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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“

ПУТИНЦИ

Отворен вртић за 60 малишана

П

утинчани су добили нов вртић
у који је, за почетак, смеште
но шездесетак малишана из
овог села, али и Жарковца и Доњих
Петроваца.
Функционалан и савремено опре
мљен вртић је смештен у делу про
стора ОШ „Доситеј Обрадовић“, а за
те намене је локална самоуправа
утрошила око 11 милиона динара.
Вртић је свечано отворен 10. окто
бра, када је званично и започео са
радом, а за отварање је, на поклон
од локалне самоуправе, добио вели
ки број занимљивих играчака, на
радост својих малих полазника.
Отварањем овог објекта запосле
но је и седам нових радника – четири
васпитача, којима је ово прво запо
слење, као и спремачица, сервирка
и куварица.
– На овај начин смо решили про
блем смештаја деце из ова три села,
коју су родитељи морали да воде у
Руму, а неки нису ни имали места у
вртићу. Подсећам, од јануара је у
нашој општини вртић бесплатан за
сву децу, а нама је жеља да буде
и доступан за сву децу. Зато нас у
наредном периоду очекује отварање
вртића у граду, у који може да се сме
сти 90 малишана, као и у Платичеву,
за преко 60 деце. Тако ћемо, готово
анулирати постојећу листу чекања,
на којој је тренутно 140 малишана.
Дакле, да сместимо сву децу у врти
ће,  у финансијском смислу, то је за
локалну самоуправу око 300 милио
на динара на годишњем нивоу и  ми
то можемо лако да финансирамо –
каже председник Манчић.
Када се у новембру буде отворио
и вртић у Платичеву, запослиће се
нових тридесетак  лица, а међу њима
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Бранко Мандић, Слађан Манчић и Радослав Машић

је 20 васпитача и медицинских сеста
ра, тако да ће млади људи добити
прилику да се запосле у струци. За
ово ново запошљавање је добијена
сагласност Министарства финанси
ја, као и за повећање масе зарада за
Полетарац, које додатно на месеч
ном нивоу, износи три милиона дина
ра.
Слађан Манчић најављује и радо
ве на другој фази вртића Коцкица у
граду, чиме ће се комплетно решити
смештај све деце у објекте Полетар
ца, за један дужи период.
Директор УПВО Полетарац, Радо
слав Машић истиче, да се у овој
установи труде да   предшколство
буде доступно сваком детету.
– Ми смо једини који имамо пот

пуно бесплатан вртић за сву децу и
сада већ имамо велики број деце са
села у целодневном боравку. Захва
лан сам локалној самоуправи, шко
ли, као и МЗ Путинци што су нам
омогућили да отворимо један овакав
нов и савремен објекат – каже Радо
слав Машић.
Овај вртић има велики значај за
Путинце, јер житељи овог села чекају
скоро три деценије да се он отвори.
– У румској општини има доста
нових фабрика, родитељи раде и
било је проблема што су децу мора
ли да возе у град, у вртић. Сада ће
им бити знатно лакше. Мештани су
заиста задовољни што је вртић отво
рен – рекао је Бранко Мандић, пред
седник Савета МЗ Путинци.
С. Џ.
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Т

ешко можете наћи село у Срему
у ком се не одржава нека мани
фестација, било да је крофнија
да, штрудлијада, гушчијада, или нека
друга „ијада“ углавном повезана са
гастрономијом и пољопривредом.
Житељи тих села се својски труде да
баш њихова „ијада“ буде најлепша и
најпосећенија. Сад, како коме испад
не... Неке манифестације су мање,
неке више успешне, у неком селу се
лепше проведете, у неком баш и не,
али заједничко им је једно, све оне су,
бар по мом мишљењу, дирљиви и
очајнички потези да се сремским сели
ма да неки импулс и удахне живот који
плако цури из њих.
Многи међу нама имају погрешну
слику о Срему, као регији великих и
економски јаких села. Додуше, има
доста таквих села, да их сад не набра
јам и не „рекламирам“, али све је више
села, посебно оних фрушкогорских, у
којима живи по неколико стотина људи
и којима озбиљно прети одумирање.
Млади људи одлазе у градове, и то не
само оне велике, селе се и у општин
ске центре, попут Митровице, Руме,
Инђије ... Они који остају, остају на
земљи, а земља је постала несигуран
извор прихода. Нарочито ако је нема
довољно, јер некад је максим земље
(десет хектара) био више него дово
љан да се живи и храни породица,
данас ни десет пута по десет, неће
бити таман.
Зато су мени те сеоске манифеста
цији баш дирљиве. На њима ћете
млад свет затећи у културно – умет
ничким друштвима, међу ловцима или
риболовцима, наравно у спортским
клубовима, ако их има. Биће их свуда
около, око оранија, котлића, куваће
паприкаше, играће кола, учествовати
на маскенбалима, радиће све оно што
треба да се ради, али кад бисте их
питали свима би очи засијале на
помен града. И то је сасвим нормално,
град пружа много више од села, а мла
дост је по дефиницији неразумна.
Када сам једну жену из Нерадина
питала да ли има младих жена у селу,
које би се данас бавиле ручним радом,
везом или шлингањем, њен одговор је
био не. И то не зато што не знају, већ
зато што сматрају да је то без везе.
Моја саговорница је онако, скоро
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На тим манифестацијама ћете млад свет затећи у кул
турно – уметничким друштвима, међу ловцима или
риболовцима, наравно у спортским клубовима, ако их
има. Биће их свуда около, око оранија, котлића, куваће
паприкаше, играће кола, учествовати на маскенбалима,
радиће све оно што треба да се ради, али кад бисте их
питали свима би очи засијале на помен града. И то је
сасвим нормално, град пружа много више од села, а
младост је по дефиницији неразумна
резигнирано, рекла да мисли да ће
њена деца све те ручне радове, кад
ње више не буде, побацати и запали
ти. Искрено се надам да је претерива
ла, али да постоји незаинтересова
ност у једном делу млађе популације,
постоји. И зато су потребне те наше
„ијаде“. И нису оне бог зна како ни ску
пе, али вреде сигурно више него што
је у њих уложено.
Да њих нема многи би заборавили
како изгледа права домаћи колач, онај
на ком смо одрасли, каквог је укуса
домаће вино. Да нема тих сеоских
манифестација ови мали, да не кажем
млади, би мислили да је чизкејк наш
специјалитет, а они мало старији, да
су пиво и пелинковац једина пића на
свету. Коме мама за рођендан прави

працле са рошчићима, бресквице или
цариградску питу? Ко зна шта је шира?
Коме мати бронхитис лечи гушчијом
масти? Морали су Норвежани да нам
отворе продавнице постељине и да
нас подсете на перјане јастуке. А кад
сам већ код јастука, у тој фенси радњи
за њега ћете морати да платите и
седам – осам хиљада, али сигурно
нисте знали да вам у Шатринцима још
бољи јастук, од правог домаћег перја,
госпођа Маргита може направити за
хиљаду и по динара.
У истим тим Шатринцима на Гушчи
јади један момак је носио мајицу са
натписом „Убио би се да нисам Сре
мац“. Лепо, дрчно и оригинално. Само
да нам Срем, у оној његовој суштини и
лепоти опстане ... И не посустане ...
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Богата понуда домаћих
и страних излагача

Министар Бранислав Недимовић у обиласку Сајма

Оно што могу да обећам јесте да ће порасти проценат поврата премије осигурања
за оне просторе који су нарочито изложени ударима града. Пре свега, мислим на под
ручје уз Дрину, због непостојања заједничке интервенције када дође до града. Издво
јићемо додатни новац и ако стигнемо до 17-18 одсто осигураних пољопривредних
површина следеће године, то ће бити велики корак, рекао је министар Недимовић

П

рви по реду Сремски пољопри
вредни сајам Агросирм, у орга
низацији
Казнено-поправног
завода у Сремској Митровици, Реги
оналне привредне коморе Сремског
управног округа, као и Града Срем
ска Митровица, одржан је протеклог
викенда на сремскомитровачком хипо
дрому. Подршку овом значајном дога
ђају у области агробизниса дали су
и Агенција за рурални развој Града
Сремска Митровица, као и митровачка
Туристичка организација, а генерални
спонзор сајма била је компанија Дунав
осигурање.
Овај, од почетка међународни
Сајам, званично је отворио градона
челник Сремске Митровице Владимир
Санадер, а међу присутнима били су
и представници Покрајинске владе,
митровачке локалне самоуправе, као
и министар пољопривреде Бранислав
Недимовић.
Министар Недимовић указао је на
значај овог сајма за развој пољопри
вреде у овим крајевима, као и на то
да су Дубравине приколице, које се

производе у оквиру Казнено-поправ
ног завода, једине које се производе
у Србији и налазе се у систему повра
ћаја.
– Овакви догађаји су прилика да
људи покажу шта су произвели у
Србији или шта нуде српским пољо

Владимир Санадер

привредницима, а ми смо ове године
доста новца издвојили за пољопри
вредну механизацију. Финансирамо
50 посто цене коштања једне алакте,
прикључне машине. Тракторе финан
Наставак на страни 6

Александар Алимпић
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Детаљ са трке

Још један Коњички дан
У склопу Сремског пољопривред
ног сајма, а у организацији Галопског
савеза Србије и Коњичког клуба
Срем, на митровачком хиподрому
одржан је још један овогодишњи
Коњички дан.
У оквиру ове пратеће манифеста
ције, одржано је укупно пет галопских
трка, а, поред тога, присутнима су се
представили и полазници школе јаха
ња у оквиру Коњичког клуба Срем,
који су присутнима показали шта су
све научили у протеклом периоду.
Замен ик
управн ик а
Казнен опоправног завода Небојша Драгано
вић, истакао је да је задовољан овим
Коњичким даном, јер је све протекло
у најбољем реду.
– Учествовало је 31 грло, што је

Небојша Драгановић

довољан број за једну овако лепу
манифестацију. Имали смо пет трка,
а између друге и треће трке наша
деца из Коњичког клуба Срем показа
ла су шта су научила у оквиру презен
тације школе јахања. Имамо преко 80
чланова у коњичком клубу. Средили
смо и стазу, која је сада мало краћа,
али је зато много боља и више неће
бити искакања и падова, пошто су
кривине мало блаже у односу на
ранији период – истиче Драгановић.
Владимир Вукотић, председник
Коњичког клуба Срем рекао је да у
оквиру њега тренутно постоје два
коња са којима се ради на дресурном
јахању, а сви остали су у школи јаха
ња. Како каже, тренинзи су углавном
одржавани викендом, а током распу

Владимир Вукотић

ста радило се и радним данима. Тако
ђе, у наредном периоду, у програму
прекограничне сарадње Србије и
Хрватске, у плану је да се изгради
мањеж од 800 квадратних метара,
што би омогућило континуир
 ан рад
школе јахања током целе године.
Власник кобиле Фиренце, победни
це једне од галопских трка, Давид
Крајчиновић из Глоговца, изразио је
задовољство овом победом.
– Фиренцу имамо три године. Так
мичили смо се и до сада и било је
доста победа. Што се тиче трке у
Сремској Митровици, могу рећи да
сам задовољан – рекао је Давид.
Трке је овог пута пратио велики број
посетилаца, како старих љубитеља
коња, тако и оних најмлађих.

Давид Крајчиновић
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Детаљ са Сајма

Са стране 4
сирамо кроз ИПАРД, а половином
новембра биће објављена листа 396
пољопривредника који су добили сред
ства из овог фонда за набавку тракто
ра и позивам све да се пријаве јер ће
ускоро бити расписан нови конкурс, а
новца има. Рок ће бити до 15. јануара
– истакао је Недимовић, указавши и на
важност рада осигуравајућих друшта
ва у области пољопривреде, најавив
ши да би до краја године требало да
буде донесен нов правилник о осигу
рању, који ће обезбедити да осигура
вајуће куће делују брзо и ефикасно.
Према његовим речима, до сада је
на територији Србије осигурано само
око 11 одсто пољопривредних повр
шина, што је мало, а нови правилник,
како каже, биће израђен у корист свих
пољопривредних произвођача.
– Оно што могу да обећам јесте да
ће порасти проценат поврата преми
је осигурања за оне просторе који су
нарочито изложени ударима града.
Пре свега, мислим на подручје уз Дри
ну, због непостојања заједничке интер
венције када дође до града. Издвоји
ћемо додатни новац и ако стигнемо до
17-18 одсто осигураних пољопривред
них површина следеће године, то ће
бити велики корак – рекао је министар
Недимовић, додавши да ће буџет за
пољопривреду наредне године бити
прилично висок.
Градоначелник Владимир Санадер
изразио је задовољство бројем посе
тилаца Сајма, којих је заиста и било
много, као и самих излагача.
– На оваквим манифестацијама се
најлакше сусрећу потребе произво
ђача и агробизниса, а желимо да у
нашем граду буде што више фабрика
које се баве прерадом пољопривред
них поризвода и то је наш циљ код
привлачења директних инвестиција.
Удружени пољопривредници, који се
баве радно интензивним производ
њама, воћарством и повртарством,

Саша Стевановић

једино тако могу да напредују и сами
себи обезбеде тржиште. Циљ нам је
да имамо повећан приход по хектару
у односу на ратарске културе. Срем
и Сремска Митровица су пољопри
вредни крај који има најбољу земљу у
Европи на којој скоро све успева. Са
Фрушком гором то је крај као створен
за пољопривреду и наша је обавеза
да је подстичемо, а наша Агенција за
рурални развој је сервис свим пољо
привредницима који конкуришу код
Министарства и Покрајине и других
фондова – истакао је градоначелник
Санадер.
У оквиру Сајма, организован је
Гастро-туристички дан, на којем су
представљени различити произвођачи
меса, вина, млечних и пчелињих пре
рађевина и других прехрамбених про
извода, као и бројна удружења жена.
Поред тога, као најзначајнији део Сај
ма, и оно због чега су га бројни пољо
привредници и посетили, била је изло
жба пољомеханизације, као и друге
опреме за пољопривредну производ
њу и сточне хране.
Према речима управника Казненопоправног завода, Александра Алим

пића, на Сајму је било више од сто
излагача, од чега око 40 представника
домаћих и страних произвођача пољо
привредне механизације, и око 70
излагача у оквиру гастро-туристичког
дела манифестације.
– Да подсетим да смо прошле годи
не организовали изложбу пољопри
вредне механизације, која је ове годи
не прерасла у међународни сајам
пољопривреде.
Казнено-поправни
завод већ 50 година производи пољо
привредну механизацију, а то је, пре
свега, бренд приколице Дубрава. Про
шле године смо продали 141 приколи
цу, а сада ћемо изаћи са нешто пре
ко 100 приколица. Поред приколица
које правимо за ратарски и повртарски
програм, имамо и приколице за обраду
земље, средње тешке и тешке дрљаче
и подриваче. На овој манифестацији
смо продали прошле године 18 прико
лица, а ове године надамо се сличном
резултату – истиче Александар Алим
пић.
Присутнима на Сајму обратио се
и помоћник покрајинског секретара
за пољопривреду, водопривреду и
шумарство Саша Стевановић, који је
такође изразио задовољство посеће
ношћу, али и најавио да ће наредне
године бити обезбеђена значајна бес
повратна средства за пољопривредни
ке.
Сви присутни могли су да уживају и
у богатом културно-уметничком про
граму, а љубитељи доброг залогаја
могли су да дегустирају бројне изложе
не намирнице, али и паприкаше који су
се крчкали у неколико котлића. Поред
тога, за све заљубљенике у тракторе
организовано је и такмичење у упра
вљању тракторима марке Басак, од
којих је један био и главна награда.
Сајам је трајао два дана, а у недељу,
14. октобра, као круна на читавој овој
манифестацији, одржан је и Коњички
дан.
Н. Милошевић
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ВЛАДИМИР САНАДЕР У МИНХЕНУ

Представљени потенцијали
Сремске Митровице

Г

рад Сремска Митровица, у сарадњи са
Покрајинским секретаријатом за регионал
ни развој, међународну сарадњу и локал
ну самоуправу и Развојном Агенцијом Војводи
не, наступа на сајму некретнина и ивестиција
EXPO REAL који се одржава од 8. до 10. окто
бра у Минхену.
– Град Сремска Митровица је на сајму пред
ставио своје инвестиционе потенцијале, како
на пољу индустрије и пољопривреде, тако и на
пољу туризма. Заитересованим посетиоцима
сајма презентовали смо индустријске зоне у
Сремској Митровици као и погодности за раз
вој пословања у нашој земљи и граду. Поред
овога, инвеститорима из области хотелијер
ства понудили смо могућност улагања у неки
од постојећих хотела у граду, као и одређене
локације које су погодне за изградњу нових,
с обзиром на то да Град Сремска Митровица
нема довољно смештајних капацитета – иста
као је градоначелник Владимир Санадер.
Подсећања ради, крајем 2017. године, у
циљу презентације инвестиционих потенци
јала, потписан је Споразум о сарадњи чија је
сврха реализација иницијативе Покрајинске
владе о њеном заједничком наступу са осам
локалних самоуправа са статусом града на
значајним међународним сајамским манифе
стацијама инвестиционог карактера. У пита
њу су градови: Нови Сад, Суботица, Панчево,
Зрењанин, Сомбор, Кикинда, Вршац и Срем
ска Митровица.

Владимир Санадер на сајму у Минхену

КАРИТАС - СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Отворен Дневни центар
за особе са инвалидитетом

П

рошлог уторак, 9. октобра, свеча
но је отворен Каритасов Дневни
центар за особе са инвалидите
том Св. Тереза, као део пројекта Creden
ce Caritasas Немачке, отворене заштите
и интеграције особа са интелектуалним,
менталним и телесним инвалидитетом.
Дневни центар за особе са инвали
дитетом ће водити Кристина Драгишић,
социјални радник и координатор Кари
таса Сремска Митровица, а свечаном
отварању су присуствовали представ
ници донатора и партнера Каритаса
Немачке, Тобиас Ноелке, као и менаџ
мента Каритаса Србије, Петар Дујић.
Кристина Драгишић је у својству дома
ћина изразила велико задовољство
због толиког броја окупљених, међу
којима су били председник Скупштине
Града Сремска Митровица Томислав
Јанковић и начелник Управе за опште
послове Мирослав Јокић, затим прија
тељи из Дома здравља Сремска Митро

Са свечаног отварања

вица, Опште болнице, Завода за јавно
здравље и Урбанизма, као и Небојша
Илић и Ђорђе Томић испред локалне
самоуправе општине Шид и репрезент
Центра за социјални рад из Шида.

Благослов је водио Едуард Шпа
новић, заменик бискупа сремскога уз
директора Бискупијског Каритаса Срем,
Јозу Дуспара.

Т. С.
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САЈАМ СТВАРАЛАШТВА СЕОСКИХ ЖЕНА ВОЈВОДИНЕ

Вредне руке
Митровчанки
У
Мастер центру Новосадског сај
ма, у недељу 14. октобра, одржан
је 10. Сајам стваралаштва сеоских
жена Војводине, у организацији Завода
за равноправност полова.
Сајам стваралаштва сеоских жена у
Војводини је традиционална манифеста
ција Завода за равноправност полова,
чији је циљ да промовише активизам,
креативност и предуз етнички дух жена
из руралних подручја Војводине, повећа
видљивост ове друштвене групе, али и
укаже на многобројне доприносе жена са
села, очувању културе и живота сеоских
заједница Војводине. Била је ово прили
ка да се посетиоци, али и представници
институција, стручна јавност и медији
упознају са богатим стваралаштвом сео
ских жена, које представљају значајан
ресурс за развој пољопривреде, туризма
али и локалних заједница уопште.

Сваке године своје производе из
домаће радиности, пре свега рукотво
рине, вез, тканице, сувенире и тра
диционалну војвођанску храну при
премљену по старинским рецептима,
представи близу 200 сеоских удружења
жена из свих општина и градова Војво
дине. Уз подршку митровачке Градске
управе за образовање, културу и спорт
и Агенције за рурални развој, Сремска
Митровица је имала своје представни
ке на Сајму. Ручне радове и сремачке
специјалитете представили су Удруже
ња жена Лаћаркуше, Дика из Кузмина,
„Десанка Максимовић“ из Шашинаца,
Бешеновке, Женски свет из Чалме, а
рукотворине, сувенире и слатко-сла
ну зимницу су, посетиоцима понуди
ли Златно руно Сирмиума, Плодови
Мачве из Ноћаја, Рукотворине Сремска
Митровица, ПГ Саватић из Засавице,

Подизање дигиталне
писмености жена у руралу
Министарство трговине, туризма и теле
комуникација упутило је јавни позив заин
тересованим невладиним организацијама
- удружењима, задужбинама и фондација
ма за подношење предлога програма од
јавног интереса у области развоја инфор
мационог друштва.
Предмет конкурса је додела средстава
за програме у области развоја информа
ционог друштва, односно реализација
програма који за циљ имају подизање

нивоа дигиталне писмености и дигиталних
компетенција жена из руралних области.
Максимални износ који може бити одо
брен по предлогу програма је 2.000.000,00
динара.
Рок за подношење програма је 29. окто
бра, а заинтересоване митровачке невла
дине организације подршку при аплицира
њу могу добити у просторијама Агенције
за рурални развој Града Сремска Митро
вица.

Детаљ са сајма

Козирис из Сремске Митровице и МЗ
Лаћарак.
Посетиоц
 и су ове године имали при
лику да виде рукотворине од сламе,
љуштике, лутке крпењче, ткане шало
ве, крпаре, вез, и да пробају роловани
сир, кисачку сарму, стапарску листару,
сремачки и мачвански ајвар и пинђур,
компоте, салате и друге посластице из
кухиње војвођанских жена.
Сајам стваралаштва сеоских жена у
Војводини је одржан поводом обележа
вања Међународног дана сеоских жена
(15. октобар). Овај дан установљен је
Резолуцијом Генералне скупштине Ује
дињених нација 2007. године, како би
земље широм света указале на посебан
допринос жена на селу, на њихову кључ
ну улогу на селу у унапређењу пољопри
вреде и руралног развоја, унапређењу

ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ - НАСТАВАК ПРОЈЕКТА

Стиховница - бојанка
за безбедно детињство

П

олицијска
управа
у
Сремској
Митровици
велику пажњу поклања
превенцији безбедности деце
и младих, путем реализације
различитих пројеката, триби
на и предавања. С тим циљем
је прошле године почела реа
лизација пројекта Основи без
бедности деце, протоколом
закљученим између Министар
ства унутрашњих послова и
Министарства просвете, нау
ке и технолошког развоја која
је настављена и ове године,
серијом предавања ученици
ма четвртог и шестог разреда
основних школа.

Заједничком иницијативом
Полицијске управе Сремска
Митровица и Предшколске
установе Пчелица, на основу
размишљања и потребе да и
на најмлађем узрасту може
безбедносно превентивно да
се делује, настала је Стихов
ница - бојанка За безбедно
детињство, приређена на
основу едукативно-промотив
ног материјала Министарства
унутрашњих послова. Наме
њена је малишанима пред
школског узраста и ученици
ма првог разреда на подручју
Града Сремска Митровица, а
представљена прошлог петка,

12. октобра, у објекту Звезди
ца у насељу Камењар. Поред
приређивача и сарадника на
бојанци, промоцији су присту
ствовали начелник Градске
управе за образовање, спорт
и културу Сремска Митровица
Илија Недић, заменица гра
доначелника Светлана Мило
вановић, начелник Одељења
за ванредне ситуац
 ије Сте
ван Пејић, заменик начелни
ка Полицијске управе Жељко
Секуловић.
Основи безбедног понаша
ња се уче у кући и породици,
али чињеница је и да се веома
озбиљне теме могу приближи

Промоција у вртићу Звездица

ти деци на популаран и њима
приступачан начин.
Тако се у овој књижици
нашло осам тема - Полиција у
служби грађана, Насиље као
негативна друштвена појава,
Превенција и заштита деце
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ГРАДСКА КУЋА

Посета кинеске делегације

Разговор са кинеском делегацијом

квалитета хране и елиминисању сиро
маштва на селу.
Рад са сеоским женама представља
једну од водећих и најважнијих делат
ности Завода. Сарадњом, са преко 300
удружења жена на селу, кроз едукатив
ни и истраживачки рад, информатичке
обуке и обуке за унапређење пословних
вештина, Завод настоји да допринесе
побољшању положаја и квалитета сва
кодневног живота жена у сеоским сре
динама. Различите културне, социоеко
номске и родне карактеристике њиховог
положаја, жене на селу чине групом,
којој су потребне специфичне мере
подршке, јер су главне карактеристи
ке њиховог положаја одређене радом
у пољопривреди и смањеним могућно
стима за формално запошљавање ван
пољопривреде.

од трговине људима, безбед
но учешће деце у саобраћају,
Заштита од пожара и Зашти
та од технолошких опасности,
које су адекватно обрађене и
прилагођене узрасту којем су
намењене. У представљању

У

понедељак, 15. октобра, делегаци
ја кинеског града Анђи посетила је
Сремску Митровицу, поводом раз
говора са представницима митровачке
локалне самоуп
 раве о могућој сарадњи
у области привреде и урбанизма. Деле
гацију је у Градској кући примио председ
ник Скупштине града Томислав Јанко
вић, заједно са директором митровачког
Завода за заштиту споменика културе
Љубишом Шулајом.
– Представили смо све оне потенција
ле које град има. То су пре свега наше
индустријске зоне, с обзиром на то да је
делегација заинтересована за улагање
у привреду у Републици Србији. Наше
индустријске зоне су јако добро инфра
структурно опремљене, а представили
смо и наше туристичке потенцијале. Оно
што нас посебно радује, ово је већ пета
делегација из Народне републике Кине,

безбедносних тема коришћене
су реалне ситуације илустро
ване цртежима и пропраћене
кратким песмицама, како би их
деца још боље схватила.
– Захваљујем се Министар
ству унутрашњих послова и

која долази у наш град за непуне две
године. Они су још увек у фази преговора
и упознавања, али верујемо да ће после
ових састанака бити и конкретних дого
вора, односно, улагања у нашу привреду
– истиче Томислав Јанковић.
Председник Скупштине општине Анђи,
Лу Вејмин похвалио је митровачке дома
ћине и изразио задовољство због могуће
сарадње.
– Драго ми је што сам имао прилику да
посетим Сремску Митровицу. Циљ ове
посете била је потрага за могућностима
сарадње са Републиком Србијом. Кон
кретно, разговарали смо у области кул
турне, али и привредне сарадње, у инте
ресу обе стране – изјавио је Лу Вејмин.
Између осталих, у оквиру делегаци
је, Сремску Митровицу посетили су и
неки од кинеских привредника, односно,
потенцијалних инвеститора. 
Н. М.

Полицијској управи Сремска
Митровица, јер ми на овај
начин настављамо дугогоди
шњу сарадњу. Циљ нам је,
кроз овај пројекат, да нашим
најмлађим суграђанима при
ближимо појам значаја полици
је, да су они наши пријатељи,
да су увек ту да нам помогну.
Такође се захваљујем свима
који су учествовали и радили
на издавању овако лепе сли
ковнице, рекао је Илија Недић,
начелник управе за образова
ње, спорт и омладину.
Жељко Секуловић, заменик
начелника Полицијске управе
Сремска Митровица је изразио
задовољство због своје посе
те вртићу, као и сарадњом на
пројекту.
– Министарство унутрашњих
послова Републике Србије и
Полицијска управа Сремска
Митровица, заједно са Мини
старством просвете, улажу
огромне напоре, као и прет

ходних година, како би помо
гли, кроз едукативне активно
сти, да наши најмлађи схвате
улогу полиције у заједници и
да се деца осећају безбедно.
Деца треба сваког полицајца
и ватрогасца да прихвате као
неког ко ће нам заиста помо
ћи и у сваком тренутку бити на
располагању било ком нашем
суграђанину, нарочито најмла
ђима.
У току приређивања сти
ховнице-бојанке консултовани
су Министарство унутрашњих
послова, Предшколска устано
ва Пчелица, Школска управа
Нови Сад, полицијски службе
ници - едукатори, родитељи и
уважене су предложене суге
стије. Стиховницу - бојанку
је приредила Жељка Аврић,
аутор илустрација је Милан
Кардаш, а издавач Управа за
образовање, културу и спорт
града Сремска Митровица.
Т. С.
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САСТАНАК СИСТЕМА 48

Интензивира се градња

Н

а последњем састанку
Система 48 у Инђи
ји одржаном у петак,
12. октобра говорило се о
двонедељним
извештаји
ма Установе Спортски цен
тар, Предшколске устано
ве „Бошко Буха“, ЈП Инђија
пут и Општинске управе.
Према извештају Одељења
за урбанизам, комуналностамбене послове и заштиту
животне средине, до окто
бра текуће године издата
је 81 грађевинска дозвола.
Како је истакао председник
Општине Инђија Владимир
Гак, то је доказ да се у Инђи
ји интензивно гради за раз
лику од претходних година.
– Параметар за то колико
се гради у једној општини
јесте број издатих грађе
винских дозвола. Ми имамо
ситуацију да је 2016. године
издато 56 дозвола, а про
шле године 72. Сада је, за
10 месеци, издато више од

80 дозвола, што значи да
имамо много већи број гра
дилишта него претходних
година – истакао је председ
ник општине Инђија и додао

да грађани све то могу запа
зити и на терену.
– Веома смо поносни на
ову чињеницу и трудићемо
се да број издатих грађевин

Нема више непријатних мириса
Непријатни мириси, који су се ширили из
постројења за производњу хране за кућне
љубимце Фармина, од пре неколико дана су
само ружна прошлост. Како је потврдио
председник општине Инђија, постављен је
нови филтер који регулише проток непријат
них мириса, за шта је издвојено око милион
евра.
– Тај проблем је постојао од самог почетка
рада фабрике, више од пет година. Ми смо

се на све начине борили да га решимо и
успели смо преко одређених институција да
производњу у Фармини доведемо на неки
виши ниво, односно да се предузму неоп
ходни кораци ка сузбијању непријатних
мириса – каже Гак и додаје:
– То питање је сада решено и на састанку
Система 48, укинули смо обавезујући закљу
чак који се односио на константне контроле
рада Фармине, јер за то више нема потребе.

ских дозвола буде још већи
– каже Гак.
Говорећи о инфраструк
турним пројектима, први
човек општине Инђија освр
нуо се и на изградњу кру
жног тока код Градског ста
дион
 а. Како је потврдио,
обезбеђени су пројекат и
неопходне дозволе, али се
ради на проналажењу неоп
ходних средстава.
– У овом тренутку има
мо важнијих пројеката, али
смо конкурисали код Мини
старства привреде и чекамо
њихов одговор. Ми ћемо сва
како, када дође до изградње
подвожњака у непосредној
близини, пронаћи средства

Нове услуге за
грађане Инђије

П

очев од понедељка 15. октобра,
сви грађани инђијске општине
административне таксе могу плати
ти платним картицама на шалтеру у при
јемном одељењу општине Инђија.
Како је истакао први човек општине
Инђија Владимир Гак, та локална самоу
права је прва у Србији, изузев великих
градова, која је омогућила ову нову услу
гу грађанима.
– Директно у шалтер-сали општине,
сви наши суграђани могу да плате карти
цом административне таксе, разне изво
де, документе и обаве неопх одне посло
ве. На тај начин још једном показујемо да
бринемо о ефикасности наших услуга и
стварамо још боље услове за све грађа

не –рекао је Гак и додао да је са радом
почео и издвојени шалтер ЈП Ингас, који
се налази на адреси, Војводе Степе 20.
– Руководиоци Ингас-а и Комуналца,
постигли су договор, да на месту благајне
комуналног предузећа уступе простор, тј.
шалтер на којем ће бити омогућено пла
ћање гаса и осталих обавеза грађана
према дистрибутеру гаса – истакао је Гак
и додао да постоји могућност, да ускоро
на том месту плаћање омогући и ЈКП
Водовод и канализација.
– На овај начин смо грађанима омогу
ћили, да плате обавезе према поменутим
јавним предузећима, на једном месту и
то у самом центру Инђије – каже Гак.

М. Ђ.

Шалтер Ингас-а на новој адреси
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Бесплатне
ужине у
вртићима
Сва деца која бораве у
вртићима на територији
инђијске општине, имају
бесплатне ужине. Како је
рекао председник општи
не, локална самоуп
 рава
преузела је на себе ову
обавезу како би изашли
родитељима у сусрет.
– Нису то нека велика
средства у питању, јер су
ужине око 1.200 динара
месечно. Међутим, мислим
да то родитељима значи,
јер је у питању само корак
ка нашем крајњем циљу, а
то је да свој деци обезбе
димо место у вртићима и
бесплатан боравак. Ми
већ у фебруару следеће
године крећемо са изград
њом новог објекта, захва
љујући којем више неће
постојати листе чекања.
Након изградње новог
вртића моћи ћемо да обез
бедимо и бесплатан бора
вак за сву децу – рекао је
Гак.
како би у исто време отпо
чели и реконструкцију ове
раскрснице на Обилићевом
венцу, код стадион
 а – рекао
је Гак и додао:
– Поменута раскрсница
веома је фреквентна и опа
сна, те је свакако неопх одно
извршити њену реконструк
цију и изградити кружни ток,
из функционалних, али и
естетских разлога.
М. Ђ.

11

СЕДНИЦА СО ИНЂИЈА

Усвојен трећи
ребаланс буџета

О

дборници Скупштине
општине Инђија усво
јили су трећи, ово
годишњи ребаланс буџета,
на 25. седници одржаној у
четвртак, 11. октобра. Како
су објаснили представни
ци локалне самоуправе, до
новог ребаланса дошло је
из више разлога, а један од
њих је како би се уврстили
одређени пројекти, чија је
реализација захтевала да
дође до корекција у буџе
ту. У односу на укупну суму,
након ребаланса, буџет
је умањен за 472.636.044
динара. Захваљујући овој
корекцији, до краја годи
не почеће, између осталог,
изградња трим-стазе у Леја
ма и реконструкција зграде
суда у центру Инђије.
– Инђија је већ дуги
низ година судска једини
ца Основног суда у Ста
рој Пазови и сви послови
се тамо завршавају, а то је
недопустиво – рекао је први
човек општине Владимир
Гак.
– Како бисмо поднели
иницијативу, односно зах
тев Министарству правде,
да Инђија поново добије
Основни суд и тужилаштво,
важно је показати гест
добре воље и уредити згра
ду – истиче Гак.
Реконструкција ће подра
зумевати замену столарије
на згради, као и у унутра
шњости, кречење и набав
ку новог намештаја, јер је
постојећи стар више од 50
година.
– Имали смо намеру да
подигнемо још један спрат,

Деоба инђијске циглане
На последњем заседању
Скупштине општине Инђија
усвојена је одлука која се
тиче коначне деобе, одно
сно разграничења имовине
циглане. Подсетимо да је
од 2005. године Општина
Инђија постала сувласник
земљишта на којем се нала
зи циглана у којој је прошле
поново покренута произ
водња. Како би проширили
производњу важно је било
решити документацију о
деоби имовине са локал
ном самоуправом. Споразу
мом о разграничењу имови
не Општина Инђија је доби
ла део који ће на коришће
ње добити два јавна преду
зећа, ЈП Ингас и ЈКП Кому
налац.
- Руководство Комуналца
се налази у просторијама на
шеталишту у улици Војводе
Степе, а сва механизација

се налази у изнајмљеном
простору у Марадику. Раз
гран ич ењ ем
имов ин е,
Општина Инђија је добила
целу управну зграду на пар
цели циглане, те ће механи
зација Комуналца бити пре
мештена на ово место, а ЈП
Ингас ће добити своје мага
цине и радионице на том
простору - објаснио је Вла
димир Гак, председник
Општине Инђија и додао:
- Подижемо ниво функци
онисања и ефикасности оба
јавна предузећа на виши
ниво, да не говоримо да
ћемо постићи и значајне
уштеде.
Споразумом из 2005.
године, предвиђено је да
општинска имовина не може
бити мања од 300.000 евра.
Новим споразумом општина
је добила имовину у вред
ности 355.000 евра.

где би се налазило тужи
лаштво, али ћемо то оста
вити за неку наредну фазу
– рекао је председник
Општине Инђија.
Изузев
зграде
суда,
локална
самоуправа
у
наредној години плани
ра и реконструкцију згра
де полиције у Инђији као и
зграду Ватрогасног дома.
Последњим ребалансом
уврштена је и позиција,
која се односи на набавку
видео надзора. Најсавре
менији видео надзор биће
постављен на шеталишту, у
објектима вртића и школа,
како би пре свега, најмлађи

суграђани били безбеднији.
Како је истакао Гак, видео
надзор са савременим
камерама биће постављен
и на шеталишту код рампе,
помоћу којег ће моћи лако
да се идентификују евенту
ални изгредници, који су у
претходном периоду у неко
лико наврата уништили
рампу за пролазак аутомо
била, код Културног центра.
Ипак, усвајањем реба
ланса одређени пројекти
пренети су у наредну буџет
ску годину, а реч је о завр
шетку радова на објекту
нове спортске хале, одно
сно њеном партерном уре
ђењу. Председник Општине
Инђија потврдио је да се
за завршетак овог пројекта
очекују средства са виших
нивоа власти и да је реч
о веома компликованом и
скупом пројекту.
– Реч је о веома замр
шеној процедури и папиро
логији, која је стара сада
већ 10 година, али ми халу
морамо завршити и приве
сти је намени – истакао је
први човек инђијске општи
не.

М. Ђ.

Усвојена Стратегија
о управљању ризицима
На 25. седници Скупшти
не општине Инђија, поред
ребаланса буџета, усвојена
је и Стратегија управљања
ризицима општине Инђија
за период 2018-2021. годи
не. Како су раније објаснили
представници локалне самоу
праве, 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 пред
узећима и установама, уведе
пракса управљања ризицима
и успостави оквир којим ће се
и у будућем периоду развија
ти сам процес управљања.
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ОСНОВАН СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Успостављање
социјалног дијалога

П

редставници општи
не Инђија, Савеза
самосталних синдика
та општине Инђија и Уније
послодаваца у Србији, пот
писали су споразум о осни
вању Социјално-економског
савета општине Инђија у
петак, 12. октобра у згради
те сремске локалне само
управе. Како су истакли
представници све три стра
не, циљ је да се успостави
социјални дијалог у пита
њима од значаја за оства
ривање економских и соци
јалних слобода и права, као
и положаја запослених и
послодаваца. Потписивању
Споразума присуствовао је
и покрајински представник
Социјално-економског саве
та и покрајински секретар
за привреду и туризам Иван
Ђоковић, као и сви чланови
покрајинског Социјално-еко
номског савета.
Председник
Општине
Инђија Владимир Гак, иста
као је да ће бенефите има
ти сви потписници споразу
ма као и да је циљ његовог

Основан Социјално-економски савет општине Инђија

оснивања
побољшање
услова радника, унапређе
ње привреде и уопштено
пословног амбијента у тој
општини.
– Инђија је једна од рет
ких општина у Војводини у
којој је основан Социјалноекономски савет – истакао
је Гак и додао да велику
захвалност дугују локалном
Савезу самосталних синди
ката чији су представници
били иницијатори оснивања
савета.

– Ми ћемо као општин
ско руководство дати пун
допринос да Социјално-еко
номски савет не буде фор
мално слово на папиру, већ
да заиста ради и функцио
нише. Социјално-економски
савет ће заседати на седни
цама једном месечно и том
приликом доносити одлуке,
које су од значаја како за
послодавце и локалну само
управу, тако и за раднике у
Инђији – рекао је председ
ник општине.

Локално руководство у
Инђији има план како да
задржи младе стручне кадр
ове, те ће следеће године
започети пројекат изград
ње 180 кадровских стано
ва, у првој фази биће их 60.
Сви млади стручни кадро
ви имаће прилику да реше
стамбено питање, а локал
на самоуправа ће дати на
коришћење станове не само
запосленима у јавном, већ и
у приватном сектору.
М. Ђ.

У СУСРЕТ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 22. ОКТОБРА

Изабрани добитници Октобарских награда

О

пштина Инђија и ове
годин е
додел ић е
Октобарске награде,
на свечаној академији пово
дом Дана ослоб ођ ења
општине од окупаторских
снага у Другом светском
рату, у понедељак, 22. окто
бра. Октобарска награда
додељује се за изузетне
резултате и највиша достиг
нућа у области привредног
и друштвеног живота општи
не Инђија, а додељује се
предузећима, установама и
другим организацијама чије
је седиште на територији
општине Инђија, као и гра
ђанину или групи грађана за
заједничко дело и остваре
ње, који раде или су радили
на територији општине
Инђија. Овогодишњи добит
ници су: компаније МВ Тим
Бешка, Агромаркет, ЗАМ

доо-Жути драгстори, а у
категорији појединаца Ђура
Мандић, начелник Полициј
ске управе у Сремској
Митровици и Миодраг Јак
шић, књижевник и организа
тор Крчединске уметничке
колон ије.
Овогод иш њим
добитницима биће уручене
плакете и новчане награде у

појединачном износу од
50.000 динара.
У оквиру свечане акаде
мије, присутним гостима
обратиће се челни људи
општине Инђија, председ
ник Општине Владимир Гак
и председник СО Милан
Предојевић, који ће уједно и
уручити Октобарске награде

за ову годину. Након свеча
не седнице предвиђен је
култ урно-уметнички про
грам и пригодан коктел.
Свечаној седници тог
дана, претходиће у општи
ни, традиционални пријем
предс тавн ик а
удруж ењ а
бораца и ратних војних
инвалида, који ће заједно са
представницима локалне
самоуправе, положити вен
це на споменик борцима
Подун авс ко-парт из анс ког
одреда.
У склопу обележавања
дана града, у Инђији ће
бити одржане традицион
 ал
не 54. уличне атлетске трке,
у петак 19. октобра, са
почетком у 10 часова, на
којима ће учествовати ђаци
из основних и средњих шко
ла инђијске општине.
М. Ђ.

Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“ реализован уз финансијску подршку општине Инђија
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ

Асфалтирање прилазних улица

К

ако је и најављивано,
упоредо са радовима у
Главној улици, сређују
се и коловози у бочним ули
цама, 27. октобра и Орлови
ћевој улици.
Радови су већ завршени
у Улици 27. октобар, иако је
првобитно најављено да ће
се коловоз радити до Улица
Вељка Дугошевића, додат
но је асфалтиран и део до
попречне Улице 15. маја.
Радове на терену, оби
шао је 9. октобра председ
ник румске општине Слађан
Манчић, који је указао да се
и ови радови финансирају
из општинског буџета по уго
вору о текућем одржавању
путне инфраструктуре.
– По окончању радова на
овој локацији у дужини од
око 250 метара, механиза
ција се сели у Орловићеву
улицу, а паралелно са тим
теку и радови у Главној ули
ци. Радимо у етапама, тру
димо се колико је могуће
да гужве у саобраћају буду
мање, да нема нервозе код
возача. Међутим, реч је о
великим радовима у центру
града, који се раде сад па ко
зна кад, у овом обиму и зато
апелујемо на стрпљење. До
краја овог месеца очекује
мо завршетак оних ударних
радова, а након целе рекон

Обилазак радова у Улици 27.октобар

струкције градског језгра,
имаћемо много лепши и
уређенији град – каже Сла
ђан Манчић.
Он је истакао и да ће, по
окончању комплетних радо
ва у Главној улици, Улица
27. октобар бити једносмер
на и то из правца Главне
улице.
Продужетка радова ће
бити и у Орловићевој улици,
такође до Улице 15. маја, јер

тек када се изађе на терен,
види се колико је заиста
потребно радова.
Радовима на пресвлаче
њу новог асфалтног сло
ја ће бити обухваћен и део
Партизанске улице и то од
ЈНА до зграде Општинске
управе.
Једносмерна ће постати
и Партизанска улица и то у
делу од ЈНА улице, до Глав
не, а у том правцу ће се сао

браћај и одвијати.
– Штета би било пропу
стити прилику, када нам је
велика механизација већ
ту, на улици, да не компле
тирамо уређење коловоза.
Железничка улица је ура
ђена прошле године, тако
да ћемо са радовима у Пар
тизанској улици уредити
све прилазе Главној улици
у центру града – истакао је
председник Манчић. С. Џ.

Завршена Белдокс ехо турнеја

Б

елдокс ехо турнеја
реализована је у Руми
током јула, септембра
и октобра, а у оквиру тог
програма, публика је могла
да погледа десет интере
сантних филмова. Послед
њи део је реализован од 8.
до 10. октобра, када је рум
ска публика могла да погле
да филмове Водич кроз црну
рупу, Мирсада и Последња
авантура Кактус Бате.
– Филмове са Белдокс ехо
турнеје видело је око 140
посетилаца, а по броју гле
далаца, најпосећенији је био
филм Валдхајмов валцер.
У разговору са публиком,
закључио сам да је било
речи о добрим филмовима,
а поред поменутог, посеб
но занимљиви су им били
Водич кроз црну рупу, Срећ
на зима, Наш нови председ

Румска публика на пројекцији

ник и други – каже Драган
Цакић, председник румског
Удружења Ворки тим.
Посебно занимљив је био
и филм Последња авантура
Кактус Бате, чији је идејни
творац Александар Зограф,

познати стрип цртач. Кактус
Бата је био стрип, који је
излазио током Другог свет
ског рата у Београду, а филм
говори о односу уметности
и власти, уз осврт на дана
шње време.

Турнеја је реализована у
сарадњи Белдокс фестива
ла и Ворки тима, пројекције
филмова су биле у Култур
ном центру „Брана Црнче
вић“, а улаз је био беспла
тан.
С. Џ.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Одлука о суфинансирању
уређења фасада

Седница Општинског већа

О

длука о бесповрат
ном суфинансирању
активности на уре
ђењу фасада и побољша
њу енергетске ефикасности
објеката колективног ста
новања у Руми, усвојена је
на 64. седници Општинског
већа, која је одржана 8.
октобра.
Како је истакла Тања Дро
бац, шефица Одељења за
урбанизам и грађење, овом

одлуком се прецизније утвр
ђује поступак подношења
захтева, потребна доку
ментација, критеријуми по
којима ће се делити сред
ства као и проценат учешћа
општинских средстава у
уређењу фасада.
Она је подсетила да је
пре ове, Општинско веће
усвојило и одлуку о уређе
њу фасада зграда, у оквиру
реконструкције Главне ули

це, која је у току.
– Одлука се односи на
објекте у централном делу
града, као и другим зона
ма колективног становања
и појединачне колективне
стамбене објекте, а макси
мални износ који дајемо,
је две трећине вредности
радова на фасади. Чла
ном 10 су опредељени кри
теријуми за рангирање и
избор пројекта, председник

МАЛИ РАДИНЦИ

Општине доноси одлуку,
уговор се закључује између
локалне самоуправе, под
носиоц
 а пријаве и извођа
ча радова, а поступак јавне
набавке спороводи Општин
ска управа. За ове намене,
сада је опредељено шест
милион
 а динара у буџету, а
добили смо до сада 14 зах
тева – објаснила је Тања
Дробац.
Слађан Манчић је истакао

Решено водоснабдевање

П

осле
Стејановаца,
бустер
станицом,
односно пумпном ста
ницом за повећање прити
ска, решен је на исти начин
и проблем снабдевања
водом житеља Малих Ради
наца, поготово виших дело
ва овог села.
Званично, пумпна ста
ница је са радом почела 5.
октобра, а њена изградња је
финансирана покрајинским
средствима, као и средстви
ма локалне самоуправе и
самог Водовода.
– Најважније је да смо
решили велики проблем
становника Малих Радина
ца, поготово оних који живе
у Новој улици. На покра
јинском конкурсу смо доби

Обилазак бустер станице у Малим Радинцима

M NOVINE
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да су се за доношење одлу
ке определили, да не би
било недоумица приликом
доделе средстава, а она је
рађена по моделу Стал
не конференције градова и
општина.
– Њоме су прописана сва
правила од почетка до кра
ја реализације пројекта. Сви
који су спремни за суфинан
сирање, како би повећали
енергетску ефикасност и
изглед своје зграде, свака
ко ће доћи на ред и доби
ти бесповратна средства, а
наравно да нам је приори
тет централно језгро града.
У том контексту сам издао и
налог преко надлежних слу
жби, да доставе молбе свим
власницима
одређених
пословних и приватних згра
да које су приватизоване, а
налазе се у лошем стању,
да морају да поведу рачу
на о изгледу тих објеката.
Пре свега, мислим на згра
де које су пре више година
или деценија приватизова
не и налазе се на стотинак
метара од центра града и
неуређене су, да ли чекају
нове власнике не интересу
је ме, али власници морају
да поведу рачуна, јер изглед
тих зграда је и изглед нашег
града – рекао је председник
Манчић.
На овој седници су усво
јене и одлуке о изради пла
на детаљне регулације за
општинске путеве КленакГрабовци и Добринци-Доњи
Петровци.

Слађан Манчић је иста
као да је ово први корак на
основу којег се потом раде
пројекти, којима може да се
конкурише за средства са
виших нивоа власти, с обзи
ром да је реч о значајним
финансијским средствима.
– Пут Доњи ПетровциДобринци, је дугогодишња
жеља
мештана
Доњих
Петроваца, који би на овај
начин отворили своје село
према Добринцима, Пећин
цима и ауто-путу. Иста ситу
ација је и са Грабовцима,
који су уз Доње Петровце,
једино село у нашој општи
ни у које се може ући и иза
ћи само из једног правца,
дакле аутобус и даље окре
ће у та два села. Повезива
њем Грабоваца са Кленком,
обезбеђује се прилаз маги
стралном путу М-21 и Шап
цу. Постојала је опција да се
пројектује пут према Обре
жу, али је већина сматрала
да је много боље решење
отварање села према Клен
ку – истакао је Слађан Ман
чић.
Чланови Општинског већа
су донели и предлог одлу
ке о изради плана детаљне
регулације за део Блока 2-12 у централној зони у Руми,
који се односи на део града
између Главне улице, ЈНА
и тржнице на зеленој пија
ци, како би се дефинисали
услови градње, пре свега,
због зграде старог Дома кул
туре.
С. Џ.

ли око 2,2 милиона дина
ра, локална самоуправа је
издвојила милион, док је
јавно предузеће из сопстве
них средстава, обезбедило
пола милион
 а динара. Зна
мо колико је до скоро било
проблема и драго ми је да
су они решени на задово
љавајући начин – указао је
Слађан Манчић, председник
румске општине.
Живко Стојковић, пред
седник Савета МЗ Мали
Радинци, изјавио је да је ово
село претежно сточарско,
па је и због тога, изузетно
важно редовно снабдевање
водом, поготово лети. Тре
нутно у селу има око 5.000
товљеника, који се хране за
кланицу и извоз.
– Нестанак воде, за људе
који се баве узгојем товље
ника, представља велики
проблем. Наравно, о упо
треби воде за свакоднев
не људске потребе да и не

говорим. Захваљујем локал
ној самоуправи на решењу
овог проблема, који је годи
нама био игнорисан – иста
као је Стојковић.
Слободан Станић, дирек
тор ЈП Водовода истиче, да
су потребна велика сред
ства, како за одржавање
водоводне мреже, тако и
њено унапређење и модер
низацију. Управо зато се
константно ради на обнови
објеката, сваке године по
нешто.
– Од сада Малорадинча
ни неће имати проблеме са
водом, јер сада имамо при
тисак од четири бара, што
је довољно да и они у нај
вишим деловима села имају
воду. У нашој мрежи је само
пијаћа вода, ми друге нема
мо и могу да кажем да је
одличног квалитета – рекао
је директор Слободан Ста
нић.

С. Џ.
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ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ“

Међународни
дан старих

Млади физиотерапеути и корисници

П

оводом Међународног
дана старих, Геронто
лошки центар „Срем“ у
Руми 5. октобра, су посетили
представници Црвеног крста,
Хигијенског завода за јавно
здравље и ученици Средње
медицинске школе „Драгиња
Никшић“ из Сремске Митро
вице.
Том приликом је епидеми
олог др Јасмина Кочић, одр
жала предавање о карцино
му дојке и хепатитису, док је

наставница практичне наста
ве физиотерапеута, Јелена
Колонџија одржала предава
ње о болу у леђима.
У сали за физикалну тера
пију ове установе, ученици
Средње медицинске шко
ле, смер физиотерапије, су
приказали технике масаже и
вежбе, које се примењују код
болова у леђима.
Најављено је да ће се ова
сарадња наставити.

С. Џ.

Прекогранична
сарадња

П

оред великих радова
на комплетној рекон
струкцији и адаптацији
Геронтолошког центра „Срем“
у Руми, чија је вредност око
милион евра, ова установа је
и у једном вредном пројекту
прекограничне сарадње.
Како сазнајемо од дирек
тора др Зорана Славујевића,
заједно са Домом здравља
у Вуковару, реч је о град
њи дела објекта у којем би
били смештени корисници са
Алцхајмеровом болешћу.
Вредност целокупног про
јекта је такође, милион евра,
односно оба учесника пројек
та би добила по пола милио
на евра за ове немене.
– Животни век људи је про
дужен и све је више оних, који
се суочавају са овом болешћу
- одумирање централног нер
вног система. Лицима, који
имају Алцхајмерову болест,
потребна је целодневна нега

др Зоран Славујевић

и ми морамо размишљати
у том правцу, како би могли
пружити смештај и негу и
овим корисницима – каже др
Зоран Славујевић.
Смештај за ова лица сада
постоји делом у Геронтоло
шком центру у Футогу, као и за
тешке случајеве ове болести
у Молу.
С. Џ.
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РУМА: 55. ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ

Златна плакета за
КУД „Бранко Радичевић“ Бешка

АНИП „Бранко Радичевић“- Рума

Награде

Р

ума је протеклог викен
да, 13. и 14. октобра,
била
домаћин
55.
Фестивала музичких друшта
ва Војводине чији су органи
затори Савез уметничког
стваралаштва аматера Вој
водине и Културни центар
„Брана Црнчевић“ где је
фестивал и одржан.
Током два фестивалска
дана наступило је 14 фол
клорних ансамбала – ГКУД
„Лаза Нанчић“ Вршац, ОКУД
„Свети Сава“ Нова Пазо
ва, КУД „Бранко Радичевић“
Стара Пазова, ЦТКУ „Коста
Абрашевић“ Бачка Палан
ка, АНИП „Бранко Радиче
вић“ Рума, АКУД УНС „Соња
Маринковић“ Нови Сад, МКЦ
„Кодаљ Золтан“ Бачка Топо
ла, КУД „Србија“ Кула, КУД
„Стеван Мокрањац“ Каћ, ДК
„3.октобар“ Банатско Ново
Село, СКЦ „Вук Стефановић
Караџић“ Бачка Топола, Дом
културе Сивац, КУД „Бран
ко Радичевић“ Бешка и КУД
„Станко Пауновић“ НИСРНП Панчево.
Све наступе пратио је
стручни жири у саставу: др
Драгица Панић, етному
зиколог, мр Мирјана Дро
бац, етномузиколог, Дајана
Костић, кореограф, Радоји
ца Кузмановић, кореограф и
Иван Терзић, етнолог.
Фестивал је званично
отворио Стеван Ковачевић,
председник СО Рума који је

Стеван Ковачевић

указао да је Фестивал, кроз
све деценије које постоји у
Руми, један од оних са којим
се Румљани поносе.
– Он је отворени излог
неговања наше музичке тра
диције кроз који су, година
ма, стасавале генерације
румских музичара, играча и
културно-уметичких ствара
лаца уопште и давали зна
чајан печат култури овог гра
да. Управо зато, као локална
самоуправа и подржавамо
ову манифестацију. Ова
манифестација је чвориште
у којем се састају традици
оналност и модерност и то
је оно што треба да буде
обележје сваке здраве и
успешне културне полити
ке – рекао је Стеван Кова
чевић. Он је додао да овог

Саво Мучибабић

Фестивала не би било ни без
вредних и упорних култур
но-уметничких радника, због
којих и опстаје и да се нада
да ће тако бити и убудуће.
Саво Мучибабић, секретар
Савеза уметничког ствара
лаштва аматера Војводине
је годинама на Фестивалу у
Руми и оцењује да је умет
ничко стваралаштво амате
ра у успону и да то доказује
и ФМДВ у Руми.
– Једна од главних уло
га овог фестивала јесте да
успостави више вредносне
стандарде, афирмише оно
што је квалитетно. Посеб
но нам је драго што се поја
вљују и ансамбли из мањих
места, на пример из Бешке,
и можемо бити задовољни
нивоом и квалитетом прика

Ове године Златне пла
кете, са освојених од 90
поена и више, добили су
КУД „Бранко Радичевић“
Бешка са 97,5 поена, сле
де КУД „Станко Пауновић“
НИС Панчево са 96,25 пое
на, СКЦ „Вук Стефановић
Караџић“ из Бачке Тополе
са 96 освојених поена,
АКУД „Соња Маринковић“
Нови Сад са 95,50 поена,
ГКУД „Лаза Нанчић“ Вршац
са 91,50 поена, МКЦ
„Кодаљ Золтан“ Бачк а
Топола са 91 поеном, док
је ДК „3.октобар“Банатско
Ново Село освојио 90 пое
на. Румски АНИП „Бранко
Радичевић“ је од стручног
жирија добио 83,50 поена.
заних програма. Овде нема
слабих ансамбала, сви су
приближно уједначени и то
на високом квалитету изво
ђења. Румљани су одлични
домаћини, сала је прелепа,
то је један од најстаријих
фестивала у Војводини и
занимљиво, једини који није
мењао место, односно од
почетка се организује само у
Руми – каже за наше новине
Саво Мучибабић.
Покровитељи 55. ФМДВ
били су Општина Рума и
Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање
и односе са верским заједни
цама.
С. Џ.
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ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

Седам понуђених пројеката

Ч

етврти процес парти
ципативног буџетира
ња, по којем је румска
општина на националном
нивоу апострофирана као
пример добре праксе, улази
у фазу када ће се о понуђе
ним пројектима, од 18. окто
бра грађани непосредно
изјашњавати. Они пројекти,
који освоје највише гласова,
биће увршћени у општински
буџет и реализовани током
наредне године. Са својим
предлозима је учествовало
470 грађана са 114 различи
тих предлога.
– Неке од тих предлога
смо покушали да обједини
мо и настала је листа од
укупно седам предл ога,
четири везана за град и три
за сеоске средине. Предло
зи за град су уређење деч
јих игралишта у Лењиновој
и Косовској улици, поста
вљање тартан атлетске ста
зе у дворишту основних
школа „Душан Јерковић“ и
„Вељко Дугошевић“, уређе
ње излетишта Борковац,
односно постављање лет
њиковца, клупа, чесми и
пратећег мобилијара, као и
нови урбани мобилијар на
Градском тргу – рекао је на
конференцији за новинаре
Драган Косановић, шеф
Одељења за локални еко
номски развој. Када је реч о

Позив грађанима да гласају за пројекте

селима, пројекти о којима
ће се гласати су: уређење
центра села у Витојевцима,
Доњим Петровцима, Никин
цима и Павловцима, поста
вљање мобилијара за дечја
игралишта у Платичеву,
Путинцима и Хртковцима,
као и уређење аутобуских
стајалишта у Жарк овцу,
Кленку, Краљевцима и Сте
јановцима.
Гласаће се заокружива
њем броја испред предлога,
а могуће је заокружити два
градска и један сеоски
предлог или обрнуто.
Гласање почиње 18. окто
бра на Градском тргу у 11

часова. 22. октобра прилику
да гласају имаће Доњи
Петровци од осам до 9 и 30
часова, Путинци од 9 и 45
до 11и 15 часова и Жарко
вац од 11и 30 до 13 часова.
Следећег дана су на реду
житељи Краљеваца од
осам до 9 и 30 часова,
Павловца од 10 до 11 и 30 и
Стејановаца од 11 и 45 до
13,15 часова, 24. октобра
Кленак од 9 до 10 и 30 и
Хртковци од 11 до 12 и 30
часова. 25. октобра Вито
јевци од 9 до 10 и 30, Пла
тичево од 10 и 45 до 12 и 15
и Никинци од 12 и 30 до 14
часова.

Последњи дан за гласа
ње је 27. октобар, тада ће
кутија за гласање бити на
Градској пијаци у Руми од 9
до 11 часова. Осим тога,
кутије за гласање ће бити и
у зградама Општинске
управе у Орловићевој и
Главној улици, а може се
гласати и електронски.
Који ће пројекти бити
финансирани средствима
из буџета, знаће се почет
ком новембра.
Прошле године је за пар
тиципативно буџетирање
било опредељено 21,5
милион
 а динара.
С. Џ.

Повређене девојчице у Коцкици

У

вртићу Коцкица у Руми, 12.
октобра у несрећном случају
су повређене две петогодишње
девојчице, а несрећа се десила када
је возило за доставу хране ушло у
двориште да достави оброке за децу.
Једна девојчица има лакше повре
де и указана јој је помоћ у румском
Дому здравља, после чега је упућена
на кућно лечење, док је друга девој
чица одвежена на интензивну негу
Одељења дечје хирургије у Новом
Саду, у стабилном је стању и ван
животне опасности.
Према незваничним информација
ма у то време је било око тридесетак
малишана, који су се играли у двори
шту.
Локална самоуправа је одмах реа
говала, контактирала родитеље и
понудила сву потребну помоћ поро
дици, а председник Слађан Манчић
је у изјави за Сремску ТВ, тим пово

Објекат Коцкица где се десила несрећа

дом истакао да је најважније да се
повређена девојчица што пре опора
ви.
Он је додао да ће сви одговор
ни бити процесуирани у складу са
законом, те да су васпитачи, возач
доставног возила, као и лице одго
ворно за безбедност суспендовани,

док се не оконча истражни поступак у
вези са овим несрећним догађајем и
утврди чији пропусти су га изазвали.
Узете су и изјаве од возача, вас
питача и очевидаца овог догађаја,
а поред полиције, обавештени су
и просветни инспектор и Школска
управа у Новом Саду.
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КО ИМА ПРАВО НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ

Повећани захтеви најсиромашнијих

Г

отово хиљаду породица у старо
пазовачкој општини су корисници
социјалне помоћи од почетка годи
не. Закључно са месецом септембром
1.903 лица, од те бројке 547 деце, при
мило је неки вид новчане помоћи.
– У зависности од доба године, број
ка лица која примају ограничену помоћ
је променљива – истиче Злата Бје
лић из Службе за материјална дава
ња Центра за социјални рад у Старој
Пазови.
– Највише њих затражи новча
ну социјалну помоћ у зиму и прима
је до маја и јуна месеца. Касније у
том неком летњем периоду сезонски
послови доводе до тога да има мање
корисника, али од јесени истиче пауза
од три месеца и наставља се коришће
ње помоћи, каже Злата Бјелић.
Радно способни корисници кажу да
тешко налазе запослење као ниско
квалификовани радници, а међу њима
је и Олга Јовановић из Старе Пазове:
– Тражим посао ма који, само да се
ради, да се нешто заради, да се од
нечега живи! Лакше ми је лети, идем
у надницу, могу да зарадим. Зими се
теже живи, тада ми треба помоћ.
Износ помоћи за појединца од 8.232
динара, сваким наредним чланом сма
њује се на нешто више од 4.000 дина
ра, а за децу од 18 година на 2.400
динара. Поставља се питање да ли

ОТМИЦЕ И НЕСТАНЦИ ДЕЦЕ

Без званичних
пријава

Злата Бјелић

социјална помоћ увек стиже у праве
руке? Колико има злоупотреба, да ли
је добија неко ко има од чега да живи,
а да ли неко не стиже до ње због папи
рологије? Злата Бјелић из Центра за
социјални рад одговара:
– Особа која жели новчану социјалну
помоћ не сме да има непокретну имо
вину већу од 50 ари, односно за поро
дицу где су сви чланови неспособни за
рад, до једног хектара. То мора бити
особа која није дала отказ на послу,
тј. не може да остане без посла своје
вољно или кривицом. Такође, не сме

да има покретну имовину веће вредно
сти. Ту су још неки слични критеријуми
које меримо и проверавамо. За свако
лице које испуњава наведене услове,
надлежни орган доноси решење о при
знавању или непризнавању права за
добијање социјалне помоћи, објашња
ва Бјелић.
Иначе, број корисника социјалне
помоћи на територији старопазовачке
општине, мањи је у односу на прошлу
годину за око 100 корисника, речено је
у Центру за социјални рад Стара Пазо
ва.
Љ. Јовановић

непознатима и не приближавају се сумњи
вим возилима.
С. С.

ДАНИ СОЛИДАРНОСТИ

ПОКРАЈИНСКА СМОТРА
ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА

Старима с љубављу

Осам пазовачких
сликара
Општину Стара Пазова на Покрајинској
смотри ликовног стваралаштва аматера
Војводине представљаће осам слик ара:
Драган Ђорђевић, Николај Јавкин, Брани
слав Јовичић, Миодраг Николић, Бранко
Орешчанин, Миленко Хаџић, Љиљана

Протеклих неколико дана на друштвеним
мрежама и у јавности појавиле су се лажне
вести о наводним покушајима отмице деце
у општини Стара Пазова. Према сазнањи
ма РТВ Стара Пазова, не постоји ниједна
пријава покушаја отмице или нестанк а
деце код надлежних. С друге стране, дирек
тори оба вртића и основних и средњих шко
ла хитно су реаговали по налогу Покрајин
ског секретаријата за образовање које је у
четвртак 4. октобра наложило свим про
светним инспекцијама у Војводини да поја
чају мере безбедности у непосредној бли
зини школа и током боравка деце. Директо
ри су упутили апел родитељима да у скла
ду са својим могућностима доводе и одво
де децу у школу, те да старији ученици не
иду сами већ у групама, не причају са

Челиковић и Рудолф Руди Цетинић. На
покрајинској смотри учествоваће 21 сликар
из Срема, највише из старопазовачке
општине и Града Сремска Митровица.
Организатор смотре је Савез уметничког
стваралаштва аматера Војводине.
С. С.

Поетско музичко вече ЗмајЈовање у
оквиру 9. Октобарских дана солидарности
са старијим људима који се обележавају
под слоганом Старима с љубављу одржа
ни су у Клубу за дневни боравак у Старој
Пазови. Овог пута с грађанима трећег доба
дружили су се песници Савеза књижевника
у отаџбини и расејању из Новог Сада међу
чијим члановима су и песници са територи
је старопазовачке општине. ЗмајЈовање је
тема поетско музичке вечери одржане у
оквиру 9. Октобарских дана солидарности
са старијим људима. Организатор ове тра
диционалне манифестације је старопазо
вачки Центар за социјални рад, а поменуто
поетско – музичко вече само је једна од пет
активности које се одржавају током овог
месеца солидарности са старијим људима.
С. С.
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СТАРИ БАНОВЦИ

примљен на одељење неурохирургије
Ургентног центра, где је оперисан, и лекари
се боре за његов живот. Према незванич
ним информацијама у тучи која је наводно
била договорена због шарања графита, са
обе стране је учестовало тридесетак мла
дића. У сукобу су коришћене мотке, бакље
и разни тврди предмети.
Ј. Д.

Боље наводњавање
Покрајинска влада је на последњој сед
ници којом је председавао Игор Мировић
усвојила информацију о изградњи маги
стралног канала код Старих Бановаца што
ће омогућити наводњавање око 22.000 хек
тара пољопривредног земљишта у овом
делу Срема. Допремање воде из Дунава до
потока Будовар, чији пројекат је урадио
Институт за водопривреду „Јарослав Чер
ни“, подразумева изградњу новог отвореног
канала у дужини од 824 метра, а укупна
вредност пројекта износи око 23,46 милио
на динара.
Љ. Ј.

ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО

Пошумљавање на
територији општине

ПОЉОПРИВРЕДА

Почела сетва
Мишчевић“ у Белегишу даривали су са два
рачунара и комплетом књига, не би ли обо
гатили фонд школске библиотеке. Међу
приоритетним областима деловања поме
нутог Ротари клуба јесте образовање, а
акције овог типа реализоване су у још неко
лико школа старопазовачке општине. Рота
ри клуб у Старој Пазови у току свог десето
годишњег постојања реализовао је низ
хуманитарних активности које су, поред
образовања, допринеле и унапређењу
здравства и екологије.
С. С.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

У пролазу

Током следеће године за пошумљавање
на територији општине Стара Пазова биће
опредељено 4,5 милиона динара, истакао
је министар зажтите животне средине
Горан Триван приликом расправе послани
ка Скупштине Србије на измене и допуне
Закона о заштити животне средине. Триван
је подсетио да је у Београду протеклих
неколико година пошумљено преко 700
хекатара површине, те да је у току конкурс
у износу од 40 милион
 а динара за пошу
мљавање општине и градова током следе
ће године међу којима је и општина Стара
Пазова. 
С. С.

Преминуо
Павел Домоњи
У Старој Пазови је у 78. години живота
преминуо проф. мр Павел Домоњи (19402018), дугогодишњи културни, политички и
друштвени радник из Старе Пазове. Више
деценија је обављао бројне одговорне
функције у локалној самоуправи и покра
јинској администрацији. Између осталог,
био је руководилац некадашњег локалног
СИЗ-а за културу, а на покрајинском нивоу
је пред пензионисање био и покрајински
секретар за националне мањине.
М. Л.

РОТАРИ КЛУБ

Рачунари за школу
у Белегишу
Старопазовачки Ротари клуб наставља
са реализацијом акција које се тичу унапре
ђења квалитета образовања. Представни
ци старопазовачког Ротари клуба ученике
четвртог разреда Основне школе „Вера
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Промоција књиге Јарослава Киша из
Старе Пазове под називом У пролазу одр
жана је 10. октобарске вечери у холу Позо
ришне сале у Старој Пазови. На промоцији
су поред аутора говорили лектор књиге
Златко Пашко и професорка српског језика
и књижевности Дијана Драгин.
Аутор преузима мотиве бардове српске
поезије као што су Лаза Костић, Милан
Ракић и Владилав Петковић Дис и поново
их промишља, преживљава и осавремењу
је, истиче филолог Златко Пашко. Поред
ове, Киш је објавио још две збирке поезије:
Изван сваког зла и Глас урбаног бунтовни
ка, а његове песме су превођене на енгле
ски, словачки и немачки језик.
С. С.

БИЦИКЛИЈАДА

Сетва пшенице, јечма и уљане репице у
току је у старопазовачким пољима. Ове
године раније је почела због временских
услова, али не напредује како се очекива
ло управо из истих разлога. Пољопривред
ници кажу да је потребна киша како би се
семе примило, јер је тренутно земља твр
да, сува и тешка за обрађивање, па се
подлеже паљењу жетвених остатак а и
тањирању, што доста успорава целокупан
процес.
Ј. Д.

МИНИ ТИНИ ФЕСТ

Марија Радивојевић
најбоља
Победница 17. Мини Тини феста који
организује старопазовачки Центар за култу
ру и добитница гранд при награде је Мари
ја Радивојевић, ученица осмог разреда
Основне школе „Бошко Палковљевић Пин
ки“, песмом Пиши ми, док је у категорији
мини победник Никола Вујновић, ученик
петог разреда Основне школе „Милан
Хаџић“ из Војке песмом Баш је лепа Мили
ца. У мини категорији до петог разреда,
такмичило се десет, а у тини категорији од
шестог до осмог разреда 13 ученика основ
них школа старопазовачке општине. Про
грам је водио Миња Субота.
Љ. Ј.

ОЛИМПИЈАДА У АРГЕНТИНИ

Бронза за
Од Нових Бановаца Марију Малић
до Сурдука
Сто ученика од петог до осмог разреда
кренуло је бициклима на пут дуг 15 киломе
тара од Нових Бановаца до Сурдука. Ову
Бициклијаду организовао је Ђачки парла
мент новобановачке Основне школе „Нико
ла Тесла“. Колона бициклиста предвођена
је саобраћајном полицијом и праћена
патронажном службом. Циљ манифестаци
је је забава, дружење и тестирање физичке
издржљивости.
И. П.

НОВИ БАНОВЦИ

Сукоб хулигана
Две групе младића сукобиле су се у
Новим Бановцима у близини основне шко
ле. Један младић у коми. Сукоб се догодио
у петак,12. октобра, увече између две групе
„навијача“ наоружаних моткама. Двојица су
после туче остала да леже, једном се лека
ри боре за живот. Епилог још једног обрачу
на хулигана на улицама је један теже
повређени малолетник који је у току вечери

Чланица Стрељачке дружине Јединство
Марија Малић из Старе Пазове окитила се
бронзаном медаљом ваздушном пушком
другог дана Олимпијских игара младих у
Буенос Ајресу, где брани боје Србије. Зла
то је припало Стефани Лаури Грундсое из
Данске, а друга је била Мехули Гош из
Индије. У Буенос Ајресу је и Старопазовча
нин Саша Икер члан стручног штаба
Спортског савеза Србије за јуниорску
пушку.
А. О.

Пројекат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.
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ШИД: ЈКП СТАНДАРД - РАДНА ЈЕДИНИЦА ЗЕЛЕНИЛО

Увек на услузи

Ј

авно комунално предузеће Стан
дард, први пут је основано као
самостално предузеће, у јулу
1979. године. У децембру 1998. године
је припојено ЈКП Водоводу, а у окто
бру 2001. године поново се формира
ло као самостално предузеће. Основ
на делатност предузећа је одношење
и депоновање кућног и индустријског
отпада, а ту су и друге делатности као
што је организовање чувеног ваша
ра сваког петнаес тог у месецу, одр
жавање зелене пијаце, паркинг сер
вис којим се регулише одржавање и
наплата паркинг простора у три зоне,
погребна служба, димничарска слу
жба и радна јединица Зеленило, која
пружа услуге одржавања зелених
површина, саобраћајница, дворишта,
гробаља. Које су тренутне активности
у овој радној јединици, сазнајемо од
дип. инж. шумарства Милене Петко,
која је и шеф одељења пружања кому
налних услуга.

: На колико локација у
MМNOVINE
НОВИНЕ:
граду се врши сахрањивање?
МИЛЕНА ПЕТКО: У граду постоје
четири гробља: Старо православно,
Ново гробље, Католичко, Русинско и
Словачко гробље. Површина тих гро
баља је око 240.000 метара квадрат
них и која се косе углавном једном
месечно од шест до осам пута у сезо
ни. То су врло важне површине за одр
жавање јер су то места од посебног
значаја. Трудимо се да гробља одржа
вамо што је боље могуће.

Милена Петко

Поред кошења шта још подразу
мевате под одржавањем гробаља?
Што се тиче радне јединице Зеле
нило наше је да косимо и да садимо.
И на тај начин доприносимо лепшем
изгледу гробља. Ове године планира
мо да акценат садње буде на старом и
новом гробљу. На старом гробљу нам
фали зеленила, мада има дрворед
кедрова који треба подмладити. Поса
дићемо углавном зимзелене саднице
и које не расту тако високо и које не
представљају опасност за споменике.

Ове године планирамо
да акценат садње буде
на старом и новом
гробљу. На старом
гробљу нам фали
зеленила, мада има
дрворед кедрова који
треба подмладити.
Посадићемо углавном
зимзелене саднице
и које не расту тако
високо и које не
представљају
опасност за споменике
Градски парк у Шиду

И на Новом гробљу ћемо, поред стаза
посадити дрворед, као и простор који
је предвиђен за мали парк. Руковод
ство наше фирме планира да се поста
ве ознаке за гробља, видљиве ознаке,
обавештење о радном времену, а са
тим ће тај простор сасвим другачије
изгледати.
Зелене површине се косе не само
у Шиду, већ и на територији целе
општине. С обзиром да је у рад
ној јединици десет радника како то
успевате?
Ми смо ове године добили једно
возило за кошење, које се показало
као изузетно квалитетно и добро, а
надамо се, да ће се за следећу годи
ну набавити још једно. Тако да ћемо
можда, моћи радити још неке површи
не које до сада нисмо. Уз помоћ маши
на, не мора бити и велики број рад
ника. За равне површине јако добро
служе те тракторске косачице.
Које површине косите?
Површине у Шиду су подељене у две
категорије. Површине, које се косе два
до четири пута у току месеца и зелене
површине, које се косе једном месеч
но. И наравно кошења по месним
заједницама. Ако узмемо да сезона
траје шест месеци, то би било око 5,5
милиона квадратних метара на годи
шњем нивоу, површина које се косе.
Некад сезона траје и седам месеци,
па је прво кошење у марту, а задње
у новембру. Тај број квадратних мета
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ра је и већи, јер косимо површине због
неких манифестација, а нису у нашем
плану и програму.
Косимо и по налозима комунал
не инспекције или саобраћајне. Сад
почиње и сезона орезивања растиња,
имамо пуно брестова, морамо их оре
зати испод електров
 одова и по нало
гу Комисије за уређење и планирање
зелених површина општине Шид и по
захтевима наших суграђана.
Одржавате и простор Спомен-обе
лежја Сремски фронт.
Да, то је велика површина, негде
око 180.000 метара квадратних. Ове
године нисмо косили сваког месеца,
јер година је била таква да смо има
ли много посла. И све што радимо гле
дамо да испоштујемо план и програм
рада.
Поред кошења, Ваша радна једи
ница и сади нова стабла како у
Шиду, тако и по целој општини.
Октобар месец је време за садњу
зимзелених врста. До сада смо поса
дили стабла у дворишту око школа у
Моловину и Беркасову, а сада ћемо
уредити гробља и паркове. Паркови су
живи организми где треба увек нешто
додати, због пропадања стабала, а ми
покушавамо да их подмладимо.
Дакле, можете се похвалити да
успешно радите?
Јако добро пословање радне једини
це Зеленило, проистиче из тога што,
наше предузеће има подршку локалне
самоуправе, те прихватају све наше
планове и програме, јер виде колико
се залажемо на терену и мислим, да
ако остане тако, следеће године ћемо
још подићи ниво квалитета наших
услуга.
Д. Попов
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САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Сушио марихуану
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици пронашли
су ручно прављену сушару за марихуану у
викенд насељу поред Ирига и ухапсили З.
К. (51) из Новог Сада, због постојања
основа сумње да је починио кривично
дело неовлашћена производња и ставља
ње у промет опојних дрога. Полиција је
приликом претреса камп-кућице, у којој се
налазила сушара, запленила 5,3 килогра
ма цвета марихуане, око 4,3 килограма
сирових делова биљке индијске конопље
и 15 биљака индијске конопље.

Ухапшен због крађе
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Руми расветлили су крађу извр
шену крајем септембра у викенд-насељу
у близини града и ухапсили Ј. М. (37) из
Руме, због постојања основа сумње да је
учинио ово кривично дело. Сумња се да је
он, користећи одсуство власника викенди
це, из помоћних просторија украо два аку
мулатора, претварач напона и тракторкосачицу, чија се укупна вредност проце
њује на око 300.000 динара. Полиција је
пронашла све украдене предмете и вра
тила власнику. Након задржавања до 48
часова и саслушања у Основном јавном
тужилаштву у Руми, осумњиченом је, суд
ским решењем, одређен притвор до 30
дана.

Насилничко
понашање
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Инђији ухапсили су Г. С. (19) из
Инђије, због постојања основа сумње да
је извршио кривична дела насилничко
понашање и угрожавање сигурности. Сум
ња се да су Г. С. и двојица седамнаестого
дишњак а вербално и физички напали
власника угоститељског објекта у којем су

се налазили, његову супругу и познанике,
а након тога разлупали инвентар и побе
гли. Њих тројица су се потом, заједно са
још двојицом младића старости 21 и 23
године, вратили до зграде у којој се нала
зи локал, претили власнику и његовој
супрузи, а затим оштетили стакло на згра
ди локала и аутобуском стајалишту. По
налогу надлежног тужиоца, Г. С. је одре
ђено задржавање до 48 часова, након
чега је саслушан у Основном јавном тужи
лаштву у Старој Пазови. Судским реше
њем одређен му је притвор до 30 дана.
Двојица малолетника осумњичена су за
кривична дела насилничко понашање и
угрожавање сигурности, док се двојица
младића терете за угрожавање сигурно
сти.

Крао фрижидере
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Инђији расветлили су четири
тешке крађе фрижидера поред киоска и
продавница, извршених на подручју Инђи
је у претходном периоду и пронашли три
десетдвогодишњег мушкарца који се сум
њичи за ова кривична дела. Осумњичени
је затечен приликом покушаја још једне
крађе фрижидера у близини железничке
станице у Инђији, у путничком аутомобилу
на којем су се налазиле неприпадајуће
регистарске таблице. Полиција је прона
шла све украдене фрижидере који ће бити
враћени власницима.

Украо новац и накит
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици ухапсили
су македонског држављанина И. С. (24),
непосредно након што је извршио крађу у
једном објекту за преноћиште у граду.
Сумња се да је он, од власника објекта
чије је услуге користио, украо 84.000
динара и четири златна ланчића и побе
гао, али га је полиција убрзо ухапсила.
Полиција је пронашла украдене ланчиће
и вратила их власнику.

ЈКП САВА ПЕЋИНЦИ

Изгорело 30 контејнера
У ноћи између 11. и 12. октобра су на
паркингу иза зграде Општине у Пећинцима
изгорела два контејнера за смеће. Захва
љујући брзој реакцији пећиначке Ватрога
сно-спасилачке јединице, пожар је угашен и
није се проширио на околне контејнере, а
како је рекао директор ЈКП Сава, Жељко
Милићевић, узрок пожару је био жар из
пећи који је неки неодговорни мештанин
Пећинаца изручио током ноћи у контејнер,
о чему је обавештена и полиција.
– Ово није први пут да страдају контејне
ри због бахатих појединаца који упорно
бацају свеж жар у њих, иако је то строго
забрањено и кажњиво. До сада нам је из
овог разлога изгорело тридесетак контејне
ра постављених на јавним површинама,
највише у Пећинцима и Шимановцима.
Јасно је да је у питању велика материјална
штета, која повећава трошкове услуге одно
шења смећа, а потенцијално штета може
да буде и знатно већа уколико би се пожар

проширио на околне објекте. Прегледаћемо
снимке надзорних камера и идентификова
ти починиоца, а од општинских инспекциј
ских служби тражићемо да поштре казнену
политику према неодговорним грађанима,
који својом бахатошћу праве материјалну
штету и потенцијално угрожавају околне
објекте, јер морамо послати јасну поруку да
се овакво понашање више неће толерисати
– рекао је Милићевић и додао да радници
ЈКП Сава у оквиру услуге одношења смећа,
односе и пепео, уколико је хладан и упако
ван у пластичне вреће тежине до 20 кило
грама, тако да грађани пећиначке општине
немају никакву потребу да крше закон и
свеж жар бацају у контејнере постављене
на јавним површинама.
У непосредној близини контејнера који су
изгорели налазе се гасне инсталације, а
двориште пећиначке Предшколске устано
ве „Влада Обрадовић Камени“ граничи се
са општинским паркингом.
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ЖЕЉКО ТРБОВИЋ И ЗОРАН ВОЈКИЋ ОБИШЛИ КОМПАНИЈУ СИЛБО

Сарадња са привредницима
обезбеђује радна места

П

редседник
општине
Пећинци мр Жељ
ко Трбовић и његов
заменик Зоран Војкић оби
шли су 11. октобра компа
нију Силбо у индустријској
зони у Шимановцима, где их
је дочекао сувласник компа
није Милан Станић, који је
посетиоце из Општине про
вео кроз погоне и том при
ликом изјавио да су овакве
посете изузетно значајне.
– Ово није прва оваква
посета. Ми смо од првог
дана наишли на позитиван
приступ од стране Општине
Пећинци, која нам се увек
нашла при руци када смо
имали проблема. Јако смо
задовољни
досадашњом
сарадњом са локалном
самоуправом и надам се
да ће тако бити и у будућ
ности. Добре односе имамо
и са суседним фирмама, са
којима заједничке пробле
ме решавамо у договору са
представницима Општине
и то је до сада беспрекорно
функционисало – рекао је
Станић.
Председник Трбовић је
подсетио да је један од при
марних циљева општине
Пећинци стварање позитив
ног привредног амбијента.
– Општина Пећинци је
протеклих година знача
јан труд и средства уло
жила у стварање ефика

Жељко Трбовић и Зоран Војкић обишли компанију Силбо

сне Општинске управе која
може на ефикасан начин
да одговори потребама како
грађана, тако и привреде.
Јако је важно да ослушку
јемо потребе привредника
који послују на нашој тери
торији и да им излазимо
у сусрет колико год смо у
могућности, јер на тај начин
обезбеђујемо радна места
и егзистенцију за наше гра
ђане. Због тога су овакви
директни контакти са при
вредницима за нас увек дра

гоцени – изјавио је Трбовић.
Основна делатност ком
паније Силбо је дистрибу
ција и снабдевање вели
ких трговинских ланаца и
малих купаца свежим про
изводима,
сухомеснатим
производима, сиревима и
специјалним деликатесним
производима, као и асор
тиманом производа који су
у производном портфиоли
ју Параћинке, која је у вла
сништву комапније Силбо.
Компанија постоји од 1991.

године, садашњом делатно
шћу се бави од 2001. годи
не, а погон у Шимановцима
ради од августа 2015. годи
не. Тренутно упошљава око
500 радника, што у Шима
новцима, што у погонима
Параћинке.
Компанија Силбо недавно
је донирала пет рачунара у
акцији опремања информа
тичких кабинета у свим шко
лама у пећиначкој општини,
коју је покренуло општинско
руководство.

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ШИМАНОВЧАНКЕ

Одећа и обућа за најугроженије

Ч

ланице Удружења жена Шиманов
чанке одазвале су се на апел пећи
начког Црвеног крста и испоручиле
овој установи знатну количину коришће
не одеће и обуће. Како је рекла Душица
Милошевић, председница Шимановчан
ки, овај пут су претежно прикупиле одећу
и обућу за децу – од беба до тинејџера,
али и доста топлих јакни за одрасле, као
и једна колица за бебе и носиљку за
бебу стару до шест месеци.
– Захваљујући ангажовању наших
чланица и свих Шимановчана успели
смо да прикупимо све ово и да испору
чимо Црвеном крсту. Свесни смо потре
ба њихових корисника и наша акција
прикупљања коришћене гардеробе тра

је током читаве године. Овим путем апе
лујем на све наше суграђане да не баца
ју одећу по контејнерима, него да нас
контактирају и донесу у наше удружење,
јер се ми, поред прикупљања гардеробе
за пећиначки Црвени крст, трудимо да
помогнемо свакоме коме је помоћ
потребна. Недавно смо послали одређе
ну количину гардеробе једној породици
из Куршумлије, затим породици код
Ваљева, а прикупили смо и неопходну
топлију гардеробу за једну жену из Јако
ва. Поред прикупљања гардеробе, тру
димо се да на сваки начин увеселимо и
нашу децу, тако да смо, захваљујући пре
свега помоћи Општине Пећинци, током
Дечије недеље шимановачким пред

школцима поклониле сликовнице, књиге
и слаткише – рекла је Милошевић.
Поред хуманитарног рада, Шиманов
чанке се труде да редовно посећују
изложбе које организују њихова прија
тељска удружења. Тако су само током
протеклог месеца посетиле 11 манифе
стација, на којима су освајале бројне
награде, као што су прве награде у Јако
ву, Моровићу и Огару на Курзовина
фесту. Такође, према речима Душице
Милошевић, чланице удружења активне
су и у организовању манифестација,
тако да већ 20. октобра у шимановачком
Дому културе организују књижевно-сли
карско вече, пето по реду, У срцу
Срем(а).
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Долазак нишке Семенарне

У

северном делу индустријске
зоне у Шимановцима увелико
ниче објекат дистрибутивног
центра компаније Семенарна, чије
седиште је у Нишу, а из центра у
Шимановцима биће снабдеван овај
део Србије. Градилиште су обишли
председник општине Пећинци мр
Жељко Трбовић и његов заменик
Зоран Војкић, а са инвестицијом вред
ном близу милион и по евра упознао
их је представник компаније Борислав
Пламенац.
– Објекат се простире на 6.700 ква
дратних метара, укључујући и послов
ни анекс, а поред дистрибуције семе
на за агропроизводњу и агроекономи

ју, Семенарна има и сопствену произ
водњу. Завршетак радова се очекује
крајем године, а почетком наредне
године дистрибутивни центар почиње
са радом и упошљаваће педесетак
радника. Са пећиначком локалном
самоуправом већ имамо одлична иску
ства. Прате нашу динамику и увек су
спремни да помогну у решавању про
блема, а то је одлична препорука и за
будуће инвеститоре – изјавио је Пла
менац и додао да се објекат гради по
свим модерним стандардима, а да ће
бити грејан топлотним пумпама.
Председник Трбовић је нагласио да
је за Општину Пећинци свако ново
радно место драгоцено и да је стога

увек спремна да пружи пуну логистич
ку подршку инвеститорима.
– Доказ да смо успели да створимо
добре услове за инвеститоре је чиње
ница да је у овом тренутку на терито
рији општине око 200.000 квадрата
пословног простора у фази градње
или у фази завршетка израде доку
ментације за градњу. Према подацима
Националне службе за запошљавање,
у септембру ове године на евиденцији
незапослених у општини Пећинци је
било 768 лица, а наш циљ је да сва
ком грађанину наше општине који
жели да ради омогућимо да пронађе
запослење – изјавио је први човек
пећиначке општине.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

У сусрет великом јубилеју

О

ве јесени навршава се четрде
сет година од када је Скупшти
на општине Пећинци основала
Дом културе под називом Пећиначко
партијско саветовање  данас Кул
турни центар Пећинци, који је стеци
ште културе у овој општини. Јубилар
них 40 година постојања и рада, ова
установа ће обележити седмоднев
ном манифестацијом, која ће окупи
ти око 200 учесника, а према речи
ма директора пећиначког Културног
центра Јована Деврње, посетиоци ће
бити у прилици да уживају у народ
ним песмама и играма свих фолклор
них друштава са територије општи

не, затим тамбурашко – песничким,
позоришним, филмским, књижевним
и музичким вечерима.
– Припремили смо богат седмо
дневни програм, како бисмо зајед
но са нашим члановима и драгим
суграђанима обележили овај свечани
тренутак. Манифестацију смо назва
ли Сајам културе младих на селу и
надамо се да ће она постати тради
ционална, а о томе колико је наша
установа значајна за децу и младе,
али и за читаво становништво у нашој
општини, говори податак да је само
током прошле године у нашим актив
ностима учествовало око 1.000 деце,

а наше програме је видело преко
2.000 посетилаца – рекао је Деврња.
Свечано отварање манифестације
је у суботу 20. октобра, када ће бити
приказан документарни филм под
називом Културни центар Пећинци –
40 година са вама, док је за сам крај,
26. октобар, планиран наступ чланова
квартета Маестре из Сремске Митро
вице и концерт под називом Наше
три.
Обележавање великог јубилеја Кул
турног центра подржали су Општина
Пећинци, Министарство културе Репу
блике Србије и Покрајински секрета
ријат за културу и јавно информисање.
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САСТАНАК ДИРЕКТОРА СРЕМСКИХ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Дефинисане нове смернице

Учесници састанка у Иригу

С

астанак
директора
центара за социјални
рад сремских општи
на одржан је 12. октобра у
Иригу.
– Реч је о већ традицио
налним сусретима установа
социјалне заштите на који
ма увек дефинишемо неке
нове смернице ка бољем и
квалитетнијем раду. Састан
ци су се показали као веома
корисни, јер на њима разме
њујемо искуства, уједнача
вамо праксу, разговарамо
о проблемима и налазимо
решења за њих – каже Сил
вана Лаћарац, директорка
Центра за социјални рад у
Иригу и додаје да је један од
циљева и заједнички наступ
ка надлежном Министар
ству за рад, запошљавање,
социјална и борачка пита
ња.
До одређених решења се
већ дошло, као што је отва
рање прихватилишта у Ста
рој Пазови за којим посто
ји велика потреба, Центар
за социјални рад Пећин
ци је добио од митровач
ког Центра паник-тастере,
разматран је нацрт Закона
о социјалној заштити, те
констатовано да је свуда
проблем мањак стручних
кадрова.
Тема састанка у Иригу је
била везана за самопроце
ну центара за социјални рад
на основу контролних листа.
Наиме, сваке године над

лежно Министарство тра
жи од центара за социјални
рад да попуне контролне
листе, у којима они оцењују
свој рад и процењују ризик
који може бити у распону од
незнатан до критичан.
– Ови критеријуми за оце
њивање нису јасни па могу
створити простор за грешку.
Зато смо упоредили наша
искуства у попуњавању кон
тролних листа и усагласили
критеријуме за оцењивање
на нивоу Срема. Закључ
ке ћемо, у виду сугестија и
смерница, упутити надле
жном Министарству, одно
сно Одељењу за инспекциј
ски надзор – истиче за наше
новине директорка Силвана
Лаћарац.

Један део састанка одно
сио се и на сарадњу цента
ра за социјални рад и локал
них самоуправа. Зато су том
делу скупа присуствовали
и Владислав Илкић, пред
седник СО Ириг и Оливера
Филиповић Протић, начел
ница Општинске управе.
Када је реч о сарадњи
Центра за социјални рад
Ирига и локалне самоупра
ве, директорка Лаћарац је
истакла да је комуникација
свакодневна и добра.
– То се не односи само на
основне функције Центра
већ и пружање локалних
социјалних услуга. Имали
смо раније неколико про
јеката на увођењу локал
них услуга, то је по закону

Оливера Филиповић Протић и Силвана Лаћарац

сада прешло у надлежност
општина и ове године је
путем јавне набавке општи
на ангажовала личне пра
тиоце деце. Та услуга ће се
реализовати до краја годи
не, надам се да ће тако бити
и наредних година. Имамо
четири лична пратиоца који
раде са петоро деце, а има
мо организован и превоз
деце до Новог Сада – рекла
је Силвана Лаћарац.
Начелница
Општинске
управе Оливера Филиповић
Протић потврђује ту добру
сарадњу и заједничко реша
вање проблема који се поја
вљују у раду, на пример, код
исплата једнократних новча
них помоћи које се исплаћу
ју преко Центра за социјал
ни рад.
– Они имају евиденцију
свих корисника социјалне
помоћи па зато и раде тај
део посла, док ми обезбеђу
јемо средства. Поменућу и
пројекат који смо започели
2015. године, везан за лич
не пратиоц
 е, а сада имамо
и повећан број пратилаца.
Обезбеђен је и ауто за пре
воз деце и њихових личних
пратилаца до Специјалне
школе „Милан Петровић“ у
Новом Саду – каже Оливе
ра Филиповић Протић.
На састанку директора
центара за социјални рад у
Иригу је договорено да се
следећи одржи у Инђији.
С. Џ.

M NOVINE

17. OKTOBAR 2018.

25

СРПСКА ЧИТАОНИЦА

Сабор библиотекара Срема

У

Српској читаон
 ици у Иригу, одр
жан је 5. октобра, 55. Сабор
библиотекара Срема. Српска
читаоница у Иригу je, по традицији,
домаћин ове манифестације која оку
пља библиотечке раднике Срема, али
последњих година и библиотекаре
Србије.
Током сабора, учесници су могли
чути беседу проф. др Душана Ивани
ћа, о Сави Мркаљу и Вуку Караџићу,

Библиотекари Срема

Вера Новковић са наградом
Доситеј Обрадовић

док је Милијана Дмитровић Торма из
библиотеке „Глигорије Возаревић“ из
Сремске Митровице, приредила изло
жбу о познатом песнику Алекси Шан
тићу.
Награда „Доситеј Обрадовић“ за
допринос библиотекарству, ове године
је једногласном одлуком Подружнице
библиотечких радника Срема отишла
у руке Вере Новковић, директорке
Српске читаонице у Иригу.
Татјана Јанковић из библиотеке

„Вук Караџић“ из Крагујевца је библи
отекар-писац, која је на овогодишњем
Сабору представила свој књижевни
рад. О њеном раду је говорио Мирко
Демић, директор крагујевачке библио
теке.
Учесници овогодишњег, јубиларног
55. Сабора библиотекара Срема, су
посетили и манастир Ново Хопово,
чију је манастирску библиотеку струч
но обрадила Српска читаон
 ица у Ири
гу.
С. Џ.

УРВИ РУМА

Четврт века рада

О

пштинско
удруже
ње ратних војних
инвалида Рума, ове
године обележава 25 годи
на постојања. Тим поводом
реновиране су просторије и
оформљена Соба сећања
у којој се, за сада, налазе
фотографије 54 погинула
борца из ратова деведесе
тих година прошлог века.
Милија Вересија, пред
седник УРВИ Рума, каже да
ће на славу удружења, 8.
новембра ова Соба сећања
бити и званично отворена.
– Ми смо за ове активно
сти користили податке који
се налазе у књизи Да се не
заборави, Хаџи Божидара
Пауковића, у којој се гово
ри о та 54 погинула лица.
Ја позивам све оне који су
неког изгубили у тим рато
вима, да дођу до нас и да
нам донесу фотографију и
тачне податке погинулих, да

Милија Вересија у Соби сећања

би и њихове слике ставили
у ову собу – каже Милија
Вересија.
УРВИ је конкурисао за
средства
Покрајинског
секретаријата за демогра
фију и социјалну политику
и добио 150.000 динара за
реализацију овог пројекта.
За адаптацију комплетног
простора, средства су доби

јена од локалне самоупра
ве, а делом и из чланарине.
Просторије УРВИ Рума
налазе се у Главној улици
број 139, а чланови поро
дица, који желе да донесу
слике преминулих бораца
последњих ратова и чла
нова овог удружења, могу
да дођу сваки радни дан од
осам до 12 часова.
С. Џ.

Жена страдала
у пожару
У пожару, који је избио
у стану на трећем спрату
зграде у насељу Играли
ште, живот је изгубила Ана
стазија Рагуж (77).
Како незванично сазна
јемо, до пожара је дошло
због експлозије уљаног
радијатора у стану трагич
но преминуле жене, која је
умрла од гушења, а пожар
се десио око 20 часова 9.
октобра.
На терену су интервени
сале три ватрогасне екипе,
које су угасиле пожар и тако
спречиле можда и већи број
жртава, јер је пожар локали
зован и угашен пре но што
се проширио на остале ста
нове.
Том
приликом,
теже
су повређене две особе,
којима је пружена хитна
медицинска помоћ, док на
жалост, за несрећну жену
није било помоћи. Истовре
мено, ватрогасци су евакуи
сали 19 особа.
С. Џ.
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ОДРЖАНА 14. ГУШЧИЈА ДА

Рана јесен у Шатринцима
У

симпатичном и питомом срем
ском селу које се налази у југо
источном делу иришке општине,
Шатринцима, одржана је у суботу, 13.
октобра, четрнаеста по реду Гушчи
јада. Гушчијада је туристичко забавна
манифестација која негује традицију
гајења гусака и спремања специјали
тета од гушчијег меса. Ово село, које
броји око 350 становника, је одувек
било познато по великом броју гуса
ка, али и по одличним кулинарским
мајсторима, један део манифестаци
је је кување гушчјег паприкаша, тако
да посетиоци имају прилику и да се
лично увере у квалитет овог специја
литета. Гушчијаду је званично отворио
Миодраг Бебић, заменик председника
општине Ириг.
– Општина Ириг ће и у наредном
периоду наставити да подржава ова
кве и сличне манифестације, с обзи
ром да је ово најбољи начин да се
сачува и одржи наше село и ово је
најбољи начин да се општина развија

Миодраг Бебић

у свим сферама. Шатринци се нала
зе на лепој локацији, имају у близини
два прелепа језера, која су тотално
неискоришћена и у наредном пери
оду ће добити један туристички обје
кат, Шумски спацентар, какав тре
нутно не постоји у држави. То је један
европски пројекат, који се реализује у
сарадњи са Мађарима. Сведоци смо,
што се види у многим деловима наше
општине попут Врдника, Јаска и мале
Ремете, да туризам може бити веома
исплатив, рекао је Миодраг Бебић.
Јаника Такач, председник Месне
заједнице Шатринци каже да је ово
традиционална манифестација, зами
шљена као туристичка, али је успут
добила и комерцијални карактер.
– Ово подручје је некада било
познато по узгоју гусака, али је у мно
гим местима број гусака десеткован,
тако да ми сад покушавамо да, у овом
наше мало село, вратимо традици
ју узгоја гусака. То је врло исплативо
како на мало, тако и на велико, а већ

Јаника Такач

има заинтересованих који би се тиме
бавили, јер је захвалан посао, пошто
гуска мало тражи, а пуно даје. Ту је
првенствено месо, које је врло квали
тетно, затим чувена гушчја џигерица
и, наравно, гушчја маст која је леко

Видосава Аврамовић
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Наступ КУД „Петефи Шандор“ из Шатринаца

вита и врло тражена. Перје је веома
искористиво, на жалост оно је слаби
је тражено и то је велика штета. Овом
манифестацијом смо успели да под
стакнемо људе, како мештане тако и
становнике из околине, да се поново

Једна од учесница кулинар
ског дела, Миладинка Сабо,
нам је препоручила традицио
нални рецепт за гушчји папри
каш.
– Насецка се две киле лука
на пет кила меса, исече се цела
гуска, скине масноћа, додају се
зачини и мало кромпира, и то
се динста. Обичај је био да се
гушчји паприкаш спрема кад је
жетва и кад се бере виноград,
каже Миладинка.

Ручни радови

активирају и баве узгојем гусака, јер је
пре петнаестак година дошло до тога
да свака кућа има тек једну, две, или
ниједну гуску. Сада већ има пар дома
ћинстава која се тиме озбиљније баве,
имају јата од 30 до 40 гусака. Имамо и
максималну подршку општине у вези
саме манифестације, каже Јаника
Такач.
Међу бројним излагачима који су
представили своје производе и руко
творине било је Удружење жена из
Нерадина, које постоји већ десет годи
на и тренутно броји пет чланица, које
шлингају и нецају (вез на мрежи).
– Ја имам разбој и ткам код куће.
Пре неколико година сам ткала торби
це и лепо је ишло. Било нас је више,
али младе девојке нису заинтересова
не, иако знају да ткају, каже Видосава
Аврамовић, чланица удружења.
Програм манифестације је сваке
године другачији и богатији, тако да
је овај пут отпочео дефилеом деце из
ДУ Дечја радост, подручна одељења

Рецепт
за гушчији
паприкаш

Миладинка Сабо
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из Шатринаца, Нерадина и Крушедо
ла, на опште задовољство и понос
малишана. Учествовала су култур
ноуметничка друштва из околине, из
Ирига, Добродола, Марадика.
Мештани су нам објаснили да је
гушчија маст веома корисна за про
блеме са дисајним органима, поготово
код деце.
– Намаже се гушчја маст и мед на
лист купуса, и то се стави детету на
плућа и на леђа, преноси нам Марги
та Бирињи. Она каже да продаје своје
производе, укључујући и јастуке пуње
не гушчјим перјем, за које је, по цени
од хиљаду и по динара по комаду има
ла купце из Срема, али и из Босне и
Хрватске.
Сунчано и топло време, са мало
ветра, тек да се ватра испод котлића
разгори, послужило је бројне окупље
не који су, уз музику и домаћу храну,
уживали у опуштеној и гостољубивој
атмосфери.
Т. С.
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Болница и судске одштете
због лекарских грешака

A

пелациони суд у Новом Саду одбио
је жалбу Опште болнице у Сремској
Митровици на пресуду Основног
суда у Сремској Митровици по тужби
за одштету чланова породице покојног
Рајка Бањца. Основни суд у Сремској
Митровици изрекао је првостепену
пресуду по којој се Општа болница
обавезује да на име накнаде исплати
тужиоцима (Бањац Нади, Бањац Рајку и
Александри Трбојевић) нематеријалну
штету у износу од пола милиона динара
(сваком посебно, укупно милион и по), на
име душевних болова због смрти члана
породице због неадекватног лечења, плус
трошкови парничког поступка. М новине
су о овој тужби и самом почетку парнице у
више наврата писале.
Оно по чему ова пресуда заслужује
нашу пажњу, свакако није висина казне.
У питању је нешто много важније. То
је однос јавности и друштва уопште о
лекарској грешци и професионалном
немару у овој важној области. Из неког
нејасног разлога, лекари су до сада дуго
времена били професија заштићена као
бели медведи. Лекарски немар не ретко
је многе коштао главе и око тога се у
јавности није дизала нека нарочита бука.
Људи су некако на „докторе“ гледали
као на богове, а боговима се не суди.
На жалост многи лекари су некритично
сами себе прихватили као богом дане и
није овде забележен случај некога ко је
признао кривицу која је неког пацијента
коштала живота.
На овом суђењу, десило се и нешто
до сада неуобичајено и незабележено
у пракси: један лекар је отворено
прозвао своје колеге, оптуживши их за
непрофесионално лечење. Како год, човек
чија је смрт разлог за тужбу (Драгутин
Бањац), можда би данас био жив да није
лечен неадекватно. То је много важније од
пола милиона казне колико Болница треба
да плати по првостепеној пресуди. Суд
је утврдио да је у току лечења покојног
Драгутина Бањца, др Богдан Дејановић
пропустио да обави радње прописане
лекарским протоколом, а пропуст
у
лечењу Драгутина Бањца је направио и др
Владимир Филиповић.
Ћерка покојног Драгутина Бањца,
Александра Трбојевић, која се у овом
судском предмету нашла као једна од
оштећених, каже да је с нестрпљењем
чекала правоснажну пресуду, али не
због наплате штете. Кад пресуда буде
правоснажна и ако закон остане на њеној
страни. Она жели да постави Болници
питање, шта ће конкретно бити предузето
против несавесних лекара.
А нешто би морало. Нису ни лекари
свете краве?
В. Ћосић
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ПРОМОЦИЈА РОМАНА СИНИШЕ КОВАЧЕВИЋА

Има нешто у дубини
срца и дубини земље
У
препуној Галерији „Лазар Возаре
вић“ у Сремској Митровици, про
шлог уторка, 9.октобра је пред
стављен први роман једног од наших
најплоднијих драмских писаца, академ
ског професора, ерудите и суграђани
на, Синише Ковачевића, под називом
Године врана. О овом роману, који је је
почетком јуна изашао из штампе, а већ
је доживео своје треће издање и до сад
продат у пет хиљада примерака, пред
љубитељима писане речи су излагали
професор књижевности Предраг Кова
чевић, издавач Манојло Мањо Вуко
тић, као и сам аутор. Програм је водила
библиотекар Ружица Станковић, док су
глумица Гордана Лукић, хор Библиоте
ке Сирмиум Канторум и солиста Марко
Јелисавац својим умећем на тренутак
повели посетиоце читав век у прошлост.
Роман се бави животом људи у оку
пираном Београду током Првог светског
рата и по ослобођењу, које некад може
бити горе и од самог рата. Град је пот
пуно лишен мушкараца, у њему живе
деца, удовице и кандидаткиње за удо
вице, а у средишту је породица Рајић,
чије достојанство чувају 74 ордена, чији
су се сви мушки чланови школовали у
Бечу и ни један није умро природном
смрћу. Те три и по ратне године обе
лежене су леденим зимама, незапам
ћеном најездом врана које нападају
људе јер нема хране, вешалима између
хотела Москва и Балкан која непреста
но раде, јер веша се и за кантицу угља,
полицијским часом, глађу, преоб
 лико
вањем дечјих умова, да би се на сву ту
муку успешно примио и осамнаестове
ковни обичај да се конфликти решавају
двобојем.
– Ја сам 30 година био јако даровит за
режију, за писање драме, за много ства
ри и онда је тај дар нетрагом нестао,
тако да сам ја сад изразито недаровит
кад су београдска позоришта у питању,
и не знам како се десио овај искорак
у роман. Могуће да је сав мој таленат
прешао код Ристовског и код Бјелогр
лића, шали се на свој рачун Синиша
Ковачевић. Али шалу на страну, ово је
дубоко потресно дело које се, како је
рекао Предраг Ковачевић, ипак не чита
у једном даху, зато што, читајући, про
сто останете без даха.
– Имамо једну фину наративну лини
ју и композицију која је рађена на прин
ципу контраста. Човек зна да исприча
причу и то је мајсторство и ретко знање.
Питао сам се „како то изгледа?“ док
су војници на фронтовима, где се пише
историја, шта је са оним људима који
остају иза тих линија, који живе у нека
квом заточеништву, а воћњак, паркет,
рагастоли, намештај, све то буквално
оде у дим - надахнуто казује митровач
ки професор књижевности и наставља -

Са промоције

Замислите библиотеку која се скупљала
годинама, из генерације у генерацију, и
то је све спаљено да би се људи огре
јали. Како каже Катица, један од мојих
омиљених ликова - најбоље су ишле
немачке књиге.
Власник и директор издавачке куће
Вукотић Медиа, Манојло Вукотић, који
је 50 година живота провео као новинар
и уредник најпознатијих београдских
новина, каже да је ово најбољи роман,
романчина, који се последњих неколико
година појавио у Србији.
– Раскошан језик, доста оновремени,
прецизни и рески дијалози, надахнути
описи који плаве као широк Дунав или
се усецају у месо као ледена београд
ска зима и цела та усковитлана атмос
фера - вешала на Теразијама, и глад, и

љубав, и мирења, и рађања, све је то
Ковачевић маестрално исплео у даху и
заносу, каже Вукотић.
Користећи фантастичан модел под
називом Ја у датим околностима,
где поставите себе у дате околности и
пустите машти на вољу, а истовремено
се снабдевате информацијама из лите
ратуре и архива, изузетни ум је успео
да онеобичи тему којом су се многи до
сад бавили и да нам дочара слику реал
ног живота у једном времену о коме је
историја писала у свом маниру.
– Историја нема право на фалсифи
кате, а обавеза уметности је да ствари
формира на начин на који су се могле
догодити и постигне принцип уверљиво
сти, каже аутор.
Уз фасцинантну стваралачку имаги
нацију роман обилује стварним ликови
ма и догађајима.
– Невоља никад не иде појединач
но. Срећа наиђе појединачно и она
врло често прође поред вас зато што
је сама, док невоље иду у колонама.
Три најхладније зиме се дешавају упра
во у том периоду. И сад погледајте тај
систем вредности, даљину очева за које
се ни не знају да ли су живи и потпуно
доминантни модел једне жестоке оку
пације у којој су једини снажни мушкар
ци уствари аустроугарски војници. То
вам је оквир за причу. Онда можете да
замислите кад тој хладноћи, тој одма
зди, додате глад, индоктринацаију мале
деце и тај далеки ехо неких вести које
долазе са далеког крфског или солун
ског југа, преко Швајцарске и Црвеног
крста. Кад се све то заврши на начин на
који се завршило, 1. новембра, видеће
те како ће то бити прослављено, као да
се тог дана није догодило ништа, каже
Ковачевић.
Т. С.
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ЉУКОВО

Село у којем живе
професионални лажови

Љуково - најмлађе село у општини Инђија

Љуковчани имају,
веровали или не,
Клуб лажова.
Ову занимљиву
дружину пре
40 година, окупио
је Мирко Бера
у локалном подруму
пића, а после његове
смрти Клуб је преузео
Стаменко Бера,
његов син. Он је пре
неколико година, за
један дневни лист,
истакао да су се
љуковачки лажови
давно умирили
и да данас сви лажу
више од њих

Љ

уково је једно од најмлађих
формираних насеља на
територији општине Инђија.
Налази се у западном делу општине,
на само пет километара удаљености
од Инђије. Насељавање становника
почело је између Првог и Другог свет
ског рата, тачније 1927. године, а осно
вали су га солунски добровољци. Тада
је у Љукову живело око 500 људи. Од
тада се број становника континуир
 ано
повећавао и према последњем попису

КУД Чигра Љуково

из 2002. године, у овом инђијском селу
живи 1800 људи.
Пољопривреда је основна делат
ност локалног становништва, у најве
ћој мери узгајају се ратарске културе.
Ипак, може се рећи, да највећи део
становништва ипак гравитира ка Инђи
ји. Близина града олакшава свако
дневно функционисање, јер је потреб
но свега пет минута вожње неким од
превозних средстава, а скоро и сав
друштвени живот пресељен је у Инђи
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ју, каже за наше новине Радомир
Илић, председник Месне заједнице
Љуково.
– У селу ради Културно уметничко
друштво Чигра, које постоји неких пет
наестак година и углавном се културни
живот одвија код њих. Они организују
Видовданске сусрете и сеоску славу
28. августа, тако да се дешавања везу
ју за лето, ту почиње и ту се све завр
шава – каже Илић и додаје да су ове
године успели да организују и једну
биоскопску пројекцију у сарадњи са
Културним центром из Инђије.
– На тај начин смо успели макар
мало да обогатимо културни живот у
селу. Поред биоскопске пројекције
организовали смо и једну позоришну
представу за најмлађе, такође у сарад
њи са Културним центром – каже пред
седник МЗ Љуково и наставља:
– Око КУД-а су родитељи максимал
но ангажовани и они су највише веза
ни за вођење друштва. Они то доста
добро раде, већином улажу сопствена
средства и ангажују се зарад своје
деце. Тако се уче традицији и оним
лепим стварима, насупрот општој тен
денцији деградирања културе – каже
Илић.
Представници села истичу да је Дом
културе некада био место окупљања
младих Љуковчана, а они се труде и
данас, да овај објекат сачувају и одр
же у добром стању. У сеоском дому
културе се одржавају пробе КУД-а
Чигра али, како Илић каже, недостаје
им бина како би на овом месту одржа
вали наступе и концерте.
– Неопх одно је и да се прошири
сала. Када би то све успели да уради
мо, тада би многа културна уметничка
друштва могла да нам дођу у госте.
Онда не би били ангажовани само нај
млађи, већ цело село, јер је то неоп
ходно за организацију фестивала и
концерата – истиче Радомир Илић,
председник МЗ.
У селу се налази и огранак Основне
школе „Петар Кочић“ из Инђије, а уско
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Храм Успења Пресвете Богородице

ро ће, захваљујући средствима фон
дације Новак Ђоковић и Општине
Инђија, бити уређен простор за фор
мирање групе вртића Предшколске
установе „Бошко Буха“.
У центру насеља смештена је ново
изграђена православна црква-Храм
Успења Пресвете Богородице. Према
црквеним подацима изградња храма је
почела 1990. године на иницијативу
протојереја-ставрофора Божидара
Ћурчића, пароха у Инђији, а у сарад
њи са мештанима и Димитријем Цре
варом. Изградња храма завршена је
2014. године, а у периоду од 2012. до
2014. године урађена је фасада, заме
њени врата и прозори, уведено греја
ње, те се започело и са осликавањем
целокупног храма, руком Радета Сари
ћа, а уз благослов епископа сремског
Василија. Живописање храма заврше
но је у јесен 2016. године. Истовреме
но се приступило и уређењу екстерије
ра, односно порте храма, која је најзад
ограђена и уређена постављањем
високог растиња, бехатона и траве. У
Љукову, под покровитељством српске
православне парохије и културноуметничког друштва, се обележавају
28. јун, Видовдан и 28. август, Успење
Пресвете Богородице, храмовна и
сеоска слава пригодним духовним
сабрањима, праћеним културно-умет
ничким програмом, а уз присуство
великог броја људи не само из Љуко
ва, него и шире околине.
Фудбал је и у овом селу најважнија
споредна ствар на свету. Сеоски ФК
Љуково. такмичи се у Сремској лиги.
Фудбалери, као и Љуковчани, заслу
жни су што бар викендом, када се игра

на домаћем терену, село живне. Ту су,
наравно, и најважнија места за свако
село – дућан и кафана, поред незао
билазног сеоског игралишта.
Љуково се ипак по нечему разликује
од осталих инђијских села. Док нека
имају богату историју, природне лепо
те и мноштво манифестација, Љуков
чани имају, веровали или не, Клуб
лажова. Ову занимљиву дружину, пре
40 година, окупио је Мирко Бера у
локалном подруму пића, а после њего
ве смрти Клуб је преузео Стаменко
Бера, његов син. Он је пре неколико
година, за један дневни лист, истакао
да су се љуковачки лажови давно уми
рили и да данас сви лажу више од
њих. Љуковачки лажови, у ствари су
људи веселе нарави, увек жељни дру
жења и лепих прича. За покојног Мир
ка Беру, мештани кажу да је био вели
ки шаљивџија и да је Клуб лажова
основао како би људи, после тешког
посла у пољу, свратили у подрум пића,
да се нашале и испричају. Најбољи
сеоски лажови су примани у удружење
без испита, док су други морали да
лажу пред комисијом, која би касније
одлучила да ли ће постати чланови
Клуба лажова или не.
– Међу члановима било је разних
професија, па и новинара, који су
полагали испит и са поносом касније
показивали црвену чланску књижицу,
која их је сврставала у категорију про
фесион
 алних лажова. Сада се много
више лаже на све стране, али то је
нека друга врста лажова, који код
људи не изазивају позитивне реакције,
попут смеха – објаснили су нам мешта
ни Љукова.
М. Ђ.
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Трагом сећања
породице Кузминац

У

Старом шору, једној од најве
ћих митровачких улица, која се
са западне стране надовезује
на Булевар Константина Великог, а са
источне на Булевар Арсенија Чарно
јевића, налази се кућа породице
Кузминац. Као једна од најраскошни
јих кућа на главном транзитном путу,
који пролази кроз град налази се у
непосредној близини зграде митро
вачке Опште болнице саграђене
средствима многобројних приложни
ка 1824-1826. године. Почетком 19.
века потребе за савременом болни
цом у Митровици, као седишту штаба
Петроварадинске регименте биле су
велике, па су војне власти покренуле
иницијативу за њену изградњу, коју су
поред граничара својим добровољ
ним прилозима помогли и угледни
митровачки трговци и занатлије.
Талас ом сеоба под Арсенијем
Шакабентом из 1730. године, породи
ца долази у Кузмин, збирно избеглич
ко насеље одакле су се расељавали
даље. Највећи број досељеник а
одлазио је у околна места, највише у
Лаћарак, Митровицу и Шуљам али
сећање на прву избегличку станицу у
новој домовини нису заборавили, о
чему сведоче имена улица, али и
бројна презимена. Тако породица

пореклом из околине Охрида, из рода
Брзјака добија ново презиме током
својих граничарских дана. Прво поми
њање породице Кузминац налазимо
у аналима 1786. године у вези спора,
који је Петар Кузминац водио против
Марк а Пејачевића, око воденице
поточаре у Манђелосу. Предак Григо
рије (1730) је по предању погинуо у
аустријско-турском рату, а иза себе
је оставио дванаест ћерки и сина
Нестора. Христина Кузминац, ћерка
сина Нестора била је удата за Саву
Бороту, а њихов син Никола, ће бити
један од највећих домаћих индустри
јалаца и произвођача намештаја.
Осмишљена као одбрамбени штит
аустроугарске државе против Турске,
војна граница је поред војног, имала
велики политички, културни и еко
номски значај за државу и живаљ.
Војну границу одликовала је већа
насељеност него у другим деловима
Царства, а породице граничара живе
ле су у породичним заједницама. За
време Војне границе, граничари су 12
година служили војску, пре него што
су добијали на коришћење земљу, а
боље организовани напредују, купују
земљу и постепено увећавају соп
ствену имовину.
Породица Кузминац временом

Пише:
Марија Вукајловић

напредује следећи генезу од гранича
ра, ратара до поседника. Живело се у
породичним задругама, које су се
дуго одржале у овим крајевима, а
прво одвајање, које породица памти
је из 1815. године, када су се издвоји
ла два члана Цвеја и Јован и насели
ли се у Цветној (Чопкалови) и Обор
ској улици. На периферији града
налазили су се у то време велики
обори, по чему је улица добила име.
Породица је извозила свиње у Беч
током Аустро-угарске монархије, што
је било веома уносно занимање и
касније за време Краљевине Југосла
вије.
После спроведене арондације
1912. године, породица Кузминац
добија укрупњени посед на крају
митровачког атара према Вогњу, где
подижу салаш. Био је у употреби све
до краја рата, када је спаљен.
Одузимањем земље првих после
ратних година, многи салаши губе
своју ранију функцију, а у жељи за
повећањем обрадивог земљишта
бивају заорани, чиме се често брише
сваки траг њиховог постојања, као
једне од карика у ланцу пољопри
вредне производње. Ипак, понеко
усамљено дрво у пољу можда најре
читије и најжилавије бележи место,
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где је некада постојао сремачки
салаш. Салаши полако нестају на
удару ратних, али и мирнодопских
прилика и неприлика.
Предак Живан Кузминац, био је
један од градских заступника у време
владе првог мировачког градоначел
ника Ћире Милекића, чији заступни
ци су бирани према висини пореске
стопе коју су плаћали. Као поседни
ци, генерацијама су заузимали зна
чајна места у друштвеном и привред
ном животу града, па је Стеван био
председник црквене општине, син
Никола заступник осечке фабрике
шећера, а брат од стрица Живан,
народни посланик Демократске
странке Љубе Давидовића и пред
седник Житарске задруге, што је у
оно време била веома престижна
функција, а учествује и у оснивању
Млекаре.
На месту старе куће у Старом шору
Никола Кузминац, са братом од стри
ца Живаном, 1923. године гради нову,
потпомогнут очевим капиталом. При
ликом градње новије куће сачуван је
првобитан подрумски простор, на
чијем улазу још стоји натпис са годи
нама 1867-1923 као драгоцен запис о
градњи обе куће. Радове је изводило
чувено грађевинско предузеће Иван
Волер, а била је међу првим приват
ним кућама где је примењен бетонски
темељ. У питању је приземна грађан
ска кућа, грађена у карактеристичној
мешавини академизма и неостилова,
где је ранији наслеђени архитектон
ски оквир необарокног порекла сти
лизован у духу сецесије. Фасада је
решена у симетричном распореду
маса са централно постављеним
ајнфортом и два плитко избачена
бочна ризалита наглашена пиластри
ма и троделним прозорским отвори
ма. Са обе стране пространог ајнфор
та, налази се по пар прозора, а улаз
је наглашен пиластрима, који носе
велики забат и оригиналном дрвеном
капијом, са натпрозорником и украси
ма од кованог гвожђа.. У композицији
прочеља, истиче се динамика изло
мљених линија, која прати визуру
барокизираних прозорских забата.
Богатство хоризонталних, плитк о
профилисаних венаца, снажно истак
нутих прозорских забата, постамена
та сокла и пиластара, одају симе
тричном композицијом и складним
пропорцијама утисак једне раскошне
градске куће, која једино својим вели
ким ајнфортом сведочи припадност
домаћинском типу кућа. Двориште
поплочано циглом било је окружено
економским зградама типичним за
породице, које се баве земљорад
њом и имало је некада у свом склопу
штале за коње и краве, чардак, мањи
млин, прекрупач и пецару за ракију. У
средишту дворишта налазио се један
од тада најдубљих бунара (40 мета
ра), са два велика точка, где се дола
зило по најчистију воду у граду. Вода
из бунара се спроводила у резерво
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ар, смештен у таванском простору и
хидрофором спровођена у делове
куће и купатило, па је кућа била једна
од првих са властитим водоводом.
Николин син Стеван је још као
деветнаес
 тогодишњак 1932. године
ступио у КПЈ, а после рата био народ
ни посланик и први послератни пред
седник општине. Стеван је био оже
њен Аном, из кнежевске породице
Карапанџић, њене осиромашене гра
не. На размеђи идеологије и идеал
 а,
плаћало се главом, али бележили и
голооточки дани. Милош, Стеванов
син, рано остаје без оца, живи са мај
ком у кући, а породица очеве сестре
Јованке, постаје му веома блиска.
Удата за адвоката Жарка Радосав,
Јованка је била агроном, што је била
велика реткост у првим послератним
годинама и директор пољопривред
ног добра Карађорђево, а њеном
заслугом спасен је велики део поро
дичне имовине.
У породици се ценила способност,
образовање, вредноћа. Милош је као
технолог био директор Матроз инже
њеринга, а супруга Марија (рођ. Мар
тиновић) директор Техничког школ
ског центра. Милош ће једно време
водити приватну фирму Кузминац
инжењеринг, за саветовање у целу
лозној, папирној индустрији. Више од
једне деценије организовао је скупо
ве индустрије целулозе и папира југо
источне Европе, који су се сваке
године одржавали од Истамбула,
Солуна, Брашова, Албена до Опати
је, Врњачке бање и Охрида, тих деве
десетих година прошлог века.
Менаџерски дух од оца Милоша
наследио је син Стеван, који данас
води производњу једне велике мулти
компаније у Канади. Супруга Милда
Кузминац (рођ. Желем) ради као
професор клавира у Музичкој школи
„Петар Кранчевић“. Ћерка Мина, сту
дира права и шпански језик и свира
клавир. До 1979. године кућа је била
у власништву породице Кузминац, а
након тога, десни део наслеђује Вуко
сава Николић, удата за Италијана
Данијеле.
Више од два века породица стиче
иметак, градећи добру економску
основу, пре него што, као круна свега
ниче ово велелепно здање преко
пута митровачке болнице, што је и
определило њену најновију намену,
као Поликлинику или Дијагностички
центар Сирмијум.
У кући Кузминац, неколико умет
ничких слика и фотографије предака
у времешним, фино изрезбареним
рамовима, пружају својеврсно путо
вање кроз породичну историју. Дом
краси икона Светог Ђорђа, коју је
насликао Стеван Алексић из чувене
сликарске породице Алексић, добије
на као кумовски, свадбени дар поро
дици Радосав, наслеђена је у аманет,
а породица је кроз дуго трајање нау
чила да чува своја знамења и своја
сећања.
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VREMEPLOV
17. октобар
1849. У Паризу умро пољски
композитор и пијаниста Фреде
рик Шопен.
1931. Криминалац Ал Капоне
осуђен на 11 година затвора
због избегавања плаћања поре
за.
1997. У пожару изгорело Југо
словенско драмско позориште у
Београду.
18. октобар
1692. Постављен камен-теме
љац Петроварадинске тврђаве
код Новог Сада, која је постала
једно од најзначајнијих аустриј
ских стратешких утврђења у
борби против Турака.
1867. САД формално преузеле
суверенитет над Аљаском, коју
су 30. марта 1867. купиле од
Русије за 7,2 милион
 а долара.
19. октобар
1813. Код Лајпцига окончана
Битка народа, у којој су уједи
њене војске више европских
држава, предвођене Русијом,
Пруском и Аустријом, поразиле
Наполеона и присилиле га на
повлачење преко Рајне.
1932. У Београду отворен
Коларчев народни универзитет,
задужбина Илије Милосавље
вића Коларца, који је у ту сврху
тестаментом завештао око
50.000 дуката.
20. октобар
1944. Јединице Народноосло
бодилачке војске Југославије,
под командом генерала Пека
Дапчевића и Црвене армије,
под командом генерала Влади
мира Ивановича Жданова,
ослободиле у Другом светском
рату, Београд.
1971. Канцелар Западне Немач
ке Вили Брант добио Нобелову
награду за мир.
21. октобар
1805. У бици код Трафалгара
Британци под Хорацијом Нелсо
ном поразили су францускошпанску флоту без иједног изгу
бљеног брода.
1833. Рођен је шведски хеми
чар, индустријалац и пронала
зач Алфред Бернард Нобел.
1941. Немци су у Крагујевцу у
Другом светском рату стрељали
више од 7.000 цивила, међ|у
којима и ученике крагујевачке
гимназије.
22. октобар
1811. Рођен мађарски компози
тор Франц Лист.
1964. Француски књижевник
Жан Пол Сартр одбио Нобелову
награду за књижевност.
1964. Словеначки гимнастичар
Мирослав Церар освојио златну
медаљу на Олимпијади у Токију.
23. октобар
1940. Рођен је бразилски фуд
балер Едсон Арантес до Наси
менто, познат као Пеле, који се
сматра најбољим играчем у
историји фудбала.
1983. На акушерској клиници у
Загребу рођена је прва југосло
венска беба из епрувете.
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HOROSKOP
ОВАН: Закључујете
да вам недостаје
шира подршка и поу
здане информације о
основним догађајима на послов
ној сцени. Немојте дозволити да
се то негативно одрази на ниво
пословне сарадње или на резул
тате које очекујете. Важно је да се
правилно заштитите од негатив
них утицаја.
БИК: Колебате се
између две пословне
понуд е.
Међут им
показаће се да ни јед
на од њих није одговарајуће
решење које задовољава ваша
очекивања. Потребно је да про
мените нека основна правила у
договору са сарадницима зарад
већег успеха. Нема разлога да
претерано истичете своје захтеве
у друштву вољене особе. Обра
тите пажњу на здравији начин
исхране.
БЛИЗАНЦИ: Делујете
незаинтересовано за
одређене теме које
захтевају
додатн и
пословни ризик. Ипак хладан тон
и стил одбијања наилазе на лош
одјек у пословним круговима.
Нажалост несвесно подстичете
пословни ривалитет. Осећате
емотивну тензију у нечијем прису
ству. Стало вам је да одгонетнете
партнерову изненадну ћудљивост
у понашању.
РАК: Постоје различи
ти неспоразуми у
пословним прегово
рима, што вам даје за
право да инсистирате на својим
циљевима и доказивању истине.
Уколико вам је стало да оствари
те пословни успех, потребно је да
преузмете одговорност за своје
поступке. У сусрету са вољеном
особом делујете напето јер многе
ствари изненада измичу вашој
вољи.
ЛАВ: Очекујете пози
тиван одговор или
одређено признање
за свој рад. Али, до
вас допиру неодр
 еђени комента
ри и нечије негодовање. Немојте
дозволити да вас неко испрово
цира на импулсивно понашање и
погрешну одлуку. Вољена особа
очекује да доследно испуните
своја обећања. Тешко вам је да
ускладите све заједничке потребе
и интересовања.
ДЕВИЦА:
Уколико
вас иритира нечије
н е п р о ф е с и о
 н а л н о
понашање, потрудите
се да контролишете своје нега
тивне импулсе и избегавајте
потенцијално ривалство. Потен
цирање пословног суочељавања
ствара и низ додатних проблема.
Искреност пред вољеном особом
утиче на боље разумевање.
Потребна вам је емотивна бли
скост како бисте превазишли сум
ње.

ВАГА: Нема разлога
да очек ујете нове
уступке од особе која
не подржава ваше
пословне ставове и циљеве које
заговарате. Губите драгоцено
време, непотребно инсистирате
на истини о којој други не желе
јавно да се изјашњавају у вашу
корист. Потребна вам је емотивна
дискреција, будите пажљиви и
избегавајте авантуристичке иде
је. Приуштите себи омиљену
забаву.
ШКОРП ИЈ А:
Неко
вам јасно даје до зна
ња, да се налазите у
доброј позицији и да
подржава ваше ставове. Потреб
но је да процените добар трену
так за акцију и да надмудрите
своје ривале. Важно је да ваше
идеје или емотивна интересова
ња наилазе на позитиван одго
вор. Уколико сте слободни плани
рајте нови љубавни сусрет.
СТРЕЛАЦ: Уколико се
већин а
сарадн ик а
противи вашим идеја
ма и вољи, нема
потребе да упорно инсистирате
на својим првобитним намерама.
Неко вам отворено даје до знања
да неће имати превише разуме
вања за ваше захтеве. Делујете
узнемирено, лакше вам је да
неког оптужите за своје емотивно
стање. Потребно је да се боље
прилагодите блиској особи.
ЈАРАЦ: Не можете да
промените основне
услове или располо
жење које влада у
пословним круговима, планови
које имате зависе од нечијег ути
цаја и воље. Немојте дозволити
да у вама превлада сујета или
жеља за победничким тријум
фом. Морате имати довољно стр
пљења за своју породицу. Избега
вајте психо – физичка оптереће
ња или такмичарску атмосферу.

Crkveni
kalendar
Среда, 17. (4) октобар
Свети Стефан и преп. Јелена –
Јелисавета (Штиљановић)
Четвртак, 18. (5) октобар
Св. мученица Харитина; Св.
свештеномученик Дионисије
Петак, 19. (6) октобар
Свети апостол Тома – Томиндан
Субота, 20. (7) октобар
Свети мученици Сергије и Вак
хо – Срђевдан
Недеља, 21. (8) октобар
Преподобна Пелагија и Препо
добна Таиса
Понедељак, 22. (9) октобар
Свети апостол Јаков; Свети
Стефан Српски (Слепи)
Уторак, 23. (10) октобар
Свети мученици Евлампије и
Евлампија

Телеће печење
Састојци: 1 килограм телеће
плећке, со, бибер, 150 милилитара
сунцокретовог уља, 200 грама
кромпира, 3 главице лука, 1 каши
чица брашна, 1 дл телеће супе, 1
гранчица рузмарина.

ВОДОЛИЈА: Изненад
на пословна непријат
ност или сукоб са јед
ном особом натераће
вас да ствари посматрате другим
очима. Избегавајте осетљиве
теме које представљају ризик за
ваш пословни углед. Будите
довољно промишљени. Важно је
да правилно процените нечију
улогу и емотивне намере. Парт
нер не жели да вас додатно опте
рећује својим захтевима.

Припрема: Месо одвојите од
кости, раширите га на дасци и
добро истуците с унутрашње стра
не. Посолите, побиберите и савиј
те у ролну. Овако припремљено
месо спустите у загрејано уље,
пржите око пола сата и окрећите га
да порумени са свих страна. Додај
те огуљени и опрани кромпир и лук
нарезан на колутове, који сте пре
пржили на маслацу. Посолите,
побиберите и ставите у загрејану
рерну на 200 Целзијуса, пеците
док месо не омекша. Повремено га
поливајте соком. Пре него што
послужите месо, додајте брашно
размућено с супом, промешајте по
дну посуде да се скине запечени
сок, па вратите јело у рерну, још
десетак минута.

РИБЕ: Договор са јед
ном особом указује на
могуће неспоразуме и
потенцијални неуспех.
Недостаје вам добар увид у раз
личите токове пословних догађа
ја. Делујете сувише резервисано
и неповерљиво али партнер нема
намеру да вас претерано разуве
рава у вашим емотивним сумња
ма. Важно је да правилно усмера
вате. Важно је да правилно усме
равате креативну енергију.

• Дођи, живи у мом срцу
и немој плаћати стана
рину.
• Вера чини све ствари
могућим – љубав чини
све ствари лакшим.
• Љубав гледа кроз теле
скоп, завист гледа кроз
микроскоп.
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портски догађај број један ових
дана свак ако је почетак нове
кошаркашке НБА сезоне. Путујући
циркус најбоље светске кошарке, почео
је у уторак и трајаће све до лета. Сваки
тим одиграће укупно 82 утакмице у регу
ларном делу сезоне. У плеј оф ће ући по
осам најбољих екипа из Источне и
Западне конференције. Посластица за
све љубитеље кошарке.
Истина, има људи који не воле аме
ричку кошарку и који преферирају европ
ски стил игре, али једна ствар је сигурна,
Американци од сваког спорта умеју да
направе спектакл. Почевши од играча на
терену који су напуцани до крајњих гра
ница и изгледају као да су са друге пла
нете, преко инфраструктуре, стадиона,
ТВ преноса, статистике, реклама, па све
до милиона људи широм света, који све
то прате путем телевизије, интернета,
вести и разних мобилних апликација.
Све у свему, индустрија која зарађује
милијарде. Кад се узме у обзир да поред
кошарке, Амери имају још неколико
националних спортова попут хокеја, аме
ричког фудбала и бејзбола, добијају се
цифре од којих боли глава.
Љубитељима спорта у Србији је
наравно најинтересантнија НБА лига,
због све веће колоније српских играча и
тренера који су део тог циркуса. Чини се
да никад није било више наших људи у
најјачој кошаркашкој лиги. И то не само
Срба, већ и играча са простора бивше
Југославије, па и Европе.
Свакако најбројнија српска колонија
ове године је у Сакраменту. Владе Дивац
и Пеђа Стојаковић су се лагано увалили
у стручни штаб клуба из Калифорније
(истини за вољу, дебело су их задужили)
и сада су довукли Богдана Богдановића
и Немању Бјелицу. Велика ствар за обо
јицу је што им је указана шанса. Богдано
вић је у првој сезони имао одличну мину
тажу с обзиром да је руки, а Бјелица је
био већ виђен у Европи поново, пре него
што га је Дивац довео у свој клуб. Кингси
и немају баш неки конкурентан тим, али
свакако ће бити занимљиво гледати два
наша репрезентативца који ће сигурно
имати добру минутажу. Наравно, ако их
здравље послужи.
Никола Јокић је наша највећа кошар
кашка звезда у овом моменту. Дебељко
из Сомбора, који је један део каријере
провео и у Сремској Митровици играјући
за Мегу, потписао је петогодишњи уговор
са Денвером вредан 148 милиона дола
ра. Тачно се сећам када сам га први пут
гледао у Митровици. Онако незграпно
грађен и са вишком килограма преводио
је лопту, организовао нападе, асистирао
и погађао тројке. А играо центра. Тале
нат се препознаје одмах на први поглед,
остало је рад и труд. Тренер Милојевић
је испричао анегдоту да Јокић када је
дошао у Мегу, није могао ниједан склек
да уради!? Сада је он већ громада, која

Амерички сан
Foto: NBA.com

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Никола Јокић у дресу Денвера

се рве са осталим зверима под кошем у
Америци. Дечко је један од најталенто
ванијих играча у лиги, а лакоћа са којом
игра и поиграва се са противничком
одбраном је запањујућа. Одаје утисак
скромног момка који не хаје за милионе
и који само жели да игра кошарку. Надај
мо се да ће остати на земљи и да ће
коначно успети да одведе своју екипу до
плеј офа.
Још два Србина су саиграчи у једној
НБА екипи. Реч је о Милошу Теодосићу и
Бобану Марјановићу. Лос Анђелес Кли
перси нису ни налик екипи од пре пар
година, а у то сивило се уклопио и Теодо
сић прошле сезоне. Није имао среће,
мучила га је повреда. Видећемо шта
може у овој сезони и колико је спреман.
Ради се о играчу који има предиспозиције
да буде један од атрактивнијих плејмејке
ра у лиги, уколико се уклопи и тренер га
пусти да игра. Ту је и Боби. Торањ испод
коша који се није наиграо за све ове годи
не проведене у Америци. Некако не могу
да се отмем утиску да је човек једностав
но маскота, која ето тако уђе пар минута

у игру, а људи се чуде његовој појави.
Оно што ми је најтужније од свега је, да
је и он изгледа прихватио ту улогу, па се
у складу са тим и понаша. Нешто као
игра, пева, репује, снима клипове... Ниђе
везе са кошарком. Али добро, човек јури
неки свој амерички сан, не треба му
замерити. Ваљда ће у овој сезони конач
но почети да игра кошарку.
И на крају, не треба изоставити чиње
ницу да Србија има и једног тренера у
НБА. Тачније, има их више, али Игор
Кокошков је први Србин који је постао
главни тренер једне НБА екипе. У пита
њу је Финикс, екипа која је посртала у
неким претходним сезонама, а видећемо
шта наш стручњак, који је са Словенци
ма узео Европско првенство, може да
направи. Свакако велико признање за
нашу кошарку.
Кошаркашки НБА караван је почео.
Фанатици неће спавати, остали ће чита
ти у вестима сутрадан како су наши
кошаркаши играли. А они? Они ће наста
вити да јуре свој амерички сан. Срећно
момци.
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ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Београд: Синђелић – Инђија
0:0; Чајетина: Златибор –
Будућност 2:0; Ивањица: Јавор
– Бежанија 4:1; Горњи Мила
новац: Металац – Нови Пазар
2:1; Жарково: ОФК Жарково –
Раднички 1923 0:1; Сента: ТСЦ
– Борац 0:0; Бечеј: Бечеј 1918
– Слобода 3:0; Крушевац: Тра
јал – Телеоптик су играли у
понедељак.

Беочин: Цемент – Бачк а
1901 2:1; Нови Сад: Црвена
Звезда – Хајдук 1912 1:1; Стари
Бановци: Дунав – Братство
1946 1:3; Сакуле: Борац – Рад
нички (СМ) 4:1; Нови Бановци:
Омладинац – Раднички (НП)
1:0; Нови Сад: Кабел – Динамо
1945 1:0; Панчево: Железничар
– ЧСК Пивара 1:0; Зрењанин:
Раднички (З) – Младост 1:0;
Вршац: ОФК Вршац – Србо
бран 2:0.

Дивош: Хајдук (Д) – Слога
(Е) 0:1; Темерин: Слога (Т) –
ЛСК 1:0; Бешка: Хајдук (Б) –
Подунавац 0:1; Шид: Раднички
– Подриње 0:0; Војка: Сремац
– Борац (Ш) 0:0; Рума: Први
Мај – Југовић 2:0; Стара Пазо
ва: Јединство – Хајдук (Ч) 4:0;
Татра слободан.

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

11
11
11
11
10
11
11
10
10
11
11
11
11
10
11
11

9
8
7
6
4
4
5
4
3
4
3
2
2
2
0
0

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

1
1
1
0
1
2
5
5
4
7
6
4
5
5
7
9

23:6
18:4
25:7
13:4
11:7
12:9
16:15
6:11
9:13
11:20
11:13
8:15
8:10
5:10
4:16
3:23

28
26
24
23
17
17
16
13
12
12
11
11
10
9
4
2

МОЛ СРЕМ
Чалма: Слога (Ч) – Младост
3:1; Бешеново: БСК – Доњи
Срем 2015 1:2; Жарковац:
Напредак – Слога (В) 0:0;
Вишњићево: Хајдук – Грани
чар 1:0; Крушедол: Крушедол
– Зека Буљубаша 5:1; Бикић
До: ОФК Бикић – Фрушкогорац
6:0; Рума: Фрушка Гора –
Митрос 1:3; Огар: Шумар –
Обилић 1993 1:0.
01. Доњи Срем
02. ОФК Бикић
03. Хајдук
04. Крушедол
05. Обилић
06. Слога (В)
07. Граничар
08. Напредак
09. Шумар
10. Ф. Гора
11. Митрос
12. БСК
13. З. Буљуба.
14. Слога (Ч)
15. Фрушкого.
16. Младост

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

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

29:7
19:7
18:6
20:6
13:7
16:7
16:8
14:9
9:9
14:12
15:21
15:11
11:22
13:27
5:40
3:31

25
19
19
18
17
16
16
14
13
12
12
11
6
4
4
1

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

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

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

6
7
6
6
6
6
6
6
7

5
4
4
2
2
2
1
1
1

1
3
0
3
1
0
2
2
0

0
0
2
1
3
4
3
3
6

12:3 16
14:5 15
17:9 12
14:7 9
10:11 7
5:19 6
8:14 5
8:15 5
10:15 3

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

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

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

14:1
13:4
23:8
21:13
9:2
8:6
12:8
11:8
13:13
12:12
11:12
8:17
12:12
5:14
7:13
9:16
7:19
2:19

26
25
23
22
18
17
16
14
12
12
12
12
11
9
8
7
4
3

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Бингула: ОФК Бингула –
ОФК Бачинци 2:0; Вашица:
Напредак – Синђелић 1:1; Бер
касово: Сремац – Омладинац
(Б) 4:2; Јамена: Граничар –
Борац 4:0; Моровић: Једин
ство (М) – Једнота 2:4; Љуба:
Јединство (Љ) – Ердевик 2017
1:1.
01. Једнота
02. Сремац
03. Ердевик
04. Јединс. (Љ)
05. Граничар
06. ОФК Бачин.
07. ОФК Бингул.
08. Напредак
09. Синђелић
10. Јединс. (М)
11. Омлади. (Б)
12. Борац

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА
Ривица: Планинац – Слога
(К) 7:0; Крчедин: Фрушкогорац
– ЧСК 1:1; Нови Сланкамен:
Дунав – Борац 3:1; Јазак: Цар
Урош – Раднички 1:2; Слога (М)
слободан.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

7
6
5
3
3
3
3
2
2
2
2
0

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

0
1
1
2
3
4
4
3
4
4
4
8

35:7
32:12
20:7
11:16
15:14
18:17
11:19
16:13
20:18
14:21
16:19
6:51

22
19
17
12
11
10
10
8
8
8
7
0

OФЛ ПЕЋИНЦИ
Суботиште: Витез – Срем
0:3; Прхово: Младост 1935 –
Словен 3:3; Карловчић: Ловац
– ОФК Брестач 1:3; Шиманов
ци: Хајдук 1932 – Сремац 1:2;
Камени слободна.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

ОФК Брест.
Сремац
Срем
Ловац
Младост
Словен
Хајдук
Камени
Витез

6
5
5
5
4
5
5
5
6

5
5
4
3
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
0
0
0

1
0
1
2
2
3
4
4
5

27:10 15
16:3 15
16:6 12
16:6 9
11:12 4
9:12 4
6:17 3
9:21 3
5:28 3

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

ОФЛ РУМА – ИРИГ

9 6 1 2 10:7 19
9 5 3 1 14:5 18
9 5 3 1 13:4 18
8 6 0 2 17:10 18
8 5 1 2 17:9 16
8 4 3 1 7:4 15
9 4 1 4 13:8 13
8 3 2 3 9:9 11
8 3 1 4 9:11 10
8 3 1 4 6:10 10
8 3 0 5 12:8 9
8 2 3 3 8:7
9
9 2 1 6 5:19 7
8 1 2 5 10:15 5
9 0 0 9 1:25 0

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Ноћај: Ноћај – Трговачки 2:5;
Ноћај: Змај – Планинац 4:1;
Кузмин: Граничар – Слобода
1:0; Сремска Рача: Срем (СР)
– Слога 0:3; Велики Радинци:
Борац (ВР) – Срем (СМ) 3:4;
Лаћарак: Полетарац – Борац
(Ра) 2:5.
01. Слога
02. Трговачки
03. Граничар
04. Срем (СР)
05. Планинац
06. Слобода
07. Борац (ВР)
08. Змај
09. Борац (Ра)
10. Срем (СМ)
11. Полетарац
12. Ноћај

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

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

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

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

26:7
18:10
14:8
23:15
23:14
13:12
20:21
20:17
14:23
14:24
14:22
10:36

37

22
17
16
15
12
12
10
9
8
6
5
3

Краљевци: Јединство (К) –
Полет 1:3; Стејановци: Борац
– Хртковци 5:0; Шатринци:
27.Октобар – Фрушкогорац 3:7;
Грабовци: Граничар – Једин
ство (Ру) 0:2; Платичево:
Јединство (Пл) – Сремац 11.
новембра; Војводина слободан.
01. Сремац
02. Фрушкого.
03. Борац
04. Јединс. (Ру)
05. Јединс. (Пл)
06. Хртковци
07. Полет
08. Војводина
09. Граничар
10. 27–Октобар
11. Јединс. (К)

6
7
8
6
6
7
8
7
7
6
8

6
5
5
3
3
3
2
2
2
2
0

0
2
0
3
1
1
2
1
0
0
0

0
0
3
0
2
3
4
4
5
4
8

19:5
19:8
23:13
9:3
15:8
13:13
9:16
14:13
9:10
8:21
7:35

18
17
15
12
10
10
8
7
6
6
0

СРЕМСКА ЛИГА
Адаш евц и:
Гран ич ар
–
Борац (М) 1:0; Доњи Петров
ци: Доњи Петровци – ПСК 0:2;
Витојевци: Партизан – Слобо
да 2:0; Инђија: Железничар –
Словен 3:0; Врдник: Рудар –
Љуково 3:3; Купиново: Купино
во – Напредак 2:3; Нови Кар
ловци: Полет – Борац (К) 3:0;
Голубинци: Јадран – Будућ
ност 2:0.
01. Слобода
02. Железни.
03. Партизан
04. ПСК
05. Јадран
06. Д. Петров.
07. Рудар
08. Љуково
09. Будућност
10. Борац (К)
11. Напредак
12. Словен
13. Полет
14. Граничар
15. Борац (М)
16. Купиново

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
7
7
6
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1

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

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

20:9
23:2
29:6
18:11
19:9
18:17
13:12
10:16
20:13
16:18
15:21
4:13
11:17
12:32
9:14
5:32

24
23
22
21
19
15
13
11
10
10
9
8
7
7
6
3

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У ДЕЧЈЕМ ФИТНЕСУ

Шимановчани
ушли у Топ шест
На недавн о одрж ан ом
Европском првенству у дечјем
фитнесу у Новом Саду, уче
ствовала су четири такмичара
шимановачког фитнес клуба
Топ форма који су се пласира
ли у Топ шест. У конкуренцији
преко 10 репрезентација и
преко 100 учесника, деветого
дишња Исидора Савић освоји
ла је шесто место, десетогоди
шња Тамара Ђурић освојила
је шесто место и дванаестого
дишња Дуња Радосављевић
освојила је такође шесто
место у својој категорији, док
је дванаес тогодишњи Милан
Мавија освојио четврто место.
Како је рекла Маја Радоса
вљевић, тренер шимановачког

клуба Топ форма и дечје фит
нес репрезентације, ово је
први пут да су деца из Србије
ушла у Топ шест на Европском
првенству, што је велики
успех.
– Заиста сам презадовољна
постигн ут им
резултат им а.
Међутим, немамо времена да
спавамо на ловорикама, него
настављамо даље са тренин
зима и такмичењима. Нарав
но, сва наша такмичења, сви
постигнути резултати, резул
тат су напорног рада, али пре
свега помоћи и подршке
Општине Пећинци и Спортског
савеза Развој спортова на
чему сам им веома захвална
– рекла је Радосављевић.
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ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

Изложба Трагање за лепотом

У

Завичајном музеју Рума отворена
је заједничка изложба слика Срећ
ка Радуловића и Мирослава Биуко
вића, чланова Ликовне групе СМАРТ, под
називом Трагање за лепотом.
Жељка Ћурчин, историчарка уметно
сти истакла је да јој је част, што управо
она отвара ову изложбу два мајстора
поетског реализма.
– Занимљиво је и што ова два умет
ника константно излажу заједно, што је
данас у културном животу права реткост.
Они овим не приказују само своју умет
ност, него и упућују на нешто што смо
ми потиснули у други план, а то је јед
но искрено пријатељство, које је могуће
између два уметника, што треба посебно
поздравити. Вечерас овде крећете у јед
ну потрагу за лепотом, коју можете наћи
у сваком овом изложеном делу. У духу
поетског реализма, на сликама су обра
ђене различите теме са једном новом,
лирском цртом – истакла је Жељка Ћур
чин.
Срећко Радуловић је, у обраћању број
ној публици не смо из Руме, рекао да
ће имати прилике да виде слике које,
можда, мало ређе виђају, јер у румској
средини нема толико аутора који припа
дају правцу реализма.

Отварање изложбе Трагање за лепотом

– Ја волим изложбе, и своје, али и туђе.
То је прилика да се окупимо ми, сликари
који се не виђамо баш тако често. То је
прилика да разменимо нека искуства,
да оплеменимо сами себе и омогућимо
посетиоцима да уживају у сликама. Сва
ка изложба је, на неки начин празник,
светковина, прилика да скинемо паучину
са неког сивила свакодневице, ријали

тија, зато волим изложбе, онда се лепо
и свечано обучем. Захваљујем на овој
лепој посети и уживајте – поручио је сли
кар Мирослав Биуковић.
Румска публика у Легату Миливоја
Николајевића може да погледа 35 сли
ка уља на платну, ова два уметника који
припадају правцу поетског реализма.
С. Џ.

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА

ЛУМЕНИС

Вођење пословних књига за:
• привредна друштва
• предузетнике
• пољопривредна газдинства
• удружења грађана
• буџетске кориснике
Пореско саветовање
Трансферне цене
Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а
Тел: 022/611556
0666437353

