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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМГАС“,
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[idska op{tina
veliko gradili{te

Трг Војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица
Телефони: 022/610-069, 624-657, 621-065
Факс: 022/610-070

Dečiji pedijatrijski pregledi 1000 din.
Laser operacije 20% popusta
Estetska medicina 10% popusta i
besplatan prvi pregled
SAMO U POLIKLINICI
LASERMEDIC

Дежурна служба: 064/8894-580
Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

E-mail: office@sremgas.rs

www.sremgas.rs

SREMSKA MITROVICA:
Aktuelne informacije iz Srema na portalu M novine

U vinu je istina

www.m-novine.com

„BAJI]EVA“ [KOLA KAO MITROVA^KI SIVI DOM:

Klevete, optu`be i zloupotreba dece?

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

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022

П

од покровитељством Града
Сремска Митровица, а у орга
низацији митровачке Туристич
ке организације, Агенције за рурални
развоја, Центра за културу „Сирмију
март“ и Удружења винара и виногра
дара Срем - Фрушка гора, прошле
суботе, 1. јула одржан је први Фести
вал хране и вина „Вински парк“.
Градски парк у Сремској Митровици
је за ту прилику претворен у Вински
парк, на којем је 30 винарија из Срби
је изложило своја вина. Посетиоци су
били у прилици да дегустирају преко
150 различитих вина, као и да уживају
у гастрономској понуди Срема.
Фестивал хране и вина отворио је

novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs

У вину је истина

министар пољопривреде, шумарства
и водопривреде Бранислав Недимо
вић и том приликом поручио да ће
министарство својим мерама подр
жати произвођаче који желе да своје
производе продају на лицу места, на
пољопривредном газдинству.
- Желимо да створимо такве закон
ске предуслове где произвођачи могу
своје производе да продају на лицу
места, наравно поштујући критеријуме
безбедности хране - рекао је министар
Недимовић.
Он је најавио да ће у наредних неко
лико месеци министарство направити
концепт да свако домаћинство, свако
газдинство може да се региструје и
изнесе своје производе, било да је реч
о сиру, прерађевинама од меса, вину
или другим производима.
- То је један од начина да се развија
свако место у Србији и свако село. На

тај начин се не праве велики трошко
ви за транспорт робе. Ми ћемо дати
новац из буџета Републике Србије, 50
одсто за опрему која им је неопход
на да би се бавили тим послом, како
за оне који се баве прерадом млека,
прерадом меса или прерадом грожђа.
За девастирана подручја издвајаће се
и више новца, 65 одсто повраћаја истакао је министар.
Недимовић је изјавио и да ће држа
ва помоћи винарима, којима су потреб
не винске собе, јер су то места где се
свуда у свету прода највећа количина
вина, да те просторе адаптирају како
би могли да праве и на лицу места
продају робу са минималним трошко
вима, правећи додатну вредност на
финалном производу.
Рамази Инаишвили, сувласник је
винарије из Шишатовца, која је један
од суорганизатора овог фестивала.

Он наводи да манифестација има за
циљ да пробуди винску културу у Сре
му.
Власник винарије из Баноштара
и потпредседик Удружења винара и
винограда Срем - Фрушка гора Гордан
Башић каже да су са задовољством
подржали прву манифестацију овог
типа у Сремској Митровици.
- Одушевљен сам Винским парком
и волео бих да сваки град има овакву
манифестацију не би ли ширили причу
о вину, о спајању вина и хране – изја
вио је Башић.
Сви они који су посетили Вински
парк свакако се нису покајали. Пријат
но суботње вече провели су дегусти
рајући сремска вина и специјалитете,
уз музику триа „Про Арте“ и женског
тамбурашког састава „Ла Банда“.
Б. Селаковић
Фото: Ж. Петрас
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Школа на злом гласу

К

ао неко ко је проводио школске године у Основној
школи „Слободан Бајић Паја“, веома ме занима оно
што се у последњих годину и по и више дана дешава
у овој установи. Какви то људи седе тамо и образују нам,
односно васпитавају децу у годинама када се формирају
као личности? Да ли о ономе што се дешава у Школи
треба да сазнамо само из медија који извештавају о
дисциплинским поступцима, кривичним пријавама,
полицијским саслушањима, из саопштења Тужилаштва и
тако даље? Има ли ичега у тој школи осим насиља,
приватних сукоба, подметања и какве везе с тим имају
грађани Сремске Митровице? Је ли то огледало
директорке школе и учитељ(иц)а, или би оно требало да
буде одраз радних резултата на пољу образовања, због
чега ваљда школа и постоји.
Последње што на лош глас поново доводи „Бајићеву“
школу јесте екскурзија ђака четвртих разреда, након које
је поново у први медијски план избио учитељ Мате Жарко,
човек којим су се медији бавили последњих годину и по
дана, јер је незаконито суспендован након свађе са
директорком Анкицом Јевтић. Таман је Мате враћен на
посао, уз обавезу да му Школа исплати одштету од преко
милион динара, а напади на њега су почели након
поменуте екскурзије, која је одржана 10. јуна. На тој
екскурзији, како је објављено у медијима, дошло је до
немилог инцидента, па се учитељу Матеу Жарку ставља
на душу да је „физички и психички“ малтретирао ђаке из
разреда који није његов. По тој основи у Полицијској
управи су прикупљене изјаве, како „малтретираних“ ђака,
тако и учитеља и сада је на потезу Тужилаштво које
одлучује о евентуалном подизању тужбе.
Међутим, нестрпљиви медији, већ су разгласили линч
против учитеља, не чекајући да се остави надлежним
органима да утврде шта је истина и има ли ту елемената
учитељеве кривице. Да би ствар била зачињена, у први
план је истакнуто да је Мате Жарко „декларисани Хрват“,
што је ваљда требало да распали ниске страсти. Елем,

још није ни сачекано да се ствари изнете у Полицији
размотре у Тужилаштву, а већ је подигнута и
дисциплинска пријава против учитеља. И то са
иницијалима имена која се нису ни појавила ради давања
изјаве у Полицији. Што је још најсмешније, направљена је
цела збрка, у којој неколико клинаца тврди да их је
учитељ тукао, завртао им уши и псовао, док највећа
већина ђака тврди да није било никаквих проблема.
Занимљиво је да је и мањина која оптужује учитеља и
већина која га брани, била истог дана, на истој екскурзији,
у истом аутобусу. Ако неки виде оно што већина не види,
да ли то испада да је по среди нечија измишљотина?
Учитељ Мате Жарко тврди да је оклеветан, јер
директорка не може да му опрости што је изгубила спор
на суду против њега и Школа мора да плати милионски
трошак. Директорка Анкица Јевтић одбија да одговара на
питања М новина у вези са овим случајем. Зато је добро
да се читава ова ујдурма рашчисти што пре. Не само за
учитеља Матеа Жарка, који је под суспензијом, већ и због
целе Школе.
акав год буде исход, зар је примерено да се о једној
основној школи чује само на таблоидним медијима и
то у контексту нечег најгорег што у школама може да
се деси? Где је ту одговорност директорке, која се већ
дуже време бави аферама, уместо нечим примеренијим.
Па и ако има неких проблема, зар је школа кућа Великог
Брата, да сво време буде осветљена медијским светлима
у најнегативнијем смислу? Зар те ствари не треба
решавати мало тише, унутар Школе, без довођења деце у
медијску жижу? Овако, на шта ће нам изаћи та деца кад
изађу из школе?
Посебна је прича, шта ће бити када се изјаве ђака
укрсте на суду, или дисциплинском процесу? Шта ако се
испостави да су нека деца, под притиском, лагала? Ко ће
бити крив ако се испостави да трујемо невину дечју душу
присиљавањем и лажима? Ко ће бити крив што се једна,
некада добра школа, нашла на злом гласу?

К
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СРАМОТА У „БАЈИЋЕВОЈ“ ШКОЛИ:
Је ли било злоупотребе деце ради
клеветања учитеља Матеа Жарка?
Оно што је
најидиотскије у
свему овоме јесте и
формулација да се
читаво то
„непочинство“
учитеља кога неки
медији представљају
малтене као некога ко
асоцира на „усташу“,
дешава на путу
од Манђелоса до
Сремске Митровице.
Биће занимљиво
пратити ову
дисциплинску
шараду, а нарочито
шта ће том приликом
рећи они који се
наводе, а да нису ни
били у аутобусу.
Као на пример
туристички водич који
је аутобус напустио
још у Новом Саду

Т

екст који следи фрапирао је чак
и оне који су га само
прекуцавали, мада претходно
нису били упознати са ситуацијом у
Основној школи „Слободан Бајић
Паја“. Део текста који објављујемо,
налази се у школском документу под
називом Закључак о покретању
кривичног поступка, деловодни број
157 од 23. 06. 2017. године, који носи
потпис директорке Школе Анкице
Јевтић. У њему се између осталог
наводи:

П

остоји основана сумња да је
именовани Мате Жарко,
одељенски старешина трећег
одељења четвртог разреда, дана
10.6.2017. године при повратку са
екскурзије ученика четвртог разреда,
у аутобусу, у вечерњим сатима, на
релацији Манђелос – Сремска
Митровица, својим понашањем према
ученицима другог одељења
четвртог разреда чији одељенски

старешина је учитељица Светлане
Грујичић, учинио повреду забране из
члана 45. став 5. и став 6. закона. –
Извршио физичко насиље, физичко
кажњавање ученика тако што је
ученицу М.М. и ученика Д. К. учитељ
почупао за косу, ученика Ј.Ј. ухватио
за мајицу и гурнуо на под да купи
флипс са пода, при чему га је
шутнуо, полио га водом, истресао му
флашицу воде „за врат“, ученика Ј.М.
је учитељ ударио, ученика Ф.П. је
ударио по глави, измрвио смоки по
глави и захтевао да га ученик покупи,
ученика Д.П. је учитељ ухватио за
вилицу и гурнуо, ученика Ј.Р. гурнуо у
груди да седне на место, ученицу
Н.С. је почупао за кике и рекао да јој
је мама крава и
- Психичко насиље, угрожавања
достојанства личности и
достојанства ученика над ученицима
наведеног одељења, ученици Н.И. је
учитељ рекао да угаси телефон јер
је иначе ружна, ученицима В.Њ, Ђ.Т,

НЕ ЖЕЛИ ДА ГОВОРИ ЗА М НОВИНЕ: Директорка Анкица Јевтић

Хроника ненајављеног обрачуна

К

ако је већ познато, екскурзија, једнодневна, у Суботи
цу и Палић, одржана је 10. јуна ове године, што је
иначе пракса годинама уназад. Међутим, овај пут као
да је ђаво дошао по своје. Прво се каснило у самом пола
ску, а затим је ствар доживела тензију по повратку. Тачни
је, пошто је туристички водич напустио групу, изашавши у
Новом Саду, остављајући пун спратни аутобус деце само
са возачем, који као да је овде имао обуку у вожњи. Наи
ме, како се може видети из изјава, граја је почела када је
аутобус, вртећи се у кругу, по трећи пут прошао поред
бомбардоване зграде Радио телевизије Војводине на
Мишелуку. Да ли из страха, или у шали, неки ђаци су
повикали да су можда киднаповани, на то су друга деца
почела да плачу и дигла се неописива граја. Мате Жарко

је прекорио возача због понашања, због чега је дошло до
вербалне расправе, да би затим деци било речено да
свако седне на своје место, додуше вероватно и са изве
сном строгошћу, јер зна се каква деца умеју да буду кад
се „узлуде“.
Након тог инцидента са возачем, аутобус креће пут
Сремске Митровице. Мислило се да је све у реду. Али,
ствар је кулминирала тек касније, када су сви сишли у
Сремској Митровици.
Почела је исфорсирана тарапана, због малтретирања
деце, изазвана од стране неколицине родитеља који су
заједно са директорком Анкицом Јевтић сачекали аутобус
са децом у школском дворишту.
Тачније, галама је почела пошто је већина деце, роди
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„МОНСТРУМ“ ИЗ АУТОБУСА ИЛИ ОКЛЕВЕТАНИ УЧИТЕЉ: Мате Жарко

Д.Р. као и ученику Д.К. је рекао да су
бандити, а ученику Ф.П. је рекао
„Седи стоко једна“, ученици А.Х. није
дозволио да се јави на телефонски
позив мајке, а свим ученицима да су
говеда и да плачу јер су пичке,
претио им да ће им откинути главе
и да ништа нису научили, да су сви
нуле. Ученице Т.Ц, Д.Ј. и Н.М је назвао
црном тројком и црним циганкама.
Није дозвољавао ученицима да позову
учитељицу Светлану Грујичић да је
питају да иду у тоалет, већ је рекао
„Имате учитељицу па пишајте и
серите њој у крило“, а учитељицу
Светлану Грујичић је вређао пред
свим ученицима изговарајући да је
крава. Такође ученица Д.Ј. је изјавила
да је доживела шок, када је учитељ
поменуо некакву бритву од чега се
много уплашила, а ученици другог

одељења четвртог разреда чији
одељенски старешина је учитељица
Светлана Грујичић, а који су били
изложени насиљу били су уплашени,
уплакани и да су се плашили да дођу у
школу због учитеља Матеа Жарка.
У складу са наведеним постоји
основана сумња да је запослени
учинио повреду забране из члана 45.
Закона, што се може утврдити на
основу следећих доказа:
1. Изјаве родитеља ученика које су
предате директору школе на
родитељском састанку одржаном
13.06.2017. године, а заведене у
деловодник 16.06.2017. године, и то:
Мануеле и Ненада Павлића,
родитељи ученика Ф.П. дел. бр.
143/1; Љубинке Ходак, родитеља
ученице А.Х. дел. бр. 143/2, Наташе

теља и учитеља, односно учитељица, већ отишла својим
кућама. У међувремену је наводно ту стигла и полиција,
тако да је драмски заплет био комплетиран. После овога
ствар је морала завршити у Полицијској управи, како би
се узеле све релевантне изјаве, односно како би се саку
пио материјал који ће бити прослеђен Тужилаштву.
Међутим овде постоји један помало чудан моменат. Ако
је учитељ Мате Жарко малтретирао ђаке на екскурзији у
аутобусу, зашто се чекало тако дуго да се зове полиција?
Шта је ту радио вођа пута, учитељица Славица Радевић?
Шта је радила учитељица Светлана Грујичић, чија су деца
наводно била малтретирана? Шта су радили други? Коле
ге, возач аутобуса?
Што је још најчудније, нико од ученика из разреда
Матеа Жарка се није жалио на понашање учитеља. У
изјавама које су дали родитељи из његовог разреда, нема
ни речи замерке на било какву непријатност на екскурзији.
Жале се само ученици (њих шесторо наводно) и њихови

Цингели, родитеља ученика Н.Ц. дел.
бр. 143/3; Милијане Илић, мајке Н.И.
дел. бр. 143/4; Јасне Симовић, баке
ученице М.С. бр. 143/5, Александре
Јукић, мајке Д.Ј. бр 143/6; Зорке
Бјелонић, мајке Т.Б. бр. 143/7; Верице
Дринић, мајке ученице К.Д. бр. 143/8;
Јанка Јанковића, оца ученика Ј.Ј. бр.
143/9; Оливере Миладиновић, мајке
ученице М.М. бр. 143/10; Станар
Горана, оца Н.С. бр. 143/11; Данијеле
Раткелић, мајке ученика Ј.Р. бр.
143/12; и Биљане Петковић, мајке
ученика Д.П. бр. 143/13;
2. Изјава Учитељице Славице
Радевић која је била вођа пута на
екскурзији ученика четвртог разреда,
бр. 138 од 16.06.2017. године;
3. Изјава Татјане Берисављевић

родитељи из разреда који води учитељица Светлана Гру
јичић. Истовремено, нико не објашњава где је све време
била та учитељица, ако није била са својом децом на
екскурзији? А управо је учитељица Светлана Грујичић
дала замах целој овој причи. Зашто није била са својим
разредом и спречила (ако је већ тако било) наводно
насилничко понашање учитеља Матеа Жарка? То су пита
ња на која ће Светлана Грујичић морати да одговори ако
дође до Суда, јер се у овој атмосфери линча опет заме
њују тезе.
Пар дана након екскурзије, приликом прославе мале
матуре, два ученика из разреда учитељице Светлане Гру
јичић дошла су код учитеља Матеа Жарка да им се потпи
ше на мајици. Да ли би то урадила деца чије је другове из
разреда тукао Мате Жарко?
Деца из његовог разреда поклонила су му, као драгом
учитељу, ручни часовник. Много пажње и поклона за неког
ко „вербално и физички“ малтретира ђаке?
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учитељице ученика четвртог
разреда из Манђелоса, бр. 137 од
16.06.2017. године;
4. Изјава Аце Лукића водича агенције
Гранд турс из Новог Сада, бр. 141 од
16.06.2017. године;
5. Изјава Гавриловић Ђорђа, возача
аутобуса којим су ученици путовали
на екскурзију, бр. 142 од 16.06.2017.
године;
6. Службена белешка директора
школе од 16.06.2017. године;
7. Записник са родитељског
састанка трећег одељења четвртог
разреда који је одржан 13.06.2017.
године.

Т

ако пише у службеном документу
Школе. Просто је немогуће да
један човек може све то што му
се ставља на душу, да изведе за тако
кратко време у аутобусу који путује од
Манђелоса до Сремске Митровице,
како директорка Анкица Јевтић наводи
у документу – реакција је службеника
који је прекуцавао горе постављени
текст за М новине. Писцу ових редова
није успело да се отме сличном утиску
какав је имао гледајући својевремено
усташко оргијање у једном сличном
аутобусу и на сличној релацији. Није
ни чудо, јер после шовинистичког
медијског оргијања на рачун
суспендованог учитеља, који је иначе
„декларисани Хрват“ и призивања
линча (јер је по некима само мртав
Хрват у Србији добар Хрват?), тешко
нас ко може разуверити да је у питању
најгора врста напада на човека који
није у стању да се адекватно брани.
Тако дакле пише у Закључку, а истог
дана учитељу Матеу Жарку је уручено
и решење о привременом удаљењу са
посла.
Мате Жарко, који је изјаву по
пријави о наводном психичком и
физичком малтретирању ђака, већ дао
Полицији и чека шта ће о даљем
поступку одлучити Тужилаштво, сада
ће се наћи и на дисциплинском

поступку. И док је изјаву у Полицији
дало тек (како сазнају М новине)
неколицина ђака са својом
родитељима (незванично свега троје),
у дисциплинској пријави се наводи
читав низ иницијала ђака који су
доживели наводно малтретирање.
Учитељ Мате Жарко тврди да му је
све намештено од стране директорке
Анкице Јевтић и њених полтрона, јер
је Школа изгубила судски процес
против њега и сада мора да плати
одштету од преко миолиом динара:
- Екскурзија је одржана 10. јуна, а
седница Наставничког већа 22.
прошлог месеца. На тој седници, којој
је присуствовало око 80 одсто
чланова, поднети су извештаји о
екскурзији. Учитељица Славица
Радевић, иначе вођа пута, на тој
седници је изјавила да је екскурзија
обављена без икаквих проблема, с
тим што се, како пише у њеном
извештају, каснило и у поласку и у
повратку. Ја сам такође био на тој
седници и питао сам учитељицу
Славицу Радевић да ли је било
икаквих проблема, на шта је она
одговорила да није. Рекао сам мом
адвокату да тражи тај записник, али га
није добила. Нигде не пише у
записнику да су нека деца почела да
плачу у Новом Саду, јер су мислила да
су киднаповани, пошто је аутобус из
непознатог разлога ишао у круг,
обилазећи по трећи пут зграду
бомбардоване Телевизије. Не пише ни
да учитељица Светлана Грујичић, чији
се ђаци жале да су наводно били
малтретирани, уопште није била са
њима за време вожње. Након
извештаја директорица је рекла да
хоће да формира некакву комисију. Ја
не знам да ли је било икакве комисије
или не, али већ сутрадан 23. јуна сам
добио одлуку о суспензији. На основу
чега? Не знам, јер је све рађено мени
иза леђа и нико ме ништа није питао,
или од мене тражио изјаву – каже
учитељ.
Чак 8 (осам) ученика је наводно
физички малтретирано, плус 11

психички по решењу о суспензији. Што
је много, много је. И ниједно дете није
из разреда учитеља Матеа Жарка.
Шта се сад дешава? Шта ће морати да
утврди дисциплински, односно
евентуални судски поступак? Да ли
истину говоре они ученици које у свом
извештају наводи директорка Анкица
Јевтић (под условом да нису
злоупотребљени), или сви други који
кажу да није било никаквих
малтретирања. Ако је тачно да је у
Полицији (ради давања изјаве) било
само троје деце са својим
родитељима, откуд онда толика
несразмера између броја ђака који су
били у Полицији и оних које је
директорка Анкица Јевтић унела у свој
документ везан за суспензију.
Наравно, пуно је ако је било и макар
и једно заиста малтретирано дете.
Међутим, читава та тарапана и
пратећи садржаји отварају бројна
питања за оне којима је стало да
утврде целокупну истину.
но што је најидиотскије у свему
овоме јесте и формулација да
се читаво то „непочинство“
учитеља кога неки медији
представљају малтене као некога ко
асоцира на „усташу“, дешава на путу
од Манђелоса до Сремске Митровице.
Биће занимљиво пратити ову
дисциплинску шараду, а нарочито шта
ће том приликом рећи они који се
наводе, а да нису ни били у аутобусу.
Као на пример туристички водич који
је аутобус напустио још у Новом Саду.
Возачи кажу да треба десет минута
вожње од Манђелоса до Сремске
Митровице. Десет минута посла за
толико насиља; много посла и за мало
озбиљнијег усташу, а камо ли за
оклеветаног у виду учитеља.
Код кога су деца из разреда из ког је
он наводно пребијао њихове другове,
дошла да се им се учитељ Мате
Жарко потпише на мајице.
Директорка Школе Анкица Јевтић
није желела да разговара за М новине.
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АКЦИЈА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ШИДУ

Буди хуман, буди хранитељ
У шидској
општини
тренутно
постоји 20
активних
хранитељских
породица
код којих је
смештено око
30 штићеника
Дејан Логарушић, Мирјана Мавик и Гордана Курбалија

Ц

ентар
за
социјални
рад у Шиду, покренуо
је акцију под називом
„Буди хуман, буди храни
тељ“. Према речима директо
ра Центра за социјални рад
у Шиду Дејана Логарушића,
жеља запослених у овој уста
нови социјалне заштите је да
се људи анимирају како би
постали хранитељи. У шид
ској општини тренутно посто
ји 20 активних хранитељских
породица код којих је сме
штено око 30 штићеника, а
за чега хранитељи добијају
адекватну накнаду. Храни
тељство представља меру
заштите деце без адекватног
родитељског старања, која
пружа потребну стабилност
и сигурност, као и неопходне
услове за задовољење раз
војних и узрасних потреба
детета. Да би се засновало
хранитељство, неопходно је
обавити обраду хранитеља
од стране чланова стручног
тима Центра за социјални
рад, а ако се она успешно
оконча, врши се обука потен
цијалних хранитеља при
покрајинском центру за поро
дични смештај у Новом Саду.
Све потребне информације
за све оне који су мотивисани
да буду хранитељи, заинте
ресовани могу добити у Цен
тру за социјални рад у Шиду,
као и документацију како би
прешли на обраду потенци
јалних породица.
- Као прво желим да кажем
да наш Центар за социјални
рад има веома добра досада
шња искуства са понашањем,
односно обављањем храни
тељске улоге наших храни

тељских породица. Међутим,
током времена дошло је до
тога да број хранитеља из
одређених разлога није више
у могућности да се бави тим,
тако да наш Центар предузи
ма активности како би аними
рао наше суграђане, како би
тиме повећао број породица
које би се бавиле хранитељ
ском. Хранитељство има тај
материјални аспект и онај
ко заснива хранитељство
он заснива и радни однос,
прима одговарајућу месеч
ну накнаду, а и свако дете

вања сродника деце - истиче
дипломирани социјални рад
ник Гордана Курбалија.
Позитивна искуства у хра
нитељству, са нама је поде
лила породица Мравик из
Шида. Пре 10 година, у свој
дом, довели су тада шестого
дишњу девојчицу. Како кажу,
пружили су јој све неопход
не услове за живот, адеква
тан смештај, али и љубав
и топлину, каква треба да
постоји у једном породичном
дому.
- Могу рећи да су моја иску

Позитивна искуства у хранитељ
ству, са нама је поделила породи
ца Мравик из Шида. Пре 10 година,
у свој дом, довели су тада шестого
дишњу девојчицу. Како кажу, пру
жили су јој све неопходне услове
за живот, адекватан смештај, али
и љубав и топлину, каква треба да
постоји у једном породичном дому
које се налази на хранитељ
ству прима месечну накнаду,
како би хранитељ задовољио
потребу за храном, одећом,
обућом, потребама за школо
вање, за стамбено-хигијен
ске услове и осталим потре
бама
током
реализације
хранитељства. Код нас тако
ђе има доста деце и на срод
ничком хранитељству и таква
наша досадашња пракса је
показала да се и сродничко
хранитељство показало као
веома добар начин збриња

ства у хранитељству јако
позитивна и по питању дете
та, али и по питању сарадње
са Центром за социјални рад
у Шиду. Хранитељство је у
једну руку посао, али када су
емоције укључене онда то не
бих могла назвати послом. То
је уједно и брига и одговор
ност за дете. Углавном су
деца која дођу у хранитељ
ске породице, она деца која
нису имала своју породицу,
која су запуштена по сва
ком питању. Наша девојчи

ца је када је дошла код нас,
редовно кренула у вртић,
затим школу, али јој је било
здравље нарушено, тако да
смо је одмах после неколи
ко месеци морали одвести на
операцију крајника, а затим и
на операцију очију. Међутим,
могу да кажем да нам се сва
та брига и пажња многостру
ко исплатила, јер сваки њен
успех, осмех, свака њена
петица, био је велика радост
и тај осећај се не може описа
ти. Након њеног 18. рођенда
на, не знам шта се законски
дешава, али могу да кажем
да је она наша и ми уопште о
томе не размишљамо, а тако
се и она осећа. Са њом сам
провела много више времена
него са својом децом, с обзи
ром на то да сам док су моја
деца била мала, радила.
Њој је заиста била потребна
пажња, а она то данас и те
како зна да цени - каже Мир
јана Мравик.
скуства породице Мра
вик из Шида, нису
једина. Оваквих поро
дица има још, а из Центра
за социјални рад се нада
ју, да ће након ове акције,
бити још више. Оних поро
дица, који су спремни деци
без адекватног родитељског
старања пружити потребну
стабилност и сигурност, као
и услове за задовољење
развојних и узрасних потре
ба детета. Поред адекватне
награде за њихов труд, такве
породице биће награђене и
великом захвалношћу деце,
што потврђује пример приче
породице Мравик из Шида.
М. Н.
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ПОСЕТА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ДИРЕКТОРА УПРАВЕ
ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ШИДСКОЈ ОПШТИНИ

Шид постаје велико градилиште

Проширен мост на каналу Шаркудин у Вишњићеву

П

окрајински секретар за пољо
прив ред у, водоп рив ред у и
шумарство Вук Радојевић и
директор Управе за капитална улага
ња Недељко Ковачевић, посетили су
27. јуна општину Шид. Након обила
ска компаније Викториа оил, састали
су се са представницима локалне
самоуправе, након чега су обишли
реконструисан мост на каналу Шарку
дин у Вишњићеву, индустријску зону у
Адашевцима, као и радове на изград
њи водоводне мреже у Соту. Ове про
јекте финансирали су Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водо
привреду и шумарство, у сарадњи са
Управом за капитална улагања и
Општином Шид.
- Због ширине и локације која се
налази на кривини на локалном путу
Моровић - Вишњићево, било је неоп
ходно превазићи ту црну саобраћајну
тачку где су се нажалост дешавале
саобраћајне несреће са тешким
последицама. Покрајински секретари
јат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, ЈП Воде Војводине и
Општина Шид су се усагласили да је
неопходно издвојити финансијска
средства и реконструисати тај мост. С
обзиром на то да се мост налази пре
ко канала Шаркудин, који је у надле
жности ЈП Воде Војводине, Секрета
ријат је дао сагласност да се из годи
шњег програма пословања ЈП Воде
Војводине из буџетског фонда за

За Вишњићево
изградња моста на
каналу Шаркудин је од
великог значаја. А што
се тиче Сота, сама
чињеница да неко у
21. веку нема воду,
довољно говори.
Садашња Покрајинска
влада је урадила све
и потрудила се да
стави акценат на
Шид и на места која
до сада ништа нису
добијала, рекао је
председник Општине
Шид Предраг Вуковић

водопривреду средства определе за
овај пројекат. Прва вредност је била
око 5,5 милиона динара. Међутим
можемо закључити да је уз уштеду
окончана ситуац
 ија и пројекат је завр
шен за 4,5 милион
 а динара, чиме је
омогућено проширење моста са чети
ри на 6,5 метара, што је значајно за
све оне који пролазе тим путем. Задо
вољство ми је што смо се заједнички
окупили око једног битног пројекта,
нашли неопходна средства и решили
нешто што је десетинама година
мучило мештане пре свега Вишњиће
ва и Моровића - истакао је Вук Радо
јевић.
Приликом обиласка шидске општи
не, гости из Покрајинске владе посе
тили су и индустријску зону, један од
капиталних пројек ата у шидској
општини.
- Оно са чиме покрајински секрета
ријат учествује у уређењу индустриј
ске зоне јесу значајна финансијска
средства која смо заједнички опреде
лили са Општином Шид, јер су они то
препознали као свој приоритет.
Издвојена су средства за уређење
каналске мреже која се простире у
индустријској зони и то је наш допри
нос у њеној изградњи. У овој 2017.
години заједнички са Општином Шид
финансирамо са око 36 милиона
динара уређење некатегорисаних
атарских путева и уређење каналске
мреже у функцији одводњавања.
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Водовод у Соту
Пројектована вредност изградње
водоводне мреже у Соту најпре је
била предвиђена на око 36 милиона
динара без ПДВ-а. У поступку јавне
набавке изабран је најбољи понуђач
са укупном вредношћу уговора од око
16,5 милиона динара, са чиме је
остварена значајна уштеда.
- Свакако да је било неопходно омо
гућити мештанима Сота воду у 21.
веку. Нажалост нико се тиме није
бавио у претходном дужем времен
ском периоду. Уз подршку покрајин
ског секретаријата за водопривреду и
Управе за капитална улагања, где смо
издвојили по 50 одсто финансијских
средстава неопходних за реализацију,
радови су почели. Радови теку изузет
но добро. 8.000 метара водоводне
мреже је већ положено и очекујемо да
до 1. септембра буде омогућен при
кључак свима онима који буду желели
прикључак на водоводну мрежу у
Соту - истакао је покрајински секретар
Вук Радојевић.
Такође желео бих да напоменем да су
пољопривредници у шидској општини
претходних годину дана, за време
рада нове Покрајинске владе, оства
рили право на субвенције у висини од
преко 60 милион
 а динара. Желим да
им честитам, јер су они највише сред
става искористили за подизање про
тивградних мрежа. На основу свега
урађеног, могу да истакнем и уједно
похвалим, једну проактивну улогу
Општине Шид уз подршку Покрајин
ске владе и покрајинског секретара за
водопривреду - рекао је Радојевић.
Управа за капитална улагања зајед
нички је са Покрајинским секретарија
том за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, финансирала пројекат
водоводне мреже у Соту, за чега је
укупно опредељено 19 милион
 а дина
ра.
- Надам се да ћемо заједнички и за
остала места у шидској општини,
Привиној Глави и Бикић Долу, успети
да обезбедимо средства за изградњу
водовода. У договору са представни
ци Општине Шид сагледаћемо који су
то приоритети и колико је средстава
потребно како бисмо успели ако не
ове онда следеће године, да станов
ницима и тих места омогућимо да
добију воду у својим домаћинствима.
Што се тиче осталих пројеката које је
финансирала Управа за капитална
улагања, то је приступ ка саобраћај
ницама за индустријску зону у вред
ности од 16 милиона динара, што је
прва фаза радова на индустријској
зони. Планирамо око 16. јула одабир
извођача и надамо се да ће се изво
ђач одабрати одмах и да ће радови
почети у најкраћем могућем року.
Такође смо финансирали и део про
јекта адаптације Културно образовног

Изградња водоводне мреже у Соту

Уз подршку
покрајинског
секретаријата
за водопривреду и
Управе за капитална
улагања, где смо
издвојили по 50
одсто финансијских
средстава неопходних
за реализацију почели
су радови у Соту.
Радови теку
добро, 8.000
метара водоводне
мреже је већ положено
и очекујемо да до
1. септембра буде
омогућен прикључак,
истакао је покрајински
секретар Вук
Радојевић

центра у Шиду, са око шест милиона
динара. Могу да кажем да је Општина
Шид једна од девет општина која у
претходном периоду није добила
никаква средства. Од када смо ми на
челу покрајинске администрације,
средства смо Општини Шид дали за
три пројекта у вредности од 40 мили
она динара и сигурно ћемо наставити
са опремањем индустријске зоне и
изградњом водовода, као и финанси
рањем свих осталих приоритетних
пројеката који су потребни шидској
општини - каже Недељко Ковачевић.
Председник Општине Шид Предраг
Вуковић, истакао је велики значај реа
лизације капиталних пројеката у шид
ској општини.
- Онај ко ради 15 сати дневно, мора
да да и свој резултат. За Вишњићево
изградња моста на каналу Шаркудин
је од великог значаја. А што се тиче
Сота, сама чињеница да неко у 21.
веку нема воду, довољно говори.
Садашња Покрајинска влада је ура
дила све и потрудила се да стави
акценат на Шид и на места која до
сада ништа нису добијала. Могу да
кажем да је наша општина у послед
њих годину дана од покрајинског
секретаријата за водопривреду доби
ла преко 80 милион
 а динара. За водо
вод у Соту, за набавку неколико хло
роген апарата за три села, за канал
ску мрежу, а нових 20 милиона дина
ра које смо добили за изградњу водо
вода биће искоришћена за те намене
у Привиној Глави и Бикић Долу. То су
капитални пројекти и инвестиције које
остају овом народу и нама свима и
мени преос
 таје само да се захвалим
Покрајинској влади на томе - рекао је
Вуковић.

М. Н.
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ТРИБИНА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: ЖИВОТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Архитектонске
препреке као
изазов
Оборене су
мање више
архитектонске
баријере, али
нажалост
особама са
отежаним
кретањем
и даље је
недоступан
приступ
згради ПИО
фонда и
Републичког
фонда за
здравствено
осигурање
у Сремској
Митровици

Б

ез обзира на који
начин „корачамо“, уз
помоћ колица, ходалице, штапа, самостално,
наш први корак према лепшој и ведријој слици нас
самих зависи од тога колико смо спремни да сагледамо без страха наша ограничења и учинимо бар један
корак да нам буде боље,
порука је трибине „Учини
важан корак за себе“, која је
одржана прошлог четвртка,
29. јуна у митровачкој Градској кући.
Трибину је водила особа
са последицама церебралне парализе Јелена Радовић, тридесеттрогодишња
Новосађанка, која је причала о изазовима особа са
инвалидитетом.
- Уколико верујемо у себе,
можемо да победимо наше
препреке и да будемо мотивисани чак и за ствари које
нам се чине немогућим.
Циљ је да се мотивишу други да раде на себи, да живе
своје снове и да никада не
одустају од њих – поручила
је Јелена Радовић.
Она је нагласила да јој је
било тешко да се одлучи да
буде самостална и да буде
та која о себи и свом животу

доноси одлуке и има избор.
- Знам шта хоћу, свесна
сам којим путем желим
да идем. Своје препреке
видим као изазов. Битно
је да будемо самоиницијативни. Улога породице и
друштва јесте важна, али
верујем да све зависи пре
свега од нас. Само у главама постоје границе. Док се
возим у својим колицима,

помислим колико је мојих
другара који не осете свеж
ваздух осим када неко отвори прозор – рекла је окупљенима на трибини млада
Новосађанка.
Њена порука је:
- Верујем у своје кораке,
неважно је да ли су мали
или велики, важно је да не
стојимо на путу који нас
води напред.

Равноправни чланови
заједнице?!
Крсто Марковић, председник
Удру же ња
дис тро фи ча ра
Сремског округа каже да се
однос државе и друштва према инвалидима поправио, али
увек може да буде боље.
- Особе са инвалидитетом
нису више невидљиве, појављују се у друштву, и тако разбијају предрасуде о себи.
Жустрији смо, отворенији,
самосвеснији. Ситуација у
многим сремским општинама
битно се поправила на боље у
односу на неки период од
последњих десет година, али
је то још увек далеко од онога
што је потребно. Изузетно је
важно омогућити инвалидним
лицима да просто могу бити

Крсто Марковић
физички присутни на свим
оним местима на која долази и
сви други грађани, па тек онда
можемо говорити о њиховом
равноправном укључивању у
живот заједнице – наводи Марковић.
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АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
ЛОКАЛИТЕТА ГЛАЦ

Сремска
Митровица
град археологије
Ружица Гаруновић и Јелена Радовић

Трибину
у
Сремској
Митровици организовало
је Друштво за церебралну и дечју парализу Сремског округа. Друштво броји
90 чланова, од тога су 33
члана са територије Града
Сремска Митровица. Међутим, како истиче Ружица
Гаруновић,
председница
Друштва, то није реалан
број, постоји много више
особа са церебралном
парализом у Срему.
- Баријере када родитељи
не признају да им је дете
болесно су скоро непремостиве, док су све остале
баријере решиве. Све зависи од породице, онолико
колико су родитељи отворени за инвалидитет свог
детета, толико ће пре пронаћи помоћ – сматра Ружица Гаруновић, која истиче
да нису довољно видљиви,
мада све зависи од особе и
друштва.
- Због тога су ове трибине
веома значајне да се представимо. Битно је да особе са инвалидитетом знају
како могу да искористе све
своје капацитете, јер углавном нас третирају и полазе
од онога шта ми не можемо.
А ми можемо много тога.
Имамо креативне радионице на којима се моторичке способности развијају,
наши чланови воле дружење. Највећи проблем су
нам просторије и финансирање. Од Митросрема смо
у Улици Стари шор добили
простор без надокнаде, али
је он неуслован. Проблем
су нам и ортопедска помагала, јер она која добијамо
су доста неквалитетна и рок
на који се добијају је све
дужи – прича о проблемима
Ружица Гаруновић.
Захваљујући ангажовању

Друштва за церебралну и
дечју парализу Сремског
округа, у свим установама
постоје налепнице на којима пише да предност имају особе са инвалидитетом.
Оборене су мање више
архитектонске
баријере,
али нажалост особама са
отежаним кретањем и даље
је недоступан приступ згради ПИО фонда и Републичког фонда за здравствено осигурање у Сремској
Митровици.
О запошљавању особа
са инвалидитетом, Ружица
Гаруновић каже:
- Послодавци су јако мало
заинтересовани да запосле
особу са инвалидитетом.
Чешће ће платити пенале,
него да их запосле. Послодавци имају предрасуде,
али особе са инвалидитетом су најчешће одговорнији радници. Ми имамо доста
добре законе који се тичу
особа са инвалидитетом,
али немамо казнену политику и онда то остаје мртво
слово на папиру – истиче
Ружица Гаруновић.
За крај каже да је задовољна сарадњом са митровачком локалном самоуправом. Ове године су на
конкурсу добили 180.000
динара од Града, што свакако није довољно. Али
се не жале, кажу следеће
године ће бити боље.
Трибини је присуствовао
и начелник Градске управе
за социјалну и здравствену заштиту Војислав Мирнић, који је истакао да му
је важно да постоји добра
сарадња Градске управе и
невладиног сектора, као и
да му је драго што постоји добра сарадња између
невладиних организација.
Биљана Селаковић

Пројекат се реализује у оквиру сарад
ње Универзитета у Сиднеју, Археоло
шког института у Београду, Музеја Сре
ма и Завода за заштиту споменика Града
Сремска Митровица

З

аједничка аустралијско – српска истраживања античке виле на
локалитету Глац код Града
Сремска Митровица започела су прошле недеље.
У среду, 28. јуна у Сремску Митровицу стигли су
археолози и студенти из
Аустралије, тако да су почела заједничка истраживања
овог локалитета од изузетног значаја.
Пројекат Глац се реализује у оквиру сарадње Универзитета у Сиднеју, Археолошког института у Београду,
Музеја Срема и Завода за
заштиту споменика Града Сремска Митровица, уз
подршку Министарства културе и информисања, Амбасаде Аустралије у Београду,
Града Сремска Митровица и
предузећа „Митросрем“.
Истраживање локалитета ће трајати месец дана,
а циљ истраживања је да
се евидентирају видљиви
остаци грађевина и истраже
делови ради израде пројек-

та конзервације и очувања
архитектуре. Предвиђено је
да први део пројекта траје
пет година, у оквиру којег
ће учествовати стручњаци
из више држава, најпре из
Аустралије и Србије, али
такође из Велике Британије
и Немачке. У пројекту такође учествује неколико стручњака и студената из Града
Сремска Митровица.
Пројекат је финансијски
подржан од стране Министарства културе и информисања у износу од милион
и седамдесет хиљада динара и од стране Универзитета
у Сиднеју у износу од 25.000
евра.
Шеф археолошког тима је
професор Ричард Мајлс.
За Град Сремску Митровицу пројекат има велики
значај, с обзиром на то да
је у околини некадашњег
Сирмијума рођено десет
римских царева, а Сремска
Митровица ће у наредних
пет година бити град архелогије.
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АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Унапређење
сеоског туризма
Агенција за рурални развој Града
Сремска Митровица прошле недеље је
организовала тродневно студијско путова
ње у Словенију, Аустрију и Републику Срп
ску за власнике сеоских домаћинстава са
територије Града. Наиме, данас туристи
свој одмор и слободно време теже да про
веду далеко од градске гужве, у природном
окружењу, у мање стресним срединама.
Желе да упознају традицију, културу, етно
лошке посебности неког села, да пробају
стара, традицион
 ална јела, уз срдачан и
топао дочек домаћина. Стога и Агенција за
рурални развој велику пажњу посвећује
овом елементу руралне политике, који је
једнако битан као и пољопривреда, рурал
на инфраструктура или социјална полити
ка.
- Аустрија и Словенија су земље које су
нам прилично близу, а са националним
програмима развоја руралног туризма
почели су још пре више од четири децени
је. Сеоски туризам Аустрије, условно рече
но, угрожен је тиме што већина страних
туриста углавном посећује Салцбург или
Беч, врло атрактивне туристичке дестина
ције. Сеоски туризам јужне и југоис точне
Аустрије - Штајерска покрајина коју смо
имали прилике да посетимо, сличан је сео
ском туризму Словеније, јер су сличне и
географске одлике. Словенци су државним
мерама унапређења сеоског туризма кре
нули седамдесетих година прошлог века,
данас су од земаља бивше Југославије
највише напредовали у овој области, и
многи их пореде са Италијом и Францу
ском, који су лидери у овом домену – наво
ди директор Агенције за рурални развоја
Самарџић.
Представници сеоских домаћинстава
наводе да је доста идеја које могу да
„позајме“ и примене на својим туристичким
домаћинствима. Трошкове путовања сно
сила је Агенција за рурални развој, а део
трошкова су покрили и домаћини.

Радови у Улици Светог Саве

СИРМИЈУМ ПУТ

Летње одржавање путева

З

а летње одржавање путева на
територији Града Сремска Ми
тровица издвојено је 24 милион
а
динара, а извођач радова је Хидрогра
ђевинар. Прво се кренуло са радовима
у ужем центру града, а када се заврше
радови у самом граду, кренуће крпље
ње ударних рупа у селима.
- Сваку деон
 ицу коју кренемо да ра
димо, трудимо се да буде завршена у
току истог дана. Међутим, саобраћај
мора да се заустави како би се пут
урадио како треба. Једино што може
мо, јесте да сугеришемо суграђанима
да имају мало више стрпљења и тамо
где су радови и да успоре. Почели смо

да постављамо хоризонталну и верти
калну сигнализацију упоредо са радо
вима, исцртавање зебри, поправљање
оштећених знакова поред пута... Гле
дамо да прво урадимо центар града,
а после тога крећемо и на остале де
лове града. Кад се то заврши, ширимо
екипе и радимо остала села. Прво она
која су ближа Митровици, па онда на
редна – рекао је Мирослав Кесер, ди
ректор Сирмијум пута, предузећа које
врши надзор над овим радовима.
Рок за завршетак радова је два ме
сеца, а током тог периода радови ће
обухватити око 200 километара пута.
С. С.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Помоћ градским удружењима

КУЗМИН

Сусрет фолклора

У Дому културе у Кузмину 1. јула одржан
је први Сусрет фолклора у организацији
Културног центра Кузмин. Поред домаћи
на, публици су се представили и фолклор
ни ансамбли из Босута, Ердевика, Шида,
Вишњићева и Бачинаца. Удружење жена
„Дика“ из Кузмина за ову прилику умесило
је 1.000 крофни. На крају манифестације
уручене су захвалнице учесницима и они
ма који су помогли први Сусрет фолклора у
Кузмину.

У

наредних месец дана радиће се
поправка и реконструкција елек
тричних инсталација у простори
јама више удружења на територији
Града Сремска Митровица. Ове радо
ве извршиће приватна фирма која
иначе послује на територији Града
Сремска Митровица, па се директор
исте обратио фирми Градско станова
ње д.о.о. и изразио жељу да помогне.
Тим поводом је одржана конференција
за медије у среду, 28. јуна.
Радови ће обухватити градска удру

жења слепих и слабовидих, МНРО,
бубрежних болесника, дијабетичара и
особа са Дауновим синдромом и Шко
лу за основно и средње образовање
„Радивој Поповић“. Директор школе
ШОСО „Радивој Поповић“ Негован
Николић рекао је да им је свака помоћ
добро дошла, с обзиром на то да је
школа у доста лошем стању.
Средства која ће бити опредељена
за радове износиће између 150.000 и
200.000 динара.

С. С.

Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“ реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и омладину
Града Сремска Митровица. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ОДГОВОР „ВОЈВОДИНАШУМА“ ЗА КУПИНСКЕ СТОЧАРЕ:

За добру сарадњу потребно
је обострано разумевање

У

прошлом броју М новина,
писали смо о проблемима
сточара из Купинова са „Вој
водинашумама“.
Подсетимо, прво су, према тврд
њама сточара из Купинова, „Војво
динашуме“ забраниле за испашу
одређене делове земљишта који
су у претходном периоду били
доступни. Из године у годину
површина се смањивала, да би у
једном тренутку износила око 396
хектара што би задовољил о

потребе око 360 свиња, а толико
држи можда један или двојица
сточара. Након што је тај проблем
донеле решен, појавио се нови.
Сточари тврде да се шуме прскају
хербицидом који штети њиховим
свињама али уништава флору и
фауну.
У тексту под насловом „Циљ је
да нас истерају из шума“ тражили
смо и коментар из „Војводинашу
ма“, који до закључења броја није
стигао. Њихов одговор добили

На основу дописа редак
ције М новина, формулиса
ног у облику питања, а који
се односи на проблеме
везане за испашу стоке у
Шумској управи Купиново,
дајемо следеће одговоре:

ном „Никинци“ има ограни
чење у смислу присуства и
кретања цивилних лица па
самим тим и ограничења у
пашарењу на површини од
1.666 ха („А“ зоне 1.000,58
ха и „Б“ зона 665,48 ха).

1. Према плану паше у
ШУ Купиново број 5-02140/1 од 20.02.2017. год.,
површина предвиђена за
испашу износи 3117 ха и на
њој је дозвољена испаша,
односно жирење 218 грла
говеда, 1.683 комада свиња
и 725 грла оваца.

Друге радне јединице ШГ
Сремска Митровица у који
ма се јавила потреба за про
ширењем површина за
испашу су кориговале своје

Увидом у наплату паша
рине за мај 2017. г. утврђено
је да је наплаћена испаша,
односно да је на планира
ном простору присутно 160
грла говеда и 772 комада
свиња, што је знатно испод
планираних капацитета.
Из наведеног разлога не
видимо потребу за повећа
ње површине за испашу у
овом моменту. Такође треба
рећи да површина за испа
шу стоке на захтев власника
из године у годину повећа
вана тако да је 2015.г. изно
сила 1.742 ха, 2016.г. изно
сила 2.702 ха, а 2017.г.
износи 3.117 ха што је пове
ћање од 56% (1.375 ха) у
последње две године.
Овде још треба рећи да
ШУ Купиново (Газдинске
јединице „Висок а шума
Лошинци“ и „Чењин Обре
шке ширине“) делом који се
граничи са војним полиго

смо у међувремену. Питали смо их
да ли су упознати са проблемима
сточара из Купинова, да ли су
истините тврдње да се Специјал
ни резерват природе Обедска
бара третира се хербицидима који
уништавају флору и фауну али
наносе штету и њиховим свињама
и да ли су до сада постигли неке
договоре и које решење им могу
понудити?
Њихов одговор вам преноси
мо у целости.

планове па је тако ШУ
Вишњићево исте повећала
за 441,35 ха а ШУ Моровић
за 305,53 ха. Повећањем
површине за испашу 2.122
ха у току последње две годи
не, евидентно ЈП „Војводи
нашуме“ ШГ Сремска Митр
овица излази у сусрет сада
шњим и потенцијалним фар
мерима (власницима стоке).
2. Примена хемије у СРП

„Обедска бара“ је строго
контролисана и примењује
се у складу са прописима и
одредбам а
надл еж них
институција. Ту пре свега
мислимо на Покрајински
завод за заштиту природе,
као и на Министарство
пољопривреде и заштите
животне средине, које је
издало Сагласност на при
мену хемијских средстава за
заштиту шума у СРП „Обед
ска бара“ бр. 353-02224/2017-17 од 30.03.2017. г.
3. Приликом израде план
ских докумената ЈП „Војво
динашуме“, Шумско газдин
ство Сремска Митровица,
Шумска управа Купиново
држало се одредби члана 52
Закона о шумама, а собзи
ром да се ради о СРП „Обед
ска бара“ Покрајински завод
за заштиту природе издао је
Решење о условима зашти
те природе број 03-28/2 од
17.01.2017.г., а које се упра
во односи на испашу. Пове
ћањем површина за испашу
стоке, као и либерализацију
(толерисање присуства сто
ке без чувара, као и санира
ње банкина шумско камион
ских путева оштећених
ривењем свиња), ЈП „Војво
динашуме“ је учинила мак
сималне уступке власници
ма стоке.
За добру сарадњу потреб
но је обострано разумева
ње.
Заступник Огранка
предузећа ШГ Сремска
Митровица Вулин Драган,
дипл.инж.шумарства
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ЛИСТЕ ЧЕКАЊА ЗА УПИС У ВРТИЋ

БАНОВЦИ - ДУНАВ

Испод црте
око 60 малишана

Дан насеља

Најмлађе насеље у општини Стара Пазо
ва прославило је свој дан и своју крсну сла
ву Видовдан. Месна заједница Бановци Дунав је формирана као насеље градског
типа 1985. године на ледини између Старих
и Нових Бановаца, а почетком деведесетих
су одлучили да управо Видовдан буде Дан
насеља. Обред сечења славског колача у
просторијама МЗ Бановци - Дунав служили
су свештеници из Храма Светог Василија
Острошког из Нових Бановаца, а обреду су
поред руководства Месне заједнице прису
ствовали и представници разних удружења
грађана из овог насеља. Председник Месне
заједнице Бановци - Дунав Душан Крндија
је изразио задовољство што ова Месна
заједница поново игра важну улогу у пове
зивању грађана са општинским службама и
јавним предузећима у циљу унапређења
квалитета живота свих становника насеља.
У част Видовдана, шах клуб из овог места
организује значајан турнир који ће се одр
жао у просторијама школе „Слободан Сав
ковић“ у Старим Бановцима.
М. Л.

СТАРИ БАНОВЦИ

Шаховски турнир
У Старим Бановцима је одржан је тради
ционални видовдански шаховски турнир
који је окупио преко 60 играча из Србије,
Молдавије, Босне и Херцеговине, Бугарске
и Немачке. Турнир је свечано отворио
Горан Јовић, председник Скупштине општи
не Стара Пазова који је свим такмичарима
пожелео успеха на такмичењу. Учесницима
се обратила и Рада Жугић која је пре два
десет година била оснивач и први председ
ник Шах клуба Бановци - Дунав који је орга
низатор турнира.
Д. Б.

Листе примљених и одбијених малишана на вратима вртића ПУ “Полетарац”

О

во је период у години када роди
тељи чију децу нема ко да чува
са зебњом гледају у листе при
мљених у вртићима. „Зашто моје дете
није уписано у вртић?!“- питање је које
ових дана мучи више од 60 родитеља
у општини Стара Пазова који су конку
рисали за упис деце у два вртића, те се
и поред упућених жалби нашли испод
црте.
Ивана Ћаловић из ПУ „Полетарац“ из
Старе Пазове каже да најчешћи разлог
због чега су родитељи одбијени лежи у
непотпуној документацији коју су доста
вили.
- Или један од родитеља није у рад
ном односу или нису достављени сви
потребни обрасци. Сви су имали право
жалбе и пристигло је њих 22 од којих је 5
уважена и та деца су примљена у вртић
– наводи Ивана Ћаловић.
У последње три године у вртићима
на територији старопазовачке општине
„Радост“ и „Полетарац“ није било листе
чекања, мада још увек није крај света за
децу која су се нашла испод црте. Јед
но је сигурно, бригу о томе ко ће чувати

њихову децу неће имати родитељи деце
са сметњама у развоју и из социјално
угрожених категорија.
Борислава Бањеглав - Клаћик, дирек
торка ПУ „Радост“ из Нових Бановаца
каже да се ове године на конкурсу поја
вило више беба него иначе.
- Све више је захтева родитеља деце
најмлађег узраста. Они, као што знате,
могу боравити само у јаслицама, одно
сно посебним просторијама опремље
ним за боравак деце старости од једне
до три године. Пошто имамо повећан
број деце која су се пријавила на кон
курс овог узраста, догодило се да имамо
листу од 12 неуписаних беба и девето
ро родитеља који су просто закаснили
на конкурс – каже Борислава Бањеглав
- Клаћик.
У вртићу „Радост“ до краја јуна упи
сано је близу 200 деце, док је у Пред
школској установи „Полетарац“ за сада
уписано преко 400 малишана. Од сеп
тембра ове године у поменутим вртићи
ма боравиће преко 2.600 малишана са
територије општине Стара Пазова.
Слободан Савковић

ВОЈСКА

Значке за добровољце
На свечаности у згради Општине Ста
ра Пазова, војним обвезницима који су
добровољно одслужили војни рок са
оружјем 2014. године уручене су значке
војника на добровољном служењу вој
ног рока и захвалнице отаџбине. Значке
и признања за 32 војника са територије
општина Стара Пазова и Инђија, уручио
је потпуковник Јовица Петковић, начел
ник Центра Министарства одбране за
локалну самоуправу Стара Пазова. Он
је подсетио, да је одбрана отаџбине на
овим просторима одувек представљала
свету дужност, право и част, а служење
војног рока чин који служи на понос вој

ника и њихових породица, наше војске,
народа и државе. Значка војнику на
добровољном служењу војног рока и
Захвалница отаџбине су војна призна
ња која се додељују војницима након
одслужења војног рока за допринос
заштити и јачању система одбране
Републике Србије. Поред карактера
стабилне и економски развијене среди
не, Општина Стара Пазова је позната и
по високом нивоу друштвене одговорно
сти, о чему сведоче и ови млади људи,
који су добровољно одслужили војни
рок, истакао је Радоје Благојевић, члан
Општинског већа.
Ј. К.

Додела признања младим војницима
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СТАРИ БАНОВЦИ

Дани Дунава
М
еђународни Дан Дуна
ва 2. јула обележен је
и у старопазовачкој
општини. У Старим Бановци
ма у кафани на обали Дунава,
одржано је такмичење у кува
њу традиционалних јела.
Десетак екипа спремало је
јела карактеристична за
сремско поднебље, а прво
место освојила је Староба
новчанк а Гордана Стевано
вић, која је спремила пилећи
гулаш, друго место је освојио
Жељко Павловић са свињ

ским гулашом, док је треће
место освојила екипа „Шара
ни“ из Батајнице са пударским
пасуљом. Циљ манифестаци
је је био дружење и афирма
ција сремског подунавља као
и локалне гастрономске
баштине, а организатори су
били
Удруж ењ е
„Волим
Бановце“ и Туристичка орга
низација Општине Стара
Пазова. Медиус је обезбедио
награде за најбоље, а гене
рални покровитељ је Општи
на Стара Пазова.
М. Л.

ДЕЧЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

Парк лепих жеља

Удружење ликовних уметника Стара
Пазова организовало је прву дечју ликов
ну колонију „Парк лепих жеља“. Сликари
из овог удружења цртали су у пазовач
ком парку заједно са децом основних
школа „Пинки“ и „Араницки“, Школе за
основно и средње образовање „Антона
Скала“, децом из хранитељских породи
ца и Друштва за афирмацију инвалида
Феникс. Ову колонију је пазовачко удру
жење сликара остварило захваљујући
помоћи Општине Стара Пазова, а наста
ли радови биће изложени на годишњој
изложби удружења крајем године. Ј. К.

ПРОСЕЧНЕ ПЛАТЕ У СРЕМУ

Пећинчани
„најбогатији“

Просечна нето плата на територији
општине Стара Пазова исплаћена за
првих пет месеци 2017. године износила
је више од 37 хиљада динара без пореза
и доприноса, односно 306 евра, што је

Дан Дунава у Старим Бановцима

номинално тек за 1,7 процената више у
односу на исти период прошле године.
Према статистичким подацима добије
ним од Републичког завода за статисти
ку, грађани старопазовачке општине су
зарадили више од грађана општина на
југу Србије, који у просеку примају плате
у износу од 24 до 28 хиљада динара, док
су зарадили мање од Новосађана или
Београђана где је просечна плата 50,
односно 60 хиљада динара. Када су
сремске општине у питању, статистички
највећа просечна плата је у Пећинцима
51.874 динара, док су у општинама Ириг
и Шид, које имају најмању привредну
активност, просечна плате износиле
више од 34 односно 35 хиљада динара.
Запослени у Митровици у просеку носе
кући месечно више од 43 хиљаде, у
Руми преко 36 хиљаде динара, док је
просечна плата у Инђији мало изнад 41
хиљаде динара. Процена је да су реална
примања већа али да послодавци у дого
вору са радницима пријављују мање
износе које издвајају за зараде како би
мање платили порезе и доприносе. Ина
че, захваљујући великим примањима
запослених на Аеродрому Никола Тесла
и у Служби контроле лета, општина Сур
чин је рекордер по просечној плати која
је за месец мај износила 99.623 динара.

С. С.

ЦРВЕНИ КРСТ

Добровољно
давање крви

Лето је период када су залихе крви
недовољне и у том циљу током летњих
месеци добродошле су акције добро

вољног давања крви. Акција добровољ
ног давања крви реализована је на пла
тоу испред Општине Стара Пазова
захваљујући старопазовачком Црвеном
крсту и Институту за трансфузију крви
Србије. У овој акцији крв је дало око 50
давалаца, а како кажу у Црвеном крсту
Стара Пазова током ове године планира
но је 30 акција добровољног давања
крви.
Ј. К.

УГРИНОВЦИ

Кућа за породицу
настрадалог
свештеника

У Угриновцима је отпочела изградња
куће за породицу јереја Ратка Голубића.
Отац Ратко био је парох угриновачки,
који је оставио дубок траг у селу. Увек је
био на располагању свима и поново је
сјединио и привукао народ у цркву. Гото
во све своје време посветио је храму
Светог Георгија у Угриновцима и њего
вом реновирању. Услед тих радова
доживео је несрећу и после две недеље
у болници је преминуо у својој 35. годи
ни. Иза себе оставио је супругу и три
ћерке, које би у свој нови дом требало да
се уселе већ овог лета, најкасније у
јесен. За само недељу дана изграђени
су темељи, које је освештао владика
сремски Василије. Кућу гради Фондација
отац Ратко, уз велику помоћ не само
мештана Угриноваца, већ бројних људи,
који несебично помажу. Не само мешта
ни Угриноваца многи ће га памтити по
великим делима и у Старој Пазови и
Руми где је такође службовао.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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Седница СО Рума

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА

Добро пословање јавних
предузећа и установа

Н

а деветој скупштинској седници,
која је одржана последњег дана
јуна, румски одборници су доне
ли одлуку о завршном рачуну буџета
за прошлу годину, а усвојили су и
извештаје о раду и финансијском
пословању јавних предузећа и устано
ва чији је оснивач румска општина.
Предложени извештаји су усвојени
без веће дискусије, а расправа се
водила само око завршног рачуна
буџета и пословања ЈП „Водовод“.
Подсетимо укратко, у протеклој
години остварени су приходи у висини
од нешто више 1.593.000.000 динара,
што је остварење планираног буџета
од 82 процента, док су расходи изно
сили 1.528.000.000 динара. Остварен
је и суфицит од 88,9 милиона динара
који је пренесен у ову годину.
Одборник Демократске странк е
Ненад Боровић је истакао да је извр
шење буџета са 82,39 процената изу
зетно добар резултат и да то не може
бити спорно.
- Кроз порез на зараде и његово
остварење веће од плана се види да
се привредна ситуација у румској
општини поправља, јер од овог изво
ра потиче готово трећина прихода
буџета - рекао је Боровић, додавши да
су показатељи код још неколико став
ки прихода добри.
Његове замерке су ишле на расход
ну страну, јер по њему, није довољно
улагано у капиталне инвестиције,
будући да се на инвестиције односи
само 114 милиона динара, а да се
више утрошило на текуће одржавање,
„фарбање и кречење“ како је рекао.

На то му је одговорио начелник
Општинске управе Душан Љубишић,
који је изразио задовољство изуз етно
добром реализацијом буџета у проте
клој години.
- Румска општина, за разлику од
многих у Србији, нема никаквих дуго
вања. Имамо једино кредит за базен,
али те обавезе редовно сервисирамо.
Велика средства је претходна власт
утрошила управо на базен који није
морао да буде толики, па иако има
доста купача, он нам је ипак трошак и
морамо да видимо како ћемо то реши
ти. А због тих пара које су утрошене за

базен, нису се одржавале школе,
амбуланте, месне заједнице, па сад
ми морамо да „фарбамо и кречимо“ истакао је Душан Љубишић.
Када је реч о капиталним инвести
цијама, он је најавио градњу пречи
стача отпадних индустријских вода у
радној зони „Румен“ код фирме
„Хачинсон“ чија је вредност 100 мили
она динара, као и три котларнице на
гас.
- За пројектовање ових котларница
смо издвојили пет милиона динара,
утврдили смо локације, а за њихову
изградњу ће требати око 1,6 милиона

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: Подршка
пољопривредницима
Чланови Општинског већа су на седни
ци која је одржана 29. јуна усвојили пред
лог Стратегију руралног развоја у Општи
ни од 2017. до 2021. године.
Председник Манчић је рекао да је то
један од главних предуслова како би се у
наредном периоду на бољи и ефикаснији
начин помогло пољопривредним произво
ђачима и омогућио им се приступ фондо
вима Европске уније.
На овој седници је договорено и да се
другу годину заредом подржани хумани
тарно - спортски турнир „Тројка из блока“,
а за његово одржавање је одобрено 30.000
динара.
- И прошле године смо помогли хумани
тарној организацији „Срби за Србе“ да
организују „Тројку из блока“, а румски тур
нир је био један од најуспешнијих прошле
године. Овог пута средства иду за социјал

но угрожену породицу из Путинаца.
Општина ће помоћи и опремања терена
код Дома здравља. Пре одржавања турни
ра биће замењене кошаркашке табле и
обручи - рекао је Слађан Манчић, пред
седник Општине.
Чланови Општинског већа су подржали
и нацрт одлуке изменама и допунама пла
на генералне регулације Добринаца.
- Компанија Соле комерц - млин и сило
си - у Добринцима планира проширење
производње, дограђују се још две коморе
за складиштење житарица. Власник је
купио земљиште које није Планом детаљ
не регулације у грађевинском реону. Сада
то мењамо, а власник Соле комерца сам
финансира ту измену, да би објединио све
своје парцеле и стекао услове за несметан
рад - појаснио је ове измене Слађан Ман
чић.
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евра. Видећемо од три могућа модела
финансирања за који ћемо се опреде
лити. Очекује нас и комплетно рено
вирање основних школа „Змај Јова
Јовановић“, „Иво Лола Рибар“ и школе
„Доситеј Обрадовић“ у Путинцима као
и Геронтолошког центра, што иде пре
ко Канцеларије за јавна улагања, а
процена је да је реч о радовима у
вредности око 200 милиона динара.
Што се тиче пречистача, он је прескуп
и ми сами, без помоћи или Републике
или Европске уније не можемо да
исфинансирамо - рекао је Љубишић.
Он је одборнике информисао и да је
број запослених у јавном сектору у
Руми смањен са 900 на 720 радника.
Када је реч о пословању ЈП „Водо
вод“ одборник Ненад Боровић је ука
зао да је ово свакако најважније пред
узеће јер град снабдева здравом пија
ћом водом. По њему „Водовод“ је
добро радио, али му треба помоћи да
реши основни проблем у пословању, а
то је губитак на мрежи од преко 40
процената који настаје због старости
водоводне мреже, те је потребна
финансијска помоћ да се та мрежа
обнови и вода као важан ресурс не
расипа.
Директор Слободан Станић је рекао
да су губици на мрежи још већи у ири
шкој општини, те да је предузеће
издвојило средства за набавку опре
ме за откривање мањих цурења на
мрежи.
- Размишљамо и о пречистачу
отпадних вода, али је реч о великим
средствима од најмање 4,5 милион
а
евра, а ми тог новца немамо. За капи
талне пројекте немамо новца, али
добро послујемо и не дугујемо никоме
- истакао је директор ЈП „Водовод“
Слободан Станић.
Своје зад овољс тво успеш ним
радом румских предуз ећа и установа
у прошлој години изразио је и Стеван
Ковачевић, председник СО Рума.
- Извештаји о раду наших јавних
предузећа показали су да су сва јавна
предузећа стала на здраве ноге, да су
створила услове за здраво економско
пословање, неко са више неко са
нешто мање успеха. Ниједно предузе
ће није исказало губитак. Када је у
питању „Водовод“, оно је једно од нај
значајнијих, похвално је да је и то
предузеће, и поред свих претходних
тешкоћа које је имало, исказало доби
так. Има ту још много ствари да се
уради, јер су се његови проблеми
дугорочно занемаривали. Застарела
мрежа, повећање обима потрошње
воде поготово привредног сектора, то
је оно о чему морамо размишљати.
„Водовод“ је прошле године отворио
два нова бунара, али свесни смо да се
мора ићи са већим улагањима како би
се проблеми дугорочније решили. С
обзиром на побољшање јавних
финансија и тај тренд нам омогућава
и значајнија улагања у том предузећу
- рекао је Ковачевић.
Смиља Џакула
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Вуковцима похвале
и новчане награде

Ања Врањешевић, Тамара Грујић и Драгана Грујичић

К

ао и протеклих година, управо на
Видовдан сви румски ђаци добија
ју своје књижице и сведочанства, а
посебно се организује и пријем за оне
најбоље - добитнике Вукове дипломе,
као и оне који су на републичким так
мичењима заузели неко од прва три
места.
У румској општини има укупно 70 уче
ника са Вуковом дипломом и 25 уче
ника који су освојили нека од прва три
места на републичким такмичењима.
- Реч је о укупно 95 ученика: 56 су
ученици основне школе, 14 је учени
ка завршних разреда средње школе,
а остало су награђивани ученици. За
њих је локална самоуп
 рава обезбеди
ла новчане награде у висини од 5.000
динара и похвалнице - каже Светислав
Дамјанчук, шеф Одељења за друштве
не делатности.
Најбољим ученицима се у холу Кул
турног центра обратила Марија Стојче
вић, заменица председника Општине
која им је честитала на постигнутом
успеху у школовању.
- Ви сте заиста понос наше општине и
верујем да ћете преданим радом, као и
до сада, наставити ваше образовно уса
вршавање. Од тога нећете само ви лич
но имати користи, већ цело друштво.
Велику заслугу за ваше успехе свакако
имају и ваши учитељи и наставници. На
просветним ардницима је велика одго
ворност да помогну у стварању поште
них, одговорних и образованих младих
људи зато и вама упућујем посебну
захвалност и из личног искуства знам
колико сте поносни на ваше ученике рекла је Марија Стојчевић и поручила
награђеним ученицима да им Вукова
диплома буде подстрек за даље обра
зовање.
На доделу награда и похвалница

дошле су и три другарице из ОШ „Вељ
ко Дугошевић“, све су из истог разреда.
Тамара Грујић каже да је посебно
волела физику, математику и српски
језик.
- Није тешко све постићи ако се
редовно учи. Одлучила сам да упи
шем фармацију у Медицинској школи
у Сремској Митровици - рекла нам је
Тамара, а њена другарица Драгана Гру
јичић такође каже да је рецепт за добар
успех редовно учење.
- Ја ћу уписати румску Гимназију, дру
штвени смер. Наравно да нам значи
ова награда и признање од Општине,
то нам је подстицај за даљи рад. Ако
будем могла, план је да и у Гимназији
будем вуковац - истиче Драгана.
Од Ање Врањешевић сазнајемо да
поред њих, у њиховом разреду има
укупно шест „вуковаца“ - то је разред
8/1, ОШ „Вељко Дугошевић“ чија је раз
редна Слађана Ралић.
- Мој савет млађим ученицима је да
буду вредни и да редовно уче, то је
довољно, бар у основној школи. Завр
шни тест ми је био лак, а уписујем рум
ску Гимназију, општи смер - рекла нам
је Ања.
Средњошколац Војин Димић је награ
ду добио за успех на спортском так
мичењу. Он је ученик трећег разреда
Пољопривредне школе.
- Ја сам се такмичио у атлетици, у
бацању кугле, а атлетиком се бавим од
првог разреда основне школе и добро
ми то иде. Значи ми пуно ова награда и
то је подстрек да и даље добро радим
и поправим своје резултате. Ја учим
за ветеринарског техничара и одличан
сам ученик, тако да ћу вероватно касни
је уписати и Ветеринарски факултет рекао је за наше новине Војин Димић.

С. Џ.
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РУМА

Посета младих из Берзенбика

Заједничка слика и уручење родног листа

К
Председник
Општине Рума
Слађан Манчић
је истакао да се
28.септембра
очекује седница
Скупштине у
Берзенбрику на
којој би требало
да се донесе
одлука о
братимљењу,
а наравно такву
одлуку треба да
донесу и румски
одборници

ао и прошлог, и овог лета Рума је
угостила младе из немачког града
Берзенбрик а са којим већ две
године постоји добра сарадња, која би
крајем ове године требало да резулти
ра и братимљењем.
Са младима - који су у Руми борави
ли од 26. до 30. јуна - дошли су и др
Жељко Драгић, председник и Хари
Кинт, потпредседник Удружења „Гради
мо мостове“ на чију иницијативу је ова
сарадња и започела.
Госте из Берзенбрика је 27. јуна у
Градској кући примио председник
Општине Слађан Манчић и Стеван
Ковачевић, председник СО Рума, који
су их укратко упознали са историјом
града домаћина, а потом је уследила и
размена поклона и заједничко сликање
и изјаве за новинаре.
Председник Општине Слађан Ман
чић је истакао да се 28. септембра оче
кује седница Скупштине у Берзенбрику
на којој би требало да се донесе одлу
ка о братимљењу, а наравно такву
одлуку треба да донесу и румски одбор
ници.
- Код њих се такве одлуке доносе
двотрећинском већином гласова, а
однос снага је подједнак, тако да они
морају убедити и опозицију да је ово
братимљење за њих добро. Зато су
приликом прошле посете у делегацији
били и чланови опозиције и надам се
да ће и они подржати ову иницијативу.
Договор је да се повеља о братимље
њу потпише у Руми, да је потпише др
Хорст Бајер, градоначелник Берзен
брика и ја, тако да то очекујем до краја

године. Тада ћемо створити услове за
даљи развој сарадње, пре свега и кроз
заједничке присупе одређеним фондо
вима како би користили средства за
заједничке пројекте - истакао је Слађан
Манчић.
Он је додао да су овакве посете
добре јер показују да млади из разли
читих земаља могу лепо да се друже,

Мурал о сарадњи

M NOVINE
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да упознају нове културе и обичаје, па
су деца зато и била смештена у нашим
породицама у Руми и Стејановцима.
Џереми Борхорст има 17 година, а у
Руми је први пут.
- Ја сам одушевљен, нисам очекивао
да ће бити тако лепо, нисам ни знао где
је уопште Србија. Волео бих да ова
посета траје дуже - рекао нам је Џере
ми.
Занимљивост, али и емотивност ове
посете се огледа у томе што је међу
гостима био и Георг Торрајтер који је
1942. године рођен у Руми, као двого
дишњак је са родитељима отишао у
Немачку, а сада живи у Шведској.
Георг је контактирао Удружење „Гра
димо мостове“ задужено за сарадњу
Берзенбрика и Руме и изразио жељу да
посети свој родни град. То је и учиње
но, а занимљиво је да његова родна
кућа, готово непромењена и даље
постоји, а налази се у Улици Атанасија
Стојковића. Он ју је и посетио.
- То је била веома емотивна посета
за мене. Први пут од 1944. године сам
у свом родном граду. Када сам руком
дотакао кућу у којој сам рођен срце ми
је толико јако почело да куца, јер је и
оно препознало да сам се вратио у свој
дом. Дирнут сам срдачношћу људи у
мојој Руми. Породица у којој сам овде
смештен ме је примила као свог члана,
као да никада нисам ни отишао из
Руме. Не може се речима описати моја
захвалност, јер сам стекао осећај да
овде нисам странац, већ да ме је мој
град оберучке прихватио. Зато ћу
сигурно у Руму доћи још много пута. Из
свег срца подржавам сарадњу Руме и
Берзенбрика јер та сарадња истински
гради мостове међу људима - истакао
је Торрајтер.
Председник Слађан Манчић му је,
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Отварање изложбе у Музеју

приликом посете у Градској кући, уру
чио и кршетницу на немачком језику.
Георг, кога су сви почели да зову
Ђорђе, донео је и фотографију своје
куће из 1944. године када је са родите
љима напустио Руму.
После Градске куће, гости су посети
ли румску Гимназију са којом је Гимна
зија из Берзенбрик а успоставила
сарадњу. Посебан повод је био што су
чланови румске „Проактив фамилије“
урадили мурал на једном зиду гимна
зијске зграде који представља прија
тељске односе и сарадњу Руме и Бер
зенбрика.
Том приликом је директорки Брани
слави Коњевић поклоњена и застава
ЕУ, па је пала и шала да је она из Срби
је прва ушла у Европску унију.

Током боравка у Руми гости су били и
на румском базену, на фолклорној
вечери у Стејановцима, а обишли су и
манастир Велика Ремета.
Такође, присуствовали су у Завичај
ном музеју Рума отварању изложбе
„Хир Ај Стенд: Мартин Лутер, рефор
мација и њене последице“.
Изложба је настала у сарадњи са
Амбасадом Немачке, а састоји се од
седам поглавља - порекло Мартина
Лутера, животне околности, буђење
реформације, успех превода Библије
на немачки језик, друштвена криза,
промена гледишта и реформација
будућим нараштајима. О овоме је гово
рио Ханс - Фридер Рабус, свештеник
евангелистичке цркве - представни
штва у Београду, док је гостима о исто
ријату и активностима Завичајног музе
ја говорила историчарка Александра
Ћирић.
Стеван Ковачевић, председник СО
Рума је истакао да је Рума увек била
мултикултурална средина, отворена и
радознала за све изазове.
- Руму је увек карактерисао став да
нас различитости не могу делити, него
нас могу само обогатити и спајати и ова
изложба је и потврда тог нашег опреде
љења. Захваљујем немачкој Амбасади
што су нам омогућили да, после Сом
бора и Новог Сада, Рума буде треће
место где ће ова изложба бити доступ
на публици - истакао је Ковачевић.
После Завичајног музеја, гости из
Берзенбрик а су посетили још једну
средњу школу - Пољопривредну школу
„Стеван Петровић Бриле“. Директор
Милан Пуповац их је упознао са орга
низацијом школе, смеровима који
постоје, а гости су обишли и мини ЗОО
врт, савремен кабинет за ветерину и
сточарство, као и пластенике и воћња
ке при школи где ученици своје знање
примењују у пракси.
Четрдесетак младих Румљана ће у
септембру боравити у посети својим
другарима у Берзенбрику.  С. Џакула
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ШИД

Акција „Заштитимо бициклисте“

У

Шиду је прошлог четвртка, 29.
јуна, у сарадњи Мисије ОЕБС у
Србији, Комисије за безбедност
саобраћаја Општине Шид и Полициј
ске станице у Шиду, почела реализа
ција превентивно - пропагандне акци
је “Заштитимо бициклисте”.
Циљ акције је, према речима Зора
на Вуколића, начелника Полицијске
станице у Шиду, повећање безбедно
сти бициклиста у саобраћају, као и
подизање њихове свести о ризицима
по живот и здравље у саобраћају на
виши ниво. Он је додао да је безбед
носна ситуација повољна, и да про
шле и у првих шест месеци ове годи
не, на подручју Општине Шид није
погинуо ниједан бициклиста.
Безбедност саобраћаја је један од
најзначајнијих сегмената јавне без
бедности на подручју Полицијске ста
нице у Шиду, а једна од најугрожени
јих категорија у саобраћају су управо
бициклисти. Најчешћи узроци сао
браћајних незгода у којима они стра
дају је њихова неуочљивост и оба
вљање непрописних радњи у саобра
ћају од стране или бициклиста или
возача моторних возила.
Како наводи Ивица Јовић, председ
ник Комисије за безбедност саобра
ћаја Општине Шид, локална самоу
права је препознала овај проблем и
одлучила да заједно са Полицијском
станицом у Шиду спроведе ову пре
вентивно - пропагандну акцију, уз

Презентација о угрожености бициклиста

донацију Мисије ОЕБС, у виду одгова
рајуће опреме за бициклисте (светло
одбојни прслуци, катадиоптери, звон
ца и флајери са саветима за бицикли
сте и возаче моторних возила).
Радивој Дабић, помоћник команди
ра за саобраћај у Полицијској стани
ци Шид одржао презентацију о угро
жености бициклиста, којој су прису
ствовали председници бициклистич
ких клубова, привредних субјеката у

Шиду, месних заједница и удружења
пензионера. Након тога, саобраћајни
полицијски службеници су на улици
делили бициклистима одговарајућу
опрему и едукативне флајере. Акција
траје до 15. јула, када ће, саобраћај
на полиција појачати репресивне
активности на откривању и санкцио
нисању прекршаја које чине и бици
клисти и возачи моторних возила.
Ж. А.

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

Ускоро ново санитетско возило
Д

р Јелена Стојанац Мрачевић,
вршилац дужности директора
Дома здравља Рума одржала је
своју прву конференцију за новинаре,
од како је именована на ову функцију,
29. јуна на којој је говорила о активно
стима у овој здравственој установи.
Она је истакла да је претходног дана
била редовна посета спољашњих
оцењивача Агенције за акредитацију
здравствених установа Србије.
- Имајући у виду да је Дом здравља
акредитован на период од седам годи
на, редован поступак праћења при
мене и поштовање стандарда подра
зумева посету и проверу ситуације у
установи сваке године од стране Аген
ције. Могу рећи да, на основу првих
утисака и коментара оцењивача, оче
кујемо да добијемо позитивно мишље
ње - рекла је др Јелена Стојанац Мра
чевић.
Она је додала да је циљ запосле
них у Дому здравља да поступак акре
дитације и примене стандарда буду

Др Јелена Стојанац Мрачевић

темељи рада у у овој здравственој
установи који све своје активности
усмеравају на повећање безбедности,
квалитета, доступности и задовољ
ства пацијената.

Др Јелена Стојанац Мрачевић је
најавила и скору куповину новог сани
тетског возила за чију набавку су сред
ства одобрена на једној од последњих
седница Општинског већа.
- Захваљујући подршци локалне
самоуправе набавићемо ово неопх од
но санитетско возило. Користићемо
га за превоз пацијената на дијализу у
Општу болницу у Сремској Митрови
ци. То је значајно с обзиром да имамо
велики број таквих пацијената - око
40. Исто тако обезбеђена су нам сред
ства за санацију крова у амбулантама
у Путинцима и Павловцима - рекла је
директорка Дома здравља.
Дом здравља је и делимично про
менио свој изглед - наиме, уз подршку
ЈП „Комуналац“ и локалне самоуправе
уређене су околне зелене површине,
засађено цвеће, а постављене су и
светлеће табле за обележавање улаза
у поједине делове Дома здравља, као
и Хитне помоћи.

С. Џ.
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Богат програм
до краја августа
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МИТРОВЧАНИ
НА КОСОВУ

Учвршћивање
пријатељских
односа

Р

умско Културно лето започело је 28. јуна концертом
који је у Културном центру
одржала Александра Падров.
Александра је за румску публику извела најпознатије евергрин
композиције.
Румско културно лето званично је отворио Стеван Ковачевић, председник Скупштине
општине Рума.
- Локална самоуправа има
став да грађани током лета не
треба да буду ускраћени за значајне културне манифестације,
када је у већини мањих средина
нека врста културног поста.
Сматрамо да Румљани током
летње сезоне имају значајне
културне програме, они који
остају у граду или они који
долазе као гости. Желимо да
им омогућимо значајне спортско рекреативне, културне и
забавне програме. У тој функцији су ресурси које имамо базен и језеро у Борковцу, а да
увече могу да уживају у различитим књижевним, музичким и
сценским програмима. Ту су
укључене све установе културе
и оне су припремиле богат програм који се финансира из
редовних позиција тих установа. Сигуран сам да ће у понуђеним програмима свако моћи да
нађе нешто што је њему интересантно - рекао је Стеван
Ковачевић.
У организацију овогодишњег
Културног лета у Руми, које траје до краја августа, укључени су
Градска библиотека „Атанасије
Стојковић“, која је организовала
и овај концерт, потом Завичајни
музеј, Културни центар „Брана
Црнчевић“ и Туристичка организација Руме.
Градска библиотека је у јулу
припремила још монодраму

Наступом Александре Падров почело Културно лето у Руми

Јелене Брестовац „Пипи дуга
чарапа“ (7. јул), вече руске поезије и музике 14. јула, као вече
са писцем Ђоком Филиповићем. Када је реч о активностима у августу, како сазнајемо од
директора Жељка Стојановића,
програм још није коначно утврђен.
Културни центар своје активности у оквиру Културног лета
започиње позоришном предстаом „Женски разговори“ која ће
бити изведена 5. јула са познатим глумцима Светланом Бојковић, Весном Чипчић и Цацијем
Михаиловићем.
Следе представе „Брак у
ствари љубав“ 19. јула, представа за децу „Машта и Мим“
25. јула, док ће 4. августа бити
представа „Ја играм Електру“.
У оквиру филмског програма, од 6. до 12. јула планиран
је циклус документарног филма
из програма „БЕЛДОКС - ЕХО
2017“.

У августу је планиран и један
концерт на Градском тргу, док
ће Туристичка организација
реализовати 2. и 3. августа своју традиционалну манифестацију „РУМФЕСТ“.
Завичајни музеј Рума планира у првој половини јула изложбу Миће Поповића из Музеја
Војводине, потом предавања
етнолога Јелене Арсеновић на
тему Народна предање и веровање - митска бића, пројекцију
филмова са Срем филм феста
у периоду од 20. до 26. јула,
изложбу фотографија, предавања о румским школама и цртачким школама, те од 15. до 21.
августа Недељу кинеског филма.
Ово су нека од дешавања у
оквиру овогодишњег Културног
лета које се организује сваке
године како би се Румљанима,
који су на одмору, понудили
разноврсни културни садржаји.
С. Џ.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дворана 20.00 и 22.00 час
5.7. Освета на чекању

Fabrika memorijske pene u Rumi
Traži
Šivače sa i bez iskustva
Za šivače bez iskustva obezbeđujemo obuku, prevoz,
mogućnost stalnog zaposlenja i sigurne plate
email: pes@healthcareeurope.rs
tel: 062 78 99 66

КУЛТУРНО ЛЕТО 2017.
ЦИКЛУС ДОКУМЕНТАРНИХ
ФИЛМОВА – БЕЛДОКС ЕХО
Избор филмова са 10. БЕЛДОКС-а
Међународни фестивал документарног филма – Београд 2017.
6.7. Жена и глечер, од 22 часа
7.7. Атос: Укус неба, од 22 часа
8.7. Ћићолина: Кума од скандала
од 22 часа 9.7. Mр. Гага, од 22
часа
10. 7. Марта и Ники, од 22 часа
11.7. Добри поштар, од 22часа
12. 7. Михаил Таљ из далека, од
22 часа

Током претходне недеље представници Града Сремска Митровица
и Месне заједнице Блок „Б“ боравили су у општини Ранилуг на Косову
и Метохији.
Радно – свечана седница Скупштине општине Ранилуг одржана је
на Видовдан и тако по осми пут обележен Дан Општине Ранилуг. Седници су присуствовали председник
Скупштине Града Сремска Митровица Томислав Јанковић, начелник
Градске управе културу, спорт и
омладину Илија Недић, представници Mесне заједнице блок „Б“ Сремска Митровица, Драган Божић и
Мирослав Смрзлић и свештеник
Саво Ракита.
Како је истакао начелник Недић,
Град Сремска Митровица ће наредне године бити кум Видовданске
славе у општини Ранилуг.
С. С.

ПОКРЕТ ОБНОВЕ
КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

Обележен
Видовдан

Слава Покрета обнове Краљевине
Србије (ПОКС), Видовдан, обележена је у Сремској Митровици, у присуству свештенства Српске православне цркве, великог броја чланова,
симпатизера и гостију из других
политичких партија. Домаћин славе
је био Бранко Тодоровић, повереник
ПОКС за Сремску Митровицу и један
од оснивача странке, који је поздравио све присутне и нагласио да ће се
трудити да раде у интересу суграђана и да је идеја краљевине Србије
веома важна за све нас.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Захвалнице
војницима
Војницима који су одслужили
добровољно војни рок у мартовској,
јунској, септембарској и децембарској класи 2014. уручене су значке и
захвалнице, у понедељак, 3. јуна у
Градској кући у Сремској Митровици. Свечаности су присуствовали
представници сремских општина.
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„СЦЕНА ФЕСТ“

Седам дана
добре забаве
Великим концертом групе „Генерација 5“
биће отворен овогодишњи 18. „Сцена
фест“ у Инђији који ће трајати од 10. до 16.
јула. Организатор ове културне манифе
стације која има традицију дугу више од
једне и по деценије је Културни центар
Инђија, уз покровитељство општине Инђи
ја. Како су поручили организатори уочи
фестивала, Инђија је и овог јула центар
културних збивања, а ново руководство
Културног центра у сарадњи са Општином
и председником Владимиром Гаком орга
низује по први пут овај фестивал, те су се
потрудили да припреме изузетно богат про
грам.
- За сам дан отварања 10. јула у великој
сали КЦ-а припремили смо представу
„Опасна игра“ са почетком у 20 часова,
након чега ће на великој бини испред КЦ-а
на спортским теренима музички део про
грама отворити легендарни бенд „Генера
ција 5“ са њиховим чувеним хитовима почиње причу Ружица Јовановић, дирек
торица Културног центра и истиче:

ОПШТИНА ИНЂИЈА

5. JUL 2017.

ЗАХВАЉУЈУЋУ ПОДРШЦИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
ОДРЖАН 4. ШЕКСПИР ФЕСТ У ЧОРТАНОВЦИМА

Шекспирове драме
под ведрим небом

Представом „Перикле“ отворен Шекспир фестивал

- Други дан фестивала односно 11.јул
резервисан је за свирку Џо Кокер трибјут
бенда који ће наступити на малој бини од
22 часа, а трећи дан 12. јула од 21 час
публика ће моћи да ужива уз чувени Град
ски тамбурашки оркестар под вођством
маестра Љубинка Лазића.
Према речима директорице четвртог
дана фестивала, односно 13. јула наступи
ће група „Трње“ из Београда као предгрупа
бенду „Вране камене“ који наступају од 22
сата.
- У петак 14.јула по први пут на „Сцена
фесту“ најмлађа публика ће моћи да ужива
у представи „Вилинска заврзлама“ у два
термина 17 и 19 часова. Након дечије пред
ставе нашу публику очекује наступ бенда
„Чарли Браун“ - глумци свирају за вас од 21
час - истиче Ружица Јовановић.
Претпоследњег дана фестивала у субо
ту 15. јула звезде вечери ће бити група
„Ортодокс Келтс“ чији концерт је заказан за
22:30, док ће као предгрупа наступити
инђијски бенд „Харлекин“.
- Последњег дана фестивала у недељу
16. јула публика ће моћи да ужива у пред
стави „Ко је овде идиот?“ Милана Калини
ћа, а одмах након представе очекујемо
прави рок спектакл групе „Кербер“ која се
инђијској публици на „Сцена фесту“ пред
ставља по први пут. С обзиром на то да по
први пут организујемо фестивал, верујем
да ћемо успети да задовољимо укусе наше
публике и да ће сви посетиоц
 е како из
Инђије тако и из околних места заиста ужи
вати током свих фестивалских дана - пору
чила је Ружица Јовановић, директорица
КЦ-а у Инђији.
М.Ђ.

П

редставом „Перикле“ у режији
Никите Миливојевића прошлог
петка, 30. јуна у Вили Стан
ковић, у Чортановцима, отворен је
четврти „Шекспир фестивал“, који је
трајао од 2. јула.
Фестивал је отворио директор
„Шекспир фестивала“ у Јорку и члан
Европске мреже Шекспир фестива
ла Филип Пар, који је изразио задо
вољство што је у Чортановцима, али
и рекао да је љубоморан због Виле
Станковић, простора у коме свака
представа може да изгледа фанта
стично.
- Шекспир је чаробна реч, магична,
универзална реч коју знају и они који
не познају позориште. У сваком вре
мену Шекспир проналази свој израз, у
његовим делима чујемо оно што при
пада и нашем времену. Зато не чуди
што је Виктор Иго рекао да је Шекспир
после Бога највише створио - рекао је
Миливојевић након отварања.
Отварању овогодишње манифе
стације присуствовао је и председник
Општине Инђија Владимир Гак, који
је изјавио да се нада ће се следеће
године из општинског буџета још више
новца издвојити за овај фестивал.
Другог дана фестивала публика
је имала прилику да погледа комад
„Хенри V“ трупе „Парабола“ из Лондо
на, док је у недељу, 2. јула приказан
„Макбет“ Танг Шу Винг Театар Студија
из Хонг Конга, који је због кише изве
ден на сцени Српског народног позо
ришта у Новом Саду.

У пратећем програму 3. и 4. јула у
Културном центру Новог Сада при
казани су филмови Акире Куроса
ве „Крвави престо“ (1957), настао по
мотивима „Макбета“, и „Ран“ (1985)
према „Краљу Лиру“.
„Шекспир фестивал“ иницирао је
редитељ Никита Миливојевић након
премијере своје представе „Хенри VI“
у Глоб театру у мају 2012. године.
Поред велике љубави према Шек
спиру, Миливојевић је био вођен
жељом да се Вила Станковић, изузе
тан простор затворен за јавност, учи
ни атрактивним културно - туристич
ким местом.
Идеја фестивала, јединственог у
овом делу Европе је, да негује дела
највећег светског драмског ствараоца
представљањем атрактивног позо
ришног програма под ведрим небом,
како је то било и у Шекспирово време,
истакао је Никита Миливојевић.
Овогодишњи фестивал организо
ван је захваљујући финансијској подр
шци Општине Инђија и неколицини
спонзора, с обзиром на то да је ове
године изостала подршка ресорног
министарства и покрајинског секрета
ријата. Што можда и не чуди, јер на
овогодишњем републичком конкур
су није подржан ни пројекат Галерије
слика „Сава Шумановић“ из Шида, док
су финансијску потпору добили мно
го мање атрактивни програму. Зато са
правом можемо да питамо, ко су нама
Шекспир и Шумановић?!
Б. С.
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Четири милиона динара
за премије осигурања

Општина регресира трошкове осигурања вишегодишњих засада

Предмет конкурса је регресирање трошкова осигурања
усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и живо
тиња у 2017. години на територији општине Инђија

Р

асписан је Конкурс за
остваривање
права
на регрес за преми
ју осигурања усева, плодо
ва, вишегодишњих засада,
расадника и животиња у
2017. години на терито
рији општине Инђија. Сви
заинтересовани пољопри
вредници могу се обратити
инђијској Агенцији за руар
лни развој где ће добити сву
неопх одну помоћ и подршку
за реализацију.
- Предмет конкурса је
регресирање
трошкова
осигурања усева, плодо
ва, вишегодишњих засада,
расадника и животиња у
2017. години на територији
општине Инђија. За реали
зацију Конкурса за оства
ривање права на регрес за
премију осигурања усева,
плодова,
вишегодишњих
засада, расадника и живо
тиња у 2017. години на
територији општине Инђија,
предвиђен је укупан износ
од 4.000.000 динара. Бес

повратна средства по овом
конкурсу утврђују се у изно
су 60 посто од вредности
полисе. Максималан износ
бесповратних
средстава
по једној пријави износи до
80.000 динара. Приликом
обрачуна се узима вред
ност полисе без пореза на
додату вредност. Корисни
ци средстава су: физичко
лице, носилац регистрова
ног комерцијалног породич
ног пољопривредног газдин
ства, предузетник и правно
лице, уписани у Регистар
пољопривредних
газдин
става - нагласила је Ивана
Пејовић Шеврт, директори
ца Агенције за рурални раз
вој.
Како је истакнуто под
носилац пријаве треба да
има регистровано пољопри
вредно газдинство уписано
у Регистар пољопривред
них газдинстава, са актив
ним статусом, мора бити са
територије општине Инђија
и производњом на терито

рији општине Инђија. За
предузетника и правно лице
важе следећи услови:реги
стровано пољопривредно
газдинство мора бити упи
сано у Регистар пољопри
вредних гадинстава и нала
зити се у активном статусу,
мора бити регистровано у
Агенцији за привредне реги
стре, а задруге морају имати
најмање пет задругара чла
нова задруге који су у скла
ду са Правилником уписани
у Регистар пољопривредних
газдинстава и налазе се у
активном статусу. Подно
силац захтева не може да
користи регрес осигурања
по неком другом основу,
мора да има измирене поре
ске обавезе и доспеле јавне
дажбине према локалној
самоуправи, мора да има
измирене обавезе по рани
је одобреним захтевима
финансираним из средста
ва буџета општине Инђија.
Полиса треба да је издата
од стране друштва за осигу

Ивана Пејовић Шеврт

рање код кога је подносилац
захтева осигуран у периоду
од 1. новембра претходне
до 31. октобра текуће годи
не и у моменту подноше
ња захтева је у потпуности
исплаћена.
Конкурс је отворен до утр
ошка средстава а најкасније
до 31. октобра текуће годи
не. Средства за регресира
ње осигурања исплаћују се
по редоследу подношења
захтева до утрош
 ка сред
става која су предвиђена
Правилником за оствари
вање права на регрес за
премију осигурања усева,
плодова,
вишегодишњих
засада, расадника и животи
ња у 2017. години на терито
рији општине Инђија.
М. Ђ.

Пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Инђија сликом и речју“ финансијски је подржан од стране Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ПЕЋИНАЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Фолклор је у моди

П

лато испред споменика у
центру Пећинаца 27. јуна
је био препун љубитеља
народних песама и игара, љуби
теља традиције и фолклора.
На концерту „У сусрет Видов
дану“, који је у оквиру Пећинач
ког културног лета организовао
Културни центар а под покро
витељством Општине Пећин
ци, публици су се представила
три културно - уметничка дру
штва играма и песмама из целе
Србије - КУД „Будућност“ из
Добановаца, са Малешевским
и Шопским играма, затим КУД
„Илићка“ из Брчког са играма
Врањско поље и Биначка Мора
ва, као и сва четири ансамбла
домаћина Друштва за неговање
народне традиције „Пећинци“.
Двосатном концерту, поред
великог броја грађана, при
суствовала је и председница
Општине Пећинци Дубравка
Ковачевић Суботички, а како
је истакао директор КЦ Јован
Деврња подршка пећиначке
локалне самоуправе у очувању
народне традиције је од великог
значаја за локалну заједницу, те
концерт „У сусрет Видовдану“
полако прераста у традиционал
ни.
Како је рекао уметнички руко
водилац и кореограф домаћина
Владимир Радоњић, наступом
сва четири ансамбла „Пећинци“
циљ је свакако ширење и очува
ње наше фолклорне традиције,

која је изузетно богата.
- Бавимо се нечим што је јако
лепо, али и захтевно. Желимо
и на овај начин да скренемо
пажњу заједнице на оно што
ови млади, изузетно вредни
људи из Пећинаца раде, а овај
концерт је круна њиховог труда,
рада и одрицања – истакао је
Радоњић.
Концерт „У сусрет Видовдану“
побрао је овације публике која је
и овај пут доказала да фолклор
на традиција неће замрети, јер
генерације које долазе вредно
раде на томе.
У оквиру Пећиначког култур
ног лета, у холу Културног цен
тра Пећинци 25. јуна је одржана

ЋУПРИЈА

Купиник представљен
централној Србији
Историјска изложба „Купиник – последња престоница
српских деспота“ 26. јуна је свечано отворена у музеју
„Хореум Марги–Равно“ у Ћуприји. Изложбу је отворио
директор ћупријског музеја Новак Новаковић, а коаутор
изложбе Перица Одобашић каже да оволико интересо
вање за последњу престоницу српских деспота не чуди,
јер тврђава Купиник, црква светог Луке и манастир Обед
својом до данас очуваном архитектуром чине моћан хро
нолошки слој везан за егзистенцију српске деспотовине
у Срему.
- Циљ изложбе је да се афирмише овај јединствени
споменик културе на територији Срема, најпре као све
дочанство једног славног периода српске историје, непо
средно пред вишевековни пад под турску власт, а затим
и као туристички потенцијал општине Пећинци и целог
Срема, заједно са целокупним природним окружењем.
Изузетна заинтересованост стручне, али и шире јавно
сти за ову изложбу, о чему говори управо и ово гостова
ње у Ћуприји, али и понуде за даља излагања, дају наду
да ће сви наши напори да Купиник вратимо у историјске
читанке као последњу престоницу српске средњовеков
не државе успети, као и наши напори да му за четири
предстојеће године вратимо макар део некадашње
величине и сјаја. Наиме, 2021. године навршава се 500
година од разарања овог утврђења, а обавеза нас јесте
да искористимо то време да истражимо, конзервирамо,
рестаурирамо – изјавио је Одобашић.

својеврсна ода Срему – испи
сана пером Сремачких песника
и живописно обојена кичицама,
опет, Сремачких сликара. Љуби
тељи писане речи и уметничких
платна уживали су у изложби
сликара Горана Арсенијевића
Гарсије, Борислава Протића,
Драгољуба Триндића и Гордане
Јовановић Шарић и стиховима
Радивоја Прокопљевића Проке,
Бошка Маринковића, Жике Леки
ћа и Гордане Јовановић Шарић,
а програм је употпунио звуцима
гитаре, добро познат пећиначкој
публици, Милан Калајић.
Директор Културног центра
Пећинци Јован Деврња иста
као је на отварању књижевне

вечери да је посебан доживљај
провести вече у друштву наших,
Сремских, сликара и песни
ка, који сви заједно имају само
један циљ, а то је представити
Срем онакав какав јесте – питом
и дивљи у исто време, широк и
гостољубив, а опет пркосан и
поносан. Вече је својим стихо
вима започео познати Сремски
песник Прока, да би у наставку
програма уз звуке гитаре публи
ка уживала у стиховима и прича
ма о Срему присутних уметника.
Изложба Сремских сликара у
холу пећиначког Културног цен
тра је и продајног карактера, а
биће отворена за посетиоц
 е до
половине наредног месеца.

УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ АКТИВИСТА ПЕЋИНЦИ

Ускоро прва клапа филма
о Мајци Ангелини

„Позориште младих аматера“,
које функционише у оквиру Удру
жења младих активиста Пећинци
(УМАП), ускоро почиње са снима
њем филма о Светој Мајци Анге
лини. Причу о животу породице
Бранковић, на челу са Мајком
Ангелином и о њеном доласку у
Купиново, подржала је и Општина
Пећинци, а прва клапа требало би
да падне током лета, управно на
тврђави Купиник.
Како је рекао Слободан Станко
вић председник УМАП-а, чланови
овог удружења већ су спремни за
снимање, али остаје да се одраде
и техничке припреме.
- Први кадрови културно - исто
ријског филма о животу светород
не породице Бранковић очекујемо
да буду снимљени почетком авгу
ста. Овај пројекат је веома знача
јан за нашу општину, јер је породи
ца Бранковић боравила управо у
Купинову, тако да ће филм остати
и будућим генерацијама у аманет

– рекао је Станковић и додао да
посебну захвалност дугује Тури
стичкој организацији општине
Пећинци, која им је пружила несе
бичну подршку и стручну помоћ.
Идеја о снимању филма, како
је истакао Станковић, родила се
управо из сценског приказа „Света
Ангелина Бранковић“, које је ово
удружење изводило широм Сре
ма, као и на недавној прослави у
порти храма Светог Великомуче
ника Кнеза Лазара у Шиду, пово
дом великог хришћанског празника
Видовдана, где им се придружи
ла и вокална солисткиња Бојана
Радивојевић из Брестача. Такође,
поред чланова пећиначког Удру
жења младих активиста, снимању
филма о породици Бранковић при
дружиће се и културно - уметнич
ка друштва са територије општине
Пећинци, као и чланице удружења
жена, талентовани вокални соли
сти, представници коњичких клу
бова и други.
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ЂАЦИ СЕ ВРАТИЛИ СА НАГРАДНОГ ЛЕТОВАЊА

Труд и рад се
увек исплате

Н

ајуспешнији основци и средњошкол
ци са територије пећиначке општине,
њих педесет четворо, вратили су се
за викенд кући из Херцег Новог, са наград
ног летовања, које је четврту годину за
редом организовао Спортски савез „Развој
спортова“, а финансирала пећиначк а
локална самоуп
 рава. Половина награђе
них ученика летовање је заслужило на
основу успеха, док је друга половина била
најуспешнија на такмичењима у школском
спорту.
Зоран Војкић, заменик председнице
Општине Пећинци дочекао је децу, како би
се уверио да је све протекло у најбољем
реду и да су деца безбедно стигла кући, а
Синиша Ђокић, председник Развоја спор
това, рекао је да је задовољан како је про
текло летовање, јер деца су током боравка
у Херцег Новом била здрава и добро се
проводила.

- Сваки дан нам је био организован – од
плаже, спортских активности до излета.
Послужило нас је и лепо време, а деца су
била послушна, што се могло и очекивати,
те сам поносан што смо на овакав начин
наградили њихов труд и рад. Врло је важно
да деца од малих могу схвате да се труд и
рад увек исплате и да наставе да постижу
добре резултате – истакао је Ђокић.
Између поздрава са родитељима прили
ком изласка из аутобуса, чули смо само
лепе утиске деце, а Сара Марковић из
Суботишта, која је наградно летовање
заслужила постигнутим успесима у школ
ском спорту, није скривала осмех са лица.
- Било нам је јако лепо. Лепо смо путова
ли, а с обзиром на то да сам први пут у
Херцег Новом јако су ми се свиделе каме
ните плаже. Доста смо се дружили, и
потрудићу се и следеће године да заслу
жим овакво летовање – рекла је Сара.

ВИДОВДАНСКИ САБОР У ВРДНИКУ

Награђена пећиначка
удружења жена

М

анифестација
15.
Видовдански
сабор у Врднику, одржана у неде
љу 25. јуна, окупила је 15 удружења
жена, међу којима и четири удружења са
територије пећиначке општине: УЖ „Среми
це“ и УЖ „Колевка Срема“ из Пећинаца, УЖ
„Шимановчанке“ из Шимановаца и УЖ „Мај
ка Ангелина“ из Купинова. Штандови удру
жења жена са старим ручним радовима,
некадашњим јелима карактеристичним за
одређено поднебље употпунила су Сабор.
Удружења жена са територије општи
не Пећинци, као и сваки пут до сада, тру
де се да на најбољи начин представе сво

ју општину и Доњи Срем. Вредне чланице
ових удружења то су и доказале освојивши
награде у различитим категоријама. Награ
ду за најбоље старинске колаче освојило је
Удружење „Мајка Ангелина“ из Купинова,
док су Шимановчанке освојиле два прва
места – за најбољи штанд и најбољи шпајз.
Чланице Удружења жена „Сремице“ нају
спешније су умесиле Цариградски колач и
освојиле прво место за слатки колач, а УЖ
„Колевка Срема“ понело је две награде из
Врдника – друго место за рукотворине и
треће место за слатки колач – погачу са
малинама.
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ПЕЋИНАЧКИ БАЗЕНИ

Почела бесплатна
школа пливања
На пећиначким базенима у суботу, 1.
јула одржан је први тренинг за најмлађе
који желе да науче да пливају. Бесплат
на школа пливања на Базенима Пећин
ци из године у годину привлачи све већи
број малишана непливача, као и деце
старијег узраста која желе да науче или
усаврше разне стилове пливања.
Спортски савез „Развој спортова“ и
Базени Пећинци у сарадњи са пећинач
ком локалном самоуправом организују
школу пливања, коју воде искусни и обу
чени инструктори, који раде са децом од првих корака упознавања са водом и
разбијања страха, преко вежби у води до
коначног развијања разних стилова пли
вања.

Како су нам рекли у управи Базена,
одзив малишана на први тренинг је
задовољавајући, с обзиром на лоше
временске услове, али очекују да ће се
већ на следећем тренингу окупити више
деце, јер је заинтересованост велика, а
број деце се из године у годину повећа
ва.
Такође, први тренинг је селекциони
како би се одредило на ком су пливач
ком нивоу деца, те ће се на основу тога
деца поделити у пливаче и непливаче.
Током читаве летње сезоне и школског
распуста одржаваће се тренинзи, и то
уторком, четвртком и суботом од 19 до
20 часова, а пријаве и даље трају и могу
се обавити доласком на било који од
тренинга. Додатне информације инфор
мације могу се добити путем телефона
063/575 023 или на званичном сајту
Базена Пећинци http://www.bazenipecin
ci.com.
Такође, на пећиначким базенима
наставља се лепа традиција да се
одлични основци и средњошколци
награде бесплатним улазом на базене,
током читаве купалишне сезоне, где их
очекује низ занимљивих садржаја. Како
су нам рекли у управи Базена, ово је
један од начина да се ђаци током летњег
распуста на неки начин забаве и одморе
али и да се мотивишу за даље успехе, а
све што ће им бити потребно приликом
уласка на базене управо је доказ о
постигнутом успеху – сведочанство или
ђачка књижица.
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ЈЕЛЕНА НЕДИЋ, нова звезда на „Лагунином“ књижевном небу

Шта све може пишчева машта
Јелена Недић показала је
да је могуће оно што
неки (очигледно
несавршени) писци
сматрају неизводљивим:
да се пише о свету који
се не познаје, јер
књижевност ипак није ни
новинарство ни историја,
већ машта, фикција и
танана моћ писца да
оживи свет који у
стварности не познаје

Н

а звезданом „Лагунином“ небу,
засијала је још једна, нова
звезда, која се већ налазила на
списку конкурената за престижну НИНову награду. То је књижевница (у
слободном времену) и културна
радница (у радно време) Јелена
Недић из Сремске Митровице. Њен
култни роман „Низ пругу“, у издању
„Лагуне“, доживела је ове године и
друго издање. Судећи по великом
интересовању читалаца, у шта сам се
лично уверио, велике су шансе да се
ускоро појави и треће издање, што би
и за плејаду успешних
сремскомитровачких писаца било
пријатно изненађење.
Да подсетимо, прво штампање
романа „Низ пругу“, у издању познатог
издавача „Сирмијумарта“, угледало је
светлост дана још 2015. године. Моја
скромна и недовољна знања из
теорије књижевности, том приликом су
добила нове хоризонте, јер је ауторка
Јелена Недић открила радозналој
публици да се о проституцији (основна
тема и окосница романа) може писати
и из угла неког ко не познаје овај свет
са маргине. Што је права уметност
имајући у виду наше (мало)грађанско
окружење и простор иначе пристојног
друштва у коме живе честити
хришћани, посебно православци.
Како је „Лагуна“ у мноштву писаца,
које само потврђује да понекад чини
да имамо више књижевника него
читалаца, успела да открије Јелену
Недић? Она демантује евентуалну
могућност да припада ПОСТ (писци о
свом трошку) ауторима, какве Умберто
Еко помиње у „Фукоовом клатну“.
Одбацује са (под)смехом и било какве
алузије да јој у успешном раду помаже
супруг, иначе високи митровачки
функционер. Он њој јесте подршка,

али то нема никакве везе са „Лагуном“.
Уосталом каквог политика једне
локалне средине може да има утицаја
на једног такорећи васељенског
издавача.
Она није случајно постала писац као
толики. Рано је почела да пише, њени
ђачки писмени радови, читани су пред
другима и то јој је давало подстрек. То
траје до данас.
Уопште, Јелена Недић је права
књижевница и радозналог новинара
какав сам ја, оставља занемелог и без
даха. Јер, док већина писаца воли да
прича и прича, до бесвести, толико да
се од њихове самохвале и не
препознаје њихово дело, Јелена
Недић је шкрта на објашњењима.
Преведено на српски, ако те дело

занима, прочитај га сам и створи
сопствено мишљење. Она не жели да
пуно објашњава, а камоли да потврди
или демантује приче о баснословним
или прескромним хонорарима, о томе
може ли се живети од писања у ова
лепа времена. Али, вратимо се књизи.
То није само роман о малој
проститутки, која се налази у раљама
бескурпулозних продаваца женског
меса. То је уопште прича о куповини и
продаји свега и свачега, где сем живог
новца, женско месо дође као погодна
и конвертибилна роба. Јеленино
објашњење писцу ових редова, да она
не пише о некој конкретној причи, већ
ствара причу на основу претпоставки,
делује поразно по друштво у коме се
налазимо. Значи ли то да се као
друштво, већ толико дубоко налазимо
у блату (и да не кажем у још нечему
што непријатно мирише), да нам
конкретни примери за причу о овом
злу нису ни потребни.
ви смо ми изгледа део те
свеопште купопродајне приче и
свакога дана у сваком погледу
све више напредујемо.
Куповина и продаја свега и свачега
имамо у политици, послу, школи, па
чак и у породици. Некад су се људи
продавали ради каријере и
најразличитијих амбиција, данас се
продају да би преживели. Није лако ни
живети, а камоли бити писац у оваква
времена.
„Треба сачувати душу у ова
материјалистичка времена“ поручује
нам књига Јелене Недић, чије писање
неки пореде са Золиним
натурализмом.
„Низ пругу“ је њен други роман.
Судећи по интересовању читалаца,
биће их још.
В. Ћосић
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ РАДОВАНА СРЕМЦА
ПРАВОСЛАВНО СТАНОВНИШТВО ДО 1900. ГОДИНЕ

Животно дело
шидског хроничара
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Представљена
књига Ратка Личине
У Народној библиотеци „Симеон
Пишчевић“ у Шиду, прошлог петка 30.
јуна, одржана је промоција књиге Репу
блика Српска крајина - државна доку
мента, аутора Ратка Личине. Промоци
ја књига настала је у договору Општине
Шид, Библиотеке „Симеон Пишчевић“,
Удружења „Истина“ и Културне заједни
це „Крајина“ из Београда. Књига обрађу
је комплетну државну документацију из
времена Републике Српске Крајине,
комплетно законодавство, записнике са
седница скупштина, као и сва остала
важна документа која су важила у пери
оду од 1990. до 1995. године, као и доку
мента из времена избеглиштва и списак
погунулих у рату у Републици Српској
Крајини.

Радован Сремац и Жељко Фајфрић на промоцији

П

равославно становништво Шида
до 1900. године, назив је још јед
ног дела аутора Радована Срем
ца, археолога и хроничара из Шида.
Промоција ове књиге одржана је 26. јуна
у Владичанском двору у Шиду.
Аутор Радован Сремац за ову књи
гу каже да је она његово животно дело
на коме је радио 11 година. У књизи je
обухваћенo 460 шидских породица пра
вославне вероисповести, са 33.000
њихових имена.
- Ова књига није моје последње дело,
али је ово моја тринаеста промоција. До
сада сам објавио 13 монографија о исто
рији Шида, али ова књига за мене пред
ставља животно дело. То кажем зато што
сам на њој најдуже радио. Провео сам
доста времена одлазећи у архиве, где
сам преписивао и систематизовао све
податке, а затим сам их технички обра
ђивао и уводио податке у књигу. Значај
овог дела видим у чињеници, да осим
Кузмина и Шида, ниједан град у Србији
нема овакву књигу која у себи садржи
комплетно преписане матичне књиге,
односно најосновнији извор података
за историју становништва једног града.
Књига садржи податке до 1900. годи
не, јер по закону не смеју да се користе
подаци особе од чијег рођења није про
шло 120 година. Значи сви становници
чији су преци живели у Шиду пре 1900.
године, моћи ће у овој књизи да пронађу
личне податке о њима и како би на осно
ву њих, могли себи правити родослов.
Данас у Шиду не постоји пуно тих старих
породица, да напоменем само чувене
Шумановиће, Грчиће, Тубиће, Крсмано
виће, Убавиће, Славујевиће и то су све
породице које су у Шиду од почетка 18.
века - истиче аутор књиге Радован Сре
мац.
Како наводи, на писање ове књиге,
подстакла га је љубав према родосло
вима.

- Најпре сам кренуо од моје породице
и на крају прешао на цео Шид. С обзи
ром на то да сам по професији археолог
и да ме интересује историја, те две ства
ри једноставно једне без друге не могу.
Да ли ћемо ми проучавати прошлост од
пре 5.000 година или 50 година, мислим
да је у потпуности исто. Јер кад се бави
те прошлошћу, ту једноставно нема
граница. Битно је да откријемо ко су
били људи, да реконструишемо њихов
живот, да откријемо ако можемо шта су
они желели, мислили и волели и шта су
радили тада. Након ове књиге, у пла
ну ми је издавање још два дела, која су
већ написана и која чекају финансијска
средства за издавање - каже Радован.
О делу аутора Радована Сремца,
говорио је шидски историчар и адвокат
др Жељко Фајфрић.
- Ова књига представља првокласни
материјал за каснији рад. У историји
постоје две врсте историчара, они који
сакупљају податке и они који то разра
ђују. Ова књига представља рудник за
каснија разрађивања. Радовану бих
дао све похвале за њихов велики труд.
Изузетно га ценим јер је веома вредан,
педантан и упоран. Прави је шидски
интелектуалац и мислим да га убудуће
треба мало више подржати у његовом
раду. Оно што је он до сада урадио за
Шид, резултираће тек касније, када ће
се показати шта је он то урадио за Шид
и за ову средину. Његове књиге ће тек
у будућности добити своју интелектуал
ну и историјску вредност. Ова књига је
изузетна историјска грађа коју он даје, и
до којих је врло тешко доћи - истакао је
Жељко Фајфрић.
Промоцију овог значајног дела за
Шиђане, стиховима су улепшали учени
ца шидске Гимназије Виолета Скакавац
и професор Зденко Лазор, који су реци
товали песме Мирослава Антића.
М. Н.

Општина Шид је дала свој допринос у
реализацији идеје за настанком ове
књиге.
- Општина Шид на челу са председни
ком Предрагом Вуковићем је подржала
овај пројекат. Сматрам да је ова књига
веома значајна посебно историјски, јер
је Република Српска Крајина постојала
пет година и било је потребно сва та
догађања забележити и сачувати од
заборава. Захваљујем Ратку Личини
који се потрудио да све то остане запи
сано, како би следеће генерације могле
да читају о некадашњој Српској Крајини
из које су многи људи протерани. И у
нашој општини настањено је доста
људи из тих крајева, који су протерани,
и који су овде нашли своје уточиште.
Мислим да ће ова књига бити драгоце
на и за све њих - истакао је члан
Општинског већа Мита Аврамов.
Удружење „Истина“ из Шида, такође је
један од иницијатора издавања ове књи
ге.
- Један сам од учесника догађања у
Српској Крајини и мислим да ова књига
има огроман значај за све нас. Књига
обухвата сва дешавања за време Краји
не и после ње када је она избрисана из
хрватског Устава, као и из свега што се
односило на Србе из Хрватске - каже
председник Удружења „Истина“ Радо
ван Шћековић.
Културна заједница „Крајина“, захва
лила се општинском руководству и
председнику Општине Шид Предрагу
Вуковићу на разумевању да заједнички
са осталим организаторима, одрже про
моцију ове књиге.
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ЖЕТВА У СРЕМУ

Високе температуре
убрзале радове
Што се тиче откупне цене овогодишњег рода пшенице, Влада Републике Србије је,
на предлог Министарства пољопривреде и заштите животне средине, утврдила цену
од 18 динара по килограму за интервентни откуп меркантилне пшенице

И

зузетно високе температуре про
теклих дана проузроковале су
нагло сазревање пшенице, ози
мог јечма и уљане репице, те је жетва
на територији Срема у пуном јеку.
На територији Града Сремска
Митровица засејано је 12.150 хектара
под пшеницом, а до Видовдана скину
то је 3.645 хектара. Остварен просе
чан принос износи 5,3 тоне по хектару.
Код пољопривредних предузећа и
задруга у жетви је прошле недеље
учествовало пет комбајна, док код
индивидуалних газдинстава до 28.
јуна на њивама је било 50 комбајна.

У румској општини скинуто је 5.210
хектара од укупно посејаних 9.520 хек
тара под пшеницом. Просечан принос
износи 5,5 тона по хектару, а у жетви
учествује 170 комбајна.
Под пшеницом у шидској општини је
4.615, а пожњевено је свега 250 хекта
ра, док је просечан принос 5,6 тона по
хектару. У шидској општини у жетву
учествује 165 комбајна.
Од укупно 7.800 хектара посејане
пшенице на територији пећиначке
општине до краја прошле недеље
пожњевено је 1.700 хектара, озимог
јечма од 2.900 пожњевено је 2.300 хек

Задовољни приносом
Самуило Љесковац из Салаша
Ноћајског скинуо је део површина под
пшеницом од укупно осам хектара.
Задовољан је приносом од око 6,5
тона по хектару. Као и многи пољо
привредници није задовољан откуп
ном ценом, те е добар део овогоди
шњег рода лагеровати код куће, за
исхрану стоке, док ће један део прода
ти силосима.
Још један пољопривредник из
Салаша Ноћајског под пшеницом је
имао око 15 хектара, а принос је био

7,3 тоне по хектару. Он истиче, да је
овогодишњи род пшенице слабији, с
обзиром на то колико је новца уложе
но.
Васа Дамњановић из Босута каже
да је под пшеницом имао три хектара,
а да је просечан принос седам тона по
хектару. Наводи да је у Босуту жетва
на пола пута, а да овогодишњи прино
си у босутском атару иду и до осма
тона по хектару. Он је своју пшеницу
унапред продао, по цени од 17 динара
по хектару, за шта каже да није лоше.

тара, док је жетва уљане репице скоро
завршена, од укупно засејаних 650
хектара, пожњевено је 500 хектара.
Према подацима пећиначког Оде
љења за привреду, до сада је оства
рен просечан принос за пшеницу и
јечам од 4,5 до 5,5 тона по хектару,
влага је оптимална и износи око 12
одсто, док хектолитарска тежина за
ове културе износи од 70 до 77.
Како наводе стручњаци, приноси
пшенице у Срему су прилично разно
лики у зависности од времена сетве,
дуге зиме, и примењених агротехнич
ких мера. Приноси јечма се крећу од
3,4 до 9,3 тоне по хектару, док је код
пшенице тај распон нешто мало мањи
од четири до преко осам тона по хек
тару.
Надлежни још једном подсећају
ратаре да је спаљивање жетвених
остатак а забрањено и представља
прекршај за који је прописана новчана
казна, те је свакако савет да се жетве
ни остаци заоравају.
Што се тиче откупне цене овогоди
шњег рода пшенице, Влада Републике
Србије је, на предлог Министарства
пољопривреде и заштите животне
средине, утврдила цену од 18 динара
по килограму за интервентни откуп
меркантилне пшенице.
Б. С.
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За производњу
доброг вина
треба пуно
знања јер
није довољно
посадити
виноград,
сачекати
да роди,
измуљати
грожђе и
направити вино

ТРЕЋИ ВИНСКИ ПЛАТО У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Вински путеви су неиспитани
В
ино и гитара, јабуке и
вино и сунчани зраци у
пићу богова и роман
тичне приче у чудесној при
роди винограда, све то скри
вају у себи сремска вина
настала на падинама Фру
шке горе. За све оне који у
вину траже истину била су
понуђена ова вина на фести
валу винске културе у Ста
рој Пазови. Трећи Вински
плато одржан је 25. јуна на
платоу испред позоришне
сале и окупио је винарије из
Старе Пазове, Инђије, Пећи
наца, Ердевика и Ирига и
винаре из Јагодине и Жупе.
Вински плато је настао
пре три године на иницијати
ву
сомел ијер а
Жељк а
Бохињца који је желео да се
винска култура учи и шири.
Први корак ка циљу који су
поставили организатори ове
манифестације пре три
године - не само да је напра
вљен већ се успешно наста
вља. Задовољни организа
тори ове манифестације
сомелијер Жељко Бохињц и
Удружење винара и вино
градара Старе Пазове већ
планирају јесење акције,
које су такође почели пре
три године са циљем едука
ције младих виноградара и
винара.
У свету постоји више од

10.000 врста грожђа од којих
се прави вино. Свако вино
је прича за себе, свак а
капљица у себи скрива пуно
труда који је уложен да би
се од грожђа добило вино,
јер виноград тражи слугу,
вино господара. Виногра
дарство у Срему је од дав
нина познато на овим про
сторима и има дугу тради
цију. Фрушка гора идеално
место за гајење винове
лозе, само треба знати то
искористити. Данашње мла
де генерације су то схвати
ле и све више се баве вино
градарством и винарством.

Од малих ногу упоредо са
дедом у винограду је одра
стао Јанко Мајорски из Ста
ре Пазове. И не само да је
заволео виноградарство и
производњу вина, већ је
постао наследник дединог
винограда у Сланкаменач
ким Виноградима и почео
озбиљније да се бави винар
ством у слободно време. На
Винском балу почетк ом
године у Старој Пазови су
његова вина била на четвр
том и петом месту, али Јан
ко је ове године на Винари
јади у Долову у конкуренци
ји 70 вина освојио прво

место за Шародоне и друго
за Силу тамјанику, а тако су
вина оцењена и на Данима
вина у Ривици. За њега је
битан континуитет у преци
зној заштити винограда, у
педантном послу са вином,
јер иако је вино добро увек
може бити боље.
Млади виноградар Ненад
Косановић се овим послом
бави пет година такође из
хобија у слободно време.
Виноград има у Новом
Сланк амену и како каже
циљ му је да у малој, поро
дичној винарији произведе
одређене количине високо
квалитетног вина за себе и
своје пријатеље који у вину
уживају. Можда касније ово
прер ас те
у
пород ичн и
бизнис. За производњу
доброг вина треба пуно зна
ња јер није довољно поса
дити виноград, сачекати да
роди, измуљати грожђе и
направити вино, истиче
Косановић и додаје да сваки
виноградар мора континуи
рано да учи, истражује, јер
виноградарс тво и винарство
није магија, то је занат, чак
наука.
Да би се направила једна
чаша вина, потребно је око
један килограм грожђа. Ужи
так испијања сваког гутљаја
је непроцењив и не постоји
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РУМА: АКЦИЈА „ТРОЈКА ИЗ БЛОКА“

Поред добре
капљице
сремских вина
посетиоци
су уживали у
доброј музици
и сухомеснатим
специјалитетима

џабе португалска изрека да
ко има добро вино, има
доброг пријатеља. И зато су
на дегустацију вина у Стару
Пазову стигла и вина из
Јагодине, где виноградар
ство датира још из 1897.
године.
упа Александровач
ка је познат вински
крај још од времена
римских царева. Са великом
пажњом и љубављу узгајана
је овде винова лоза векови
ма, те су вина из овог краја
временом стекла не само
домаћу већ и европску репу
тацију. И у породици Тошић
традиција гајења винове
лозе траје више од два века.
Након дугогодишњег поро
дичног искуства Мирослав
Могоровић основао је 2015.
године подрум Тошићи са
циљем да негује прављење
вина пре свега од аутохто
них сорти Тамјаника и Про
купац али и интернационал
них. Судећи по укусу вина
Несаница од Тамјанике није
погрешио, сложили су се
љубитељи добре капљице у
Старој Пазови. Иначе зани
мљива је прича да вина
одлежавају у бурадима од
српског храста направљеног
код познатог жупског пинта
ра Ђорића. Дакле, спој
модeрних технологија и ста
рих заната даје одличан
резултат.
Вино је сунчева светлост
заробљена у води а поред
добре капљице сремских
вина посетиоци су уживали
у доброј музици и сухоме

Ж

снат им
спец ијал итет им а
месаре Медиус. Поред дегу
стације вина које су по при
ступачним ценама посетио
ци могли да купе први пут се
представила и дестилерија
Младеновић из Старе Пазо
ве са изванредном понудом
воћних ракија.
За крај ове приче још
неколик о занимљивости.
Наздрављање вином поти
че из старога Рима. Тамо су
користили ту методу како би
били сигурни да их неко
други не покушава отровати
пићем. Овај обичај постојао
је и у старој Грчкој, тамо је
домаћин морао подићи сво
ју чашу вина и први је попи
ти како би гости знали да их
не намерава отровати. Кад
је већ споменут стари Рим,
у оно доба није било дозво
љено женама да пију вино.
Ако је супруг којим случајем
пронашао своју жену да пије
вино, по закону ју је имао
право да је убије. Египћани
су вино сматрали даром
бога Озириса, а за време
владавине фараона Тутан
камона обични смртници
нису пили пиво, док је вино
могла да пије само виша
класа.
Најстарија колекција про
браних вина налази се на
дну Атлантика, у олупини
Титаника. Верује се да су
упркос хаварији и потонућу
брода флаше и даље нео
штећене. Дакле, вински
путев и су неисп итан и.
Наздравље – живели!
Ана Симоновић

Више учесника
него лане

„Тројка из блока“ - спорт
ско хуманитарна манифе
стација која је ове године 1.
јула у Руми одржана по дру
ги пут, у свему је премашила
прву - и по броју учесника,
спонзора, као и прикупље
ној новчаној помоћи.
Организатор ове манифе
стације је хуманитарна орга
низација „Срби за Србе“, а
у Руми су јој помоћ у орга
низацији пружили чланови
Удружења „Проактив фами
лија“, као и навијачка група
„Делија“.
Новац који се прику
пља увек је намењен јед
ној вишечланој, социјално
угроженој породици, а ове
године је то била шесточла
на породица Ђикић из Пути
наца.

прикупљено 328.000 дина
ра.
- Ми планирамо да, у дого
вору са породицом Ђикић
из Путинаца, купимо за тај
новац неке пољопривред
не машине које би им омо
гућиле да буду финансиј
ски независни. Ми већ 12
година помажемо људима,
али никада не дајемо кеш
новац, већ после разгово
ра са породицом видимо
шта им је најпотребније и
то обезбедимо, било да је
реч о купатилу, намештају,
стоци или пољопривредним
алатима - појашњава Урош
Марковић.
Горан Јеремић и његова
породица су лане добили
помоћ, а Горан је био ту да
подржи акцију, па се и обра

Учесници Тројке из блока

Урош Марковић из хума
нитарне организације „Срби
за Србе“ је похвалио Руму
да је прошле године била у
самом врху по масовности
акције и прикупљеним сред
ствима.
- Рума је прошле годи
не оборила све рекорде
по броју спонзора и прија
вљених такмичара, а ове
је то премашено. Имамо 58
спонзора и донатора, има
мо и велики број такмичара,
али је турнир већ више него
успешан јер смо прикупили
преко 400.000 динара. То је
за сваку похвалу ако има
мо у виду да је ово мањи
град, самим тим је и мање
привредника, што показује
да је цела Рума устала на
ноге. Све смо то урадили
захваљујући и једној доброј
екипи момака из Руме који
су се заиста ангажовали и
обезебдили бројне спонзоре
- каже Урош.
Прошле године је за сед
мочлану породицу Јеремић

тио бројним учесницима.
- Задовољан сам јер је
ове године много више
људи и спонзора, али видим
и да је организација још
боља. Људи су схватили да
је ово једна права органи
зација која помаже породи
цама. Нама је помоћ била
изузетно важна, добили смо
столарију која нам је била
неопх одна за даље сређи
вање куће, дечије кревете и
намештај, а поставили смо и
ламинат. Ми смо увек уз ову
акцију „Тројка из блока“, а ја
сам понудио и своју помоћ
када су молерски и грађе
вински радови у питању, ако
не могу финансијски, могу
да помогнем својим радом рекао је Горан Јеремић.
Ове године организатори
„Тројке из блока“ су обез
бедили и мини кошеве за
малишане, а прве су шути
рале румске рукометаши
це из ЖРК „Словен“ чије су
кадеткиње најбоље у Срби
ји.
С. Џ.
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5. јул
1879. Рођен амерички тенисер
и политичар Двајт Дејвис, мини
стар рата. 1900. основао тени
ско такмичење које је добило
име по њему.
1891. Рођен хрватски песник
Августин Тин Ујевић.
1975. Амерички тенисер Артур
Еш постао први црнац који је
победио на турниру у Вимблдо
ну.
6. јул
1535. Енглески хуманист и
писац Томас Мор погубљен као
издајник, због неслагања с
црквеном политик ом краља
Хенрија VIII.
1885. Француски биолог и хеми
чар Луј Пастер први пут успе
шно применио вакцину против
беснила на људском бићу,
деветогодишњем Жозефу Мај
стеру из Алзаса.
1928. У Њујорку одржана пре
мијера филма „Светла Њујор
ка“, првог звучног филма.
7. јул
1893. У Загребу рођен хрватски
писац Мирослав Крлежа.
1898. САД анектирале Хавајска
острва.
1941. У Србији почео устанак
против немачке окупације, под
вођством комуниста.
8. јул
70. Римљани су у Јудејском
рату освојили и разрушили
Јерусалим. Од рушевина је
сачуван само западни зид вели
ког јеврејског храма („Зид пла
ча“).
1956. У Београду је емитован
први експериментални ТВ пре
нос, поводом прославе стогоди
шњице рођења Николе Тесле.
9. јул
1877. Одржан је први тениски
турнир у Вимблдону.
1922. Амерички пливач, касније
филмски глумац („Тарзан“)
Џони Вајсмилер постао је први
пливач који је за мање од једне
минуте (58,6 секунди) препли
вао 100 метара.
10. јул
1856. У селу Смиљани, код
Госпића у Хрватској, рођен
Никола Тесла, научник и прона
лазач на пољу електротехнике
и радио-технике. Од 1884. до
смрти 1943. живео је у САД.
Патентирао је око 700 пронала
зака од којих неколико десетина
има широку примену, међу који
ма је и серија изума (1896-1914)
који чине темељ савремене
радио-технике.
11. јул
1920. Рођен амерички филмски
и позоришни глумац руског
порекла Таиђ
 е Кан, познат као
Јул Бринер.
1921. Одржано прво званично
првенство Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца у ватерпо
лу. Победило је Сомборско
спортско друштво.
1937. Умро амерички компози
тор Џорџ Гершвин.
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HOROSKOP
ОВАН: Понек ад је
тешко лако препознати
тим који побеђује и
страну која губи. Збу
њују вас одговори које добијате од
сарадника, јер свако има неку своју
верзију приче или личне интересе
који не могу да се подведу под
заједнички добитак. Полако почи
ње да вам смета нечије присуство
или провок ативно понашање.
Волите да господарите комплетном
ситуацијом у емотивном односу.
БИК: Уколико вам је
стал о да остварите
пословн и
добит ак,
важно је да будете за
корак испред других и довољно
упорни у својим намерама. Заноси
те се неким новим идејама. Парт
нер са симпатичним осмехом
посматра ваше реакције које под
сећају на хвалисавост или надме
ност. Учините све што је потребно
да ваша породица осети позитивне
промене и задовољство у заједнич
ким ситуацијама.

ВАГА: Обратите пажњу
на различите детаље у
новим преговорима, јер
ствар и
које
имају
важно значење често
остају скривене између редова или
иза нечијих обећања. Пословно
надм удривање понек ад делије
сувише заморно. Код вас провејава
добра воља и емотивна нота, а код
вашег партнера смисао за лепим и
корисним стварима. Умете сјајно
да се допуњујете на различите
начине.
ШКОРПИЈА: Понек ад
губите важну нит у
пословн ом
дијал ог у
што представља дово
љан повод да се не уплићете у
различите изазове. Недостатак
информација узрокује погрешну
процену или нове неспоразуме у
односу са сарадницима. Важно је
да се придржавате својих правила
у сарадњи. Изненадни сусрет са
једном особом делује подстицајно
на ваше емотивно расположење.

БЛИЗАНЦИ: Неко вас
на индиректан начин
кажњава, али ви пре
ћутно или смишљено
пристајете на такав вид односа.
Јасно вам је да многе ствари изгле
дају другачије у односу на оно што
се јавно говори или предочава у
друштву сарадник а. Све чешће
почиње да вам недостаје нечије
присуство или емотивна пажња.
Нема разлога да потискујете своја
осећања посебно кад се налазите
уз блиску особу.

СТРЕЛАЦ: Неко ваше
понашање тумачи као
извесну неодг оворност
, стога морате да про
мените свој став и наступ пред
сарадницима. Све има своју добру
или лошу страну, а на вама је да
сачувате добру пословну позицију
и дугорочније интересе. Партнер
има позитиван утицај на ваше рас
положење и инспирацију. Када се
налазите у прилици уживајте у раз
личитим ситуацијама које вас емо
тивно зближавају.

РАК: Не допада вам се
нечија ласкавост или
помало усиљено пона
шање. На основу првог
утиска биће вам јасно да постоји
јасна граница до које можете да
рачунате на одређене сараднике.
Потрудите се да заштитите своје
пословне интересе. Све више вам
је потребно нечије присуство и раз
умевање у неким ситуацијама,
међутим имате утисак да вољена
особа тренутно не мари много за
ваше жеље.

ЈАРАЦ: Не верујете у
нове информације и
нечију причу али исто
времено немате ни
велики утицај на своју околину. Нај
веће проблеме вам задаје неко од
сарадника ко без вашег знања и
против ваше воље чини неке погре
шне ствари. Дозволите свом парт
неру да донесе нову одлуку у зајед
ничко име. Подразумева се да
морате имати довољно поверења у
блиску особу, чак и у некој нејасној
ситуацији.

ЛАВ: Показаће се да
имате добре пословне
идеје
и
прогн озе.
Постоје
различита
тумачења догађаја али немојте
дозволити да неко мења смисао
вашег успеха. Докажите своје инте
лектуалне или практичне способ
ности на делу. Приуштите себи
добру забаву или сусрет са једном
занимљивом особом за коју вас
везују слични афинитети. Показаће
се да сличности делују подстицајно
у зближавању.

ВОДОЛИЈА: Тренутни
неуспех или губитак не
треба да доживљавате
као неки вид личног
пораза. Нову ситуацију на послов
ној сцени прихватите као логичан
след догађаја и као добар подсти
цај да промените свој однос према
сарадницима. Покажите више дис
креције у свом приватном или
интимном понашању, немојте
дозволити да вашу пажњу заоку
пљају неке особе са стране или
ласкави комплименти које добија
те.

ДЕВИЦА: Неко вам
намећ е
разл ич ит е
обвезе и покушава да
вас наведе на своје
циљеве. Довољно сте мудри да
оправдате нечија очекивања, али и
да сачувате личне интересе. Избе
гавајте јавну расправу и ситуације
које вас додатно замарају. Нема
разлога да сумњате у своја осећа
ња или у договор који имате са
вољеном особом. Понекад умете
да делујете сувише строго према
свом партнеру.

РИБЕ: Нема разлога да
истражујете област или
питања која спадају у
зону високог пословног
ризика. Будите довољно разумни и
немојте чинити ствари које предста
вљају потенцијални ризик за ваш
пословни или друштвени углед.
Потрудите се да боље разумете
нечију немоћ или емотивна ограни
чења кроз која пролази. Партнер не
жели да вас додатно оптерећује
неким својим дилемама.

Crkveni
kalendar
Среда, 5. јул (22. јун)
Свети свештеномученик Јевсе
вије
Четвртак, 6. јул (23. јун)
Св. мученица Агрипина; Влади
мирска икона Мајке Божје
Петак, 7. јул (24. јун)
Рођење Светог Јована Претече
– Ивањдан
Субота, 8. јул (25. јун)
Преподобномученица Феврони
ја
Недеља, 9. јул (26. јун)
Преподобни Давид Солунски
Понедељак, 10. јул (27. јун)
Преподобни Сампсон Страно
примац
Уторак, 11. јул (28. јун)
Пренос мошт. Св. бесреб. Кира
у Јована; Св. муч. Дабробосан
ски и Милешевски

Пилетина у сосу
од парадајза
Састојци: 4 пилеће шницле,
црни лук, бели лук 2 чена, уље
100 мл, парадајз сок 1 шоља, сец
кани першун 1 кашичица, суви
биљни зачин, бибер, босиљак.

Припрема: Исецк ајте ситно
црни лук, па га ставите да се про
динста са уљем и сувим зачином.
Након кратког динстања додајте
пилетину, налијте парадајз сок и
додајте воде колико да прекрије
месо, па оставите да се крчка.
Када вода испари требало би и
пилетина да буде готова. Пред
крај ставите ситно исецкан бели
лук, бибер, першун и босиљак,
оставите да прокрчка, па послу
жите топло уз прилог и салату по
жељи.

• Здравствено стање и
женину прошлост не
треба много проверава
ти. Увек ћеш нешто ново
открити.
• Само се у рату исплати
бити промашен случај.
• Возим као гром. Сваки
дан ударим у неко дрво!
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КАЈАКАШИЦА „ВАЛА“ МАРИЈА ДОСТАНИЋ ЕВРОПСКА ПРВАКИЊА

Сваки успех захтева жртву
М
Веома сам
срећна због
освојеног злата
на Првенству
Европе. Једним
делом нисам
толико ни
веровала у
себе, зато сам
посебно
задовољна.
Неописив је
осећај када
узмеш медаљу
на тако великом
такмичењу пред
домаћом
публиком, на
свом терену, у
својој земљи,
да сви слушају
нашу химну

арија Достанић из
Салаша Ноћајског,
кајак ашица срем
скомитровачког клуба „Вал“
освојила је злато у трци на
500 метара у једноседу са
временом 1:58,628 минута
и понела титулу првакиње
Европе у тој дисциплини.
Првенство Европе одржано
је у Београду од 22. до 24.
јуна.
Своју спортску каријеру
почела је пре осам година,
ни не слутећи шта ће је
чекати када са родитељи
ма одлази у „Вал“ како би
њен брат постао члан тог
клуба. Како каже, одувек је
била живахна па је у јед
ном тренутку, док је чекала
да брат заврши обавезе у
клубу, почела да ради зги
бове и тада је приметио
тренер Ненад Косијер.
Наравно, на самом почетку
родитељи су сматрали да
кајак није за девојке, али
како је Марија осећала
велику љубав према води,
решила је да се опроба у
овом спорту.
- Од 2009. године је кре
нуло, тад још нисам имала
пуних 10 година. Тренер
Ненад Косијер ме је запа
зио, од тада тренирам код
њега. Тренер је на почетку
мог тренирања причао како
ћу бити јако успешна, мада
ја то нисам очекивала. На

Златна Марија Достанић

првом такмичењу сам уче
ствовала после седам дана
тренинга и сећам се, заузе
ла сам седмо место. На
следећем такмичењу сам
узела златну медаљу на
регати у Прогару. На
последњој години Мини
кајака на Првенству Војво
дине сам успела да побе

дим девојку коју до тада
нисам успевала, тако да
сам на Мини кајаку узела
злато последње године док
сам се такмичила у пиони
рима. Тако сам и сада на
државном првенству осво
јила злато у последњој
години такмичења у јунио
рима – прича седамнаес
 то

Пријем код
градоначелника
Кајак аше „Вала“, укључујући и
Марију Достанић и Бојана Зделара,
који је на Првенству Европе освојио
две бронзе, 27. јуна примили су градо
начелник Сремске Митровице Влади
мир Санадер и начелник Градске
управе за културу, спорт и омладину
Илија Недић.
- Град Сремска Митровица већ дужи
низ година издваја значајна средстава
за спорт и улаже пре свега у наше нај
млађе становнике који се баве спор
том. Кајак клуб „Вал“ је познат по томе
да у Митровицу доноси најсјајнија
одличја како са европских и светских
такмичења, тако и са олимпијских ига
ра и мислим да начин генерације које
долазе треба да следе тај пут - рекао
је градоначелник Санадер и пожелео

Представници локалне самоуправе са кајакашима и тренерима

кајакашима и клубу још пуно успеха у
наредном периоду.
Начелник Градске управе за културу,
спорт и омладину Илија Недић такође
је честитао кајакашима и пожелео им
успеха у даљем раду и такмичењима.

Петар Милковић, председник Кајак
клуба „Вал“ истакао је да су међу 800
такмичара, кајак аши клуба „Вал“
освојили три медаље и два четврта
места. Додао је, да је поносан како на
спортисте, тако и на тренере.
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Медаље за
Сирмијум

В
Марија са тренером Ненадом Косијером

За успех захвална
породици и тренеру
Како Марија истиче, без
подршке породице и тре
нера не би успела.
- Без породице ништа од
овога не би било, породи
ца ме подржава, без њих
ово не бих остварила.

Исто као и мој тренер, без
њих не би било успеха.
Доста су ми изашли у
сусрет професори, желим
много да им се захвалим
на томе – додаје Марија
Достанић.

годишња Марија Достанић.
Испоставило се да је тре
нер Ненад Косијер био у
праву. Нак он запажених
резултата и остварених
успеха на домаћим такми
чењима, Марија је почела
да учествује и на међуна
родним. На Европском
првенству 2015. године,
окитила се бронзом у
дисциплини једносед на
500 метара, а већ 2017.
године осваја злато.
- Веома сам срећна због
освојеног злата на Првен
ству Европе. Једним делом
нисам толико ни веровала у
себе, зато сам посебно
задовољна. Неописив је
осећај када узмеш медаљу
на тако великом такмичењу
пред домаћом публиком, на
свом терену, у својој земљи,
да сви слушају нашу химну.
Посебно ми је задовољство
било што је господин Божи
дар Маљковић, председник
Олимп ијс ког
ком ит ет а
Србије уручио медаљу.
Мада, осам година рада,
труда и одрицања ми је
требало да дођем до овог
успеха. Целе године се тре
нира, имамо паузу један
дан у недељи. Преко зиме
одемо углавном на припре
ме на планину, морамо одр
жавати кондицију ток ом
целе године. Одрекла се
свега због спорта, доста

сам се жртвовала. Некада
ми буде жао што немам
безбрижно детињство него
само тренирам, некад зави
дим осталој деци како они
уживају, јер не знају колико
је ово напорно. Али после
одређених резултата видим
да се труд исплатио – каже
Достанић.
Када се сети својих почет
ка, Марија истиче да је
бил о много опуштеније,
није осећала притисак,
сада се труди да не изневе
ри породицу и тренера,
који, са оправдањем, имају
велика очекивања. Марија
је ученица Прехрамбено –
шумарске и хемијске шко
ле. Због остварених спорт
ских резултата она је другу
годину заредом стипенди
ста Града Сремска Митро
вица.
На крају приче, Марија
каже да себе већ види на
Олимпијади у Токију 2020.
године, док је пре исте чека
много такмичења, труда и
рада. Пре свега, очекује је
Светско првенство које јој
је тренутно приоритет, јер
како каже, још увек са истог
нема медаљу. Посебну чар
ће имати медаља, ако је
освоји, јер ће такмичење
бити организовано истог
дана када она постаје пуно
летна.
Сања Станетић

икенд који је иза нас био је
веома успешан за атлети
чаре „Сирмијума“ из Срем
ске Митровице.
У суботу, 1. јула на стадиону
Војне Академије у Београду, одр
жано је отворено Првенство Бео
града за млађе јуниоре. Атлетски
клуб „Сирмијум“ имао је четири
представника, који су освојили
три злата и једну бронзу. Нема
ња Јоргић убедљиво је победио
у трци на 100 метара и новим
личним рекордом од 11 секун
ди освојио злато. Огњен Деспић
је хицем од 52 метра дошао до
победе у бацању копља. Ивана
Тадић је новим личним рекордом
од 2.27 минута такође дошла до
злата на 800 метара. Александар

Секулић заузео је треће место у
трци на 400 метара резултатом
53 секунде.
Атлетичар „Сирмијума“ Огњен
Стојановић наставља са осваја
њем медаља на међународној
сцени. На шампионату Балкана
за јуниоре у Румунији освојио
је бронзано одличје у штафе
ти Србије 4x100 метара, што је
његова трећа медаља са првен
става Балкана за последње три
године. На никад јачој Балка
нијади истрчао је 100 метара
одличних 10,84 секунде и попра
вио лични рекорд за 12 стотинки.
Он је апсолутно најбржи јуниор у
земљи и тренутно други сениор
по резултату у овој години.

Г. П.

КОШАРКА

Митровчанин
у Америци

Иван Смиљанић (први с лева) са учесницима кампа

И

ван Смиљанић, кошарка
шки тренер из Сремске
Митровице недавно се
вратио из Америке, где је уче
ствовао у национ
 алном кошар
кашком кампу у Денверу. Циљ
кампа био је да се провере и
тестирају играчи који тамо иду у
средње школе или студирају на
факултетима, као и да се трене
ри упознају са играчима који су
рођени у Америци, а имају срп
ско држављанство.
- На тренинзима је било 20
играча, којима смо проверили
техничко тактичко знање. Сви
играчи су показали велику жељу
да играју за национални тим.
Услови су били изузетно добри.

Имали смо велику помоћ од
наших људи који тамо живе.
Одиграли смо две утакмице про
тив колеџ тимова и проверили
све играче. Посетили смо Коло
радо универзитет и кошаркашки
клуб Денвер и видели изузетне
услове за тренирање, као и
невероватно љубазно особље
које тамо ради. Веома сам сре
ћан јер сам имао ту част а и оба
везу да будем део ове историј
ске кошаркашке приче. Својим
односом према обавезама и
раду добио сам позив Колорадо
универзитета да будем њихов
гост и да се укључим у рад колеџ
екипе – изјавио је Иван Смиља
нић.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Спортске игре младих

Одбојком на песку на градској
плажи у Сремској Митровици,
27. јуна, завршене су спортске
игре младих. У одбојци су се так
мичила деца од 2002. до 2008.

годишта, дечаци и девојчице,
подељени у две узрасне катего
рије. На такмичењу је учествова
ло око 100 деце, а спортске игре
младих почеле су у мају.
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НОВЕ КЊИГЕ

Митровица, град
успешних спортиста
Историја спорта у Сремској Митровици, књига I,
група аутора, издавачи Историјски архив Срем и Спорт
ски савез Града Сремска Митровица, 2016.

У

издању Историјског архива
„Срем“ и Спортског савеза Града
Сремска Митровица објављена
је књига Историја спорта у Сремској
Митровици, чија је промоција одржа
на на Видовдан у кафеу Пословно
спортског центра „Пинки“ у Сремској
Митровици.
У питању је прва књига која на 373
стране обрађује историју спорта града
на Сави. Обогаћена је мноштвом
фотографија и докумената, спортски
радници писали су о гимнастици и
соколској организацији, фудбалу, каја
кашком спорту, џудоу, каратеу, триа
тлону, одбојци и Митровчанима на
олимпијским играма.
Дуго очекивана монографија о спор
ту у Сремској Митровици реализована
је захваљујући активном ангажману
великог броја спортиста и спортских
радника из Сремске Митровице, попут
Станислава Раковића, Јовице Стевића, Саше Радмановића... Идеја је да
се читаоци подсете најзначајнијих
спортиста, клубова и успеха које је
град постигао током прошлог и у прве
две деценије овог века.
ФК Срем је раних шестдесетих годи

Промоција монографије

на био у самом врху изузетно јаке Дру
ге лиге Исток некадашње Југославије.
Женски одбојкашки клуб Срем је од
2000. од 2003. играо у Првој лиги тако
зване скраћене Југославије, а митро
вачки најтрофејнији клуб је Кајакашки
клуб Вал.
Град је дао и девет учесника олим
пијада: два фудбалера, пет кајакаша и
две атлетичарке.
Први учесник Олимпијаде из Срем
ске Митровице био је фудбалер Фра
ња Гилер Јожа, најбољи предратни
фудбалер Сремске Митров
 ице и једно
од најбољих левих крила у историји
југословенског фудбала. Он је као део
фудбалске репрезентације Југослави
је учествовао на деветим Олимпиј
ским играма у Амстердаму 1928. годи
не. Учесник Олимпијаде у Атини 2004.
био је још један фудбалер, Дејан
Миловановић, који је поникао у ФК
Срем.
Историја кајакашког спорта је веома
дуга у Сремској Митровици. Станиша
Радмановић био је три пута учесник
олимпијских игара: у Риму 1960, Токију
1964. и Мексику 1968. године, док је
његов ученик Иван Охмут био на

Олимпијским играма у Минхену 1972.
године. На истој Олимпијади учество
вао је и Душан Филиповић. Његов син
Огњен Филиповић био је на Олимпија
ди у Сиднеју 2000. и у Атини 2004.
године, док је Саша Вујановић насту
пио на Олимпијским играма у Сиднеју
2000. године.
Бацачица диска Драгана Томашевић
учествовала је на четири Олимпијаде:
2004. у Атини, 2008. у Пекингу, у Лон
дону 2012. и у Рио де Жанеиру 2016.
године, док је Татјана Јелача, бацачи
ца копља, два пута била на Олимпија
ди, 2008. у Пекингу и 2012. у Лондону.
Иако на олимпијским играма нисмо
освојили ниједну медаљу, свакако да
је учешће митров
 ачких спортиста на
најпрестижнијем такмичењу само по
себи велики успех.
Како је могло чути, монографија
Историја спорта у Сремској Митро
вици је прва у серији којом ће бити
обухваћени сви спортски колективи
Сремске Митровице. Рад на пројекту
се наставља, а чланови редакције
позивају све спортисте, тренере и
спортске раднике да се прикључе са
својим сазнањима, подацима и фото
графијама из приватних збирки, и тиме
допринесу да се што успешније истра
же и спортови о којима није писано у
првој књизи, а то су: кошарка, рукомет,
стрељаштво, атлетика, бокс, дизање
тегова, пливање и други. Свака помоћ
и податак као и фотографије су од изу
зетног значаја за успешну реализацију
пројекта.
Б. Селаковић

