор
но покушавате да
оствар ит е
своје
циљеве. Међутим, ваш успех
зависи од нечијег утицаја. Нема
разлога да се понашате сувише
наметљиво у друштву сарадни
ка. Боље је да се определите за
умереније решење. Улазак у
неку забрањену зону или изне
надни порив за љубавном аван
туром може да вас разочара.

БИК: Уколик о вас
неко наговара на
пословно – финансиј
ски изазов или на
заједничку авантуру, добро раз
мислите о могућим последицама.
Неко може да разоткрије ваше
тајне планове, стога не будите
наивни или брзоплети. У својим
љубавним очекивањима идете за
корак испред партнера. Ваша
нетрпељивост делује збуњујуће
на вољену особу.

ШКОРПИЈА: У сусре
ту са сарадницима
обратите пажњу на
разл ич ите детаљ е
или на неке скривене поруке.
Прик уп ите
све
неоп ходн е
информације и размислите на
који начин треба да наметнете
своје ставове, при томе немојте
повредити нечије интересе. У
односу са вољеном особом,
боље је да избегавате сучеља
вање или такмичарске улоге које
вас наводе на лошије решење.

БЛИЗАНЦИ: Обрати
те пажњу на различи
те информације на
пословној сцени, како
бисте остварили проширени
успех или новчани добитак. Не
будите сувише ситничави и зах
тевни према блиским сарадници
ма. Уживајте у разноврсним и
лепим стварима које обогаћују
ваше животно искуство. Покажи
те великодушност према својој
породици и блиској особи.
РАК: Не допада вам
се нечија улога или
понашање у послов
ним
преговор им а.
Ипак, немојте дозволити да неко
од сарадника у вама подстиче
ниске страсти или жељу за так
мичарском улогом. Будите мудри
и уздржани. Постоје одређене
ситуације које треба избегавати,
јер емотивно ривалство увек
оставља и различите последице.
ЛАВ: Уколик о сте
довољно сналажљи
ви пред сарадницима
очекују вас позитивни
резултати. Покажите својој око
лини да поседујете различите
способности и да је ваша улога
скоро незаменљива у пословно
финансијским комбинацијама.
Важно је да остављате запажени
утисак и да се о вама говори у
неком допадљивом контексту.
Употребите свој шарм и одгово
рите на љубавну поруку.
ДЕВИЦА: Очекује вас
низ интересантних
сусрета,
обрат ите
пажњу на свој стил
изражавања или на утисак који
остављате у друштву сарадника.
Учините све што је потребно, да
спојите лепо и угодно са практич
ним и корисним. Вољена особа
понекад има велике захтеве, али
ви умете да их испуните. Будите
довољно маштовити и осмисли
те неку интересантну забаву у
двоје.

СТРЕЛ АЦ:
На
пословној сцени све
има свој век трајања
али ви упорно инси
стирате на стварима које су дав
но превазиђене. У сусрету са
сарадницима узалудно покуша
вате да промените нечије
мишљењ е
или
понаш ањ е.
Вољена особа покушава да вас
остави у убеђењу како је све у
најбољем реду, али ви наслућу
јете нови проблем.
ЈАРАЦ: Захваљујући
добрим проценама
очекује вас успех у
пољу комуник ације
или у пословним преговорима:
делујете организовано у сваком
погледу и умете да наметнете
своје високе критеријуме пред
сарадницима. Допада вам се
оно што је недостижно или осо
ба до које не допире ваш глас.
На срећу увек постоји добра
замена.
ВОДОЛИЈА: Не вре
ди да се излажете
великом менталном
напору или да се
супротстављате особи, која ужи
ва добар глас и шири пословни
утицај. Боље је да ризик препу
стите другима и да избегавате
сумњиве пословно – финансиј
ске понуде. Топле емоције увек
делују лековито, стога задржите
своју пажњу на вољеној особи.
РИБЕ: Неко вам
директно даје до зна
ња, да све има своју
цену или да не очеку
јете превише од нових пословно
– финансијских преговора. Пред
стоји вам мањи губитак, који тре
ба да усвојите као нову лекцију о
пословном понашању. Особа
која вас прихвата са искреним
симпатијама има позитиван ути
цај на ваше расположење и нове
одлуке.

Crkveni
kalendar
Среда, 10. октобар
(27. септембар)
Свети мученик Калистрат
Четвртак, 11. октобар
(28. септембар)
Преподобни Харитон Исповед
ник
Петак 12. октобар
(29. септембар)
Преподобни Киријак Отшелник
– Михољдан
Субота, 13. октобар
(30. септембар)
Свети свештеномученик Григо
рије – Свети Михаил Кијевски
Недеља, 14. (1) октобар
Покров Пресвете Богородице
Понедељак, 15. (2) октобар
Свети свештеномученик Кипри
јан; Преподобни Андреј
Уторак, 16. (3) октобар
Свети свештеномученик Диони
сије Ареопагит

Карамел
штанглице
Састојци: 350 грама кекса, 200
грама ораха, 100 грама карамела,
125 грама маргарина, 150 грама
чоколаде, 100 - 200 грама шеће
ра, 200 милилитара воде или
млека.

Припрема: У воду или млеко
додати шећер па истопити кара
меле, додати 50 грама чоколаде и
маргарин. Кекс измрвити на ситне
комадиће и додати сецкане ора
хе. Сипати растопљене карамеле
и све добро изједначити. Плех
обложити пек папиром и истрести
натопљен кекс и добро притисну
ти. Оставити да се охлади у фри
жидеру па прелити са растопље
ном чоколадом. Кад се стегне
сећи штангле по жељи.

• Кад прелазите улицу,
увек гледајте аутомоби
ле а не на семафор!
Семафори ретко кад
ударе човека.
• Од сутра окрећем нови
лист! Све глупости не
могу да стану на једну
страну.
• Седи једна цура и два
типа – један је мува а
други је пчела!!!
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ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ

Први писац уџбеника
по Вуковом правопису

Ђ

орђе Натошевић рођен је 19.
јула 1821. године у Старом
Сланкамену. Био је лекар, један
од првих српских педагога и педаго
шких писаца, просветни радник, над
зорник српских школа у Аустроуг арској,
први писац српских уџбеника по Вуко
вом правопису, оснивач учитељских
школа у Пакрацу, Новом Саду, Карлов
цу и Панчеву. Натошевић је основао,
уређивао и издавао први српски педа
гошки лист Школски лист и прве срп
ске дечје новине Пријатељ српске
младежи. У Старом Сланкамену и данданас се налази његова родна кућа,
већ дуги низ година у веома лошем
стању, иако је под патронатом Завода
за заштиту споменика.
Ђорђе Натошевић је медицину завр
шио 1850. године у Бечу, да би у Новом
саду отпочео лекарску праксу. Међу
тим, убрзо се посветио просветном
раду и 1853. године постао директор
Новосадске гимназије, надзорник срп
ских школа у Аустроугарској и главни
школски референт за Војводину. Био је
народни посланик и председник Мати
це српске (1881-1887). Његовом заслу
гом, отворене су српске учитељске
школе у Пакрацу, Новом Саду, Карлов
цу, Сомбору и Панчеву. Основао је и
уређивао први српски педагошки Школ
ски лист, а управо је Натошевић наго
ворио Јована Јовановића Змаја, да
објави своје прве песме за децу у
првим дечјим новинама Пријатељ срп
ске младежи.
Захваљујући Др Ђорђу Натошевићу,
Буквар се појавио у српским школама,
а он је, уједно и први писац уџбеника

Др Ђорђе Натошевић

по Вуковом правопису. Својим буква
ром укинуо је стари, дуго година кори
шћени метод срицања и увео очиглед
ну наставу. Свој педагошки рад употпу
нио је са два најзначајнија приручника:
Кратко упутство за сербске народне
учитеље 1857. године и друго, допу
њено издање 1861. године, објављено
у Новом Саду, а други под називом
Упутство за предавање букварски’
наука учитељима народних училишта
у Аустријском царству, написано
1858. године. У њима је изложио сва
своја педагошка, дидактичка и мето
дичка схватања, која су сачињавала
теоријску основу реформе српских
школа у Хабзбуршкој монархији почет

Средња школа Др Ђ. Натошевић у Инђији

ком друге половине XIX века.
Натошевић је у свом раду истицао
значај музичке наставе, тако да је друго
поглавље у књизи Кратко упутство за
сербске народне учитеље у целини
посвећено Науци појања и практичним
методичким упутствима. Сматрао је да
је певање за децу потреба, природан
дар, да певањем душевно највише
јачају и да помоћу певања могу врло
лако, брзо и без тешкоћа, савладати и
најтеже наставне јединице. Поред
црквеног појања, завео је и наставу
ноталног певања уз обавезно певање
световних народних и уметничких песа
ма, затим вишегласно хармонично
певање и свирање на неком музичком
инструменту: клавир, виолина, хармо
ника и друго. Аутор је Школске уредбе.
Име овог најпознатијег становника
Старог Сланкамена, понеле су бројне
образовне и установе културе на тери
торији општине Инђија. Међу њима,
Средња школа „Др Ђорђе Натошевић“
у Инђији, Народна библиотека „Др Ђор
ђе Натошевић“ и Основна школа „Др
Ђорђе Натошевић“ у Новом Сланкаме
ну, са својим огранком у Натошевиће
вом родном селу, Старом Сланкамену.
У знак захвалности, Општина Инђија
поставила је и споменик најпознатијем
доктору са ових простора, који се нала
зи у самом центру града, у парку испред
Народне библиотеке.
Др Ђорђе Натошевић упокојио се 11.
јула 1887. године и сахрањен је на
Успенском гробљу у Новом Саду. Био је
ожењен Дафином, ћерком Григорија
Јовшића, градоначелника Новог Сада.
М. Ђ.

Родна кућа Ђ. Натошевића у Старом Сланкамену
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Француски
пољубац
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оживети пораз је једна ствар.
Изгубити са шест примљених
комада је болно. Како за игра
че тако и за навијаче. Звезда је про
шле среде доживела тежак ударац о
патос на Парку принчева. Причало се
пре овог меча како црвено бели имају
беспрекоран скор, како нису изгуби
ли не знам ни ја колико утакмица, а
онда је уследио Париз. Играчи Црве
не звезде су имали ексклузивну при
лику да из првог лица осете сву моћ
једног од најскупљих тимова на све
ту.
Верујем да нема звездаша који бар
на тренутак није помислио да његов
тим неким чудом може да евентуал
но утера неки гол, па да се надљуд
ским снагама брани до самог краја и
узме бар један бод. Нема сумње да
би то било изненађење без пресе
дана у другом колу Лиге шампиона.
Надали су се неки да ће Парижани
можда да штеде снагу, изађу у дру
гој постави или нешто слично. Онда
су објављени састави екипа и заста
ла је кнедла у грлу. Не зна се где су
јачи. Тијаго Силва у одбрани, Верати
у средини, два расна коња по бокови
ма, а у нападу Кавани, Неимар и онај
мали Мбапе. Јебига.
Београђани су се држали првих
20 минута. Навијачима поред малих
екрана трајало је то као вечност. А
онда је Неимар начео мрежу и фешта
је могла да почне. Направили су реду
пред Звездиним голом сва тројица
горе поменутих нападача. Заустави
ли су се на шестом голу. Утешни гол

за Звезду дао је Марко Марин. Тешио
је коментатор утучене гледаоце како
ето Звезда није ни прва, ни послед
ња екипа која је раскантана у Лиги
шампиона. Али џаба, није то што су
они изгубили, него шта ће рећи ком
шије симпатизери супротног табора.
А имали су штошта да кажу.

Звездина
несрећа огледа се
у томе што је
у групи са три
бруталне екипе,
које побеђују
једна другу и боре
се за прва два места,
а онда меч са
Београђанима
схватају као
прилику да узму
три бода и набију
гол разлику
Прошле године су могли да се над
мећу са тимовима у Лиги Европе.
Било је ту и слабијих тимова, а и неке
јаче екипе, попут Арсенала, су калку
лисале и играле са резервним саста
вима. У Лиги шампиона је друга при

ча. Готово да нема слабе екипе, а ови
јаки гледају да што пре одраде посао
и избегну драму у завршници такми
чења по групама. Звездина несрећа
огледа се у томе што је у групи са три
бруталне екипе, које побеђују једна
другу и боре се за прва два места, а
онда меч са Београђанима схватају
као прилику да узму три бода и наби
ју гол разлику. Деморалишуће звучи
чињеница да Звезду тек чекају госто
вања Ливерпулу и Наполију.
ли да се вратимо на меч са
Французима. Шта се деси
ло са игром Црвене Звезде?
Па ништа неочекивано. Доживели
су блиски сусрет са суровом реал
ношћу. Не треба кривити играче. Не
треба кривити ни тренера. Разлика
у квалитету је огромна. Не можете у
првенству да се надмећете са еки
пама из Сурдулице и Врања, а онда
одете у Париз на ноге Неимару и
екипи. Прегазе вас као плитак поток.
Физички и технички су супериорнији
и ту се завршава свака прича. И није
то само Звездин проблем. Готова
свака екипа из источне Европе и бив
ше Југославије доживела је, касније
ил’ пре, катастрофу попут Звездине.
Оно што је сада задатак тренера
Милојевића је да сачува атмосферу
у екипи и да покуша да их мотивише
за неке наредне мечеве. Треба изаћи
на терен дигнуте главе и без страха и
надметати се са најјачима у Европи.
Наравно, у међувремену, треба одра
дити Сурдулицу, Мачву и остале срп
ске великане.

А
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НЕНАД МИЋАНОВИЋ, МИТРОВАЧКИ ММА БОРАЦ

Људи немају
праву слику
о нама

Када људи виде момка који је истетови
ран, и још када чују да се бави овим спор
том, одмах га повезују са криминалом и
сличним стварима, док је то уствари момак
који тренира, спава, здраво се храни, веро
ватно мало игра игрице, и не излази, прича
Ненад Мићановић

И

зузев тениса, у Срби
ји
су
колективни
спортови увек некако
били у жижи интересовања
јавности. Фудбал, кошарка
и ватерполо увелико су се
одомаћили у нашем народу
и нема оног ко их не пра
ти, макар само када игра
репрезентација. Међутим,
у последње време, код нас
је са запада дошао и један
нови индивидуални спорт,
који полако, али сигурно,
постаје све популарнији.
ММА, или, српски речено,
мешане борилачке вешти
не, све више узимају при
мат пред традицион
 алним
борилачким
спортовима,
а у Србији је и све више
момака који у бављењу
њиме показују приличан
потенцијал.
Један од њих је и девет
наестогодишњи
Ненад
Мићановић из Сремске

Митровице, који је тек на
почетку своје борилач
ке каријере, а већ је свету
успео да покаже колико су
жестоки митровачки мом
ци. Овим спортом се бави
од првог разреда средње
школе.
– Пре тога сам тренирао
џудо, где сам два пута био
првак Србије. Тренирао
сам, такође и аикидо, кара
те, играо сам кошарку, где
сам био и на неким проба
ма у Партизану... Свашта
од спортова сам пробао,
али сам схватио да колек
тивни спорт није за мене.
Када сам чуо за ММА мало
сам се распитао о њему, а
затим сам имао свој први
тренинг. Након њега сам
два-три дана имао упалу
мишића. Никада раније се
нисам сусрео са тим. То је
слободна борба, иако не
без правила, у којој је много

Ненад Мићановић

тога дозвољено и у којој се
комбинују технике из бокса,
кик-бокса, тајландског бок
са, рвања, џудоа, џиу џит
се... – почиње своју причу
Ненад Мићановић.
Своју каријеру Ненад је
почео у митровачком клубу
Безбедност, а пошто је ове
године уписао факултет,
наставиће је у Новом Саду.
Са својих седамнаестак
година, он је доживео и
свој, можда и највећи успех
до сада.
– Нисам ни знао да ћу се
борити против тадашњег
европског шампиона. За тај
меч се нисам нешто посеб
но ни спремао, јер нисам
ни знао да ћу добити таквог
противника. Десило се да
сам победио за 24 секун
де, и то ми је био веома
значајан тренутак у живо
ту. Меч није био ни за какву
титулу, али сама победа

над европским шампио
ном говорила ми је да сам
постао један од озбиљни
јих момака у Европи. Тада
још нисам био пунолетан, а
убрзо је уследило и држав
но првенство за јуниоре у
Врбасу, у категорији до 84
килограма. Први меч тада
сам победио за око минут и
дошао сам до финала, које
сам изгубио на поене, и тај
меч сматрам неправедно
изгубљеним. Противник ми
је цео меч бежао и његово
је било да преживи до кра
ја, а непрофесионализам
се огледао и у томе што је
он био члан једног популар
ног клуба, а меч се водио
на борилишту, а не у рингу.
Након тога је избегавао и
реванш. Могу да кажем да
сам тада био много изре
волтиран, иако сам добио
титулу вицешампиона –
прича Ненад, додајући да

Млади стрелци из Инђије
шампиони Србије

М

лађи јуниори стре
љачког клуба „Мла
дост“ Инђија, осво
јили су титулу шампиона
на првенству Србије вазду
шном пушком у троставу,
које је претходног викен
да одржано у Новом Саду.
Постигнутим резултатом СК

„Младост“ је ушао у исто
рију стрељаштва, јер им је
ово прво првенство Срби
је у новој дисциплини, која
ће вероватно бити основ за
регрутацију такмичара за
међународни програм мало
калибарском пушком.
Победничку екипу чинили

су Димитрије Гаћеша, Стра
хиња Бојић и Вељко Михај
ловић. У појединачној конку
ренцији Гаћеша је, са кругом
заостатка за трећепласи
раним, био трагичар, јер је
освојио 4. место и то захва
љујући помањкању кон
центрације у последње три

дијаболе. Све дотле, био
је у конкуренцији за меда
љу, па чак и златну. Бојић је
заузео седмо, а Михајловић
десето место.
На републичком првен
ству је учествовала и кадет
киња Лана Џонић, која је као
најмлађа учесница првен
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се након тога опробао и на
такмичењу у греплингу.
Како каже, после повре
да задобијених у тим бор
бама, уследила је пауза,
а ни школа није смела да
трпи. Након матуре, уписао
је Безбедност и криминали
стику у Новом Саду, а своју
каријеру планира да наста
ви тамо.
– За даље планирам да
се припремам неких петшест месеци, и да следеће
године добијем Балканско
првенство. Ове године на
њему нисам учествовао,
али следеће године су ми
очекивања велика и то ми
је примаран циљ – каже
Ненад Мићановић.
Пошто је до скоро ишао у
школу, Ненад је тешко ком
биновао своје обавезе.
– Ту је било доста про
блема, поготово у перио
ду када сам се спремао за
борбе. Морао сам редов
није да спавам, да пазим
на исхрану, имао сам више
тренинга дневно, а школа
је трпела. Ту су били и про
фесори који ни не знају шта
је ММА. Људи то не разу
меју, и то је по њима ван
дализам. Сви мисле да то
није спорт, и да се ту само
два идиота ставе у ринг и
побију се – прича Ненад,
додајући да ипак мисли
да се слика о овом спорту
полако мења.
– ММА је тренутно најбр
же растући спорт у свету, а
овде код нас, у Митровици,
то није баш толико развије
но. Мада, ипак се сада већ
зна и ко сам ја, и ко је Сла
вољуб Јовановић, Момир
Павловић, који је тренутно
шампион Србије, Војислав
Јанићијевић... У принципу,
људи су полако почели да
добијају слику о томе да је
то спорт као и сваки други –
каже Ненад Мићановић.
ства, направила први озби
љан корак у дисциплинама
међународног програма. Од
Лане, која је летос изборила
право да учествује на кам
пу перспективних стрела
ца Србије, у будућности се
доста очекује.
Прво наредно такмичење
које очекује инђијске младе
стрелце, је прво коло Купа
Србије за јуниоре и сениоре
ваздушном пушком, које ће
бити одржано у Новом Саду
13. и 14. октобра.

М. Ђ.
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Са једног од мечева

Када је реч о људима који
тренирају ММА, он при
ча како их има различитих
ћуди.
– Има нас разних, као
и у сваком спорту. Имаш
добрих момака у ММА,
имаш добрих и у фудбалу,
али исто тако и у једном
и у другом спорту имаш и
идиота. Ипак, када људи
виде момка који је истето
виран, и још када чују да се
бави овим спортом, одмах
га повезују са криминалом
и сличним стварима, док
је то уствари момак који
тренира, спава, здраво

се храни, вероватно мало
игра игрице, и не излази.
Немају људи праву слику
о томе, и не знају колико је
то тежак спорт. Ми обједи
њујемо неколико спортова
у један, а ту су и тренинзи
у теретани, плус кондици
ја, плус исхрана, редовна
одрицања, зарад неколико
секунди или минута борбе.
Од три до шест месеци ми
се одричемо и слаткиша,
сокова, излазака и многих
других ствари због спорта
– каже Ненад, и закључу
је да свако ко се усуди да
уђе у ринг, према његовом

Млади инђијски стрелци шампиони Србије

мишљењу, има петљу, а да
би се бавио овим спортом,
како је рекао, није пресуд
на само снага и кондиција
већ и интелект борца.
Да има петљу и инте
лект, Ненад је већ показао,
а судећи по свему, пред
њим стоји једна квалитетна
борилачка каријера. Можда
је баш он један од момака
који ће својим примером
разбити предрасуде о овом
спорту и учинити да Срби
имају још један индивиду
ални спорт који ће редовно
пратити, попут тениса.
Н. Милошевић
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Београд: Чукарички – Дина
мо 6:1; Нови Сад: Војводина –
Напредак 0:1; Сурдулица: Рад
ник – Спартак ЖК 0:0; Београд:
Партизан – Вождовац 4:0;
Лучани: Младост – Раднички
0:1; Земун: Земун – Црвена
Звезда 1:2; Београд: Рад –
Пролетер 1:3; Шабац: Мачва –
ОФК Бачка 2:0.

Инђија: Инђија – Трајал 1:2;
Земун: Телеоптик – Бечеј 1918
3:0; Ужице: Слобода – ТСЦ 0:2;
Чачак: Борац – ОФК Жарково
су играли у понедељак; Крагу
јевац: Раднички 1923 – Мета
лац је одложена; Нови Пазар:
Нови Пазар – Јавор 0:3; Бежа
нија: Бежанија – Златибор 1:3;
Добановци: Будућност – Син
ђелић 1:1.

Вршац: ОФК Вршац – Цемент
2:0; Србобран: Србобран –
Раднички (З) 0:0; Бачки Јарак:
Младост – Железничар 2:0;
Челарево: ЧСК Пивара – Кабел
0:5; Панчево: Динамо 1945 –
Омладинац 0:1; Нова Пазова:
Раднички (НП) – Борац 0:0;
Сремска Митровица: Раднич
ки (СМ) – Дунав 4:1; Пригреви
ца: Братство 1946 – Црвена
Звезда 4:2; Кула: Хајдук 1912 –
Бачка 1901 2:0.

Кисач: Татра – Јединство 0:0;
Чуруг: Хајдук (Ч) – Први Мај
0:1; Каћ: Југовић – Сремац 2:0;
Шајкаш: Борац (Ш) – Раднички
2:1; Мачванска Митровица:
Подриње – Хајдук (Б) 4:0; Беле
гиш: Подунавац – Слога (Т) 3:0;
Лаћарак: ЛСК – Хајдук (Д) 0:4;
Слога (Е) је била слободна.

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

11 10 1 0 30:6 31
11 7 3 1 15:5 24
11 7 3 1 20:11 24
11 6 4 1 22:9 22
11 5 3 3 13:9 18
11 4 5 2 12:10 17
11 4 3 4 11:10 15
11 4 2 5 15:11 14
11 4 1 6 7:10 13
11 4 1 6 9:13 13
11 3 3 5 8:13 12
11 3 2 6 7:15 11
11 2 3 6 11:16 9
11 2 2 7 5:16 8
11 2 2 7 6:18 8
11 2 0 9 4:23 6

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

10
10
10
10
10
10
9
10
9
10
9
10
10
9
10
10

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

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

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

21:6
18:4
13:4
21:6
15:11
12:9
9:6
9:13
10:9
8:8
5:11
5:10
8:20
5:14
3:14
3:20

25
25
22
21
16
16
14
12
11
10
10
9
9
7
4
2

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД

МОЛ СРЕМ

Моровић: Јединство (М) –
Напредак 2:1; Шид: Једнота –
Јединство (Љ) 1:1; Ердевик:
Ердевик 2017 – Сремац 1:1;
Батровци: Омладинац (Б) –
Граничар 3:4; Илинци: Борац –
ОФК Бингула 2:3; Бачинци:
ОФК Бачинци – Синђелић 3:1.

Буђан овц и: Млад ост –
Шумар 0:3; Кукујевци: Обилић
1993 – Фрушка Гора 3:1; Срем
ска Митровица: Митрос – ОФК
Бикић 1:3; Манђелос: Фрушко
горац – Крушедол 0:5; Равње:
Зека Буљубаша – Хајдук 0:3;
Обреж: Граничар – Напредак
0:0; Вогањ: Слога (В) – БСК 3:1;
Пећинци: Доњи Срем 2015 –
Слога (Ч) 8:2.

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

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

6
5
5
3
3
2
2
2
2
2
2
0

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

0
1
1
2
3
3
3
3
4
3
4
7

31:5
28:10
19:6
10:15
18:15
11:14
12:17
15:12
19:17
14:15
9:19
6:47

19
16
16
11
10
8
8
7
7
7
7
0

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Лаћарак: Полетарац – Ноћај
2:3; Раденковић: Борац (Ра) –
Борац (ВР) 3:2; Сремска
Митровица: Срем (СМ) – Срем
(СР) 0:3; Засавица: Слога –
Граничар 2:0; Шашинци: Сло
бода – Змај 2:1; Лежимир: Пла
нинац – Трговачки 2:2.
01. Слога
02. Срем (СР)
03. Трговачки
04. Граничар
05. Планинац
06. Слобода
07. Борац (ВР)
08. Змај
09. Полетарац
10. Борац (Ра)
11. Срем (СМ)
12. Ноћај

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

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

23:7
23:12
13:8
13:8
22:10
13:11
17:17
16:16
12:17
9:21
10:21
8:31

19
15
14
13
12
12
10
6
5
5
3
3

01. Д. Срем
02. Обилић
03. Хајдук
04. Граничар
05. ОФК Бикић
06. Крушедол
07. Слога (В)
08. Напредак
09. Ф. Гора
10. БСК
11. Шумар
12. Митрос
13. З. Буљуб.
14. Фрушког.
15. Слога (Ч)
16. Младост

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
1
0
0

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

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

27:6
13:6
17:6
16:7
13:7
15:5
16:7
14:9
13:9
14:9
8:9
12:20
10:17
5:34
10:26
2:28

22
17
16
16
16
15
15
13
12
11
10
9
6
4
1
1

ОФЛ ИНЂИЈА 
– СТАРА ПАЗОВА
Ириг: Раднички – Дунав 0:0;
Јарковци: Борац – Фрушкого
рац 0:4; Чортановци: ЧСК –
Планинац 4:0; Крњешевци:
Слога (К) – Слога (М) 1:0; Цар
Урош је био слободан.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

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

5
5
6
5
5
5
5
6
6

4
4
3
2
2
2
1
1
0

1
0
3
2
0
0
2
2
0

0
1
0
1
3
3
2
3
6

9:2 13
16:7 12
12:4 12
13:6 8
9:10 6
5:12 6
7:12 5
8:14 5
3:15 0

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

9
9
9
9
8
8
9
9
8
9
9
9
9
9
8
9
9
9

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

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

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

13:0
12:4
22:8
18:12
8:2
10:5
7:6
12:9
10:8
10:9
8:16
11:11
5:12
8:14
6:10
5:12
7:18
2:18

25
22
20
19
14
14
14
12
12
12
12
11
9
7
5
5
4
3

СРЕМСКА ЛИГА
Мартинци: Борац (М) –
Јадран 0:2; Салаш Ноћајски:
Будућност – Полет 5:1; Кленак:
Борац (К) – Купиново 3:0;
Попинци: Напредак – Рудар
3:0; Љуково: Љуково – Желе
зничар 0:3; Рума: Словен –
Партизан 1:0; Доњи Товарник:
Слобода – Доњи Петровци 4:1;
Путинци: ПСК – Граничар 3:2.
01. Слобода
02. Железни.
03. Партизан
04. ПСК
05. Јадран
06. Д. Петровци
07. Рудар
08. Будућност
09. Борац (К)
10. Љуково
11. Словен
12. Борац (М)
13. Напредак
14. Полет
15. Граничар
16. Купиново

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
6
6
6
5
5
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1

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

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

20:7
20:2
27:6
16:11
17:9
18:15
10:9
20:11
16:15
7:13
4:10
9:13
12:19
8:17
11:32
3:29

24
20
19
18
16
15
12
10
10
10
8
6
6
4
4
3

OФЛ ПЕЋИНЦИ
Деч: Сремац – Ловац 1:0;
Брестач: ОФК Брестач – Мла
дост 1935 5:3; Сибач: Словен
– Витез 5:0; Сремски Миха
љевци: Срем – Камени 8:1;
Хајдук је слободан.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

ОФК Брес.
Сремац
Ловац
Срем
Младост
Словен
Хајдук
Камени
Витез

5
4
4
4
3
4
4
5
5

4
4
3
3
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
1
2
3
3
4
4

24:9 12
14:2 12
15:3 9
13:6 9
8:9
3
6:9
3
5:15 3
9:21 3
5:25 3

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

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

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

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

1
1
1
2
1
2
4
3
4
3
3
4
5
5
8

10:5
14:5
13:4
15:10
7:4
16:9
12:8
9:10
12:7
8:7
5:9
5:10
5:18
10:15
1:21

19
17
17
15
14
13
10
10
9
9
8
7
7
4
0

ОФЛ РУМА – ИРИГ
Платичево: Јединство (Пл)
– Јединство (К) 4:0; Добринци:
Сремац – Граничар 2:1; Рума:
Јединство (Ру) – 27.Октобар
одложено; Мали Радинци:
Фрушкогорац – Борац 2:0;
Нерадин: Војводина – Полет
5:0; Хртковци слободни.
01. Сремац
02. Фрушког.
03. Борац
04. Јединс. (Пл)
05. Хртковци
06. Јединс. (Ру)
07. Војводина
08. Граничар
09. 27.Октобар
10. Полет
11. Јединст. (К)

6
6
7
6
6
5
7
6
5
7
7

6
4
4
3
3
2
2
2
2
1
0

0
2
0
1
1
3
1
0
0
2
0

0
0
3
2
2
0
4
4
3
4
7

19:5
12:5
18:13
15:8
13:8
7:3
14:13
9:8
5:14
6:15
6:32

18
14
12
10
10
9
7
6
6
5
0

ДОЊИ ТОВАРНИК

Слобода
однела победу
У недељу, 7. октобра, у
Доњем Товарнику је одигра
на утакмица осмог кола
Сремске лиге између дома
ће Слободе и гостију из
Доњих Петроваца. Фудба
лери Слободе, надмоћнији
на терену, однели су победу
резултатом 4:1.
Победа Слободе је лепа
најава пред велики дерби
деветог кола Сремске лиге,
Партизан – Слобода, који се
игра 13. октобра у Витојев
цима.
На игралишту Слободе
пред око 150 гледалаца
судио је Стефан Мијановић
из Адашеваца, који је поде
лио укупно шест жутих кар
тона.

