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ИЗЛОЖБА МИХАЈЛА СТАНКОВИЋА У МУЗЕЈУ СРЕМА

Три и по деценије
дружења са природом

Н

ајпознатији митровачки при резервату природе Засавица, и као
родњак и сигурно један од нај најзначајни подвиг у својој карије
уваженијих у Србији, Михајло ри издваја поновно откривање биљ
Станковић, Митровчанима познат ке Алдрованда везикулоза у овом
и само као Миша из Засавице, ове резервату, која се дуго водила као
године загазио је у 35. годину свог изумрла врста у Србији.
– Самим тим смо доказали да она
теренског рада. Три и по децени
је дуго истраживачко искуство, овај није нестала из Србије, а Засавица је
заљубљеник у природу крунисао за сада једино познато станиште ове
је изложбом под називом 35. годи биљке код нас. Наравно, издвојио
на дружења са природом, која је за бих новоотркивене врсте за Срби
посетиоце од 26. октобра отворена у ју и Балкан, на чему радим заједно
малој сали Музеја Срема.
– Посетиоци могу да виде
фотографије са терена које
сам обилазио, затим, део гео
лошко-палеонтолошке збирке
минерала, стена и фосила,
део поклона које сам добијао
од пријатеља из разних крајева
света, део опреме која се кори
сти на терену, карте, теренски
дневник, списак локалитета на
којима сам био... Моја истра
живања покривају Србију,
Црну Гору, Македонију и БиХ,
а нешто мало сам радио и у
Хрватској и Словенији. Овде
је буквално приказан један мој
досадашњи рад, који траје,
ево, већ 35 година – рекао је
Миша за наше новине на отва
рању изложбе.
Миша ради као струч
Михајло Станковић
ни сарадник у Специјалном

са колегама са разних института. Ја
прикупљам материјал, они обрађују,
и заједнички публикујемо радове о
томе и верификујемо све те налазе
– прича Миша Станковић.
Како каже, на терене је ишао по
позиву, као самостални истраживач,
али и успутно и непланирано. Свако
своје путовање спаја са теренским
радом, и где год путује на научни
скуп, он носи опрему са собом, јер,
према његовим речима, свака лока
ција му је потенцијални истра
живачки терен и тада му се
често дешавало да дође до
најинтересантнијих налаза.
Изложбу је отворио управ
ник СРП Засавица Слободан
Симић, који је изјавио да чита
ва прича о Засавици и њен
значај данас не би били тако
значајни да није пронашао
Мишу. Присутнима се обратио
и професор др Јордан Алек
сић, који је указао на значај
Мишиног рада у области при
родних наука на Балкану.
Сви љубитељи природе
изложбу ће моћи да посете
све до 16. новембра, а у том
периоду предвиђена су и пре
давања на теме Фауна архе
олошких локалитета Сирмиу
ма и Вулканизам на подручју
Србије. 
Н. Милошевић

Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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ерија Корени је одлична. То
морам на почетку да кажем.
Видели смо само две епизоде,
али верујем да ће и остале бити тако
упечатљиве и животне, јер као што се
за Немањиће одмах на старту знало
да су промашај, тако за Корене знамо
да ваљају. Нема ту шта да се филозо
фира. Добра ствар се препозна из
авиона, као и лоша, уосталом. Мотиви
романа Добрице Ћосића су верно пре
нети, као и дијалози протагониста ове
сурове приче о Србији са краја 19.
века. Мислим да су Корени убедљиво
најбољи Ћосићев роман. Не тако оби
ман, али хируршки прецизан, лишен
сваке патетике, које има у неким њего
вим другим делима.
Екранизација је успела, мушки лико
ви, који иначе доминирају, су одлични.
Глумци су фантастични, од невероват
ног Лаушевића, преко Игора Ђорђеви
ћа, до Чупића, Жировића, Јездића...
Сви су, што би се рекло, на висини
задатка. Али, што се тиче друге поло
вине, жена то јест, искрено морам
рећи, да ми се остварење С. Мићало
вић баш не допада. Свако ко је читао
Корене, зна каква би требала да буде
Симка. Жена сељанка. Ради од јутра
до сутра, на њиви, у кући, у штали.
Лепа, јер због лепоте је и удата у Кати
ћа кућу, висока, „боката“, како каже
Ћосић. Стварно не знам ни ко би је
могао одиграти боље од Мићаловић
ке, јер она није лоша глумица, бар ја
тако мислим. Међутим, њена Симка
није и Ћосићева Симка. Али, ваљда се
ту и редитељ нешто пита, тако да лик
у роману и не мора да буде баш као
лик на филму. Мада, ми очекујемо вер
ну интерпретацију.
Иначе, наше младе глумице су све
некако на исти калуп. Не може човек
да их разликује, све личе једна на дру
гу, све глуме на исти начин и све се
слично зову. Мићаловићка додуше и
није у цвету младости са 37 година и
баш зато је могла да донесе ону Ћоси
ћеву Симку. Али није. Пре свега, суви
ше је мршава, сувише је урбана за
Србију 19. века, сувише изгледа него
вано са оним савршеним обрвама.
Није то жена из Србије тог доба. Тре
бало је ту поднети неку жртву, па се
угојити коју килу, као Рене Зелвегер у
улози Бриџит Џонс. Требало је показа
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Требало је ту поднети неку жртву, па се угојити
коју килу, као Рене Зелвегер у улози Бриџит Џонс.
Требало је показати мало сировости, мало свирепо
сти, јер све је то Симка, жена која због своје сигур
ности мужу подмеће туђе дете... Ал добро. Једна је
Мирјана Карановић, која је у 23 године одиграла
Петрију да ти памет стане. Или Соња Савић, која је
имала 27 година када је у филму Браћа по матери,
играла стрину Аницу. Или, у то време (1988) фатал
на Мира Фурлан, која је у истом филму без по муке,
одиграла неписмену и у рату намучену Вранку. И то
како
ти мало сировости, мало свирепости,
јер све је то Симка, жена која због сво
је сигурности мужу подмеће туђе
дете... Ал добро. Једна је Мирјана
Карановић, која је са 23 године одигра
ла Петрију, у филму Петријин венац да
ти памет стане. Кад она сади купус и
каже да је „Вратолома много загуљен
светац“, то је за антологију. Или Соња
Савић, која је имала 27 година када је
у филму Браћа по матери, играла
стрину Аницу. Или, у то време (1988)
фатална Мира Фурлан, која је у истом
филму без по муке, одиграла неписме
ну и у рату намучену Вранку. И то како.

То су само неки примери некад мла
дих глумица (а све су биле млађе од
Мићаловићке), које су успеле да одглу
ме жене са села тако да им се верује.
Ја Слободи Мићаловић не верујем, а
опет понављам, није она тако лоша
глумица. А какве су тек оне друге?
Такве, да могу да играју саме себе, у
серијама и филмовима о „модерним“
генерацијама.
Али, то све нема везе. Важно је да је
ова серија стварно одлична и важно је
да је коначно снимљена. Можда се
нешто и научи од чика Добрице. Тре
бало би.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Одлично извршење буџета

Седница Општинског већа

И

звештај о реализацији општин
ског буџета за девет месеци теку
ће године, усвојен је са видним
задовољством свих чланова румског
Општинског већа. Седница је одржана
23. октобра, будући да је према досада
шњим кретањима извесно, да ће се до
краја године у општински буџет опри
ходовати око две милијарде динара,
можда и више.
Подсетимо, укупан износ прихо
да и примања у бруто износу су за
2018. годину планирана у висини од
2.248.936.954 динара, а у тој суми је и
75,6 милиона динара из осталих изво
ра.
Према речима Биљане Дамљановић,
шефице Одељења за финансије, при
вреду и пољопривреду, укупно оства
рени приходи и примања са пренетим
и неутрошеним средствима за девет
месеци износе скоро 1,55 милијарди
динара, што значи да је буџет остварен
са 68,85 процената.
– Истовремено, расходи и издаци су
достигли 1,3 милијарде динара што је
реализација од 59,21 процената. Нај
већи проценат извршења имају посло
ви становања и заједнице, социјална
заштита, рекреација, спорт, култура
и вере, здравство и образовање. Код
капиталних пројеката, највећи проце
нат извршења имају постављање мул
тифункционалне подлоге у Спортској
хали, мобилијари у Полетарцу, санаци
ја саобраћајнице у Буђановцима, јавна
расвета на Румској петљи… Кредитног
задужења у овом периоду није било –
истакла је Биљана Дамљановић.
Председник Слађан Манчић је под
сетио већнике да је у децембру 2013.
године, када је СНС дошао на власт у
румској општини, општински буџет био
970 милиона динара, 500 милион
 а је
било дуга, од тога 200 милион
 а је било
кредитног задужења.

– Ово су резултати који до сада нису
забележени. За девет месеци ми имамо
буџет од скоро 1,55 милијарди динара,
што значи да ћемо ову годину заврши
ти са буџетом од преко две милијарде
динара. У последњем кварталу биће
значајних прихода, јер смо продали
одређене некретнине, а доста грађана
чека последњи квартал да измири сво
је обавезе по основу пореза на имови
ну. Оваква финансијска ситуација нам
омогућава бесплатан вртић за сву децу,

У нашим вртићима
је сада уписано
око 1.300 малишана,
а после отварања
нових објеката,
биће их обухваћено
око 1.500. За следећу
годину најављујем
и другу фазу
изградње објекта
Коцкица, рекао је
Слађан Манчић
реконструкцију путне инфраструктуре,
улагање у објекте МЗ, реконструкције
фасада, али и повећање средстава за
спорт, образовање, здравство…Тако
ћемо наставити да радимо и у наред
ном периоду – рекао је први човек рум
ске општине.
На 65. седници Општинског већа
усвојен је и предлог за трећи ребаланс,
о чему ће коначну реч дати одборници
СО Рума.
У овом случају приходи и расходи се

усклађују на вишем нивоу и то у износу
од око 4,4 милион
 а динара. Приходи и
расходи из додатних извора се ускла
ђују на нижем нивоу, у износу од око 9,6
милион
 а динара.
– Разлог за ребаланс је добијена
сагласност Министарства финанси
ја на основу које се дозвољена маса
средстава за плате може увећати за
укупно 7,3 милиона динара. Увећaње
масе средстава за плате, односи се на
исплату плата запослених у Полетарцу,
који је отворио нових седам васпитних
група у објекту у Путинцима у адап
тираним просторијама, које је раније
користила Дирекција за изградњу. Од
новембра ће се оформити и три нове
васпитне групе у Платичеву, и у складу
са тим биће ангажовано 32 нова радни
ка – појаснила је Биљана Дамљановић.
Председник Слађан Манчић је ука
зао да је запошљавање младих људи
у струци, оно за шта се локална самоу
права залаже.
– Такође, желимо да упишемо што
више деце у вртић, да укинемо листе
чекања и да вртић може да похађа
свако дете, без обзира да ли има запо
слене родитеље или не. Од 32 новоу
послена, 20 су васпитачи којима ће то
бити први посао, а укупно у Полетарцу
имаћемо преко 200 васпитача. У нашим
вртићима је сада уписано око 1.300
малишана, а после отварања нових
објеката, биће их обухваћено око 1.500.
За следећу годину најављујем и другу
фазу изградње објекта Коцкица – рекао
је Слађан Манчић.
Изменама одлуке о додели средста
ва за програме и пројекте у области
спорта, одвојена су додатна средства
за три спортска клуба која су ушла у
виши ранг такмичења – ФК 1. мај добио
je пола милиона динара, ЖРК Словен
200.000 динара и ЖОК Рума 100.000
динара.
С. Џ.
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Асфалтирана Улица Моше Пијаде

Л

епе јесење дане у румској општи
ни користе да заврше послове
на планираном асфалтирању
улица и путева у граду и селима.
Тако је у претпоследњој недељи
октобра асфалтирана Улица Моше
Пијаде у Кленку, у којој је коловоз био
потпуно дотрајао и пун рупа.
– Ради се око 900 метара улице и то
у два крака, а асфалт ће доћи и до две
куће које до сада нису имале асфалти
ран пут. Вредност радова је око шест
милиона динара, а и овде је реч о сред
ствима из општинског буџета, у оквиру
уговора о текућем одржавању путне
инфраструктуре. Ово лепо време смо
тако искористили да после Путинаца,

Обилазак радова у Кленку

Жељко Младеновић са кћерком

Павловаца, Хртковаца, Платичева и
Грабоваца, урадимо и оно што је нај
ургентније у Кленку – рекао је прили
ком обиласка радова, Слађан Манчић.
Он је додао, да на овој позицији има
још неутрошених средстава, тако да
ће се и даље радити на путној инфра
структури, све док временски услови
то омогућавају.
– Имамо још захтев из Никинаца,
који ћемо највероватније испоштовати,
а преостао нам је и паркинг простор у
Хртковцима, испред основне школе.
У овом моменту, нама је најважнији
завршетак радова у Главној улици у
Руми, тако да после Кленка, део меха
низације компаније Катаго, која изводи

ове радове, одлази у Руму и креће са
уклањањем старог асфалта у Главној
улици, како би се могао урадити нови
коловоз – истакао је Слађан Манчић.
Један од житеља ове улице каже да
је претходни асфалт био стар преко
30 година и у веома лошем стању, а
после сваке зиме су се појављивале
нове рупе на коловозу.
– Ово нам пуно значи. Ми, који живи
мо у овој улици смо покренули иници
јативу и предложили Савету МЗ да се
асфалтира улица. Држим перион
 ицу и
чим муштерије изађу напоље, одмах
испрљају ауто, тако да нам овај нови
коловоз веома значи, рекао је за наше
новине Жељко Младеновић.
С. Џ.

ДОМ ЗДРАВЉА

Седам година акредитације
Д

ом здравља Рума акре
дитован је на седам
година,
а
редован
поступак поштовања приме
не стандарда подразумева
и годишњу посету и проце
ну. У понедељак, 22. окто
бра, обављена је редовна
посета Агенције за акреди
тацију здравствених устано
ва Србије овој установи. У
тиму спољашњих оцењива
ча били су др Софија Попо
вић, вмс Гордана Симић и
Светлана дрча, виши струч
ни сарадник за едукацију у
области акредитације уна
пређења квалитета рада
здравствених установа.
Циљ акредитације устано
ва јесте да поступак акреди
тације и примена стандарда
буду темељ рада Дома здра

Посета румском Дому здравља

вља Рума који своје актив
ности усмерава ка повећа
њу безбедности и квалитету
рада.
Спољашњи
оцењивачи

су прегледали достављену
документацију, обавили раз
говор са запосленима, оби
шли установу и једну сеоску
здравствену амбуланту. Пре

ма речима др Јелене Стоја
нац Мрачевић, директорке
румског Дома здравља, у
наредном периоду се очеку
је извештај оцењивача.
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ОТВОРЕНА ДВА НОВА ОБЈЕКТА ВРТИЋА У ГРАДУ

Додатна места за малишане

З

а непуних месец дана
у новоотвореним објек
тима УПВО Полета
рац, прво у Путинцима, а 29.
октобра у граду, код тени
ских терена и у згради где
се налазила администраци
ја ове установе, а потом до
половине новембра и у Пла
тичеву, биће места за око
250 новоуписаних малиша
на.
Укупно у ова два објекта у
граду, уложено је за адапта
цију и опремање 10,5 мили
она динара, а у објекту
Тениски терени је уписано
52 деце јаслене групе.
– Видите да су и родите
љи и деца задовољни, али
и млади васпитачи који су
добили посао. То је нешто
што ћемо радити и убудуће,
наш циљ је да нема листе
чекања, да и деца незапо
слених родитеља имају
места у вртићима, мада је и
таквих све мање, јер отва
рамо стално нова радна
места. Најављујем у новем
бру и отварање вртића у
Платичеву и тако полако
целу територију општине
покривамо услугама Поле
тарца. Тако ће бити и убуду
ће, јер ако не улажемо у
децу, неће нас бити. Покре
тач свега овога је свакако
привредни развој наше
општине, много фабрика је
отворено и много новца је
ушло у нашу општину, тако
ђе, много радних места је
отворено – истакао је први

Радослав Машић

Слађан Манчић

човек румске општине Сла
ђан Манчић.
Радослав Машић, дирек
тор УПВО Полетарац је
рекао новинарима, да у
овом објекту код тениских
терена има три јаслене гру
пе, две млађе и једна стари
ја, а у згради старе Управе
вртића која је отворена
истог дана, су смештене две

обданишне групе, где је тре
нутно уписано 46 деце. Сле
ди објекат у Платичеву, који
ће имати две обданишне и
једну јаслену групу, са укуп
но око 80 малишана.
– Остаје нам да видимо
следеће године, да ли ћемо
проширивати капацитете.
Имамо доста деце која су
млађа од годину дана, тако

Јована Ромчевић са малим Урошем

да нам остаје да и њих обу
хватимо у неком новом про
стору. Ми би требали ову
годину да завршимо са око
1.600 уписане деце, у 74
групе и то је највећи број
група које до сада имамо.
Истовремено, данас је у ова
два објекта запослено десет
нових васпитача, поред њих
и сервирке и спремачице –
рекао је директор Машић.
– Ово је за мене један
нови почетак и мој први
посао у овом лепом новом
простору, са новом опре
мом. Факултет сам заврши
ла пре три године и одради
ла приправнички стаж који
сам завршила у мају. Овде
ћу радити са мањом децом
јасленог узраста, али сам и
као приправница радила у
јаслицама, само што овде
има мало више деце, али
снаћићемо се – рекла нам је
млада васпитачица Милица
Јовић.
На отварању објекта
Тениски терени у простори
јама бивше Дирекције за
изградњу, своје место ће
имати и
једногодишњи
Урош.
– Ово нам пуно значи, јер
и ја и супруг радимо и
немамо коме да оставимо
дете. Мислим да је свакако
много боље за децу да се
од малих ногу друже, да се
навик авају на друштво и
социјализују – рекла је Јова
на Ромчевић.

С. Џ.
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Радови на фасади школе

У

центру
Павловаца
завршени су радови
на сређивању фасаде
и столарије на згради под
ручног одељења ОШ „Змај
Јова Јовановић“ у којој има
десеторо ђака.
Док су трајали радови,
24. октобра у Павловци
ма је био Душан Љубишић,
начелник Општинске упра
ве, да би се уверио како
поменути радови напредују.
– Локална самоуправа је
изашла у сусрет мештани
ма, на чији захтев смо обез
бедили средства за сређи
вање комплетне фасаде
и замену дотрајале стола
рије на згради. Вредност
ових радова износи 920.000
динара, а све то је у склопу
наших активности да ула
жемо у развој свих месних
заједница – рекао је том

Душан Љубишић

приликом Душан Љубишић.
Подсетимо, пре месец
дана је адаптирана и згра
да у којој се налазе просто
рије Месне канцеларије и
амбуланта, а вредност тих
радова је била 2,2 милиона

Бошко Ђаковић

динара, док је прошле годи
не реконструисан кров и
постављени нови олуци.
– Захваљујући уређењу
зграде Месне канцеларије
и амбуланте, а сада и шко
ле, наш центар, односно

како ми називамо раскршће,
биће знатно лепше. Пре
свега, добро је што ће наши
ђаци имати много боље
услове за учење – каже
Бошко Ђаковић, члан Саве
та МЗ Павловци.
С. Џ.

ДАН ОСЛОБОЂЕЊА РУМЕ

Сећање на погинуле за слободу

П

оводом Дана ослобођења Руме
у Другом светском рату, 27. окто
бра, одржана је свечаност у
Дому пензион
 ера, којој су присуство
вали представници амбасаде Русије
Јуриј Агапоф, начелник Економског
одељења и Димитриј Стадњик, савет
ник у Економском одељењу, чланови
Покрајинског одбора СУБНОР-а, али
и свих сремских општина, Бијељине
и Сомбора, представници политичких
странака и Мирко Адам, председник
Јеврејске општине Нови Сад.
О борбама у Другом светском рату
на подручју Срема и румске општине,
говорила је Александра Ћирић, исто

Пошта погинулима

ричарка у Завичајном музеју Рума, док
је плакета уручена Зори Кљајић, уче
сници НОР-а из Руме.
Томислав Милић, председник ОО
СУБНОР-а Рума је после полагања
венаца подсетио, да су борбе за осло
бођење Руме почеле 23. октобра,
на Јарчини где су Немци били добро
утврђени, као и сам град. Нападима
војвођанских јединица помогло је деј
ство каћуша из 117. артиљеријског
пука, тако да су Немци брзо напусти
ли Руму. У овим борбама су погинула
32 борца, а 81 борац је био рањен.
Са друге стране, погинуло је око 150
Немаца и усташа. Он је додао, да се

у последње време дезавуише значај
ослободилачке борбе као и тежња да
се преоб
 ликује историја.
– Извештаји са бојишта и тадашња
штампа, у току и одмах после рата,
једини су валидни документи, ма каква
да су нечија идеолошка опредељења
била. Задатак наше организације је,
да увек доследно заступамо историј
ске истине о ослободилачкој борби
наших народа у прошлости и прено
симо то будућим нараштајима. Како
је рекао мајор Тепић, реч се даје јед
ном, или се погази или се одржи, а ови
људи су своју реч одржали – рекао је
Томислав Милић.
Присутнима се обратио и Јуриј Ага
поф који је истакао, да је главни зада
так да се не сме никад, ни на који начин
дозволити, да слобода, као највећа
људска вредност буде изгубљена.
Марија Стојчевић, заменица пред
седника Општине је указала да се
обележавањем ослобођења, сећамо и
свих жртава фашистичког терора, нај
већег зла у историји човечанства.
– Наша је обавеза да одамо пошту
свима, који су дали живот за ову
земљу и који су омогућили да ми данас
живимо у слободи. Ми имамо дужност
да младима улијемо знање, патриоти
зам и вољу, коју су имали наши хероји
и ослободиоци, да заједно радимо на
неговању слободарске традиције, са
жељом да се страдања из Другог свет
ског рата никад не понове – поручила
је Марија Стојчевић.
С. Џ.
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ 1. МАЈ

Стадион под рефлекторима

Н

а стадиону румског
ФК 1. мај, постављени
су рефлектори, тако
да фудбалери овог клуба,
који су изборили пласман у
виши ранг такмичења, убу
дуће могу да тренирају и у
вечерњим сатима.
Локална самоуправа кон
тинуирано улаже средства
у спортску инфраструктуру
и клубове.
– Овај стадион, у овом
моменту то можда најви
ше заслужује, с обзиром на
остварене резултате ФК 1.
маја, који се од свих рум
ских фудбалских клубова
такмичи у највишем рангу,
јер је ушао у Војвођанску
лигу-Југ и налази се сада
на првом месту. Наша је
жеља, да Рума има фудбал
ске клубове и у вишим ран
говима такмичења од ових
тренутно. За рефлекторе на
овом стадиону, издвојили
смо скоро милион динара,
како би могао да се кори
сти и у вечерњим сатима
– рекао је, приликом обила
ска стадиона, Слађан Ман
чић, председник Општине.
За неколико дана се отва
ра и тендер, јер је локал
на самоуправа одобрила
четири милиона динара за
уређење свлачионице и
трибина са 350 седишта, на
стадиону 1. мај.
– Издвојили смо мили
он динара, како би овај
клуб завршио полусезону
у вишем рангу такмиче
ња. Клуб се консолидовао,
направљена је добра упра
ва и постоји енергија да се

Слађан Манчић, циљ виши рангови такмичења

даље иде, уз доста добру
екипу и то подржавамо.
Уколико следеће године
уђу у Српску лигу, могу да
рачунају на нашу још већу
помоћ. Циљ нам је да, као
што имамо добрих резул
тата у привреди, имамо и
добрих резултата у спорту
– истакао је Манчић.
У претходном периоду
урађена је расвета у Путин
цима, Кленку и Доњим
Петровцима, а захтеви од
фудбалских клубова стижу
и свако у њима наводи сво
је приоритете. Захтев за
расвету је стигао из Вогња,
где је прошле године урађе
на нова свлачионица.
– Пар година уназад, од

средстава из буџета, одо
бримо оно што је један број
клубова тражио. Већ сле
деће године ће, готово сви
фудбалски терени бити сре
ђени, свлачионице ренови
ране и створени бољи усло
ви за бављење фудбалом,
како би што више младих
људи из соба, са видеоигрица, са улице, привукли
на спортске терене – каже
Слађан Манчић.
Председник ФК 1. мај,
Зоран Макевић је захвалио
локалној самоуправи на
значајним средствима која
су добили.
– Урадили смо рефлек
торе, играчи су нам запо
слени, па је време тренинга

како долази зима све краће,
а са расветом их можемо
организовати у вечерњим
сатима и тако повећати број
играча на тренингу. Следи
и тендер за свлачион
 ице и
трибине, тако да ћемо има
ти прави стадион. Надам
се, да смо игром оправда
ли уложена средства у нас
и очекујем улазак у Срп
ску лигу-Војводина, то нам
је на дохват руке. Имамо
добру екипу, добро радимо
и добра нам је атмосфера у
клубу. Похвалио бих и гле
даоц
 е, који нас подржавају
и очекујемо јесењу титулу
првака – рекао је новинари
ма Зоран Макевић.

С. Џ.

Семинар о миграцијама радника

Ј

еднодневни Међународни семи
нар представника синдиката
радника у текстилној, кожарској
и обућарској индустрији, под нази
вом Миграција радника, одржан је 23.
октобра у Руми, у организацији Саве
за самосталних синдиката Србије и
Фондације Фридрих Еберт из Немач
ке. Ова фондација подржава како
рад синдиката, тако и послодавце и
власти, дакле ради на успостављању
социјалног дијалога.
Учествовали
су
представници
седам држава: Словеније, Хрватске,
БИХ са Републиком Српском, Маке
доније, Црне Горе, Албаније и Србије.

Драго Тешић, председник Саве
за самосталних синдиката Србије
општине Рума, Пећинци и Ириг, био је
домаћин овог скупа.
– После свих дискусија смо закљу
чили, да су нам проблеми готово исти.
Млади и квалификовани радници нам
одлазе у потрази за бољим животом.
Иако има доста изграђених фабрика,
плашим се да у њима неће имати ко
да ради. На простору бивше Југосла
вије је слично, плате су ниске, недо
вољне за пристојан живот и млади
људе одлазе. Са овог семинара биће
упућени и апел свим владама држа
ва које су овде биле заступљене, да

се тај одлив младих радника зауста
ви. То се може постићи повећањем
плата, да радник може пристојно да
живи од свог рада и побољшањем
услова рада. На пример, у Мађарској
се пријавило 500.000 пензион
 ера да
ради, да ли скраћено или пуно рад
но време, што је показатељ да нема
довољно радне снаге – рекао је Драго
Тешић.
Он је додао да је у румској општини
добро успостављен социјални дија
лог, у другим градовима у Србији како
где, док у бившим републикама СФРЈ
тај дијалог још није успостављен или
постоји само на папиру.

31. OKTOBAR 2018.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА У ШИДУ

Утврђен предлог Статута

Општинско веће

У

уторак 23. октобра, одржана је
седница Општинског већа на
којој се нашао обиман днев
ни ред од 53 тачке. Расправљало се
између осталог и о Нацрту Статута
Општине Шид, Правилнику о измена
ма и допунама Правилника о органи
зацији и систематизацији радних места
у општинској управи, општинском пра
вобранилаштву и стручним службама
општине Шид.
– Што се тиче израде новог Стату
та Општине Шид, Министарство за
локалну самоуправу нам је вратило
нацрт на дораду, јер су у питању неки
технички детаљи, ствари које нису
суштински битне за наш Статут, а који
је прошао у Министарству за локалну
самоуправу као добро урађен. Оче
кујемо да ћемо у следеће две до три
недеље добити коначан облик нашег
измењеног Статута, који ћемо моћи
да усвојимо на седници Скупштине
општине. Важно нам је да тај Статут
усвојимо што пре, како би могли да
спроведемо изборе за месне заједни
це у свим насељеним местима шидске
општине – рекао је Зоран Семеновић,
заменик председника Општине Шид,
на конференцији за новинаре. Утвр
ђен је Предлог одлуке о преносу пра
ва управљања на водоводу у Соту, на
ЈКП Водовод Шид.
– Комуналном делатношћу може да
се бави само предузеће, које се бави
специфичном делатношћу, а у овом
случају је то водоснабдевање. У Шиду
је то Јавно комунално предуз еће Водо
вод. Све месне заједнице су у неком
претходном периоду, пре 2012. годи
не пренели право управљања месним
водоводом на ово јавно предузеће, јер
је то једино предузеће које се може

Очекујемо да ћемо
у следеће две до три
недеље добити
коначан облик нашег
измењеног
Статута, који ћемо
моћи даусвојим
на седници
Скупштине
општине. Важно нам
је да тај Статут
усвојимо што пре,
како би могли да
спроведемо
изборе за месне
заједнице у свим
насељеним
местима шидске
општине, рекао је
Зоран Семеновић

бавити дистрибуцијом воде, објаснио
је Семеновић.
Утврђен је Предлог одлуке о спров
 о
ђењу Јавног конкурса за избор дирек
тора јавних предузећа, чији је оснивач
Скупштина општине Шид. Општинско
веће је утврдило и Предлог одлуке о
измени Одлуке о оснивању и именова
њу Комисије за утврђивање присутно
сти и сузбијања генетски модификова
них организама. Разматран је Извештај
о раду за претходни период и годишњи
План рада Предшколске установе
„Јелица Станивуковић Шиља“, на које
је Општинско веће дало сагласност, те
утврђен Предлог Решења о именовању
Општинског савета родитеља. Усвоје
не су измене Решења о образовању и
именовању Привремених тела, у осам
наест месних заједница на подручју
шидске општине. На седници Општин
ског већа донето је Решење о разреше
њу Ивице Јовића са места повереника
за избеглице, а на то место именован
је Дејан Којић. Општинско веће донело
је закључак о покретању поступка за
реализацију пројекта Јавно-приватног
партнерства са елементима концесије,
те решење о образовању Тима за изра
ду концесионе документације. Разма
трани су и усвојени предлози Комиси
је за доделу средстава за програме и
пројекте из области спорта, за доделу
нераспоређених средстава за 2018.
годину и Комисије за доделу средста
ва за редовне активности и програме
удружења. Такође, Општинско веће
разматрало је и утврдило предлоге
школа, за разрешење и именовање
чланова Школских одбора, као и дру
га питања из делокруга надлежности
Општинског већа.
Д. Попов
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Састанак Система 48

САСТАНАК СИСТЕМА 48

Клизалиште на новој локацији
Ове године су,
као и прошле,
планирана
средства у
буџету за
клизалиште, које
би са радом
требало да
почне 15.
децембра и
радиће до
1. фебруара
2019. године,
рекао је Трбовић

Н

а последњем састанку
Система 48 у Инђи
ји, одржаном у петак
26. октобра, било је речи о
постављању клизалишта у
центру града. И ове године,
као и претходних, Установа
Спортски центар задужена
је за овај део посла. Пре
ма речима Илије Трбовића,
директора Спортског цен
тра тражи се нова локација
због пројекта, који предви
ђа реконструкцију трга код
Библиотеке, где је клизали

ште било смештено прошле
зиме. Према његовим речи
ма, нова локација на којој ће
бити постављено клизали
ште је улица Војводе Степе,
тачније локација код сата.
– Ове године су, као и про
шле, планирана средства у
буџету за клизалиште, које
би са радом требало да поч
не 15. децембра и радиће
до 1. фебруара 2019. године
– рекао је Трбовић и додао,
да се прошле године клиза
лиште показало као веома

добар потез, те да су задо
вољни бројем деце која су
користила све доступне
садржаје.
– Све је било на веома
високом нивоу и то очеку
јемо и ове године. Прошле
године смо увели и светло
сне ефекте који су улепша
ли доживљај током боравка
на клизалишту. Деца ће има
ти лепу занимацију током
зимског распуста – рекао је
директор Спортског центра.
М. Ђ.

Подела огрева за социјално угрожене
У току је подела огрева за социјално угро
жена, стара лица и кориснике новчане помо
ћи. По метар изрезаног дрвета, стићи ће на
око 400 адреса на територији општине Инђи
ја, потврдила је директорица Центра за соци
јални рад Дунав, Жељка Годић Аврамовић.
– Општина Инђија је из буџета издвојила

три милиона динара за набавку огрева, поро
дицама и појединцима, који нису у матери
јалној ситуацији да га сами обезбеде – рекла
је Годић Аврамовић и додала да се сваке
године на овај начин обезбеди огрев за нају
гроженије, што је за њих од изузетног знача
ја.

ЈКП КОМУНАЛАЦ

Набавка нових камиона

П

очетком 2018. године ЈКП Кому
налац набавио је нову механи
зацију у виду камиона, кипера и
смећара. Како су истакли представни
ци овог предуз ећа, у току је припрема
неопх одне документације за набавку
два нова камион
 а.
– Средства за набавку нове меха
низације обезбеђена су након недав

но усвојеног ребаланса буџета. Наше
комунално предузеће је изразило
потребу за набавком нове механиза
ције, како би зиму дочекали спрем
но када је реч о одношењу отпада
из домаћинстава – истакао је Душан
Лемаић, директор ЈКП Комуналац и
додао, да је возни парк тог јавног пред
узећа изузетно стар, те да један број

камион
 а датира из 80-тих година про
шлог века.
– Имамо укупно пет камиона, а сада
ћемо набавити још два, како би много
лакше, брже и ефикасније, обавља
ли комуналне делатности, које су нам
поверене – рекао је директор Кому
налца.
М. Ђ.

M NOVINE

31. OKTOBAR 2018.

11

74 ГОДИНЕ ОД ОСЛОБОЂЕЊА ИНЂИЈЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Борба за слободу траје и даље

П

олагањем венаца и одавањем
поште палим борцима и жртва
ма фашизма, СУБНОР општине
Инђија обележио је 22. октобар, Дан
победе над фашизмом и завршетак
Другог светског рата. Након пријема у
згради Општине Инђија, ком су прису
ствовали председник Општине Инђија
Владимир Гак, председник СО Инђија
Милан Предојевић, као и амбасадор
Украјине у Србији, Олександр Алек
сандрович, представници СУБНОР-а,
пријатељских и братских градова и
општина, положили су венце на спо
меник Подунавско-партизанском одре
ду у центру града, а затим и на споме
ник пилотима Совјетске армије - Попов
Петру Романовичу и Финкелберг Бори
су Шеваљевичу и истакнутим борцима
НОР-а -Драгољубу Стојановићу-Бру
ну, Милораду Стојићу-Горчилу и Петру
Стојановићу, на гробљу у Инђији.
Председник Владимир Гак, обраћа
јући се бројним гостима, истакао је да
ће локална самоуправа и у наредном
периоду подржавати активности члано
ва СУБНОР-а јер, како је рекао, не сме
мо заборавити оне који су живот дали
за нашу слободу:
– Српски народ се увек борио за сло
боду и правду, а та слобода је веома
скупо плаћена. Живот у миру и слобо
ди нема алтернативе, тога морамо увек
бити свесни. Зато данас, на традицио

Председник Гак положио венце на споменик Подунавско-партизанском одреду

налан начин одајемо почаст свима, који
су страдали у борбама током Другог
светског рата – рекао је Гак и додао:
– Из историје морамо извући најва
жније поруке, како нам се она више не
би поновила.
Са председником општине Инђи
ја сложио се и амбасадор Украјине у
Србији, Олександр Александрович,
који је истакао да никада не треба забо
равити жртве.
– Фашизам може да има различите
облике, не само у прошлости, него и
данас. Зато треба да градимо мир сви

заједно – рекао је Александрович.
Како је истакла Драгица Ковачевић,
председница Општинског СУБНОР-а,
Дан ослобођења Инђије је дан слобо
де.
– Када људи имају слободу, тада
имају све. Зато морамо поштовати
наше претке из оба рата, све борце који
су положили животе за слободу, како
бисмо ми данас живели у миру. Младе
генерације треба да раде тако, да се
фашизам и нацизам више никада не
понове на овим нашим просторима –
рекла је Ковачевић.
М. Ђ.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ИНЂИЈА

100 година од завршетка
Првог светског рата

У

сусрет обележавању
100 година од завр
шетка Првог светског
рата, у петак 26. октобра, у
малој сали Културног центра
у Инђији, отворена је изло
жба Србија и Срби на фил
му у Првом светском рату,
аутора Александра Ердеља
новића у сарадњи са Архи
вом југословенске кинотеке.
Како истичу представници
Културног центра, изложба је
посебно намењена младим
генерацијама. Приказана је
Интерактивна мапа Балка
на, где сви посетиоци могу
преко андроид телефона, да
се повежу са мапом, изабе
ру одређени град и погледају
кратак филмски инсерт, који
је повезан за дестинаци
ју коју су изабрали. Уједно,
оно што је пратећи програм
изложбе, која ће трајати до

7. новембра, су филмови са
тематиком Првог светског
рата и биће приказани у Кул
турном центру.
Поред ове изложбе, при
према се и низ других мани
фестација. На Митровдан, 8.
новембра, на Дан ослобође

ња Инђије у Првом светском
рату, поворка војника обу
чена у униформе из време
на тог рата, прошетаће цен
тралним градским улицама.
Након тога, у спортској хали
ће бити организована Свеча
на академија, на којој се оче

Изложба „Србија и Срби на филму у Првом светском рату“

кује неколико хиљада људи.
За 9. новембар, Установа
Културни центар у сарад
њи са Војним музејом Бео
град, на инђијском шетали
шту, предвидела је изложбу
фотографија из Првог свет
ског рата. Изложба ће
садржати око 50 фотогра
фија, подељених у четири
тематске целине, које ће се
мењати на сваких недељу
дана. Прва поставка се зове
Деца и жене у Првом свет
ском рату, друга Повлаче
ње српске војске и боравак
на Крфу, трећа поставка
носи назив Улога саните
та током Првог светског
рата и последња Солун
ски фронт. Реч је о аутен
тичним фотографијама из
рата, које носе јаку емотив
ну поруку.
М.Ђ.
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Добитници Октобарских награда

ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ОПШТИНЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Инђија не сме
заборавити своје хероје
Наредна година ће бити
кључна за нашу општину,
јер ћемо изградити нови
вртић, нову градску пијацу
и трг, а свако село ће бити
далеко инфраструктурно
уређеније. Оно што је
најважније, урадићемо
историјски пројекат, а то је
асфалтирање 76 улица
дужине 44 километра.
Пројекат ће почети ове,
а бити завршен идуће
године, рекао је председник
општине Инђија
Владимир Гак, на свечаној
седници поводом Дана
општине Инђија
Владимир Гак
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П

оред пријема пред
ставника и чланова
ОО СУБНОР Инђија
и полагања венаца у оквиру
обележавања Дана општи
не Инђија, 22. октобра одр
жана је свечана седница
Скупштине општине Инђија
у Културном центру, којој је
поред представника локал
не самоуправе, присуство
вао велики број гостију из
других сремских, прија
тељских и братских општи
на, привредника, народних
посланика, одборника у СО
Инђија, представника јав
них предузећа и установа.
Свечану седницу отворио
је председник СО Инђија
Милан Предојевић, који је
том приликом подсетио да
је овај датум значајан у срп
ској историји, дан када се
сећамо жртава антифаши
стичке борбе, који су живот
дали за ослобођење Инђије.
После њега, присутнима
се обратио и председник
Општине Инђија Владимир
Гак.
– За нас су ово веома
важни тренуци. Да није
било слободе, не би било
ни прилике да данас ради
мо за наше суграђане и то је
доказ колико је велика цена,
коју су наши преци платили
да бисмо данас ми живели
овако – рекао је Гак и додао:
– Надам се, да ћемо сви
заједно умети да истински
ценимо мир у ово тешко
време. Не сме да нам буде
тешко да радимо и преко
времено, ако је то неоп
ходно, не сме да нам буде
тешко да одговорно вршимо
функције на које су нас наши
суграђани бирали, управо,
када узмемо у обзир цену
коју су наши преци платили
оним што је најскупље, а то
су њихови животи.
Гак је истакао да их у
наредних годину дана оче
кује много радова, иако је
Инђија већ данас највеће
градилиште у Срему.
– Наредна година ће бити
кључна за нашу општину, јер
ћемо изградити нови вртић,
нову градску пијацу и трг, а
свако село ће бити далеко
инфраструктурно уређени
је. Оно што је најважније,
урадићемо историјски проје
кат, а то је асфалтирање 76
улица дужине 44 километра.
Пројекат ће почети ове, а
бити завршен идуће године,
рекао је председник општи
не Инђија и додао, да је нај
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Добитници Октобарских награда
Агромаркет доо Крагујевац
- Логистички центар Инђија
Компанија Агромаркет доо Крагујевац,
је водећи произвођач, заступник и дистри
бутер широког портфолиа производа на
тржишту Западног Балк ана. Током 25
година постојања, израсла је у једног од
водећих снабдевача тржишта пестицида,
семенске робе и гарден уређаја у целом
региону. Од децембра 2017. године у
Инђији је почео са радом највећи логи
стички центар компаније Агромаркет доо
Крагујевац. У његову изградњу, компанија
је уложила 7,5 милиона евра и омогућила

ново запошљавање 65 лица. Поред
изграђеног најсавременијег логистичког
центра, компанија је ове године започела
изградњу фабрике фолијарних ђубрива у
индустријској зони Инђије, на површини
од 4.000 квадратних метара, а вредност
инвестиционих улагања процењује се на
два милиона евра, што ће омогућити ново
запошљавање лица са територије инђиј
ске општине. Компанија Агромаркет доо
Крагујевац тренутно запошљава укупно
400 радника.

ЗАМ доо Инђија – Жути драгстори

Компанија ЗАМ доо Инђија, основана је
1992. године са основном делатношћу
трговине на мало дуваном, храном и
пићем, а данас је водећи снабдевач на
подручју града, са 16 малопродајних
објеката. Значајним инвестиционим ула
гањима, компанија је у последње четири
године отворила четири савремена
супермаркета, укупне површине око
1.500 квадратних метара, којим је преуз е
та лидерска позиција по обиму промета

прехрамбеном робом и постаје водећи
домаћи трговински ланац у Инђији. Кон
стантна инвестициона улагања омогући
ла су раст запошљавања, тако да данас
ЗАМ доо запошљава 180 радника. Ком
панија ЗАМ доо спада у ред високо дру
штвено одговорних компанија. Генерални
је спонзор ФК Инђија и материјално
помаже културно-уметничка друштва и
манифестације на територији општине
Инђија.

МВ ТИМ доо Бешка
Компанија МВ ТИМ доо Бешка, основа
на је 2013. године са основном делатно
шћу у области грађевинарства. Вишего
дишњим трајањем у грађевинарству,
фирма је створила и одржава своју пози
цију на веома захтевном тржишту, најпре
у својству подизвођача, са тенденцијом
да у будућности преузме одговорност и
отпочне делатност као самостални изво

ђач и инвеститор у области станоградње.
Компанија се може сврстати у ред брзо
растућих, имајући у виду да је достигла
обим годишњих прихода преко три мили
она евра и да запошљава око 50 радника
у грађевинарству. Главне референце
компаније су објекти станоградње у ули
ци Југ Богдана у Инђији, као и пословни
објекат компаније у Бешки.

Ђуро Мандић, начелник
ПУ Сремска Митровица
Главни полицијски саветник и начелник
Полицијске управе у Сремској Митровици,
одликован је сребрном медаљом за заслу
ге од Министарства унутрашњих послова
Републике Србије. На подручју полицијске
управе Сремска Митровица, самим тим и

у општини Инђија, очувано је и унапређе
но стање јавне безбедности. Између оста
лог, смањен је број кривичних дела са
непознатим починиоцем, а повећан број
откривених кривичних дела у сузбијању
наркоманије и заплени опојних дрога.

Миодраг Јакшић, председник
Матице исељеника и Срба у региону
Миодраг Јакшић је иницијатор и органи
затор великог броја културних дешавања у
општини Инђија. Већ 11 година организује
Уметничку колонију у Крчедину, окупљају
ћи еминентне писце, слик аре, вајаре,
песнике и књижевнике из Србије, али и из
целог света. Прошле године је у сарадњи
са Општином Инђија, покренуо књижевни
фестивал Про Поет, који је и ове године

успешно реализован. Такође, ове године
је организовао прве међународне сусрете
писаца у Инђији, којима су присуствовали
писци из Азербејџана, Словачке, Белору
сије, Словачке, Израела, САД-а и Србије.
Аутор је три књиге посвећене сарадњи и
унапређењу односа Србије и дијаспоре,
на чему је и радно ангажован у Матици
исељеника и Срба у регион
 у.
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Гости на свечаности у Инђији

више поносан на изградњу
кадровских станова.
– Уверен сам да ћемо бити
једина општина у Србији
која неће имати одлив мла
дих, већ напротив, општина
у коју ће млади долазити.
Бићемо општина за пример
многима – рекао је Гак.
У склопу свечане седни
це додељене су Октобар
ске награде за 2018. годи
ну, највише признање које
додељује Општина Инђија
компанијама,
удружењи
ма и појединцима, који су
дали допринос унапређењу
локалне заједнице у раз
личитим сферама делова
ња. Октобарске награде
ове године уручене су ком

Уверен сам да ћемо бити једина
општина у Србији која неће
имати одлив младих,
већ напротив, општина у коју ће
млади долазити. Бићемо општина
за пример многима, рекао је Гак
панијама Агромаркет доо,
ЗАМ доо и МВ ТИМ доо,
за изузетне резултате у
раду и највиша достигнућа
у области привреде. Мио
драгу Јакшићу, председнику
Матице исељеника и Срба
у региону уручена је Окто
барска награда за допри
нос у развоју и унапређењу

Хор Епархије сремске и солиста Верица Пејић

културног живота и одно
са према дијаспори, док је
Ђури Мандићу, начелнику
Полицијске управе у Срем
ској Митровици, уручена
награда за допринос и уна
пређење стања јавне без
бедности.
– Веома нам значи што је
локална самоуправа препо

знала шта ми радимо. Ове
године обележавамо 29
година од како смо почели
са радом. Сада запошља
вамо око 180 радника који
су допринели свим нашим
успесима – рекао је Здрав
ко Мрђа, власник компа
није ЗАМ доо Инђија, која
је награђена Октобарском
наградом.
Плакете и дипломе добит
ницима Октобарских награ
да, уручили су председник
СО Инђија Милан Предоје
вић и председник Општине
Инђија Владимир Гак.
– Трудили смо се да
награде и ове године стигну
у праве руке, јер су у питању
компаније које запошљавају
значајан број радника и које
су допринеле да се привре
да у нашем граду и даље
развија. Такође, у питању су
веома друштвено одговорне
компаније, које помажу рад
спортских клубова, култур
но-уметничких друштава и
различите манифестације
у нашој општини – рекао је
Гак.
У наставку програма све
чане седнице, наступио
је хор Сремске епархије
са солисткињом Верицом
Пејић, а након тога, глумци
Лидија Вукићевић и Лепо
мир Ивковић казивали су
рецитал под називом Сло
бода је као здравље по
тексту Милисава Миленко
вића. У извођењу рецита
ла учествовала су и деца
из Основне школе „Јован
Поповић“ у Инђији.
М. Ђ.

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

Иришка делегација у Коменди
Д

елегација
иришке
општине
боравила
је од 12. до 14. окто
бра у Словенији, у граду
Коменди. Делегацију су
чинили Стеван Казимиро
вић, председник Општине,
Тихомир Стојаковић, посла
ник у Скупштини Војводине
и Федор Пушић, директора
Агенције за рурални развој
Ирига.
Том приликом, они су оби
шли и топлану на Плани
ци, која користи пелет, а он
се прави од остатака гра
на воћака, лозе и шумског
дрвета.
Управо слична топлана,
требало би да се гради у
Иригу, јачине два мегавата
и служила би за загревање
пословног и стамбеног про
стора.
Наиме, пелет би се правио
од остатака грана воћака
и лозе, са око 500 хектара,
као и од дрвета из Фрушке
горе. Вредност топлане, у
чијој изградњи би учество
вали европски фондови,
износи око милион евра, док
је на Ирижанима да припре
ме грађевинско земљиште.

Ирижани у Словенији

– С обзиром да топла
на има две пећи и снагу,
која подмирује наше потре
бе у старту, могуће је да се
касније повећа снага и да се
део топлотне енергије кори
сти за шири круг потрошача
– каже Стеван Kазимировић.
Приликом боравка у Сло

ДАН ОСЛОБОЂЕЊА

Венци на
споменобележја

венији, делегација иришке
општине је посетила реги
онални
пољопривредни
сајам у Kоменди, на којем
је учествовало преко 600
излагача.
По речима Федора Пуши
ћа, у иришкој општини
постоји идеја о организова

њу сајма воћарства и вино
градарства. Приликом ове
посете, он је министарки
пољопривреде др Алексан
дри Пивец, поклонио ири
шко вино и упутио позив да,
уколико буде долазила у
Србију, дође и до Ирига.
С. Џ.

СРПСКА ЧИТАОНИЦА У ИРИГУ

Наших 20 година

Полагање венаца

24. октобра, поводом Дана ослобође
ња Ирига у Другом светском рату, поло
жени су венци на споменике палим бор
цима и жртвама фашистичког терора.
Венце су положили Владислав Илкић,
председник СО Ириг, Томислав Станој
чев, заменик председника СО Ириг, др
Биљана Милошевић, директорка Дома
здравља Ириг и представници Удруже
ња бораца Другог светског рата, ратова
из деведесетих, као и пензионера. С. Џ.

У

галерији Српске читаонице у
Иригу, отворена је 22. октобра
изложба слика, насталих током
минуле две деценије у оквиру рада
ликовне колоније, коју организује
Геронтолошки центар Срем у Руми.
Изложба је отворена под називом
Наших 20 година.
Госте су поздравиле директорица
Српске читаонице, Вера Новковић и
руководилац службе социјалног рада
Јасмина Брашанчевић из ГЦ Срем,
док је изложбу отворила Љиљана Вој
водић, академска вајарка из Руме.
Она је том приликом говорила о дуго
годишњој успешној сарадњи ликовних

уметника са овом реномираном уста
новом за смештај старијих лица.
Посетиоци изложбе су имали прили
ку да виде 42 слике рађене у разним
техникама као што су акварел, уље на
платну, пастел, комбиноване технике,
као и три скулптуре у дрвету, мермеру
и гипсу, које су настале као резултат
рада 40 уметника, учесника проте
клих Ликовних колонија. У уметничком
програму су учествовали корисници
ГЦ Срем, који су говорили стихове,
а представио се својом поезијом и
Тодор Бјелкић, песник и новинар.
Композиције на клавиру свирала је
Ива Бабић из Ирига.
С. Џ.
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РАДОВИ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ УЛИЦИ

Платани остају
препознатљив симбол

Р

еконструкција Железничке улице
је у пуном јеку, чему иду у при
лог повољни климатски услови.
Тренутно се завршавају ископи на цен
тралној саобраћајници, поставља се
бехатон, на приступним саобраћајни
цама се врши постављање тампона и
припремних радова за асфалтирање.
Рок за завршетак је 15. новембар.
Железничка улица је позната по
дрвореду платана, чему се од самог
почетка радова посвећивала посебна
пажња. Решењем Покрајинског заво
да за заштиту природе предвиђено је
и дозвољено да сви болесни платани
и они који ремете реконструкцију ули
це буду уклоњени, што је био један
од услова за добијање грађевинске
дозволе и уопште за почетак радова.
Начелник Градске управе за опште и
заједничке послове и имовину, Миро
слав Јокић, приликом обиласка радо
ва je објаснио да је међу постојећим
платанима велика већина болесна,
те да се претпоставља да је њихов
животни век наредних пар година и да
би свакако требало да се уклоне, пре
свега због безбедности.
– Алтернативно решење је садња
нових платана, што је уједно једини
прави и исправан начин да ова улица
очува свој познати изглед. У ту сврху

Мирослав Јокић

су увезени платани из светски позна
тог расадника у Италији. Укупно ће
у Железничкој улици бити засађено
1276 нових биљака, од тога 136 више
годишњих биљака, платана, храста,
јавора и свакако ће ова улица изгле
дати модерно, али пре свега, очува
ћемо њен досадашњи изглед, њен
симбол. Платани ће бити заштићени

НАСЕЉЕ ДЕКАНСКЕ БАШТЕ

и постојаће и даље, каже Јокић.
Многи булевари светских метро
пола своју суптилност дугују управо
овим горостасима. Платани су симбол
чврстоће карактера и надмоћи, као и
лепоте. Један од највећих и најлепших
платана у целој Европи налази се пред
улазом у Милошев конак на Топчидеру.
Т. С.

Решен проблем изливања воде

Н

а иницијативу МЗ Центар, радници ЈКП
Водовода, урадили су реконструкцију
атмосферске канализације са изградњом
новог реципијента са циљем да се омогући ефи
касније одвођење атмосферских вода у насељу
Деканске баште. Досадашња упијајућа јама била
је затрпана и урушена, практично ван функције,
што је приликом веће количине падавина дово
дило до изливања воде на јавну површину. То је
стварало проблем становницима овог насеља у
смислу немогућности кретања и обављања сва
кодневних активности.
Надлежни у месној заједници Центар сагле
дали су све аспекте овог проблема, а ЈКП Водо
вод је санирало проблем загушења цевовода,
од сливне решетке до постојеће упијајуће јаме.
С тим у вези, изграђен је нов шахт са бетонским
перфорираним цевима пречника 1.000 милиме
тара, како би одвођење атмосферских вода било
што квалитетније.
Сличан проблем сремскомитровачки Водовод
недавно је решио и у Раваничкој улици, где је ура
ђена реконструкција атмосферске канализације
у дужини од око 70 метара, заменом дотрајалог
цевовода и спајањем новог на главни канализа
циони вод.

Замена шахта
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Предавање о безбедности
у саобраћају

Детаљ са предавања

У

оквиру Кампање уна
пређења безбедности
у саобраћају особа са
инвалидитетом, у Градској
кући у Сремској Митрови
ци, у уторак, 23. октобра,
одржана је трибина, којој
су присуствовали сред
њошколци СТШ „Никола
Тесла“, а чији циљ је био
повећање безбедности сао
браћаја и подизање свести
о последицама саобраћај
них незгода.
Предавање је испред
Савеза параплегичара и
квадриплегичара
Србије
одржао Славиша Савић,
координатор пројекта Још
увек возим.
Према речима начелника
Градске управе за саобра
ћај, комуналне и инспек
цијске послове, Мирослава
Јовановића,
митровачка
локална самоуп
 рава се већ

Мирослав Јовановић

две године активно бави
превентивом у области без
бедности у саобраћају.
– Највише се бавимо кам
пањама и едукацијама, а
увек гледамо да нам тема
буду најугроженије кате
горије у саобраћају, али и
да се истовремено бавимо
свим учесницима у саобра
ћају. Ово предавање врше
но је за ученике средњих
школа, који су почетници у
саобраћају. Циљ едукације

Славиша Савић

је да повећамо њихову свест
у саобраћају и утичемо на
њихово понашање. Такође,
циљ кампање је и да се ука
же на саме последице сао
браћајних незгода – рекао је
начелник Јовановић.
Славиша Савић, преда
вач, изјавио је да је до сада
ова предавања слушало
око 20 хиљада младих у
око 40 градова и општина у
Србији.
– Оно што су средњо

школци могли да виде јесте
један облик искуственог
учења. Кроз само излагање
употребио сам све аспекте
везане за безбедност сао
браћаја, пролазећи кроз
своју личну причу, саобра
ћајну незгоду коју сам дожи
вео као ученик средње шко
ле, возећи брзо, без возачке
дозволе и везаног појаса.
Саобраћајне незгоде које
се дешавају су изузетно
озбиљна ствар и последице
непоштовања саобраћајних
прописа су озбиљне и трај
не. Из приложеног се може
видети са каквим последи
цама сам се сусрео – каже
Славиша Савић и додаје
да почетници у саобраћају
већ знају доста тога, али им
нико до сада није говорио о
последицама са којима се
могу сусрести.
Н. Милошевић

СРЕМСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА

Радион
 ица о управљању потраживањима

Р

егионална привредна комо
ра Сремског управног округа
у сарадњи са Предузећем за
финансијске услуге и консалтинг ЕОС
Матрикс из Београда, организовали
су у петак, 26. октобра, радионицу на
тему управљања потраживањима.
Према речима Петра Николића из
компаније ЕОС Матрикс, ово је осма
оваква радионица по реду.
– У принципу, то су радионице које

се организују углавном за старт-ап
компаније, али и друге фирме. Ми
њима тако износимо начине на које
могу да наплате своја потраживања,
односно управљају њима. Показује
мо им како да њихова потраживања
не оду у доцњу, као и начине на које
могу да наплате своја потраживања.
У Србији се често дешава да када
обавите неки посао, дужник вам не
плати. Зато смо ми ту да им покаже

мо како да то спрече. Они тако могу
да провере ликвидност партнера са
којим улазе у посао путем Агенције за
привредне регистре, на сајту Народне
банке Србије и слично – каже Петар
Николић.
Предавању је присуствовао велики
број привредника, који су на овај начин
имали прилику да добију бесплатне
савете везане за поменуту тему.
Н. М.
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Нови асфалт на Мачванском кеју

Радови на Мачванском кеју

Р

еконструкција
улице
Мачвански кеј у Мачван
ској Митровици поче
ла је протекле недеље, а у
петак, 26. октобра, радове на
постављању завршног слоја
асфалта обишао је председ
ник Скупштине града Сремска
Митровица Томислав Јанко
вић.
– Реконструкција се врши на
делу пута у улици Мачвански
кеј, од зграде поште до укр
штања ове улице са улицом
Владе Станковића, у смеру ка
Засавици два. Укупна дужина
дела улице на којем се врше
радови је нешто више од 700
метара, а ширина око шест
метара. Вредност радова је
око пет милион
 а динара, а

потребно је напоменути да се
ради и на уређењу атмосфер
ске канализације, која је била
проблематична у овом делу
Мачванске Митровице. Када
су велике падавине, сва вода
са моста се сјури у центар, на
главну саобраћајницу, чиме
је била угрожена безбедност
возача, пешака и бициклиста.
Вода се задржавала и отежа
вала саобраћај – изјавио је
Томислав Јанковић и додао
да се ускоро очекује и рекон
струкција, односно, поновна
изградња моста на каналу
Богаз у Мачванској Митрови
ци.
– То је следеће капитал
но улагање. Зуб времена је
учинио своје, а и несавесни

граћани су преко моста пре
лазили возилима која по свом
габариту или тежини не би
требала да прелазе преко
њега. Дошло је до оштеће
ња моста, и ми смо упутили
инспекцијски надзор, који је
утврдио да мост није безбедан
за аутомобилски саобраћај и
да преко њега могу да прела
зе само пешаци и бициклисти.
Предузели смо све неопходне
мере да решимо тај проблем,
а мост би оријентацион
о
могао да кошта око 8.300.000
динара. Предлог је да се на
том месту уради потпуно нов
мост, дужине 12 и ширине пет
метара – рекао је Јанковић и
додао да се изградња новог
моста очекује наредне године.

Томислав Јанковић

Извођачи радова на рекон
струкцији улице Мачвански кеј
су фирма Хидрограђевинар из
Сремске Митровице и Срем
пут из Руме, а радове финан
сира Град Сремска Митрови
ца.
Н. Милошевић

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

Конкурс за суфинансирање
учешћа на сајмовима

П

окрајински секретаријат за при
вреду и туризам, расписао је
Јавни конкурс за доделу беспо
вратних средстава за суфинансирање
трошкова наступа привредних субјека
та са територије АП Војводине на сај
мовима у Европи и на међународним
сајмовима у Републици Србији у 2018.
години.
Право учешћа на Јавном конкурсу
имају микро, мала и средња привредна
друштва и предузетници са територије
Аутономне покрајине Војводине, упи
сана у регистар Агенције за привредне
регистре пре 1. јануара 2018. године, са
активним статусом.
Средства опредељена за ове наме
не, могу бити додељена за наступе на

сајму у Европи и једном за наступ на
међународном сајму у Републици Срби
ји, по принципу рефундација претходно
учињених издатака. Исплата средста
ва се врши по принципу рефундације
након правдања прихватљивих трошко
ва, реализованих приликом спровођења
пројекта. Средства опредељена за ове
намене могу бити додељена за наступе
на сајмовима, који се одржавају у пери
оду од 1. децембра 2017. до 30. новем
бра ове године.
Прихватљиви трошкови (трошкови
настали изнајмљивањем, поставља
њем и вођењем штанда) јесу материјал
ни трошкови, путни трошкови, трошкови
смештаја и трошкови информисања јав
ности на Сајму.

Пријаву са потребном документаци
јом потребно је доставити лично или
поштом на адресу: Покрајински секре
таријат за привреду и туризам, Булевар
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
Текст Конкурса, Правилник, обрасци,
изјава и захтев, могу се преузети на сле
дећем линку: www.spriv.vojvodina.gov.
rs. Привредни субјекти са територије
Града Сремска Митровица, за додатне
информације, могу контактирати Аген
цију за рурални развој Града Сремска
Митровица на број телефона 022/610573 или се обратити Регионалној при
вредној комори Сремског управног окру
га на број телефона 022/610-778.
Пријаве за Конкурс подносе се
закључно са 9. новембром.

M NOVINE

31. OKTOBAR 2018.

19

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Акција бесплатних
превентивних прегледа

У

спешно је спроведе
на још једна акција
Министарства здра
вља – бесплатни превен
тивни прегледи за све гра
ђане, организовани у циљу
ране дијагностике и промо
ције превенције као најефи
каснијег начина бриге о соп
ственом здрављу.
У Општој болници Срем
ска Митровица у времену
од осам до 16 часова била
су отворена врата свим гра
ђанима који су хтели да про
вере своје здравствено ста
ње, укључујући и оне који
из било ког разлога немају
здравствено осигурање.
Организовани су ултра
звучни прегледи абдомена
и дојки у Служби за радио
лошку дијагностику и мере
ње вредности холестеро
ла и триглицерида у крви у
Служби за лабораторијску
дијагностику. У служби за
радиологију радило је тро
је лекара специјалиста, две
медицинске сестре и дво
је административних рад
ника и укупно је урађено
76 ултразвучних прегледа
абдомена и 26 прегледа дој
ки. У болничкој лаборатори
ји урађено је 113 анализа
вредности триглицерида и
холестерола у крви, а ради
ло је двоје лекара, специја
листи клиничке биохемије и
шесторо лабораната.
Укупно је урађено 214
прегледа и анализа за 170

Др Живко Врцељ са медицинским тимом

пацијената.
Акцијом
су
координирали
директор
др Живко Врцељ и глав
на сестра болнице Верица
Воларевић.
– Имали смо још једну,
сада већ редовну акцију
бесплатних превентивних
прегледа последње неде
ље у месецу и врло смо
задовољни како је све про
текло. Иако увек буде вели
ки број пацијената, прође
све у најбољем реду. Ово
је првенствено замишљено
из социјалног аспекта - да
би дошли људи који из било
ког разлога немају здрав
ствено осигурање и они
који на неку своју претрагу
морају дуго да чекају, па да

се то време чекања скрати,
каже др Врцељ.
Директор болнице је иста
као да међу пацијентима
који дођу на преглед има
око десет одсто патологије,
док је удео здравих око 90
одсто, нарочито на радио
лошкој дијагностици где је и
највећа гужва.
– Апеловао бих на свест
и разумевање грађана да
предност дају онима који
имају тегобе. Такође апе
лујем на све оне који имају
било какве болове у сто
маку, пробавне тегобе, да
обавезно дођу на овакве
прегледе. На тај начин ћемо
растеретити и листу чекања
оних суграђана који дуже

СТАРА ПАЗОВА

Конкурс за приправнике
Општина Стара Пазова у сарад
њи са Националном службом за
запошљавање филијала Сремска
Митровица, је расписала Конкурс
за реализацију програма финанси
рања стручног оспособљавања
незапослених лица у својству при
правник а, уз заснивање радног
односа на период од 12 месеци,
ради оспособњавања за самостал
ни рад у струци. За време при
правничког стажа лице остварује
право на месечну зараду у износу
од 26.500 динара са припадајућим
порезима и доприносима за обаве

зно социјално осигурање. Исплату
послодавцу рефундира НЗС сред
ствима Општине Стара Пазова.
Право учешћа на Конкурсу имају
лица са територије општине, која
се налазе на листи незапослених,
нису радила у струци или имају
искуство али краће од времена
потребног за полагање приправ
ничког испита. Сви детаљи конкур
са могу се пронаћи на сајту Општи
не Стара Пазова и НЗС, а отворен
је до утрошка средстава, најкасни
је до 14. децембра текуће године.
Ј. Д.

чекају свој преглед, рекао је
у наставку др Врцељ.
Начелница Службе за
лабораторијску дијагности
ку, др Марина Тошић, спе
цијалиста клиничке биохе
мије је подсетила да су
холестерол и триглицери
ди неопходни за нормално
функционисање
људског
организма, али и поручила
да је битно пратити њихо
ву концентрацију у крви, без
обзира на здравствено ста
ње, јер нагомилавање тако
званих масноћа на зидови
ма крвних судова доводи до
атеросклерозе и инфаркта
срца, који су водећи узроци
смрти код људи.

Т. С.
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260 ГОДИНА ГОЛУБИНАЧКЕ ШКОЛЕ

Велики јубилеј
образовања и просвете

Ђорђе Радиновић

О

сновна школа „23. октобар” у
Голубинцима, постоји од давне
1878. године, што је чини једном
од најстаријих школа у Србији. На Дан
школе и Дан ослобођења Голубинаца
од фашистичког окупатора у Другом
светском рату, прослављено је и јуби
ларних 260 година њеног постојања и
рада.
Тим поводом, у позоришној сали у
Старој Пазови приређена је свечана
прослава, у којој су учествовали уче
ници школе, а публици су се обрати
ли и многи званичници. Приређен је
богат културно-забавни програм, који
је почео хорским извођењем химне
Србије, а рад школе, од њених поче
така па све до данас, приказан је кроз
документарни филм.
– Циљ образовања и васпитања у
нашој школи су весела и здрава деца.
Настојимо да развијамо обавеште
ност, радне навике, солидарност, толе
ранцију, способност за критичко про
мишљање, упорност и функционалну

Школа „23. октобар“ Голубинци

Милорад Босанчић

писменост. Трудимо се да унапредимо
процес образовања и прилагодимо
потребама детета – рекао је Милорад
Босанчић, директор школе.
Свечаној прослави присуствовао је
и председник општине, Ђорђе Ради
новић:
– 260 година само по себи говори
довољно, да је то једна од првих шко
ла на овим просторима, као и школа
у Старим Бановцима, тако да је лепо
што прослављамо и обележавамо тај
јубилеј, изјавио је Радиновић.
Током година, школа је изнедрила
многе успешне људе, који су се при
сетили својих ђачких дана проведених
у клупама ове школе, међу којима је и
директор Развојног фонда Војводине,
Горан Савић.
– Мене везују само најлепше успоме
не. Ја сам био ђак генерације ове шко
ле. Драго ми је да су у оволиком броју
присутни наши суграђани и да заједно
славимо Дан ослобођења Голубинаца
и Дан школе, рекао је Савић.

Горан Савић

Дан школе уједно је и Дан ослобо
ђења Голубинаца од фашистичког оку
патора, па је почаст палим борцима
одана полагањем венаца и цвећа на
спомен плочу у дворишту школе, као
и минутом ћутања. Присуствовали су и
представници месне заједнице, борци
и почасни гости из општине Шеховић.
Прослава Дана школе трајала је од
јутарњих часова, у школском двори
шту где су се деца играла старих ига
ра. Циљ је био, показати деци да се
могу забавити и уз старе, готово забо
рављене игре, за које није потребно
ништа више од пар ораха, конопац,
џак или ластиш.
Прослава овог јубилеја одвијала се
у три етапе. Започела је промоцијом
књиге Школе и школарци Голубина
ца, у јануару ове године, наставила се
предавањем за родитеље и наставни
ке, које је у априлу одржала Милица
Новковић, педагог и психолог у пензи
ји, да би се завршила свечаном при
редбом.
И. Поповић
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НОВА ПАЗОВА

Храмовна слава

Храм Свете Петке у Новој Пазови обеле
жио је црквену славу уз присуство много
бројних верника, нарочито жена које гаје
велико поштовање према поменутој свети
тељки. Прослава храмовне славе је почела
вечерњим богослужењем и настављена
јутарњом литургијом коју су служили двоји
ца епископа, 10 свештеника, четири ђако
на, а додатно су је увеличали чланови
хора. На крају литургије свим присутним
верницима се обратио владика сремски
Василије, напоменувши чуда која се везују
за Преподобну мати Параскеву, Свету Пет
ку. Прослава храмовне славе се завршила
молебаном Светој Петки. Света Петка у
српском народу веома је поштована и
цењена, поготово међу женама чијом се
заштитницом сматра. Њен култ негује се
вековима у југоисточној Европи, како код
Срба, тако и код Грка, Румуна, Бугара, а
поштују је и поједини нехришћански народи
на средњем истоку. Према предању, Света
Петка је помагала болесне и хранила глад
не.
Ј. Д.

ја Гедељовски. Фестивал ће трајати до 2.
новембра и публици ће се представити
аматерска позоришта из Старе Пазове,
Кулпина, Ковачице и Падине. Организатори
манифестације су национални савет сло
вачке националне мањине, Завод за култу
ру војвођанских Словака, СКУД „Херој Јан
ко Чмелик” Стара Пазова, док су покрови
тељи Општина Стара Пазова, Канцеларија

Позоришне
ловорике

ДАН ОСЛОБОЂЕЊА

Сећање на хероје
Сваког 23. дана у октобру се обележева
Дан ослобођења Старе Пазове, када се
присећамо борбе против окупатора и свих
оних који су дали свој живот за слободу.
Тим поводом чланови СУБНОР-а, учесници
рата, чланови њихових породица и пред
ставници Војске Србије су присуствовали
свечаном пријему у згради Општине Стара
Пазова. Раде Благојевић, члан општинског
већа, је том приликом изјавио како ће
локална самоуправа увек истицати допри
нос наших људи у борби против фашизма.
Свечаност је настављена код спомен обе
лежја палим борцима у центру Старе Пазо
ве, где су положени венци и цвеће и где је

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Час у општини
Час грађанског васпитања у трајању од
45 минута, ученици техничке школе у Ста
рој Пазови, имали су у згради општине. На
овај начин, у директном контакту са носио
цима јавних функција, упознати су са радом
локалне јединице самоуправе, њеним над
лежностима, те њеним представницима.
Начелници свих десет одељења упознали

Слава странке

КУЛТУРА

паљењу жетвених остатака и тањирању,
што доста успорава целокупан процес.
Ј. Д.

за Словаке у Старој Пазови и Покрајински
секретеријат за културу, јавно информиса
ње и односе са верским заједницама.
И. П.

ОПШТИНСКИ ОДБОР СНС

Општински одбор СНС прославио је сво
ју крсну славу, Свету Петку. Труд који су
уложили откако су дошли на власт 2012.
године даје резултате који су више него
задовољавајући, а највеће признање им
одаје народ старопазовачке општине чију
имају апсолутну подршку, јер један циљ је
имала владајућа странка - да ради у инте
ресу народа, истиче председник Општин
ског одбора СНС и Општине Стара Пазова,
Ђорђе Радиновић. Слави су приствовали
представници, странке, коалиције, симпа
тизари, као и гости из јавног и културног
живота.
Ј. Д.

21

истакнуто како је према историјским пода
цима око 1.000 бораца изгубило живот у
ослободилачком рату, са територије општи
не Стара Пазова. Обележавање годишњи
це ослобођења општине се завршило код
споменика Народном хероју Јанку Чмелику
у парку, где су такође положени венци. Дан
ослобођења је обележен и у другим мести
ма старопазовачке општине.
Ј. Д.

БИБЛИОТЕКА

Бесплатне карте
су ученике са својим обавезама и задуже
њима. Председник старопазовачке општи
не Ђорђе Радиновић упознао је ученике са
повољном радном климом у општини,
ниском стопом незапослености, те заинте
ресованошћу инвеститора, уз поруку да
општина акценат ставља управо на младе.
Љ. Ј.

ПОЉОПРИВРЕДА

Смотра словачког аматерског позори
шног стваралаштва у Србији, Позоришне
ловорике, 49. по реду, отворена је у органи
зацији старопазовачког словачког позори
шта ВХВ и словачког културно-уметничког
друштва „Херој Јанко Чмелик“. Ове године
пријављено је седам такмичарских пред
става које ће оцењивати редитељи Јан
Макан и Мирослав Бенка, глумац Миро
слав Фабри, а сценски говор оцењује Лиди

Сетва при крају
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 очекивало
управо из истих. Пољопривредници кажу
да је потребна киша и то до 10 литара, како
би се семе примило, тренутне падавине
нису довољне, јер је земља тврда и сува и
тешка за обрађивање, па се подлеже

Традиционално Народна библиотек а
„Доситеј Обрадовић“ је вршила бесплатно
учлањење за време трајања београдског
сајма књига који је ове године трајао од 21.
до 28. октобра. У библиотеци примећују
прилично велик број нових чланова, а оче
кују да их буде још више до краја ове неде
ље. Библиотека је снабдевена како старим
тако и новим насловима тако да свако за
себе може наћи оно што му највише прија.
И. П.

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

Инвестиција вредна
пола милиона евра

Обилазак градилишта

Н

овобеог радско предузеће Либела
хмб гради нови пословни објекат у
Шимановцима површине 1.500 ква
дратних метара, а вредност инвестиције
је око пола милиона евра. Председник
општине Пећинци мр Жељко Трбовић и
његов заменик Зоран Војкић обишли су
25. октобра градилиште, где их је доче
као директор предузећа Либела хмб Бра
нислав Хрвачевић и упознао их са делат
ношћу предузећа и даљим развојним
плановима.
– Либела хмб почела је са радом 1991.
године као малопродајни објекат на
Новом Београду, а од 1995. је регистро
вана је као предузеће које се бави увозом
и продајом окова за грађевинску столари
ју и намештај. Посао се од тада успешно
развијао и данас имамо врло успешну

заштићену робну марку Либеро, а у пла
ну нам је и да почнемо сопствену произ
водњу, што ће нам омогућити објекат који
градимо у Шимановцима. Након више од
20 година коначно се усељавамо у соп
ствени простор, јер смо до сада били у
закупу. Овакав објекат тренутно опслу
жује десет радника, а уколико покренемо
производњу у старту би нам било потреб
но још десет. Наша досадашња искуства
са пећиначком локалном самоуправом су
позитивна. Успели смо да решимо про
блеме који су се појавили са водоводном
мрежом, а тренутно нам је горући про
блем путна мрежа и надам се да ћемо
и то ускоро успешно решити – рекао је
Хрвачевић.
Председник Трбовић је током посете
још једном нагласио да ће локална адми

нистрација учинити све да се проблеми
инвеститора у најкраћем могућем року
превазиђу.
– И до сада смо имали добре контак
те са инвеститорима, а ових дана оби
лазимо предузећа и компаније на нашој
територији, како бисмо се у директном
контакту са привредницима упознали са
проблемима на које наилазе и видели
шта је то што ми као локална самоупра
ва можемо да учинимо да помогнемо у
њиховом решавању. Када једно предузе
ће као што је Либела хмб, након више од
20 година успешног рада, одлучи да сво
је пословање пресели у нашу општину,
за нас је то показатељ да смо на добром
путу и да морамо наставити са јачањем
ефикасности локалне администрације –
изјавио је први човек пећиначке општине.

ШИМАНОВЦИ

Лепота завичајног стваралаштва
Песничко
сликарско
вече У срцу Срема, у петак,
20. октобра, по пети пут је у
Дому културе у Шимановци
ма окупило завичајне ства
раоц
 е – песнике и сликаре
којима је основна инспира
ција њихов завичај, Срем.
Шимановчани
и
њихови
гости у публици уживали су
у програму који су за њих
припремили песници и писци
Гордана Јовановић Шарић,
Бошко Маринквић, Радивој
Прокопљевић Прока, Брица
Видовић, Горан Витић, Бра
нислав Ђинђиновић, Ђока
Филиповић, Ђорђе Ћирко
вић, Жика Лекић и слика
ри Гордана Шарић, Татјана
Марјановић, Благица Флип

чевић и Саша Марић. Песме
присутних песника говорили
су, осим аутора, глумац Мића
Дудић и ученици шимановач

Детаљ са манифестације

ке школе. Програм су обога
тили најмлађи ствараоци из
области музике и рецитато
ри – Михајло Шљукић, Дуња

Радосављевић, Вук Денић,
Исидора Милетић, Маша
Ђорђевић, Анђела Денић,
Валентина Ковачевић, Вук
Пековић, Ксенија Шарић и
чланице певачког друштва
Свитац из Деча. Посебан
шарм овом културном дога
ђају дао је водитељ Алексан
дар Ђорђевић.
Као и претходних година,
манифестацију У срцу Сре
ма организовало је Удруже
ње жена Шимановчанке уз
подршку општине Пећинци и
Месне заједнице Шиманов
ци. Председница удружења
Душица Милошевић задо
вољна је одзивом уметника,
а нарочито позитивним реак
цијама публике.
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Одликоване мајке

АШАЊА

Освештан обновљени храм
У
недељу, 21. октобра је у Ашањи
освештан обновљени храм Светог
архангела Гаврила. Свету архије
рејску литургију служио је епископ срем
ски Василије, који је након освештања
храма уручио Општини Пећинци грамату
за донацију којом је финансирано осли
кавање унутрашњости ашањског храма.
Грамату је у име Општине Пећинци
примио помоћник председника општине
Дејан Живановић, који је тим поводом
изјавио да је ово признање велика част,
али и велика обавеза.
– Општина Пећинци већ неколико
година значајна средства улаже у обнову
храмова, али и обнову и изградњу паро
хијских домова, све са циљем да свеште
ницима који служе у нашим насељима
обезбедимо што боље услове за живот и

рад и тако ће бити и у будућности – изја
вио је Живановић.
На свечаности, месни парох Алексан
дар Урумовић унапређен је у чин прото
јереја, а посебно задовољство владики
Василију, како је сам рекао, причинило
је уручење Ордена Мајке Ангелине мај
кама из Ашање које су родиле више од
двоје деце.
– Овај орден смо установили пре неко
лико година са жељом да поспешимо
многородство у Срба, да нас буде што
више, а ја то могу с правом да говорим
захваљујући мојим родитељима којима
сам десето дете. Зато ми је било посеб
но задовољство да данас ово призна
ње уручим нашим сестрама. Родитељи
не треба да се плаше да неће моћи да
отхране више деце, јер коме је бог дао

зубе даће му и парче хлеба – поручио је
епископ сремски Василије.
Поводом почетка обнове цркве Свете
Тројице у Купинову владика Василије је
нагласио значај обнове храма у месту
из ког је Света Мајка Ангелина започела
своју мисију.
– Захваљујући Општини Пећинци, вер
ницима, али и Епархији сремској, ове
године почећемо обнову храма Свете
тројице у Купинову. Пројекат је спре
ман, а изабрали смо и извођача радова.
Ако да бог, идуће године ћемо покрити
ову светињу – рекао је епископ сремски
Василије.
Орден Мајке Ангелине добило је пет
мајки са више од двоје деце из Ашање, а
грамате су уручене и Катарини Бошковић
и Слободану Васићу.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПЕЋИНЦИ

Филм о Змају Огњеном Вуку

У

оквиру првог Сајма културе мла
дих на селу, којим се обележава
40. година постојања и рада Кул
турног центра Пећинци, 24. октобра је
у пећиначком КЦ-у одржано биоскопско
вече, током којег је приказан филм о
Змају Огњеном Вуку - легендарном срп
ском деспоту беспрекорног ратничког
интегритета, Вуку Гргуревићу Бранкови
ћу, који је владао Купиником и из њега
војевао против Турака од 1464. године
до смрти 1485. године.
Директор КЦ-а Јован Деврња је
поздрављајући посетиоце, подсетио да
је ова установа на почетку свог рада има
ла богат биоскопски репертоар и да је
ово још један у низу покушаја да се пећи
начка публика врати биоскопу.
Филм о Змају Огњеном Вуку, сниман
у општини Пећинци, на локацијама у
Специјалном резервату природе Обед

ска бара и на остацима средњовековне
тврђаве Купиник, био је инспирација за
серијал РТС-а Српски јунаци средњег
века.
Археолог Перица Одобашић, који је
био стручни сарадник на снимању фил
ма, подсетио је синоћ да је премијера
овог филма, пре две године, одржана
управо у општини Пећинци, у пећинач
ком Културном центру, јер је име Змаја
Огњеног Вука нераскидиво везано за ове
просторе.
– Ово је изворна верзија филма, који
је само један од документарних филмо
ва снимљених у нашој општини, а све је
то можда само почетак једне веће приче,
јер ми много тога чинимо на популариза
цији, а у перспективи и обнови Купини
ка, који је бисер српске историје и који то
свакако заслужује. Ово је уједно прили
ка, да посебно млађи нараштаји, науче

нешто више о славној прошлости родног
краја – рекао је Одобашић.
Вук Гргуревић Бранковић, у народу
упамћен као Змај Огњени Вук, био је
припадник хришћанског витешког Реда
змаја, а био је савременик са владари
ма, попут султана Мехмеда II Освајача,
угарског краља Матије Корвина од којег
је и добио титулу деспота, влашког вој
воде Влада Цепеша за којег се верује
да је био инспирација за лик Дракуле,
као и султана Бајазита II са којим је, на
основу сачуваних писама, комуницирао
на српском језику. Деспот Вук Гргуревић
Бранковић био је посредник у прегово
рима између турског султана Бајазита
II и угарског двора, што недвосмисле
но говори о томе колики је углед, један
од највећих српских јунака уживао међу
средњовековним владарима као ратник,
војсковођа, дипломата и државник.
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ПОВЕРЕНИК СНС ЗА ПЕЋИНЦЕ МИЛОРАД ПАНТИЋ:

У општини Пећинци
практично нема незапослених

О

пштински одбор Српске напред
не странке Пећинци прославио
је 27. октобра страначку крсну
славу Свету Петку у страначким про
сторијама у Пећинцима, у присуству
стотинак чланова странке из свих 15
Месних одбора, али и бројних гости
ју из јавног, привредног, културног и
политичког живота пећиначке општи
не.
У свом обраћању повереник ОО
СНС Пећинци Милорад Пантић чести
тао је славу чланству и свим породица
ма које славе Свету Петку, а говорећи
о резултатима рада Српске напредне
странке, која већ шест година води
општину Пећинци, нагласио је да у
пећиначкој општини према подацима
Националне службе за запошљавање
тренутно има 786 незапослених лица,
али да је реалан број знатно мањи.
– Неколико стотина лица је само
фиктивно пријављено у нашој општи
ни, а ми не знамо ни ко су ни шта су,
а остало је неквалификована радна
снага и лица која не желе да раде,
тако да слободно можемо рећи да смо
општина у којој практично нема неза
послених. Развој шимановачке радне
зоне се убрзано наставља, а ускоро
отварамо и радну зону Сибач, на оби
лазници око Пећинаца. Приступни пут

Прослава Свете Петке

је захваљујући подршци Покрајинске
владе завршен, а са енглеским фон
дом потписан је предуговор о купови
ни 40 хектара земљишта у овој зони,
где очекујемо да ће у блиској будућно
сти нићи прве хале. Уз подршку Вла
де Републике Србије и нашег пред
седника Александра Вучића сигуран
сам да ће и у овој зони у будућности
бити изграђено још много фабрика и

дистрибутивних центара. Са развојем
ове зоне становништво које гравитира
према Пећинцима биће у могућности
да нађе посао ближе месту станова
ња, а очекујем да ће један део рад
ника долазити и из околних општина,
у које такође долазе инвеститори,
али које имају и више незапосле
них – рекао је први човек пећиначких
напредњака.

СНС СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Обележена слава странке

Г

радски одбор Српске напредне странке у Срем
ској Митровици ове године је јубиларно, по
десети пут за редом, обележио своју страначку
крсну славу, Свету Петку, свечаношћу уприличеном
у просторијама странке у суботу, 27. октобра. Све
чаности је присуствовао велики број чланова СНС,
пријатеља странке, као и њених сарадника и симпа
тизера, а гостима је добродошлицу пожелео повере
ник СНС за Срем, министар Бранислав Недимовић.
Томислав Јанковић, члан Главног одбора СНС
у Сремској Митровици, честитао је славу свим
напредњацима, али и другим верницима који је сла
ве.
– Ми смо од формирања странке одлучили да
наша слава буде Света Петка, која је била заштит
ница жена, сиромашних људи, и ту има неке сим
болике, јер је Српска напредна странка преузела
власт у тешком тренутку. Преузела је одговорност
за квалитет живота грађана Србије. Ми смо у функ
цији свих људи, пре свега оних који имају егзисет
нцијалних проблема или који нису могли да прона
ђу неко своје уточиште у економији или политици
– изјавио је Јанковић и истакао да странка годинама
бележи све већи раст броја чланова и симпатизера.
Н. М.
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ОПШТИНСКИ ОДБОР СНС РУМА

Обележена деценија постојања

Д

еценију од оснивања Срп
ске напредне странке, румски
напредњаци су 26. октобра обе
лежили овај јубилеј, окупљањем и
поделом захвалница, пре свега акти
вистима на терену, председницима
месних одбора, као и првим одбор
ницима, којих је у то време било
осморица. Захвалнице је, заменик
председника ОО СНС и члан Глав
ног одбора Слађан Манчић, уру

чио и досадашњим председницима
Општинског одбора, али и кумовима
страначке славе, Свете Петке.
Том приликом он је истакао, да
посебно поздравља активисте СНС
на терену и председнике месних
одбора, а затим и одборнике и чла
нове Општинског већа, јер су сви они,
колико је ко могао, допринели развоју
странке.
– Није мала ствар обележавати

МАЛИ РАДИНЦИ

Литургија у цркви

Прослављена Света Петка, слава СНС

Дан после прославе десетогоди
шњице оснивања странке, 27. окто
бра, чланови румског СНС обележи
ли су славу странке – Свету Петку.
Ове године литургија и освећење

славског колача је било у цркви Све
тог Николе у Малим Радинцима, а
потом је дружење настављено у стра
начким просторијама. Овогодишњи
кум је био привредник Душко Беић.

десет година током којих смо, на нивоу
Републике, али и ми у Руми, израсли
у највећу странку. То је резултат рада
свих нас, али посебно једног човека Александра Вучића, који је поставио
здраве темеље странци. Он је оби
лазио целу земљу, био је за те прве
изборе и код нас. Ми смо тада осво
јили осам мандата и почели да гради
мо здраву странку. Рума је стабилно
на траси пута, која је постављена још
2008. године и тако ћемо наставити и
даље, у смислу развијања организо
ваног и марљивог општинског одбора
СНС, али и привлачења страних инве
стиција у наш град. Уз помоћ Алексан
дра Вучића и наш рад, све је то допри
нело да дођемо до добрих резултата
и убудуће настављамо да развијамо
наш општински одбор и јачамо нашу
државу – рекао је Слађан Манчић.
Он је додао, да му је посебно драго
што је више од половине људи, који су
сада председници месних одбора, са
странком од оснивања.
– Сви смо ту остали и само смо
привукли нове чланове. Извршавали
смо одређене задатке, спроводили
програме и идеје и на тај начин побе
ђивали на свим изборима, народ је
препознао нашу енергију и поштење,
марљивост и одговорност – истакао је
Манчић.
Међу гостима су били Андреј Вучић,
Јован Воркапић, први почасни гра
ђанин Руме, Веселин Шљиванчанин,
Ненад Катанић, Бојан Атлагић, дирек
тор ОДС ЕПС дистрибуција и Милош
Томић, директор Управе царине.
С. Џ.
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ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ У ПОЗОРИШТУ „ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“

Велика љубав
у Великом рату
Ј
едном приликом, пре
око две стотине година,
наздрављајући Шопену у
замку у долини Лоаре, Жорж
Санд је рекла - Уметност
ће спасити свет. Истина је
у томе да уметност то заиста
може, само јој треба пружи
ти прилику. Често подстиче
на побуну против стварности
у којој живимо, истовремено
указујући нам на путеве пре
вазилажења те стварности..
Премијера представе Тамо
далеко изведена у четвр
так, 25. октобра, на даска
ма митровачког позоришта,
с правом се може назвати
уметничким делом. Дра
ма у три чина написана по
тексту Владимира Хурбана
Владимировог 1922. године,
Милица Николићева, која је
за ову прилику адаптирана
под називом Тамо далеко, је

једна слојевита, емотивна,
дубока прича.
Порив срца, у својој соп
ственој стварности, да се
одлучи на побуну, јер су
љубав и слобода духа једи
ни ритам којим оно пулсира,
познат је мотив и у животу и
у романима.
Изузетном
креатив
ном сарадњом Позоришта
„Добрица Милутиновић“ и
Словачког позоришта „Вла
димир Хурбан Владимиров“
из Старе Пазове, уз реди
тељску магију Мирослава
Бенке, пред публиком је ожи
вела 1918. година, школски
стан уваженог учитеља Нико
лића из Срема, осетиле су се
споне међу члановима поро
дице, брига за вољене, брига
за јадну и напаћену Србију.
Некад су нас угњетавали
варвари са Истока, а данас

Креативни сусрет
– Представа је урађена
поводом сто година од завр
шетка Великог рата. Мислим
да је од непроцењивог зна
чаја сарадња и спајање
уметника из Срема. Рад на
овој представи је био велики
сусрет са великим редите
љем Мирославом Бенком и
пазов ачк им
глум ачк им
ансамблом и њиховом посве
ћеношћу, искуством и креа

тивношћу. Бенка је један од
наших највећих редитеља.
Његове представе су осваја
ле свет, а његова посвеће
ност, знање и перфекциони
зам објашњавају ту велику
каријеру. Ово је прича о рату,
али и о љубави и лепоти
човекове душе, изјавила је
поводом веома успешне пре
мијере директорк а Јелена
Јанковић.

нас угњетава цивилизовани
Запад, то смо ти ми, каже у
једном моменту својој супру
зи Савети учитељ Николић,
чије су улоге брилијатним
спојем понели академска
глумица и директорка митро
вачког позоришта Јелена
Јанковић и Александар Бако,
редитељ и глумац из Старе
Пазове.
Поред битке са свакодне
вицом у тим претешким вре
менима, којим се окористе
зеленаши и јединке без скру
пула, под окриљем њихове
родитељске љубави бивству
је једно танано створење.

Кћерка учитељевог у рату
страдалог брата, слободоум
на и образована Милица, која
свира пианино и чита Гетеа
у оригиналу. Која се упркос
паклу окупације којим је окру
жена, немаштини и беском
промисној средини спрема у
Берн, на студије.
Лепршава Милица одбија
просидбу кандидата богосло
вије Милића, у сваком смислу
идеалног по критеријумима
и жељама њених старате
ља и душебрижника. Душан
Милић публици неизмерно
прираста за срце, захваљу
јући глуми Владимира Бала
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шћака и о томе заправо ни не
треба пуно говорити. Јер то
је глумац који вам, износећи
грч и срцу тескобан моменат
свог лика, измами смех, а да
при том није ни шарлатани
ни пајац. Искрено се сажи
вите са мукама младића који
је збуњен, изгубљен и лута,
не може да вас не дирне и
не заголица наивност и нада
његове детиње душе.
Сусрет једног универзума у
два тела, Милице и немачког
поручника Фон Ветхофа,
насилно мобилисаног, миро
творца по опредељењу, сло
венског порекла, резултира
љубављу за коју се умире.
Која је толико пута дочарана
откако је књижевности, толи
ко пута доживљена откако
људски род настањује ову
планету. И по ко зна који пут
је публици сломљено срце
пратећи трагичан крај који се
у уметности велича, а запра
во тако болно и јадно звучи
кад се именује као победа
љубави.
– Веома сам задовољан.
По реакцији публике се види
да је јако добро примила
представу, а то је најважније.
Мислим да се види све оно
што је било у процесу, у глу
мачком и у редитељском сми
слу, као и у сценографском и
костимографском, кратко је
рекао о првом извођењу свог
ремек дела Мирослав Бенка.
На крају свега, сузе заиста
спадају у реакцију публике, а
и столица која је прелетела
пола сцене је сигурно летела
осамдесетак пута  колико је
проба имао овај успешан дуо,
Позориште „Добрица Милу
тиновић“ из Сремске Митро
вице и Словачко позориште
„Владимир Хурбан Владими
ров“ из Старе Пазове.
Т. С.

27

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Велика драма

Р

умска
публика
је
имала прилику, да
у препуној дворани
Културног центра, погле
да једну изузетну предста
ву београдског Народног
позоришта, Велику драму, у
режији Синише Ковачевића.
Ова представа је имала
премијеру још 2002. годи
не, али се и даље у Бео
граду игра на карту више.
У поставци је велики број
глумаца, те је то једна од
ретких, како глумци кажу,

ансамбл представа.
Текст за ову драму Кова
чевић је радио пуних 13
година. Кроз историју црно
горске породице Вучић,
сагледава се период раз
воја друштва од Другог
светског рата, па у наред
них пола века  од њиховог
доласка, колонизацијом у
Војводину. Све то се пре
лама кроз судбину главног
јунака Милорада Вучића,
игра га Вук Костић, који
касно схвата да су породи

ца и љубав, као основне
вредности, веће од неких
далеких идеала којима је
све жртвовао.
Представа траје гото
во четири сата, али њена
тема, динамика и глумци,
учинили су да публика није
гледала на сат. Помени
мо само неке од глумаца,
који играју
Велику дра
му: Љиљана Благојевић,
Танасије Узуновић, Калина
Ковачевић, Виктор Савић,
Вјера Мујовић.
С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Фестивал хорске музике

Д

руги по реду Митро
вачки хорски фестивал
одржан је у суботу, 27.
октобра, на више локација у
Сремској Митровици. Чита
ва манифестација започела
је ујутро, светом литургијом
у Цркви Светог Димитрија,
где се касније својим музич
ким перформансима пред
ставило и више од десет
хорова, грађанских и цркве
них, из Србије, али и ино
странства.
Учесници
фестивала,
такође су имали прилику
и да присуствују предава
њу др Предрага Ђоковића
о интерпретацији духовне
музике, а манифестацију је
посетио и епископ сремски
Господин Василије, који је
носећи мошти Свете Петке
предводио литију од Цркве
Светог Димитрија до Житног
трга, где је, обраћајући се
присутнима, указао на зна
чај ове светитељке у кул
тури српског народа. Овом
свечаном манифестацијом
обележена је и четрдесета
годишњица његовог службо
вања.

Обраћање епископа Василија

Присутнима је, испред
локалне самоуправе, која је
пружила подршку организа
цији фестивала, добродо
шлицу пожелео и градона
челник Владимир Санадер
и честитао епископу јуби
леј. Манифестацији су при
суствовали и председник
Скупштине града Томислав
Јанковић и начелник Град
ске управе за образова
ње, културу и спорт Илија
Недић, као и протојереј ста
врофор Гвозден Арамбашић
и хоровођа црквеног хора

„Свети Сава“ Јованка Ива
нић, кључни људи у органи
зацији фестивала.
Када је реч о такмичењу
хорова у извођењу духовне
музике, прво место освојио
је гостујући Камерни хор из
места Клуз Напока из Руму
није под називом Псалмо
дија Трансилваника. Друго
место освојио је хор Алилуја
из Београда, а треће место
поделили су хор „Свети Јоа
ким и Ана“ из Обреновца и
црквени хор „Свети Теодор
Вршачки“ из Вршца. Н. М.
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Зграда Општине Инђија

ИНЂИЈА – НЕКАДА И САДА

Од постанка примамљиво
место за инвеститоре
Д

анас развијена општина, са пре
ко 53.000 становника, први пут
се у књигама спомиње 1455.
године као посед племићке породице
Шуљок из Лекче, као Ингиа или Ингуа.
Насеље није било мало, а имало је
цркву и дворац. Водећи књиге о наме
тима, Турци су забележили да је 1596.
године Инђија бројала 23 куће и један
удовички дом. Назив Инђија, претпо
ставља се, да је настао од турске речи
ićindia- вечерњи час, што је назив за
трећу дневну молитву код мухамеда
наца, која се обавља по заласку сун
ца.
Антон Н. Лукић, аутор књиге Инђија,
записи и предања сматра, да је корен
речи Ингyа, настао од латинског Инди
гена што значи урођеник, староседе
лац, домаћин, полазећи од тога да су
Сремом господарили Римљани и при
том тако назвали место кроз које су
прошли. Јосеф Милер, рођени Инђи
јац, претпоставља да је име настало
од старолатинске речи индаго- огра
ђен простор за дивљач.
Први свештеник Захарије Анђелић,
оставио је податке у којима се наво
ди да су се Срби у Инђију населили на
позив спахије Пејачевића 1746. годи
не. Једна од повољности за насеља
вање, према писању Антона Лукића
је поток, који је текао средином места
и раскрсница путева Земун-Петрова
радин и Сремска Митровица-Сланка
мен-Дунав.

По завршетку Првог светског рата
у Инђију долазе 32 српске, углав
ном земљорадничке породице, али и
радници на железници и чиновници.
Чешки досељеници су у Инђију сти
гли 1825. године после објаве Срем
ске жупаније да постоји 20 слобод
них имања. Пошто су се показали
као нестални становници, уследио је
позив Немцима из Баната и Бачке, па
су они један дужи период, уз Србе,

Инђија - улица Ђуре Ђаковића

били једино стално становништво.
Након 1944. године, готово све ста
новништво немачке националности
је отишло, испражњено је око 1.000
кућа, у које су се тада уселили углав
ном досељеници из Хрватске и Босне
и Херцеговине.
Трговина и занати, у овом сремском
месту, почињу са развојем 1890. годи
не након изградње железничке ста
нице и пруге. Прва јавна грађевина
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Железничка станица изграђена 1890. године

у Инђији била је православна црква
сазидана 1755. године. Радослав Мар
ковић написао је, да је трошак око
изградње намирен тако што су старе
шине предвече, када су се орачи вра
ћали с посла, изашле на раскршће и
од сваког који је имао од шест до осам
волова узеле по два, а од оних који
су имали мање, по једног. Осамде
сет година касније, када је број Нема
ца-католика у Инђији порастао на пет
стотина, саграђена је и римокатоличка
црква. Синагога, грађена током 1903.
или 1904. године, изгорела је у Другом
светском рату, а плац на којем се нала
зила, откупио је један од досељеника.
Инђија је била модеран град и пре
више од једног века. 1907. године одр
жана је прва кино-пројекција. Путују
ћа група, у шатору, у једној од већих

Инвеститор из Мађарске
саградио Велики млин
Како се значајно повећавао број
становника, у Инђији крајем 19. века
млинови више нису могли да подмире
потребе, с обзиром на то да су их
тада још увек покретали коњи. Након
изградње пруге кроз Инђију, инвести
тори из других градова заинтересова
ли су се за улагања. Тако је 1890.
године „Страсер и Кениг“ из Будимпе

ште изградио Велики млин, који је у
то време по капацитету био један од
највећих у овом делу Европе. Млин
се и данас налази уз железничку ста
ницу, чиме су тада знатно олакшани
утовар и истовар вагона. Млин је пре
живео три пожара: 1904, 1915. и 1944.
године. После сваког је обновљен, а
1945. године и проширен.

инђијских улица, упознала је локално
становништво са чарима седме умет
ности. Према подацима, први биоскоп
у овом граду отворен је након изград
ње електричне централе. Власник

биоскопа био је Георг Милер, а нала
зио се у његовој кући. Прва зграда
намењена искључиво за приказива
ње филмова, сазидана је двадесетих
година прошлог века.
Према писању Радослава Марко
вића, забава за омладину немачке и
мађарске национ
 алности у то време
била је и одлазак на игранке, осим у
време поста и жетве. Мађари су игра
ли уз тамбуре, а Немци уз трубе и хар
монику. Марковић је у књизи Право
славна српска парохија крајем 1900.
године записао: “Мода. Ово је од нови
јег доба. Ова зараза која се на нашу
несрећу увлачи у наш народ из Бачке,
хоће и овде да отима маха. С модом
се код нас још није дотле дотерало
али као да иде на то. У новије време
већ почињу и наше девојке да носе
рукавице, сунцобране итд. што нити
је прилика, нити је најмање памет
но, јер не води добру човеку нити и
јачег иметка прећи ће мода напре
дак, а мали поседник мора да пропа
да. Мали поседник не може никако од
свога дохотка подмирити издатке за
моду и мора се задуживати, а то се
код неких већ примећује.”

Инђија се први пут спомиње 1455. године

М. Ђ.
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Кућица од чоколаде

Прошлог уторка, 23. октобра је у читао
ници библиотеке представљена прва збир
ка поезије за децу ауторке Весне Чворић
Кебедис под називом Кућица од чоколаде.
Промоцију су организовали Библиотека
„Глигорије Возаровић“ и Књижевна заједни
ца Сремске Митровице. У програму који је
водила Моравка Тодић, поред ауторке, уче
ствовали су Мирјана Марковић, председни
ца Књижевне заједнице Сремска Митрови
ца, која је написала рецензију књиге, као
и рецитатори и хор Основне школе „Јован
Поповић“.
Ова песникиња је из Јарка, школовала
се у Сремској Митровици, годинама уназад
живи у Франкфурту. Зато је Моравка Тодић
рекла да је посебно задовољство предста
вити завичајне ауторе, јер овакве моменте
поделе са својим пријатељима које дуго
нису срели.

Трибина
о Великом рату

СА СВИХ СТРАНА
Управо због сазвучја те јесени предава
ње је понело назив Митровачке дисонанце
у јесен 1918. године.
Учествовали су глумци Душанка Анојчић
и Александар Крстајић, програм је водила
Моравка Тодић.
Испред Градског одбора СУБНОР-а при
сутне је поздравио потпредседник Бранко
Гајин.
Т. С.

рада на организовању Сусрета библиог ра
фа.
М. Ђ.

Књижевно вече

У оквиру музичког програма Чај у 8, јесе
њег циклуса, у Културном центру „Брана
Црнчевић“ концерт су одржали Игор Садри
ја и Владимир Дамјановић.
Пред бројном румском публиком они су
извели песме, чији су комплетни аутори,
тако да је овај концерт свакако био при
лика да се својим суграђанима представе
у новом светлу, са својим песмама за које
многи нису ни знали.
– Ово је наш први заједнички наступ пред
румском публиком, мада неко договарање
траје неких двадесетак година, па је наш
заједнички пријатељ Јоца, био иницијатор
да се ми коначно сударимо. А када се то
десило, онда смо почели да заједно свира
мо скоро сваки дан – каже за наше новине
Игор Садрија.
– Ово је вече ауторске музике, те песме
сте могли чути само на неким радио ста
ницама, то је једна песма, као и једна моја
песма коју сам писао за Будвански фести
вал, али није прошла, песме су урађене у

Библиотека „Глигорије Возаровић“ у
Сремској Митровици, у сарадњи са митро
вачком Књижевном заједницом, у четвртак,
25. октобра, била је домаћин књижевној
вечери књижевнице Виолете Алексић. Том
приликом публици је представљен део
ауторкиног књижевног опуса, а поред ње,
у програму су учествовали књижевница
Мирјана Марковић, библиотекарка Ружа
Станковић и вокална солисткиња Светлана
Митровић.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Наступ Игора
и Владе

Као гости, књижевној вечери су прису
ствовали и Татјана Јанковић, филолог,
калиграф и иконописац, Карло Астрахан,
уредник програма библиотеке „Милутин
Бојић“ у Београду, књижевница Снежана
Ћосић, као и музичар, продуцент и глумац
Драган Ристић Кал.
Н. М.

БИБЛИОТ
 ЕКА ИНЂИЈА

Сусрети
библиографа

У среду, 24. октобра Библиотека „Глиго
рије Возаровић” и Градски одбор СУБНОР-а
Сремске Митровице организовали су пету
по реду трибину поводом обележавања 100
година од завршетка Првог светског рата.
Историчар Бора Чекеринац је одржао
предавање о периоду између 23. октобра и
9. децембра 1918. године, збивањима која
су пратила стварање Краљевства Срба,
Хрвата и Словенаца, што је био први зва
нични назив државе која је тада створена.
Какве су биле реакције припадника народа
и конфесија, житеља овог града, на догађа
је који су претходили државно-правним про
менама, затим како је војни, а како цивилни
фактор оцењивао тадашње прилике.
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Одбор Сусрета библиог рафа, на својој
седници одржаној 2. октобра 2018. године,
у Народној библиотеци „Др Ђорђе Натоше
вић“ у Инђији, разматрао је пријаве радо
ва за учешће и утврдио званични програм
21. Сусрета библиографа, у спомен на др
Георгија Михаиловића, који ће се одржати
9. новембра 2018. године, у Великој сали
Културног центра Инђија, са почетком у
девет сати.
Од 40 приспелих пријава, Одбор је ода
брао 36 радова и разврстао их у тематске
целине: Историја библиог рафије, Библи
ографска истраживања, Текућа библио
графска пракса и Прикази.
Интересовање за овај јединствени
стручно-научни скуп, у земљи и окруже
њу, не јењава већ годинама. Све је више
библиотекара, библиографа и научних
радника, који своју стручну и научну пажњу
посвећују области библиографије, као
незаобилазне научне дисциплине. Такође,
шири се и број институција из којих дола
зе аутори радова. Овакво стање потврђује
потребу постојања и даљег унапређивања

мом аранжману. Има и балада, углавном се
ради о поп музици – додаје Влада.
Обојица истичу да имају ону позитивну
трему, јер први пут наступају заједно пред
бројном публиком, међу којом је велики
број њихових познаника.
– Ми се захваљујемо и људима из Кул
турног центра, који су нам указали повере
ње да наступимо у овом програму. Мислим
да је смисао овог музичког програма, поред
тога што овде долазе еминентни музичари,
да се нађе увек и неко из наше средине, да
се кроз Чај у 8 и они афирмишу – рекао је
Игор Садрија.
А по реакцији публике њихов наступ је
свакако био пун погодак.
Игор и Влада су рођени у Руми, Игор
је завршио Факултет физичке културе и
директор је Техничке школе „Миленко
Брзак Уча“. Од средње школе пише поезију
и активно се бави музиком, дуги низ година
је члан Књижевне заједнице Фрушка гора.
Неке од његових песама су и објављене у
две поетске збирке, које је издала ова књи
жевна заједница.
Владимир је завршио Електротехнички
факултет, али упоредо са послом, његова
љубав су гитара, музика и компоновање.
Многим суграђанима је познат и као дугого
дишњи члан најбољег румског тамбурашког
оркестра „Бранко Радичевић“.

С. Џ.
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ЖЕНСКИ МАНАСТИР СВЕТА ПЕТКА У БЕРКАСОВУ НОВОПРОГЛАШЕНИ МАНАСТИР
НА ФРУШКОЈ ГОРИ

Сестринство из Америке
оживело светињу
Н
а само четири кило
метра од Беркасова, у
долини, опасан шумом,
виноградима и воћњацима,
промаља се новопроглаше
ни женски манастир Света
Петка. Пре тачно деценију,
доласком двеју монахиња
из Америке, почела је обно
ва цркве и изградња конака,
да би данас у њему борави
ло четири монахиње и отац
Гаврило, који се давне 1963.
године замонашио у Дечани
ма. Игуманија новог манасти
ра Анисија, каже, да посао
обнове није био ни мало лак,
а у разговору за М Новине,
присећа се тих почетака и
времена када је сестринство
јело из једног тањира, док се
манастир подизао.
Фрушка гора, која је од
давнина богата светилишти
ма, последњих 15 година и
званично има статус Свете
горе, по којој је ушушкано 16
живих средњовековних пра
вославних манастира. Најве
ћи број ових светиња сагра
ђен је у 15. и 16. веку, када
их је у том периоду постојало
чак 35, од тог броја 19 њих се
данас налази у рушевинама.
Последњих десет година, ова
планинска лепотица богатија
је за пет нових манастира, а
један од њих је и манастир
Света Петка, удаљен два
километр
 а од некадашњег
граничног прелаза са Хрват
ском, код Бапске.
– Када смо монахиња Ели
сеја и ја стигле 2007. године,

Манастир Беркасово

постојала је само руинирана
црква и почетак конака... јед
на тужна и жалосна слика.
Није било струје, а ни воде.
Без двоумљења смо приста
ле да останемо и полако смо
кренуле у његову обнову.
Три месеца смо биле сме
штене код једне баке у селу,
Мирјане Тадић, код ње смо
ноћиле, а дању смо распре
мале, чистиле и спремале

за почетак радова, присећа
се мати Анисија, која је пре
тога две и по године борави
ла у Индијани, у ставропиги
јалном манастиру Патријар
ха Павла, а онда решила да
дође у Србију.
Иако су успеле за веома
кратко време да адаптирају
две собице, у наредне четири
године нису имале струју, већ
су користиле агрегат, али ни

тада се нису обесхрабриле и
плашиле самоће.
– Већ 2009. године из Аме
рике нам се придружио и отац
Гаврило. Годину дана касније,
долази моја мајка као искуше
ница Мирјана, и она је данас
монахиња Агапија, а 2013.
године придружила нам се још
једна, тада искушеница Ката
рина, која је сада монахиња
Ефросинија – прича Анисија,
која је родом из Прилепа, која
је на божији позив одговорила
одмах након завршетка Педа
гошког факултета, у раним
двадесетим годинама.
Комплекс манастира чине
новоиз грађени
конаци
и
црква, у којој се тренутно
изводе радови на фрескама.
Црква, за коју се према писа
ним документима први пут
чуло у другој половини 19.
века, има испод олтара леко
вити и чудотворни извор.
Над извором је прво била
црква брвнара, која је 1863.
године изгорела, а касније је
подигнута данашња црква,
која је до 2008. године била
део парохијске цркве у Берка
сову. Уклесани натпис на мра
морној плочи, који потиче од
једног Дубровчанина излече
ног од тешке болести, један је
од неколико натписа захвал
ности, који сведочи о лекови
тости ове воде.
Иако је доста изолован од
путева који везују фрушкогор
ске манастире, поред мешта
на, ову светињу посећују и
туристи. 
С. Костић

Легенда

Сестринство манастира

Према причи игуманије Аниси
је, чудотворни извор откривен је
давних векова, када је глувоне
ма чобаница, у том потесу, који је
био доста сушан, чувала овце.
– Она се у сузама молила
богу да пошаље спас за њено
стадо. Тада јој се приказала све
та Петка, која јој је рекла да се
моли уз њену икону. Једно вече,
када је требала поново да врати
овце у село, подигла је икону и
видела да је земља мокра, мало
је рашчепркала и тада се поја
вио млаз воде. Оног тренутка
када је попила ту воду, одмах је
проговорила, говори мати Аниси
ја, старешина новог манастира.
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Кад се продавало жито
и вино на градском тргу

Г

рад Сремска Митров
 ица, већ у 18.
веку има обележја развијеног
трговишта са великим бројем
трговаца, који су значајно поред зана
тлија, утицали на развој града. Иако је
трговина постојала и раније, за време
средњовековног града око манастира
Светог Димитрија и турске шехер
Митровице, веће размере добија од
18.века, када превазилази локални
карактер и почиње да задовољава
потребе ширег залеђа. Тако град
постаје значајна погранична станица у
протоку роба, између Балканског полу
острва и средњоевропског тржишта и
Аустроугарске монархије, чији део је
био. Из протокола царинарница у
Митровици и Сремској Рачи, сазнаје
мо нешто више о врсти и размерама
трговине. Из Србије и Босне увозиле
су се све врсте стоке и воће (јабуке), а
извозило се вино, ракија, сланина,
пасуљ, орах, пшеница, кукуруз, грнча
рија, дрвенарија, дуван. Велики под
стрек развоју трговине и промету роба
чинили су вашари, којих је у Митрови
ци 1748. године било три (у априлу,
јуну и октобру), а после 1765. године
град добија још два. Од пет вашара и
два пијачна дана у недељи, град је
имао значајне приходе од трошарине
на пиће и храну и од пијачних и вашар
ских такси, а трговина се одвијала у

централном градском језгру, на митро
вачким трговима.
На рубу Житног трга према обали
Саве, налази се кућа из 19. века, као
једна од најраскошнијих примера ста
ре митровачке архитектуре. По преда
њу, грађена је 1868. године и припада
ла је породици житарских трговаца
Вуковић. Поред трговине житом и куку
рузом, Вуковићи су истовремено били
и произвођачи пољопривредних про
извода. Тодор Вуковић (1850-1932) је
са сином Пајом (1878-1939) поседовао
много обрадиве земље у Кузмину и
виноград у Гргуревцима. Некада је
подрум куће био пун вина, које су ови
вредни домаћини сами правили и про
давали, а на спрату великог магацина
у дворишту према Светлој улици, пун
властитог жита и кукуруза, одакле је
преузимано и превожено даље.
Митровица је у то време значајан
снабдевач житарицама, не само ужег
подручја града и околине, већ и окол
них земаља и области. Томе је свакако
допринела и близина реке, што је омо
гућавало лак утовар и превоз лађама.
Ова раскошна приземна кућа, типи
чан је пример грађанских трговачких
кућа грађених под утицајем архитекту
ре епохе романтизма, који се инспири
сао мотивима средњег века, готике и
ренесансе. Објекат се истиче веома

Пише:
Марија Вукајловић

репрезентативном уличном фасадом,
подељеном на три поља широким
пиластрима у спојницама, које су
ренесансног порекла. Свако поље
краси пар прозора са романтичарским
сегментним луком и богато профили
саним флоралним оквиром, преузетим
из немачке средњовековне профане
архитектуре. Поткровни фриз красе
тавански прозори од теракоте, донети,
најчешће из Пеште, као на многим
зградама ове епохе. Посебно богат
ство декоративних пластичних моти
ва, чине представе лађара у кружним
медаљонима прозорских забата, моти
ви лабудова спојених крила на глав
ном делу прочеља, конзоле у облику
атласа у поткровном венцу и фигура
тивни мотиви анђела на вратима рене
сансног порекла, који овом изузетном
објекту свога времена, дају посебну
декоративну ноту, али и упућују на
занимање власник а. Унутрашњост
прати раскошну спољашњост, са мно
гим собама и салонима повезаним
двокрилним вратима и широким заста
кљеним тремом према дворишту.
Трпезарија је поседовала украсе у
штуко-декорацији, о чему постоје
усмена сведочанства и две раскошне
каљеве пећи, од којих је једна била
кружног облика декорисана лозом са
гроздовима. Здање је репрезентати
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ван пример стамбене архитектуре, у
време преласка са војнограничарског
карактера места на статус слободног
аустроуг арског краљевског града.
Паја Вуковић је имао три ћерке: Вла
дислава (Прваков) се удала у Вршац,
Нада (Продановић) је пошла за апоте
кара из Србобрана, а најмлађа Мили
ца је страдала 1942. године у логору.
Отишавши из родног града, сестре су
дуго продавале кућу, која је после рата
имала бројне станаре и временом
почела све више да пропада. Тада,
већ скоро стогодишње здање, купиће
1963. године адвокат Ђорђе (Ђота)
Тајковић. Кућа је, иако руинирана,
имала за оно време прилично високу
цену.
Отац Радован Тајковић, дошао је у
град из Бечеја са граничарима, пред
Први светски рат у коме је и сам уче
ствовао. По повратку из рата, држи
берберницу у Занатлијској улици.
Нема сумње да је прве поуке из овог
заната добио од баке Јулке, која је
била фризерка. У прво време, породи
ца је живела у кући на Житном тргу, у
којој се налазила кафана Битољ,
поред хотела Звезда (данас Музичка
школа). Верује се да је у овој кући
Ђорђе и рођен. Ђорђе би највероват
није наставио очевим стопама, да га
сестра Милица није наговорила да
студира право, а како се занимао за
прошлост, завршио је упоредо и исто
рију. Способан и одлучан какав је био,
брзо је напредовао, па долази на
место секретара општине.
Ипак, одлучује да напусти тај посао
и оде у адвокатуру, као један од пет
адвок ата, тих шездесетих година.
Адвокатска канцеларија се налазила у
истој кући, где је некада радила очева
берберница, кући са нирнбершким
забатом поред Занатлијског дома.
Посла је било на претек, а заступао је
у то време и цркву, којој није наплаћи
вао услуге, о чему сведоче бројне
захвалнице, које је овај познати митро
вачки адвокат добио од својих страна
ка.
Оженио се Станком (из Лежимира),
која је као секретарица радила у Суду,
а кућу су заједно бирали, куповали и
реновирали. Како је фасада остала
готово без украса који су је некада кра
сили, одлучују да јој врате првобитан
изглед и лепоту, чиме је овај једин
ствени пример градске архитектуре и
сачуван. Мајстори су дошли из Петро
варадина, који су у то време једини
знали да на основу сачуваних фрагме
ната, реконструишу целу фасаду. Пра
вљени су калупи и изливани у гипсу,
чиме је ово драгоцено здање поврати
ло првобитан изглед. Цео подухват
помагао је, средином шездесетих,
градски Завод за заштиту споменика
културе. Истовремено, текло је и рено
вирање унутрашњег простора овог
вредног здања, окречени су зидови,
офарбана столарија, отворена нова
врата из ходника, направљен кибицфенстер на уличном прозору, као

У прво време,
породица је живела
у кући на Житном
тргу, у којој се
налазила кафана
Битољ, поред хотела
Звезда (данас Музичка
школа). Верује се да
је у овој кући Ђорђе
и рођен. Ђорђе би
највероватније
наставио очевим
стопама, да га
сестра Милица није
наговорила да
студира право,
а како се занимао за
прошлост, завршио је
упоредо и историју

На размеђи
традиције и
савременог, кућа
је показивала
занимљиво двојство
садржаја који су је
карактерисали: од
типично домаћинске
куће, на којој се још
увек назиру трагови
производних
и трговачких
делатности, преко
адвокатске куће
(коју су посећивале
бројне странке),
до куће
препознатљиве
по клубовима
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касни пример нарочито омиљеног
детаља градске архитектуре ранијих
времена. Старог магацина са вешер
ницама, становима за послугу и кухи
њом више нема, јер су неки од ових
садржаја у складу са променама у
начину живота, пресељени у адапти
рани простор куће. Одавно изгубивши
првобитну сврху, магацин у Светлој
улици је срушен 1968. године, као и
многи други, који су се налазили у бли
зини реке Саве и својих власника са
Житног трга, док велики граничарски
магацин Петроварадинске регименте
на Старом мосту, још увек сведочи о
једном поглављу из богате историје
града и њених житеља.
Ђотин син, Радован-Бата Тајковић,
отвара 1991. године у подруму ове
раскошне куће, први ноћни клуб у гра
ду Ла боем. Бивши вински подрум
породице Вуковић, временом, од ноћ
ног клуба постаје крајем деведесетих
прва спортска кладион
 ица, а од 2007.
године прва пивница у граду. Пивница
Којот, са тридесетак врста пива, од
чега десет точених је имала и неколи
ко дана у недељи живу свирк у од там
бураша, преко рок група до вечери
акустичних гитара. Бата је у младости
возио моторе, а од несуђеног правни
ка постао кафеџија. Ђотина ћерк а
Мила, са сином, који носи исто име као
и његов деда, живи и ради као учите
љица у Новом Саду. Сви рођаци у
Бечеју већ се презивају Тајков, од чега
је деда Радован побегао почетком
прошлог века, а Тајковићи су, поред
свог презимена сачували и ово вредно
здање, као драгоцено сведочанство
архитектуре последње четвртине 19.
века.
На размеђи традиције и савременог,
кућа је показивала занимљиво двој
ство садржаја који су је карактериса
ли: од типично домаћинске куће, на
којој се још увек назиру трагови произ
водних и трговачких делатности, преко
адвокатске куће (коју су посећивале
бројне странке), до куће препозна
тљиве по клубовима.
Данас је кућа у власништву породи
це Поповић, која се бави велетргови
ном угљем. Иако је комплетно ренови
рана пре пола века, трагови пропада
ња били су видљиви на сваком кораку.
Нови власници су 2017. године преду
зели комплетну рестаураторско-кон
зерваторску обнову, под надзором
Завода за заштиту споменика културе
града Сремска Митровица. Том прили
ком, извршена је комплетна рекон
струкција крова, са заменом кровног
покривача новим гредама и бибер
црепом. Фасада је обијена до зида и
поново омалтерисана, а гипсани укра
си реконструисани. Прозорски отвори
и врата, замењени су новим, израђе
ним од природног материјала (дрвета),
какве је првобитно поседовала. Кућа
је поново повратила стари сјај, сведо
чећи о снази, опстанку и трајању оног
слоја митровачког грађанства, које је
развило живу трговачку активност.
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Мирјана Краник, Маја Бабић и Јасминка Јевтић

ЗДРАВО МАЛИ ЕКОЛОЗИ

Иницијатива увек постоји

Е

колошка будућност наше плане
те, пре свега, остаће у рукама
наших најмлађих. Управо из тог
разлога, од великог је значаја будити
еколошку свест код деце, још од малих
ногу. Сведоци смо бројних медијских
кампања које подстичу буђење свести
о значају очувања животне средине, а,
можда најважније, јесте буђење еколо
шке свести тамо где деца проводе нај
више времена – у школама.
Тим поводом, недавно смо посетили
Основну школу „Бранко Радичевић“ у
Кузмину, која је сигурно један од нај
бољих примера томе како еколошку
свест пробудити код деце. Поред број
них активности, које наставници и учи
тељи у овој школи спроводе са децом,
а које су често везане за однос према
природи и животној средини, прошле
године, у сарадњи са Министарством

просвете, науке и технолошког развоја
и Фондацијом Универекспорт, Основна
школа „Бранко Радичевић“ учествова
ла је у пројекту Предузетне школе, са
пројектом Узгајање органске баште.
Према речима школског педагога,
Маје Бабић, велики број ученика узео
је учешће у узгајању органске баште,
тачније, органског зачинског биља.
Како каже учитељица Јасминка Јев
тић, у акцију је, поред деце, био укљу
чен и велики број наставника. Зачинско
биље било је засејано у биоразгради
ве саксије, које су ученици украшава
ли, а и сва друга опрема била је биора
зградива, а ђубриво органско.
На овај начин, ученици су много тога
научили о узгоју и значају еколошки
чистих биљака у исхрани, а читава
акција завршена је продајном изло
жбом, што је представљало додатни

ОШ „Бранко Радичевић“ Кузмин са осликаним контејнерима

бенефит ученицима и школи уопште.
Како наводи педагог Маја Бабић,
школа је учествовала, а и даље уче
ствује, у акцији Чепом до осмеха. Ова
акција такође је заинтересовала уче
нике и велики број пластичних чепова
прикупљен је и послат на рециклажу,
од које је приход искоришћен у хума
нитарне сврхе. На тај начин, у околи
ни кузминске основне школе не може
се наћи ниједна пластична амбалажа
нити чеп, јер деца о томе воде рачуна.
Такође, и сви контејнери око школе су
осликани, што је мотивисало децу да
редовно бацају отпатке у њих, а про
шле године организована је и акција
осликавања аутобуских стајалишта.
Због тога у акцијама чишћења школ
ског дворишта, према речима учите
љице Јасминке Јевтић и наставнице
српског језика Мирјане Краник, и није

Део органске баште
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Љубица Сердар и Јелена Веселиновић

било много посла, јер деца су свесна
значаја чистоће средине у којој бора
ве.
На ходницима школе, готово на сва
ком кораку могу се видети панои који
подстичу еколошку свест код деце, а
које су ученици сами израдили. Како
каже наставница Мирјана Краник,
ове године је врло активно обележен
и Дан планете Земље, а ученици су,
том приликом, учествовали у бројним
ликовним радионицама са употребом
рециклажног материјала, а у њеној
учионици освануо је и велики глобус
од старих кеса и папира.
Учитељица Љубица Сердар, зајед
но са учитељицом Јеленом Весели
новић, организовала је ове године и
пројектну наставу везану за Дане јабу
ке, чиме је ученицима приближен зна
чај здраве исхране и коришћења ове
биљке.
– Деца су подељена у тимове, одре
ђене су вође тимова, подељени су им
задаци, смернице и упутства. Прак
тично су радили, прикупљали матери
јал, а 27. септембра смо заједно ради

ли са њима, када су имали задатке
да праве јабуке, украшавају их, праве
њихове отиске. Имали су и задатак да
пишу о особинама ове биљке. Пове
зали смо српски језик, ликовну култу
ру, биологију и слободне активности –
рекла је учитељица Љубица Сердар.
Према речима учитељице Јасмин
ке Јевтић, као и других наставника са
којима смо разговарали, иницијатива
за подизање еколошке свести у школи
увек постоји, а деца је активно подр
жавају. Међутим, реализација свих
планираних и жељених активности,
наравно, није увек могућа, због недо
статка материјалних средстава, па,
тако, у овој ситуацији, за спровође
ње еколошких активности неретко је
потребна и помоћ спонзора. Како кажу,
деца су свесна значаја чисте животне
средине, и имају свест о томе, али
школа, примера ради, има проблем са
корпама за отпатке у школском дво
ришту, које често страдају због нечи
јег вандализма, а новца за њихову
редовну замену просто нема.
Н. Милошевић

СКЛОПИЛИ БРАК: Дејан Нинковић
и Љиљана Пајић, Јован Марчета и
Наташа Ђорђевић, Васо Максимовић
и Јелена Лукић, Душко Беломарковић
и Слободанка Паунић.
ДОБИЛИ СИНА: Далибор и Ивана
Симоновић - Голубинци, Мијо и Сања
Римац - Сремска Митровица, Радо
слав и Тања Маливук - Кузмин, Ален и
Јелена Зимић - Нови Карловци, Миљан
и Јелена Гарчевић - Сремска Митрови
ца, Синиша и Анкица Ненадовић Рума, Перица и Дара Нешић - Вишњи
ћево, Игор и Драгана Кородић - Чалма,
Драгиша и Наташа Зечевић - Сурдук.
ДОБИЛИ ЋЕРК У: Александар и
Катарина Будошан - Сремска Митро
вица, Јован и Емилија Думитровић Шид, Младен и Вања Николић - Шид,
Драган и Ивана Лазић - Брестач, Мар
ко и Ољга Требовац - Чалма, Саша и
Драгана Ергелашевић - Павловци,
Милош и Слађана Анђелковић - Војка,
Никола и Марина Тошић - Инђија,
Ненад и Марина Ходак - Шид, Радиша
и Данијела Јанковић - Раденковић,
Јарослав и Милушка Балаж - Стара
Пазова, Милан и Сања Белић - Шид,
Милош и Маја Дакић - Витојевци,
Горан и Јелена Драгојловић - Сремска
Митровица.
УМРЛИ: Тинтор Невинка рођ. 1931,
Босанчић Бранко рођ. 1938, Радмано
вић Петар рођ. 1958, Раишић Петар
рођ. 1944, Пашањски Милан рођ.
1956, Зеленковић Зорка рођ. 1942,
Павић Људевит рођ. 1933, Нешковић
Јелица рођ. 1928, Трбовић Милан рођ.
1938, Цвејић Богданк а рођ. 1933,
Димитријевић Златко рођ. 1961, Цин
дрић Милeна рођ. 1930, Живковић
Миодраг рођ. 1961, Катрина Меланка
рођ. 1940, Башић Мирослава рођ.
1938, Михајлија Милка рођ. 1941, Мак
симовић Неђељко рођ. 1934, Павло
вић Цвета рођ. 1935, Белинчевић
Милета рођ. 1950, Штерлеман Стеван
рођ. 1952, Романдић Радосав рођ.
1952, Нинковић Мирјана рођ. 1949,
Икотин Јосип рођ. 1939, Домазет Дра
гица рођ. 1935, Јагнић Љиљана рођ.
1953.

RUMA
УМРЛИ: Нева Радић, рођ. 1964. год,
Перо Радић, рођ. 1929. год, Јелица
Зубић, рођ. 1942. год, Смиља Триву
новић, рођ. 1925. год, Петар Радуми
ло, рођ. 1937. год, Владе Обрадовић,
рођ. 1944. год, Аница Јованчевић, рођ.
1931. год, Стеван Томић, рођ. 1969. год.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана
19.00 и 21.00 час
31. 10. Кондорито – 19.00 часова
Зои – 21.00 часова
Пројекат
„Здраво
мали
еколози“
реализује УГ „Чисте руке“ уз финансијску
помоћ Градске управе за пољопривреду и
заштиту животне средини Града Сремска
Митровица

36

M NOVINE

VREMEPLOV
31. октобар
1517. Огорчен многобројним
злоупотребама цркве, немач
ки свештеник Мартин Лутер на
врата катедрале у Витенбергу
окачио и на јавну расправу
ставио 95 теза о реформи
цркве. Тиме у немачким
земљама почела Реформаци
ја, а Лутер постао један од
њених вођа.
1984. Испред резиденције у
Њу Делхију убијена Индира
Ганди, премијерк а Индије.
Убиство извршили екстреми
сти Сики, припадници њеног
обезбеђења.
1. новембар
1918. Прва српска армија под
командом војводе Петра Бојо
вића у Првом светском рату
ослободила Београд.
1995. У америчкој војној бази у
Дејтону, Охајо, САД, почели
мировни преговори о Босни и
Херцеговини.
2. новембар
1721. После ратова против
Отоманског царства и Швед
ске, којима је учврстио Русију
на Црном мору и Балтику,
Петар Велики проглашен за
цара целе Русије.
1785. Лондонски произвођач
кочија Лионел Лукин патенти
рао чамац за спасавање.
3. новембар
1534. Енглески парламент
усвојио повељу којом је краљ
Хенри VIII постао поглавар
цркве, чиме је папи одузета
власт над црквом у Енглеској.
1957. СССР лансирао први
сателит са живим бићем,
Спутњик 2, у којем је био пас
Лајка.
1970. У болници у Денверу,
умро последњи краљ Југосла
вије Петар II Карађорђевић.
Сахрањен је у цркви светог
Саве у Либертвилу.
4. новембар
1307. Швајцарска Конфедера
ција прогласила независност
од Аустрије.
1890. У Лондону отворена,
прва на свету, линија подзем
не електричне железнице.
1956. Совјетске трупе угушиле
побуну у Мађарској.
5. новембар
1913. Рођена британска позо
ришна и филмска глумица
Вивијен Ли.
1943. У Јајцу у Другом свет
ском рату основана Телеграф
ска агенција Нове Југославије,
Танјуг. Први директор био
Владислав Рибникар.
6. новембар
1814. Рођен је белгијски про
извођач дувачких инструмена
та Адолф Сакс, који је 1840.
изумео музички инструмент
назван по њему, саксофон.
1893. У Петрограду је умро
славни руски композитор
Петар Иљич Чајковски.
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HOROSKOP
ОВАН: Упорно поку
шавате да одложите
сусрет са сарадници
ма, који вам намећу
додатне захтеве или одређена
правила. Добро процените под
којим условима треба да учините
пословни компромис или да при
станете на одређени уступак.
Делујете сувише узнемирено и
имате лош предосећај, на срећу
партнер уме да вас орасположи у
правом тренутку.

ВАГА:
Избегавајте
особу која уноси нега
тивно распол ожење
или додатну конфузи
ју у односу са блиским сарадни
цима. Уколико вам се стало да
придобијете нечије поверење,
морате деловати присебно и у
складу са утврђеним правилима
о сарадњи. Пажљиво анализирај
те свог партнера, како бисте
боље разумели ствари које вам
можда и оправдано прећуткује.

БИК: Имате добру
идеју и јасну визију,
али морате да прође
те кроз различите
тест ситуације у сусрету са
сарадницима. Немојте потиски
вати своју интуицију. Понекад је
тешко објаснити прави узрок или
последицу у пословним догађаји
ма. Ако су ваша осећања у скла
ду са гласом разума, без дилеме
поступите као што налаже ваша
савест.

ШКОРПИЈА: Упорно
смишљате нову стра
тегију, али неко други
делује ефикасније и
делим ичн о
угрож ава
ваше
пословне интересе. Пословни
губитак илуструје вашу тренутну
немоћ да превазиђете лош дија
лог са сарадницима или да се
супротставите нечијем утицају.
Претерано инсистирате на својим
потребама у односу са вољеном
особом.

БЛИЗАНЦИ: Успех у
пословним сусретима
произилази из добро
осмишљених плано
ва и прецизни потеза. Ништа није
случајно, стога пажљиво анали
зирајте комплетну ситуацију.
Важно је да правилно наметнете
своју улогу у сарадничким редо
вима. Прижељкујете нови емо
тивни узлет, спремни сте да при
мените своју омиљену стратегију
освајања у друштву вољене осо
бе.

СТРЕЛАЦ: На вама је
да донесете завршну
реч, која представља
добро решење или
позитивну прекретницу у послов
ној сарадњи. Осмислите добру
стратегију и покажите одговор
ност за своје поступке у друштву
сарадника. У сусрету са вољеном
особом нема потребе да реагује
те импулсивно, контролишите
своје изненадне изливе сујете
или љубоморе.

РАК: Нечији одговори
могу да се тумаче на
разл ич ите начин е,
али ви имате лош
предосећај и страхујете од могу
ћег неуспеха. Потребно је да ути
чете на нечије мишљење. Нема
разлога да се понашате сусре
тљиво према сарадницима који
користе другачије критеријуме.
Делујете сувише узнемирено пр
помисли да вас неко емотивно
запоставља.
ЛАВ: Уколико вам се
не допада нечије
понашање, пажљиво
бирајте речи које
користите у сусрету са сарадни
цима. Дипломатска нота понекад
постаје неизбежна у преговори
ма, а пословни компромис пред
ставља једино исправно решење.
Партнер очекује да заблистате у
свом пуном сјају. Можда то пред
ставља напор, али увек вреди
покушати са добром идејом.
ДЕВИЦА: Делујете
сналажљиво и ефика
сно у ситуацијама
када се решавају
заједнички пословно – финансиј
ски интереси. Потребно је да
осмислите нови модел понаша
ња и да подстакнете своје сарад
нике на активну улогу у послов
ним преговорима. Размислите на
који начин треба да обрадујете
своју породицу, они заслужују
вашу искрену наклоност.

ЈАРАЦ:
Обрат ите
пажњу на различите
информ ац ије
које
имају корисно значе
ње и представљају позитивну
орјентацију. Важно је да сачува
те поверење у одређене сарад
нике и да се прилагодите савре
менијим идејама у пословању. У
сусрету са блиском особом,
нема потребе да спутавате своје
емотивне жеље или маштовите
идеје.
ВОДОЛИЈА: Неко не
уважава ваше при
медбе, али различи
тости у размишљању
и понашању не треба да вас
наводи на сумњу у своје способ
ности. Преиспитајте све могућно
сти које имате за сарадњу, увек
постоји неко заобилазно или
добро решење. Нема разлога да
се понашате сувише строго пре
ма блиској особи. Прихватите
нечије искрено извињење.
РИБЕ: Имате утисак
да вам недостају поу
здане информације о
новим догађајима на
пословној сцени или да вам
измиче добра прилика. Довољно
сте разумни да заштитите своје
интересе или да тестирате
ризична решења. У односу са
вољеном особом, избегавајте
принцип неког емотивног кажња
вања или љубавног ривалства
које вас удаљава од заједничких
планова.

Crkveni
kalendar
Среда, 31. (18) октобар
Свети апостол и јеванђелист
Лука; Св. Петар Цетињски
Четвртак, 1. новембар
(19. октобар)
Св. пророк Јоил; Преп. Прохор
Пчињски; Преп. Јован Рилски
Петак, 2. новембар
(20. октобар)
Свети великомученик Артемије
Субота, 3. новембар
(21. октобар)
Преп. Иларион; Св. Иларион
Меглински; Св Висарион Испо
ведник – Задушнице
Недеља, 4. новембар
(22. октобар)
Свети равноапостолни Аверки
је Јерапољски
Понедељак, 5. новембар
(23. октобар)
Свети апостол Јаков, први
епископ Јерусалимски
Уторак, 6. новембар
(24. октобар)
Свети мученик Арета

Сочне
крменадле
Састојци: 2 крменадле (може и
више), уље, со, бибер, суви зачин,
1-2 кашике брашна, мало карија,
мало сенфа, 1 кашика ајвара, 1
већи чен белог лука.

Припрема: Крменадле добро
излупати посолити, додати зачин,
бибер и сенф па сваку уваљати у
брашно. Пропржити на уљу да
порумене са обе стране. У том
уљу пропржити мало брашна па
додати ајвар и једну шољу воде.
Премазати тепсију уљем, па
поређати крменадле и прелити са
том мешавином. Преко насецкати
бели лук. Пећи на 200-220 степе
ни око 40-45 минута. Сервирати
уз кромпир пире.

• И ми коња за бруку
имамо.
• Дигла се велика пра
шина, јесте добар али је
коњ.
• На коњу смо – магарци
предахните.
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Кол’ко пара, тол’ко и музике

Ј

ош једна фудбалска недеља је иза
нас. У фокусу је била наравно Лига
шампиона и неколико занимљивих
дуела. Ипак, најзанимљивији фудбалски
догађај се десио у Шпанији. У недељу се
одиграо чувени Ел Класико. Први пут
после много времена без Месија и
Роналда. Истина је да без њих двојице
на терену ништа није исто. Али популар
ни планетарни спектакл није остао без
доброг фудбала. Барса је полупала
Реал Мадрид са 5:1. Бриљирао је Суа
рез који је сам покидао Мадриђане и са
три гола их послао на спавање. Све у
свему, два пребогата клуба, милиони
гледалаца широм света, шест голова,
ВАР технологија, пенал и гомила шанси
на обе стране. Најбоље што светски
фудбал може да понуди. И то све без
двојице горе поменутих.
Што се тиче Лиге шампиона, и поред
неких европских дербија, некако се сти
че утисак да би просечан гледалац
могао комотно да преспава ову прву
фазу такмичења. Фаворити и најбогатији
клубови су углавном при врху табеле и
већ се назире слика нокаут фазе на про
леће.
Најпријатније изненађење је свакако
холандски Ајакс. Звекнули су АЕК и Бен
фику и одиграли нерешено са моћним
Бајерном. Тренутно су први у групи.
Направили су добру селекцију послед
њих година, а један од најбољих потеза
је довођење нашег Душана Тадића.
Чини се да му је, после епизоде у Енгле
ској, повратак у холандску лигу баш

легао. Почео је добро сезону, асистира и
даје голове. Сјајно се уклопио у екипу.
Ипак, најзанимљивији детаљ везан за
екипу Ајакса је податак да их предводи
дечко од 19 година. Матијас Де Лихт је
капитен и забележио је већ више од 70
наступа за свој клуб. Малог иначе тражи
пола Европе.
Тотенхем се мучи у својој групи. Осво
јили су само бод из три утакмице и могу
вероватно већ да се опросте од нокаут
фазе. Дортмунд је поштено ишамарао
Јорганџије у Немачкој. Примио је Атле
тико Мадрид четири комада, али и поред
тога, тешко је замислити пролеће у Лиги
шампиона без њих. Имају већ пет бодо
ва више од трећепласираног распалог
Монака.
И то је то што се тиче изненађења.
Остали углавном играју очекивано.
Навијачи Црвене звезде су се жешће
сморили. Опет је Звезда декласирана,
овог пута од Ливерпула. Оно што је нај
тужније у целој причи је, да се ситуација
у групи прилично закувала. Остала су
још три кола и тешко је замислити да ће
црвено-бели узети и бод до краја, јер ће
сви да гризу баш против њих. Не влада
више ни толика еуфорија као на почетку.
Смирили су се чак и Гробари који су
ликовали над несрећном Звездином
судбином у Паризу. Имају и они својих
брига у виду Спартака, Радничког и
Младости.
Држала се Звезда, као и против Пари
жана, првих 20 минута. Међутим, испо
ставило се да је то било само загревање

за оно што следи. Четири гола у мрежи
Београђана и не делује толико страшно,
с обзиром на то да су могли примити још
толико да није било Борјана на голу.
Судија је свирао два пенала за Енглезе,
али то сада и није толико битно. Јасно је
да је Звезда у овом моменту залутала у
најбоље европско такмичење. Руку на
срце, ретко ко би се добро провео у дру
штву Ливерпула, Париза и Наполија.
Све ово је за њих нешто ново и прилика
да се стекне огромно искуство. Како за
играче, тако и за управу и стручни штаб.
Са мизерним буџетом и очајном инфра
структуром, клубови са ових простора
не могу бити конкурентни у најјачем
европском такмичењу. Кол’ко пара, тол
’ко и музике. Лига Европе је много реал
нија опција у овом тренутку.
ад смо већ код Лиге Европе, чини
ми се да је ту много боља зеза. Кла
сичан свингерај, па ко кога дохвати.
Има ту и индијанаца, и наложених екипа
и оних које уопште није брига за ово так
мичење. Ту су и неки велики и богати
клубови који су се ту нашли силом при
лике. Они гледају некако да просмрде са
резервним тимовима до завршнице, па
да хватају воз за Лигу шампиона. Забава
загарантована.
На половини смо групне фазе европ
ских такмичења. Сада иде најзанимљи
вији део. Гребање и рукама и ногама за
место под сунцем. Барем у Лиги Европе.
У Лиги шампиона се мање-више све већ
зна - ко има лову, играће фудбал и на
пролеће.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Нови Сад: Војводина – Дина
мо 2:0; Сурдулица: Радник –
Чукарички 1:0; Београд: Парти
зан – Напредак 1:1; Лучани:
Младост – Спартак ЖК 2:1;
Земун: Земун – Вождовац 2:1;
Београд: Рад – Раднички 0:0;
Шабац: Мачва – Црвена Звезда
0:2; Бачка Паланка: ОФК Бачка
– Пролетер 0:1.

Чајетина: Златибор – Инђија
1:0; Ивањица: Јавор – Синђе
лић 1:0; Горњи Милановац:
Металац – Будућност 2:1; Жар
ково: ОФК Жарково – Бежанија
2:0; Сента: ТСЦ – Нови Пазар
6:0; Бечеј: Бечеј 1918 – Раднич
ки 1923 1:2; Крушевац: Трајал
– Борац 2:1; Земун: Телеоптик
– Слобода 1:1.

Бачки Јарак: Младост –
Цемент 1:2; Челарево: ЧСК
Пивара – Србобран 1:2; Панче
во: Динамо 1945 – ОФК Вршац
4:0; Нова Пазова: Раднички
(НП) – Раднички (З) 3:1; Срем
ска Митровица: Раднички (СМ)
– Железничар 1:2; Пригреви
ца: Братство 1946 – Кабел 3:0;
Кула: Хајдук 1912 – Омладинац
1:0; Суботица: Бачка 1901 –
Борац 2:0; Нови Сад: Црвена
Звезда – Дунав 1:1.

Темерин: Слога (Т) – Слога
(Е) 0:1; Бешка: Хајдук (Б) – Хај
дук (Д) 1:2; Шид: Раднички –
ЛСК 4:1; Војка: Сремац – Поду
навац 2:3; Рума: Први Мај –
Подриње 0:3; Стара Пазова:
Јединство – Борац (Ш) 1:1;
Кисач: Татра – Хајдук (Ч) 2:1;
Југовић је био слободан.

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

13 12 1 0 35:7 37
13 8 4 1 22:11 28
13 7 5 1 16:6 26
13 7 4 2 23:10 25
13 6 4 3 16:11 22
13 6 2 5 17:11 20
13 4 7 2 14:12 19
13 5 3 5 13:11 18
13 4 2 7 10:16 14
13 3 4 6 9:15 13
13 4 1 8 7:13 13
13 3 3 7 13:19 12
13 3 3 7 9:18 12
13 3 3 7 7:17 12
13 2 3 8 7:20 9
13 2 1 10 5:26 7

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Вашица: Напредак – ОФК
Бингула 3:1; Беркасово: Сре
мац – ОФК Бачинци 5:1; Јаме
на: Граничар – Синђелић 2:2;
Шид: Једнота – Ердевик 2017
0:3; Љуба: Јединство (Љ) –
Борац 11:0; Моровић: Једин
ство (М) – Омладинац (Б) 5:1.
01. Сремац
02. Једнота
03. Ердевик
04. Јединс. (Љ)
05. ОФК Бачин.
06. Синђелић
07. Граничар
08. Јединс. (М)
09. Напредак
10. ОФК Бинг.
11. Омлади. (Б)
12. Борац

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

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

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

1
1
1
2
5
4
4
4
4
6
6
10

46:14
39:10
23:7
24:17
20:22
25:20
17:17
19:22
19:18
12:25
18:26
7:71

25
25
21
18
13
12
12
12
11
10
7
0

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Ноћај: Ноћај – Змај 2:6;
Кузмин: Граничар – Трговачки
0:2; Сремска Рача: Срем (СР)
– Планинац 2:0; Велики Радин
ци: Борац (ВР) – Слобода 0:2;
Лежимир: Полетарац – Слога
2:3; Раденковић: Борац (Ра) –
Срем (СМ) 6:4.
01. Слога
02. Трговачки
03. Срем (СР)
04. Граничар
05. Планинац
06. Слобода
07. Борац (Ра)
08. Змај
09. Борац (ВР)
10. Срем (СМ)
11. Полетарац
12. Ноћај

10 9 1 0 39:9 28
10 7 2 1 25:10 23
10 7 0 3 28:16 21
10 5 1 4 14:12 16
10 4 3 3 25:16 15
10 5 0 5 16:15 15
10 4 2 4 23:29 14
10 3 3 4 26:24 12
10 3 1 6 20:33 10
10 1 4 5 20:32 7
10 1 3 6 18:27 6
10 1 0 9 14:45 3

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

13 10 1 2 24:7 31
13 9 2 2 19:5 29
13 8 4 1 26:7 28
13 7 5 1 14:5 26
13 5 6 2 20:11 21
13 5 6 2 15:11 21
13 6 2 5 12:15 20
13 5 2 6 17:18 17
13 4 4 5 11:15 16
13 4 3 6 14:14 15
13 4 3 6 8:12 15
13 4 1 8 13:23 13
13 2 6 5 10:18 12
13 2 5 6 9:12 11
13 0 5 8 5:23 5
13 0 3 10 4:25 3

МОЛ СРЕМ
Бешеново: БСК – Младост
2:0; Жарковац: Напредак –
Слога (Ч) 3:1; Вишњићево: Хај
дук – Доњи Срем 2015 1:1; Кру
шедол: Крушедол – Слога (В)
1:0; Бикић До: ОФК Бикић –
Граничар 4:1; Рума: Фрушка
Гора – Зека Буљубаша 1:0;
Огар: Шумар – Фрушкогорац
4:0; Кукујевци: Обилић 1993 –
Митрос 0:2.
01. Д. Срем
02. Крушедол
03. ОФК Бикић
04. Хајдук
05. Обилић
06. Шумар
07. БСК
08. Слога (В)
09. Напредак
10. Гранич.
11. Ф. Гора
12. Митрос
13. З. Буљуб.
14. Фрушког.
15. Слога (Ч)
16. Младост

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
7
6
6
6
5
4
5
5
5
5
2
1
1
0

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

0
3
2
2
3
4
4
2
4
5
5
6
8
8
9
10

33:8
23:7
23:8
21:9
16:10
15:10
20:11
18:10
17:13
18:14
16:13
18:23
11:23
6:45
14:33
4:36

29
24
23
21
20
19
17
17
17
16
16
15
7
5
4
1

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
9
9
7
6
4
6
5
5
4
4
3
3
3
3
1
1

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

0
2
2
3
4
4
1
7
6
7
6
7
6
6
7
8
9
9

19:1
26:13
31:11
15:6
13:9
16:8
11:6
14:21
13:15
16:18
12:18
10:17
13:15
14:20
14:22
12:16
10:23
6:26

35
31
29
28
23
21
20
18
17
16
15
14
13
13
12
11
6
6

СРЕМСКА ЛИГА
Доњи Петровц и: Доњи
Петровци – Борац (М) 3:2;
Витојевци: Партизан – Грани
чар 7:0; Инђија: Железничар –
ПСК 1:1; Врдник: Рудар – Сло
бода 0:1; Купиново: Купиново
– Словен 0:1; Нови Карловци:
Полет – Љуково 0:0; Голубин
ци: Јадран – Напредак 4:2;
Салаш Ноћајски: Будућност –
Борац (К) 4:1.
01. Слобода
02. Партизан
03. Железн.
04. Јадран
05. ПСК
06. Д. Петров.
07. Будућност
08. Рудар
09. Љуково
10. Полет
11. Словен
12. Борац (К)
13. Гранич.
14. Напредак
15. Борац (М)
16. Купиново

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
7
8
8
6
5
4
4
3
3
3
3
3
2
1

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

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

21:9
37:8
24:3
24:11
21:13
21:23
28:17
14:13
15:16
14:18
5:14
17:23
16:39
18:28
14:21
5:38

28
25
25
25
25
18
16
16
15
11
11
10
10
9
6
3

OФЛ ПЕЋИНЦИ

Крчедин: Фрушкогорац –
Слога (М) 0:2; Нови Сланка
мен: Дунав – Слога (К) 2:1;
Јазак: Цар Урош – ЧСК 2:3;
Ириг: Раднички – Борац 5:1;
Планинац је био слободан.

Прхово: Младост 1935 –
Камени 1:2; Карловчић: Ловац
– Срем 2:3; Шимановци: Хај
дук 1932 – Словен прекид; Деч:
Сремац – ОФК Брестач 2:2;
Витез је био слободан.

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

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

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
5
4
4
3
3
1
2
1

1
3
3
1
2
1
3
0
0

1
0
1
3
3
4
4
6
7

14:5
19:6
18:9
20:13
19:14
13:14
10:21
7:24
10:24

19
18
15
13
11
10
6
6
3

ОФК Брес.
Сремац
Срем
Ловац
Камени
Хајдук
Младост
Словен
Витез

8
6
7
7
7
7
6
7
7

6
5
5
3
3
2
1
1
1

1
1
1
1
0
0
2
2
0

1
0
1
3
4
5
3
4
6

32:12
18:5
20:9
21:12
17:23
9:20
13:15
12:18
6:34

19
16
16
10
9
6
5
5
3

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

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

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

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

2
2
3
3
2
2
5
5
3
5
4
5
6
8
10

12:8
16:5
19:13
20:12
15:8
10:7
17:12
17:9
13:10
17:14
11:12
16:17
6:14
7:30
2:27

22
21
21
19
19
18
16
15
15
13
12
11
10
7
0

ОФЛ РУМА – ИРИГ
Стејановци: Борац – Полет
6:0; Шатринци: 27.Октобар –
Војводина 2:4; Грабовци: Гра
ничар – Хртковци 1:2; Платиче
во: Јединство (Пл) – Фрушкого
рац 3:0; Добринци: Сремац –
Јединство (Ру) 0:0; Јединство
(К) је слободно.
01. Сремац
8
02. Фрушког.
9
03. Борац
10
04. Хртковци
9
05. Јединс. (Пл) 8
06. Јединс. (Ру) 8
07. Војводина
9
08. Полет
9
09. Гранич.
9
10. 27.Октобар
8
11. Јединс. (К)
9

7
6
6
5
4
3
4
2
2
2
0

1
2
0
1
2
5
1
2
0
0
0

0
1
4
3
2
0
4
5
7
6
9

25:5
23:12
31:17
17:15
20:10
11:5
21:16
10:23
11:16
11:27
7:41

22
20
18
16
14
14
13
8
6
6
0

ФИТНЕС

Медаље за
Топ форму
На Првенству Србије у
фитнесу за млађе катего
рије у Чачку, чланови Фит
нес клуба Топ форма из
Шимановаца (25 такмича
ра), освојили су укупно 12
медаља: по четири злат
не, сребрне и бронзане
медаље. Најбољи у сво
јим категоријама су били:
Лина Вучинић (до седам
година), Исидора Савић
(до девет година), Дуња
Радосављевић (до 12
година) и Стефан Добро
долац (дечаци), који су
уједно и прваци државе.
Поред освајача медаља, у
топ шест ФК Топ форма
имала је: по четири четвр
та и пета места и два
шеста.

