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Под покро ви тељ ством Гра да 
Срем ска Митро ви ца, а у орга
ни за ци ји митровачке Тури стич

ке орга ни за ци је, Аген ци је за рурал ни 
раз во ја, Цен тра за кул ту ру „Сир ми ју
март“ и Удру же ња вина ра и вино гра
да ра Срем  Фру шка гора, про шле 
субо те, 1. јула одр жан је први Фести
вал хра не и вина „Вин ски парк“.

Град ски парк у Срем ској Митро ви ци 
је за ту при ли ку пре тво рен у Вин ски 
парк, на којем је 30 вина ри ја из Срби
је изло жи ло сво ја вина. Посе ти о ци су 
били у при ли ци да дегу сти ра ју пре ко 
150 раз ли чи тих вина, као и да ужи ва ју 
у гастро ном ској пону ди Сре ма. 

Фести вал хра не и вина отво рио је 

мини стар пољо при вре де, шумар ства 
и водо при вре де Бра ни слав Неди мо
вић и том при ли ком пору чио да ће 
мини стар ство сво јим мера ма подр
жа ти про из во ђа че који желе да сво је 
про из во де про да ју на лицу места, на 
пољо при вред ном газдин ству.

 Жели мо да ство ри мо такве закон
ске пред у сло ве где про из во ђа чи могу 
сво је про из во де да про да ју на лицу 
места, нарав но пошту ју ћи кри те ри ју ме 
без бед но сти хра не  рекао је мини стар 
Неди мо вић. 

Он је наја вио да ће у наред них неко
ли ко месе ци мини стар ство напра ви ти 
кон цепт да сва ко дома ћин ство, сва ко 
газдин ство може да се реги стру је и 
изне се сво је про из во де, било да је реч 
о сиру, пре ра ђе ви на ма од меса, вину 
или дру гим про из во ди ма.

 То је један од начи на да се раз ви ја 
сва ко место у Срби ји и сва ко село. На 

тај начин се не пра ве вели ки тро шко
ви за тран спор т робе. Ми ћемо дати 
новац из буџе та Репу бли ке Срби је, 50 
одсто за опре му која им је нео п ход
на да би се бави ли тим послом, како 
за оне који се баве пре ра дом мле ка, 
пре ра дом меса или пре ра дом гро жђа. 
За дева сти ра на под руч ја издва ја ће се 
и више нов ца, 65 одсто повра ћа ја  
иста као је мини стар.

Неди мо вић је изја вио и да ће држа
ва помо ћи вина ри ма, који ма су потреб
не вин ске собе, јер су то места где се 
сву да у све ту про да нај ве ћа коли чи на 
вина, да те про сто ре адап ти ра ју како 
би могли да пра ве и на лицу места 
про да ју робу са мини мал ним тро шко
ви ма, пра ве ћи додат ну вред ност на 
финал ном про из во ду.

Ра ма зи Ина и шви ли, сувла сник је 
вина ри је из Шиша товца, која је један 
од суор га ни за то ра овог фести ва ла. 

Он наво ди да мани фе ста ци ја има за 
циљ да про бу ди вин ску кул ту ру у Сре
му.

Вла сник вина ри је из Бано шта ра 
и пот пред се дик Удру же ња вина ра и 
вино гра да Срем  Фру шка гора Гор дан 
Башић каже да су са задо вољ ством 
подр жа ли прву мани фе ста ци ју овог 
типа у Срем ској Митро ви ци. 

 Оду ше вљен сам Вин ским пар ком 
и волео бих да сва ки град има ова кву 
мани фе ста ци ју не би ли шири ли при чу 
о вину, о спа ја њу вина и хра не – изја
вио је Башић.

Сви они који су посе ти ли Вин ски 
парк сва ка ко се нису пока ја ли. При јат
но субот ње вече про ве ли су дегу сти
ра ју ћи срем ска вина и спе ци ја ли те те, 
уз музи ку триа „Про Арте“ и жен ског 
там бу ра шког саста ва „Ла Бан да“. 

Б. Села ко вић
Фото: Ж. Петрас

У вину је исти на
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Школа на злом гласу

Као 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.

Какав 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? 
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СРАМОТА У „БАЈИЋЕВОЈ“ ШКОЛИ:
Је ли било злоупотребе деце ради 
клеветања учитеља Матеа Жарка?

Текст 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:

Постоји 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, 

Како је већ позна то, екс кур зи ја, јед но днев на, у Субо ти-
цу и Палић, одр жа на је 10. јуна ове годи не, што је 
ина че прак са годи на ма уна зад. Међу тим, овај пут као 

да је ђаво дошао по сво је. Прво се касни ло у самом пола-
ску, а затим је ствар дожи ве ла тен зи ју по поврат ку. Тач ни-
је, пошто је тури стич ки водич напу стио гру пу, иза шав ши у 
Новом Саду, оста вља ју ћи пун спрат ни ауто бус деце само 
са воза чем, који као да је овде имао обу ку у вожњи. Наи-
ме, како се може виде ти из изја ва, гра ја је поче ла када је 
ауто бус, врте ћи се у кру гу, по тре ћи пут про шао поред 
бом бар до ва не згра де Радио теле ви зи је Вој во ди не на 
Мише лу ку. Да ли из стра ха, или у шали, неки ђаци су 
пови ка ли да су можда кид на по ва ни, на то су дру га деца 
поче ла да пла чу и дигла се нео пи си ва гра ја. Мате Жар ко 

је пре ко рио воза ча због пона ша ња, због чега је дошло до 
вер бал не рас пра ве, да би затим деци било рече но да 
сва ко сед не на сво је место, доду ше веро ват но и са изве-
сном стро го шћу, јер зна се каква деца уме ју да буду кад 
се „узлу де“.  

Након тог инци ден та са воза чем, ауто бус кре ће пут 
Срем ске Митро ви це. Мисли ло се да је све у реду. Али, 
ствар је кул ми ни ра ла тек касни је, када су сви сишли у 
Срем ској Митро ви ци.

Поче ла је исфор си ра на тара па на, због мал тре ти ра ња 
деце, иза зва на од стра не неко ли ци не роди те ља који су 
зајед но са дирек тор ком Анки цом Јев тић саче ка ли ауто бус 
са децом у школ ском дво ри шту. 

Тач ни је, гала ма је поче ла пошто је већи на деце, роди-

НЕ ЖЕЛИ ДА ГОВОРИ ЗА М НОВИНЕ: Директорка Анкица Јевтић

Хроника ненајављеног обрачуна

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
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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 

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 

те ља и учи те ља, одно сно учи те љи ца, већ оти шла сво јим 
кућа ма. У међу вре ме ну је навод но ту сти гла и поли ци ја, 
тако да је драм ски заплет био ком пле ти ран. После ово га 
ствар је мора ла завр ши ти у Поли циј ској упра ви, како би 
се узе ле све реле вант не изја ве, одно сно како би се саку-
пио мате ри јал који ће бити про сле ђен Тужи ла штву. 

Међу тим овде посто ји један пома ло чудан моме нат. Ако 
је учи тељ Мате Жар ко мал тре ти рао ђаке на екс кур зи ји у 
ауто бу су, зашто се чека ло тако дуго да се зове поли ци ја? 
Шта је ту радио вођа пута, учи те љи ца Сла ви ца Раде вић? 
Шта је ради ла учи те љи ца Све тла на Гру ји чић, чија су деца 
навод но била мал тре ти ра на? Шта су ради ли дру ги? Коле-
ге, возач ауто бу са? 

Што је још нај чуд ни је, нико од уче ни ка из раз ре да 
Матеа Жар ка се није жалио на пона ша ње учи те ља. У 
изја ва ма које су дали роди те љи из њего вог раз ре да, нема 
ни речи замер ке на било какву непри јат ност на екс кур зи ји. 
Жале се само уче ни ци (њих шесто ро навод но) и њихо ви 

роди те љи из раз ре да који води учи те љи ца Све тла на Гру-
ји чић. Исто вре ме но, нико не обја шња ва где је све вре ме 
била та учи те љи ца, ако није била са сво јом децом на 
екс кур зи ји? А упра во је учи те љи ца Све тла на Гру ји чић 
дала замах целој овој при чи. Зашто није била са сво јим 
раз ре дом и спре чи ла (ако је већ тако било) навод но 
насил нич ко пона ша ње учи те ља Матеа Жар ка? То су пита-
ња на која ће Све тла на Гру ји чић мора ти да одго во ри ако 
дође до Суда, јер се у овој атмос фе ри лин ча опет заме-
њу ју тезе.

Пар дана након екс кур зи је, при ли ком про сла ве мале 
мату ре, два уче ни ка из раз ре да учи те љи це Све тла не Гру-
ји чић дошла су код учи те ља Матеа Жар ка да им се пот пи-
ше на маји ци. Да ли би то ура ди ла деца чије је дру го ве из 
раз ре да тукао Мате Жар ко? 

Деца из њего вог раз ре да покло ни ла су му, као дра гом 
учи те љу, руч ни часов ник. Мно го пажње и поклона за неког 
ко „вер бал но и физич ки“ мал тре ти ра ђаке?

„МОНСТРУМ“ ИЗ АУТОБУСА ИЛИ ОКЛЕВЕТАНИ УЧИТЕЉ: Мате Жарко
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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.

Тако 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.

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. 

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.

Владимир Ћосић

ШКОЛА НА ЛОШЕМ ГЛАСУ: ОШ „Слободан Бајић Паја“
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Цен тар за соци јал ни 
рад у Шиду, покре нуо 
је акци ју под нази вом 

„Буди хуман, буди хра ни-
тељ“. Пре ма речи ма дирек то-
ра Цен тра за соци јал ни рад 
у Шиду Деја на Лога ру ши ћа, 
жеља запо сле них у овој уста-
но ви соци јал не зашти те је да 
се људи ани ми ра ју како би 
поста ли хра ни те љи. У шид-
ској општи ни тре нут но посто-
ји 20 актив них хра ни тељ ских 
поро ди ца код којих је сме-
ште но око 30 шти ће ни ка, а 
за чега хра ни те љи доби ја ју 
аде кват ну накна ду. Хра ни-
тељ ство пред ста вља меру 
зашти те деце без аде кват ног 
роди тељ ског ста ра ња, која 
пру жа потреб ну ста бил ност 
и сигур ност, као и нео п ход не 
усло ве за задо во ље ње раз-
вој них и узра сних потре ба 
дете та. Да би се засно ва ло 
хра ни тељ ство, нео п ход но је 
оба ви ти обра ду хра ни те ља 
од стра не чла но ва струч ног 
тима Цен тра за соци јал ни 
рад, а ако се она успе шно 
окон ча, врши се обу ка потен-
ци јал них хра ни те ља при 
покра јин ском цен тру за поро-
дич ни сме штај у Новом Саду. 
Све потреб не инфо р ма ци је 
за све оне који су моти ви са ни 
да буду хра ни те љи, заин те-
ре со ва ни могу доби ти у Цен-
тру за соци јал ни рад у Шиду, 
као и доку мен та ци ју како би 
пре шли на обра ду потен ци-
јал них поро ди ца.

- Као прво желим да кажем 
да наш Цен тар за соци јал ни 
рад има вео ма добра доса да-
шња иску ства са пона ша њем, 
одно сно оба вља њем хра ни-
тељ ске уло ге наших хра ни-

тељ ских поро ди ца. Међу тим, 
током вре ме на дошло је до 
тога да број хра ни те ља из 
одре ђе них раз ло га није више 
у могућ но сти да се бави тим, 
тако да наш Цен тар пред у зи-
ма актив но сти како би ани ми-
рао наше сугра ђа не, како би 
тиме пове ћао број поро ди ца 
које би се бави ле хра ни тељ-
ском. Хра ни тељ ство има тај 
мате ри јал ни аспект и онај 
ко засни ва хра ни тељ ство 
он засни ва и рад ни однос, 
при ма одго ва ра ју ћу месеч-
ну накна ду, а и сва ко дете 

које се нала зи на хра ни тељ-
ству при ма месеч ну накна ду, 
како би хра ни тељ задо во љио 
потре бу за хра ном, оде ћом, 
обу ћом, потре ба ма за шко ло-
ва ње, за стам бе но-хиги јен-
ске усло ве и оста лим потре-
ба ма током реа ли за ци је 
хра ни тељ ства. Код нас тако-
ђе има доста деце и на срод-
нич ком хра ни тељ ству и таква 
наша доса да шња прак са је 
пока за ла да се и срод нич ко 
хра ни тељ ство пока за ло као 
вео ма добар начин збри ња-

ва ња срод ни ка деце - исти че 
дипло ми ра ни соци јал ни рад-
ник Гор да на Кур ба ли ја.

Пози тив на иску ства у хра-
ни тељ ству, са нама је поде-
ли ла поро ди ца Мра вик из 
Шида. Пре 10 годи на, у свој 
дом, дове ли су тада шесто го-
ди шњу девој чи цу. Како кажу, 
пру жи ли су јој све нео п ход-
не усло ве за живот, аде ква-
тан сме штај, али и љубав 
и топли ну, каква тре ба да 
посто ји у јед ном поро дич ном 
дому.

- Могу рећи да су моја иску-

ства у хра ни тељ ству јако 
пози тив на и по пита њу дете-
та, али и по пита њу сарад ње 
са Цен тром за соци јал ни рад 
у Шиду. Хра ни тељ ство је у 
јед ну руку посао, али када су 
емо ци је укљу че не онда то не 
бих могла назва ти послом. То 
је ујед но и бри га и одго вор-
ност за дете. Углав ном су 
деца која дођу у хра ни тељ-
ске поро ди це, она деца која 
нису има ла сво ју поро ди цу, 
која су запу ште на по сва-
ком пита њу. Наша девој чи-

ца је када је дошла код нас, 
редов но кре ну ла у вртић, 
затим шко лу, али јој је било 
здра вље нару ше но, тако да 
смо је одмах после неко ли-
ко месе ци мора ли одве сти на 
опе ра ци ју крај ни ка, а затим и 
на опе ра ци ју очи ју. Међу тим, 
могу да кажем да нам се сва 
та бри га и пажња мно го стру-
ко испла ти ла, јер сва ки њен 
успех, осмех, сва ка њена 
пети ца, био је вели ка радост 
и тај осе ћај се не може опи са-
ти. Након њеног 18. рођен да-
на, не знам шта се закон ски 
деша ва, али могу да кажем 
да је она наша и ми уоп ште о 
томе не раз ми шља мо, а тако 
се и она осе ћа. Са њом сам 
про ве ла мно го више вре ме на 
него са сво јом децом, с обзи-
ром на то да сам док су моја 
деца била мала, ради ла. 
Њој је заи ста била потреб на 
пажња, а она то данас и те 
 ка ко зна да цени - каже Мир-
ја на Мра вик.

Иску ства поро ди це Мра-
вик из Шида, нису 
једи на. Ова квих поро-

ди ца има још, а из Цен тра 
за соци јал ни рад се нада-
ју, да ће након ове акци је, 
бити још више. Оних поро-
ди ца, који су спрем ни деци 
без аде кват ног роди тељ ског 
ста ра ња пру жи ти потреб ну 
ста бил ност и сигур ност, као 
и усло ве за задо во ље ње 
раз вој них и узра сних потре-
ба дете та. Поред аде кват не 
награ де за њихов труд, такве 
поро ди це биће награ ђе не и 
вели ком захвал но шћу деце, 
што потвр ђу је при мер при че 
поро ди це Мра вик из Шида.

М. Н.

АКЦИ ЈА ЦЕН ТРА ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД У ШИДУ

Буди хуман, буди хра ни тељ

Дејан Лога ру шић, Мир ја на Мавик и Гор да на Кур ба ли ја

У шид ској 
општи ни
тре нут но

посто ји 20
актив них

хра ни тељ ских 
поро ди ца

код којих је
сме ште но око
30 шти ће ни ка

Пози тив на иску ства у хра ни тељ
ству, са нама је поде ли ла поро ди
ца Мра вик из Шида. Пре 10 годи на, 
у свој дом, дове ли су тада шесто го
ди шњу девој чи цу. Како кажу, пру
жи ли су јој све нео п ход не усло ве 
за живот, аде ква тан сме штај, али 
и љубав и топли ну, каква тре ба да 
посто ји у јед ном поро дич ном дому
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ПОСЕ ТА ПОКРА ЈИН СКОГ СЕКРЕ ТА РА ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДУ И ДИРЕК ТО РА УПРА ВЕ 
ЗА КАПИ ТАЛ НА УЛА ГА ЊА ШИДСКОЈ ОПШТИ НИ

Шид поста је вели ко гра ди ли ште

Покра јин ски секре тар за пољо-
при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство Вук Радо је вић и 

дирек тор Упра ве за капи тал на ула га-
ња Недељ ко Кова че вић, посе ти ли су 
27. јуна општи ну Шид. Након оби ла-
ска ком па ни је Вик то риа оил, саста ли 
су се са пред став ни ци ма локал не 
само у пра ве, након чега су оби шли 
рекон стру и сан мост на кана лу Шар ку-
дин у Вишњи ће ву, инду стриј ску зону у 
Ада шев ци ма, као и радо ве на изград-
њи водо вод не мре же у Соту. Ове про-
јек те финан си ра ли су Покра јин ски 
секре та ри јат за пољо при вре ду, водо-
при вре ду и шумар ство, у сарад њи са 
Упра вом за капи тал на ула га ња и 
Општи ном Шид.

- Због шири не и лока ци је која се 
нала зи на кри ви ни на локал ном путу 
Моро вић - Вишњи ће во, било је нео п-
ход но пре ва зи ћи ту црну сао бра ћај ну 
тач ку где су се нажа лост деша ва ле 
сао бра ћај не несре ће са тешким 
после диц ама. Покра јин ски секре та ри-
јат за пољо при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство, ЈП Воде Вој во ди не и 
Општи на Шид су се уса гла си ли да је 
нео п ход но издво ји ти финан сиј ска 
сред ства и рекон стру и са ти тај мост. С 
обзи ром на то да се мост нала зи пре-
ко кана ла Шар ку дин, који је у над ле-
жно сти ЈП Воде Вој во ди не, Секре та-
ри јат је дао сагла сност да се из годи-
шњег про гра ма посло ва ња ЈП Воде 
Вој во ди не из буџет ског фон да за 

водо при вре ду сред ства опре де ле за 
овај про је кат. Прва вред ност је била 
око 5,5 мили о на дина ра. Међу тим 
може мо закљу чи ти да је уз уште ду 
окон ча на ситу а ци ја и про је кат је завр-
шен за 4,5 мили о на дина ра, чиме је 
омо гу ће но про ши ре ње моста са чети-
ри на 6,5 мета ра, што је зна чај но за 
све оне који про ла зе тим путем. Задо-
вољ ство ми је што смо се зајед нич ки 
оку пи ли око јед ног бит ног про јек та, 
нашли нео п ход на сред ства и реши ли 
нешто што је десе ти на ма годи на 
мучи ло мешта не пре све га Вишњи ће-
ва и Моро ви ћа - иста као је Вук Радо-
је вић.

При ли ком оби ла ска шид ске општи-
не, гости из Покра јин ске вла де посе-
ти ли су и инду стриј ску зону, један од 
капи тал них про је ка та у шид ској 
општи ни.

- Оно са чиме покра јин ски секре та-
ри јат уче ству је у уре ђе њу инду стриј-
ске зоне јесу зна чај на финан сиј ска 
сред ства која смо зајед нич ки опре де-
ли ли са Општи ном Шид, јер су они то 
пре по зна ли као свој при о ри тет. 
Издво је на су сред ства за уре ђе ње 
канал ске мре же која се про сти ре у 
инду стриј ској зони и то је наш допри-
нос у њеној изград њи. У овој 2017. 
годи ни зајед нич ки са Општи ном Шид 
финан си ра мо са око 36 мили о на 
дина ра уре ђе ње нека те го ри са них 
атар ских путе ва и уре ђе ње канал ске 
мре же у функ ци ји одвод ња ва ња. 

Про ши рен мост на кана лу Шар ку дин у Вишњи ће ву

За Вишњи ће во 
изград ња моста на 

кана лу Шар ку дин је од 
вели ког зна ча ја. А што 

се тиче Сота, сама 
чиње ни ца да неко у 
21. веку нема воду, 
довољ но гово ри. 

Сада шња Покра јин ска 
вла да је ура ди ла све 

и потру ди ла се да
ста ви акце нат на 

Шид и на места која 
до сада ништа нису 
доби ја ла, рекао је 

пред сед ник Општи не 
Шид Пре драг Вуко вић
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Тако ђе желео бих да напо ме нем да су 
пољо при вред ни ци у шид ској општи ни 
прет ход них годи ну дана, за вре ме 
рада нове Покра јин ске вла де, оства-
ри ли пра во на суб вен ци је у виси ни од 
пре ко 60 мили о на дина ра. Желим да 
им чести там, јер су они нај ви ше сред-
ста ва иско ри сти ли за поди за ње про-
тив град них мре жа. На осно ву све га 
ура ђе ног, могу да истак нем и ујед но 
похва лим, јед ну про ак тив ну уло гу 
Општи не Шид уз подр шку Покра јин-
ске вла де и покра јин ског секре та ра за 
водо при вре ду - рекао је Радо је вић.

Упра ва за капи тал на ула га ња зајед-
нич ки је са Покра јин ским секре та ри ја-
том за пољо при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство, финан си ра ла про је кат 
водо вод не мре же у Соту, за чега је 
укуп но опре де ље но 19 мили о на дина-
ра.

- Надам се да ћемо зајед нич ки и за 
оста ла места у шид ској општи ни, 
При ви ној Гла ви и Бикић Долу, успе ти 
да обез бе димо сред ства за изград њу 
водо во да. У дого во ру са пред став ни-
ци Општи не Шид сагле да ће мо који су 
то при о ри те ти и коли ко је сред ста ва 
потреб но како бисмо успе ли ако не 
ове онда сле де ће годи не, да ста нов-
ни ци ма и тих места омо гу ћи мо да 
доби ју воду у сво јим дома ћин стви ма. 
Што се тиче оста лих про је ка та које је 
финан си ра ла Упра ва за капи тал на 
ула га ња, то је при ступ ка сао бра ћај-
ни ца ма за инду стриј ску зону у вред-
но сти од 16 мили о на дина ра, што је 
прва фаза радо ва на инду стриј ској 
зони. Пла ни ра мо око 16. јула ода бир 
изво ђа ча и нада мо се да ће се изво-
ђач ода бра ти одмах и да ће радо ви 
поче ти у нај кра ћем могу ћем року. 
Тако ђе смо финан си ра ли и део про-
јек та адап та ци је Кул тур но обра зов ног 

цен тра у Шиду, са око шест мили о на 
дина ра. Могу да кажем да је Општи на 
Шид јед на од девет општи на која у 
прет ход ном пери о ду није доби ла 
ника ква сред ства. Од када смо ми на 
челу покра јин ске адми ни стра ци је, 
сред ства смо Општи ни Шид дали за 
три про јек та у вред но сти од 40 мили-
о на дина ра и сигур но ћемо наста ви ти 
са опре ма њем инду стриј ске зоне и 
изград њом водо во да, као и финан си-
ра њем свих оста лих при о ри тет них 
про је ка та који су потреб ни шид ској 
општи ни - каже Недељ ко Кова че вић.

Пред сед ник Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић, иста као је вели ки зна чај реа-
ли за ци је капи тал них про је ка та у шид-
ској општи ни.

- Онај ко ради 15 сати днев но, мора 
да да и свој резул тат. За Вишњи ће во 
изград ња моста на кана лу Шар ку дин 
је од вели ког зна ча ја. А што се тиче 
Сота, сама чиње ни ца да неко у 21. 
веку нема воду, довољ но гово ри. 
Сада шња Покра јин ска вла да је ура-
ди ла све и потру ди ла се да ста ви 
акце нат на Шид и на места која до 
сада ништа нису доби ја ла. Могу да 
кажем да је наша општи на у послед-
њих годи ну дана од покра јин ског 
секре та ри ја та за водо при вре ду доби-
ла пре ко 80 мили о на дина ра. За водо-
вод у Соту, за набав ку неко ли ко хло-
ро ген апа ра та за три села, за канал-
ску мре жу, а нових 20 мили о на дина-
ра које смо доби ли за изград њу водо-
во да биће иско ри шће на за те наме не 
у При ви ној Гла ви и Бикић Долу. То су 
капи тал ни про јек ти и инве сти ци је које 
оста ју овом наро ду и нама сви ма и 
мени пре о ста је само да се захва лим 
Покра јин ској вла ди на томе - рекао је 
Вуко вић.

 М. Н.

Про јек то ва на вред ност изград ње 
водо вод не мре же у Соту нај пре је 
била пред ви ђе на на око 36 мили о на 
дина ра без ПДВ-а. У поступ ку јав не 
набав ке иза бран је нај бо љи пону ђач 
са укуп ном вред но шћу уго во ра од око 
16,5 мили о на дина ра, са чиме је 
оства ре на зна чај на уште да.

- Сва ка ко да је било нео п ход но омо-
гу ћи ти мешта ни ма Сота воду у 21. 
веку. Нажа лост нико се тиме није 
бавио у прет ход ном дужем вре мен-
ском пери о ду. Уз подр шку покра јин-
ског секре та ри ја та за водо при вре ду и 
Упра ве за капи тал на ула га ња, где смо 
издво ји ли по 50 одсто финан сиј ских 
сред ста ва нео п ход них за реа ли за ци ју, 
радо ви су поче ли. Радо ви теку изу зет-
но добро. 8.000 мета ра водо вод не 
мре же је већ поло же но и оче ку је мо да 
до 1. сеп тем бра буде омо гу ћен при-
кљу чак сви ма они ма који буду желе ли 
при кљу чак на водо вод ну мре жу у 
Соту - иста као је покра јин ски секре тар 
Вук Радо је вић.

Водо вод у Соту

Уз подр шку
покра јин ског
секре та ри ја та

за водо при вре ду и 
Упра ве за капи тал на 

ула га ња, где смо 
издво ји ли по 50

одсто финан сиј ских 
сред ста ва нео п ход них 
за реа ли за ци ју почели 

су радо ви у Соту. 
Радо ви теку 
добро, 8.000

мета ра водо вод не 
мре же је већ поло же но

и оче ку је мо да до
1. сеп тем бра буде

омо гу ћен при кљу чак, 
иста као је покра јин ски 

секре тар Вук
Радо је вић

Изградња водоводне мреже у Соту
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Без обзи ра на који 
начин „кора ча мо“, уз 
помоћ коли ца, хода-

ли це, шта па, само стал но, 
наш први корак пре ма леп-
шој и ведри јој сли ци нас 
самих зави си од тога коли-
ко смо спрем ни да сагле да-
мо без стра ха наша огра ни-
че ња и учи ни мо бар један 
корак да нам буде боље, 
пору ка је три би не „Учи ни 
важан корак за себе“, која је 
одр жа на про шлог четврт ка, 
29. јуна у митро вач кој Град-
ској кући. 

Три би ну је води ла осо ба 
са после ди ца ма цере брал-
не пара ли зе Јеле на Радо-
вић, три де сет тро го ди шња 
Ново са ђан ка, која је при-
ча ла о иза зо ви ма осо ба са 
инва ли ди те том. 

- Уко ли ко веру је мо у себе, 
може мо да побе ди мо наше 
пре пре ке и да буде мо моти-
ви са ни чак и за ства ри које 
нам се чине немо гу ћим. 
Циљ је да се моти ви шу дру-
ги да раде на себи, да живе 
сво је сно ве и да ника да не 
оду ста ју од њих – пору чи ла 
је Јеле на Радо вић. 

Она је нагла си ла да јој је 
било тешко да се одлу чи да 
буде само стал на и да буде 
та која о себи и свом живо ту 

доно си одлу ке и има избор. 
- Знам шта хоћу, све сна 

сам којим путем желим 
да идем. Сво је пре пре ке 
видим као иза зов. Бит но 
је да буде мо само и ни ци-
ја тив ни. Уло га поро ди це и 
дру штва јесте важна, али 
веру јем да све зави си пре 
све га од нас. Само у гла ва-
ма посто је гра ни це. Док се 
возим у сво јим коли ци ма, 

поми слим коли ко је мојих 
дру га ра који не осе те свеж 
ваздух осим када неко отво-
ри про зор – рекла је оку-
пље ни ма на три би ни мла да 
Ново са ђан ка. 

Њена пору ка је: 
- Веру јем у сво је кора ке, 

нева жно је да ли су мали 
или вели ки, важно је да не 
сто ји мо на путу који нас 
води напред.  

ТРИ БИ НА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ: ЖИВОТ ОСО БА СА ИНВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Крсто Мар ко вић, пред сед ник 
Удру же ња дис тро фи ча ра 
Срем ског окру га каже да се 
однос држа ве и дру штва пре-
ма инва ли ди ма попра вио, али 
увек може да буде боље. 

- Осо бе са инва ли ди те том 
нису више неви дљи ве, поја-
вљу ју се у дру штву, и тако раз-
би ја ју пред ра су де о себи. 
Жустри ји смо, отво ре ни ји, 
само све сни ји. Ситу а ци ја у 
мно гим срем ским општи на ма 
бит но се попра ви ла на боље у 
одно су на неки пери од од 
послед њих десет годи на, али 
је то још увек дале ко од оно га 
што је потреб но. Изу зет но је 
важно омо гу ћи ти инва лид ним 
лици ма да про сто могу бити 

физич ки при сут ни на свим 
оним мести ма на која дола зи и 
сви дру ги гра ђа ни, па тек онда 
може мо гово ри ти о њихо вом 
рав но прав ном укљу чи ва њу у 
живот зајед ни це – наво ди Мар-
ко вић.

Рав но прав ни чла но ви 
зајед ни це?!

Крсто Мар ко вић

Архитектонске 
препреке као 
изазов

Обо ре не су 
мање више 

архи тек тон ске 
бари је ре, али 

нажа лост
осо ба ма са

оте жа ним
кре та њем
и даље је

недо сту пан
при ступ

згра ди ПИО
фон да и

Репу блич ког 
фон да за

здрав стве но 
оси гу ра ње
у Срем ској 
Митро ви ци
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Зајед нич ка аустра лиј-
ско – срп ска истра жи-
ва ња антич ке виле на 

лока ли те ту Глац код Гра да 
Срем ска Митро ви ца запо-
че ла су про шле неде ље. 
У сре ду, 28. јуна у Срем-
ску Митро ви цу сти гли су 
архе о ло зи и сту ден ти из 
Аустра ли је, тако да су поче-
ла зајед нич ка истра жи ва ња 
овог лока ли те та од изу зет-
ног зна ча ја. 

Про је кат Глац се реа ли зу-
је у окви ру сарад ње Уни вер-
зи те та у Сид не ју, Архе о ло-
шког инсти ту та у Бео гра ду, 
Музе ја Сре ма и Заво да за 
зашти ту спо ме ни ка Гра-
да Срем ска Митро ви ца, уз 
подр шку Мини стар ства кул-
ту ре и инфор ми са ња, Амба-
са де Аустра ли је у Бео гра ду, 
Гра да Срем ска Митро ви ца и 
пред у зе ћа „Митро срем“. 

Истра жи ва ње лока ли те-
та ће тра ја ти месец дана, 
а циљ истра жи ва ња је да 
се еви ден ти ра ју видљи ви 
оста ци гра ђе ви на и истра же 
дело ви ради изра де про јек-

та кон зер ва ци је и очу ва ња 
архи тек ту ре. Пред ви ђе но је 
да први део про јек та тра је 
пет годи на, у окви ру којег 
ће уче ство ва ти струч ња ци 
из више држа ва, нај пре из 
Аустра ли је и Срби је, али 
тако ђе из Вели ке Бри та ни је 
и Немач ке. У про јек ту тако-
ђе уче ству је неко ли ко струч-
ња ка и сту де на та из Гра да 
Срем ска Митро ви ца.  

Про је кат је финан сиј ски 
подр жан од стра не Мини-
стар ства кул ту ре и инфор-
ми са ња у изно су од мили он 
и седам де сет хиља да дина-
ра и од стра не Уни вер зи те та 
у Сид не ју у изно су од 25.000 
евра. 

Шеф архе о ло шког тима је 
про фе сор Ричард Мајлс. 

За Град Срем ску Митро-
ви цу про је кат има вели ки 
зна чај, с обзи ром на то да 
је у око ли ни нека да шњег 
Сир ми ју ма рође но десет 
рим ских царе ва, а Срем ска 
Митро ви ца ће у наред них 
пет годи на бити град архе-
ло ги је.

АРХЕ О ЛО ШКА ИСТРА ЖИ ВА ЊА
ЛОКА ЛИ ТЕ ТА ГЛАЦ

Срем ска
Митро ви ца
град архе о ло ги је

Три би ну у Срем ској 
Митро ви ци орга ни зо ва ло 
је Дру штво за цере брал-
ну и деч ју пара ли зу Срем-
ског окру га. Дру штво бро ји 
90 чла но ва, од тога су 33 
чла на са тери то ри је Гра да 
Срем ска Митро ви ца. Међу-
тим, како исти че Ружи ца 
Гару но вић, пред сед ни ца 
Дру штва, то није реа лан 
број, посто ји мно го више 
осо ба са цере брал ном 
пара ли зом у Сре му.

- Бари је ре када роди те љи 
не при зна ју да им је дете 
боле сно су ско ро непре-
мо сти ве, док су све оста ле 
бари је ре реши ве. Све зави-
си од поро ди це, оно ли ко 
коли ко су роди те љи отво-
ре ни за инва ли ди тет свог 
дете та, толи ко ће пре про-
на ћи помоћ – сма тра Ружи-
ца Гару но вић, која исти че 
да нису довољ но видљи ви, 
мада све зави си од осо бе и 
дру штва. 

- Због тога су ове три би не 
вео ма зна чај не да се пред-
ста ви мо. Бит но је да осо-
бе са инва ли ди те том зна ју 
како могу да иско ри сте све 
сво је капа ци те те, јер углав-
ном нас тре ти ра ју и пола зе 
од оно га шта ми не може мо. 
А ми може мо мно го тога. 
Има мо кре а тив не ради о ни-
це на који ма се мото рич-
ке спо соб но сти раз ви ја ју, 
наши чла но ви воле дру-
же ње. Нај ве ћи про блем су 
нам про сто ри је и финан си-
ра ње. Од Митро сре ма смо 
у Ули ци Ста ри шор доби ли 
про стор без надок на де, али 
је он неу сло ван. Про блем 
су нам и орто пед ска пома-
га ла, јер она која доби ја мо 
су доста неква ли тет на и рок 
на који се доби ја ју је све 
дужи – при ча о про бле ми ма 
Ружи ца Гару но вић.

Захва љу ју ћи анга жо ва њу 

Дру штва за цере брал ну и 
деч ју пара ли зу Срем ског 
окру га, у свим уста но ва ма 
посто је налеп ни це на који-
ма пише да пред ност има-
ју осо бе са инва ли ди те том. 
Обо ре не су мање више 
архи тек тон ске бари је ре, 
али нажа лост осо ба ма са 
оте жа ним кре та њем и даље 
је недо сту пан при ступ згра-
ди ПИО фон да и Репу блич-
ког фон да за здрав стве-
но оси гу ра ње у Срем ској 
Митро ви ци. 

О запо шља ва њу осо ба 
са инва ли ди те том, Ружи ца 
Гару но вић каже:

- Посло дав ци су јако мало 
заин те ре со ва ни да запо сле 
осо бу са инва ли ди те том. 
Чешће ће пла ти ти пена ле, 
него да их запо сле. Посло-
дав ци има ју пред ра су де, 
али осо бе са инва ли ди те-
том су нај че шће одго вор ни-
ји рад ни ци. Ми има мо доста 
добре зако не који се тичу 
осо ба са инва ли ди те том, 
али нема мо казне ну поли-
ти ку и онда то оста је мртво 
сло во на папи ру – исти че 
Ружи ца Гару но вић.  

За крај каже да је задо-
вољ на сарад њом са митро-
вач ком локал ном само у-
пра вом. Ове годи не су на 
кон кур су доби ли 180.000 
дина ра од Гра да, што сва-
ка ко није довољ но. Али 
се не жале, кажу сле де ће 
годи не ће бити боље. 

Три би ни је при су ство вао 
и начел ник Град ске упра ве 
за соци јал ну и здрав стве-
ну зашти ту Воји слав Мир-
нић, који је иста као да му 
је важно да посто ји добра 
сарад ња Град ске упра ве и 
невла ди ног сек то ра, као и 
да му је дра го што посто-
ји добра сарад ња изме ђу 
невла ди них орга ни за ци ја. 

Биља на Села ко вић

Ружи ца Гару но вић и Јеле на Радо вић

Про је кат се реа ли зу је у окви ру сарад
ње Уни вер зи те та у Сид не ју, Архе о ло
шког инсти ту та у Бео гра ду, Музе ја Сре
ма и Заво да за зашти ту спо ме ни ка Гра да 
Срем ска Митро ви ца
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У на ред них ме сец да на ра ди ће се 
по прав ка и ре кон струк ци ја елек-
трич них ин ста ла ци ја у про сто ри-

ја ма ви ше удру же ња на те ри то ри ји 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца. Ове ра до-
ве из вр ши ће при ват на фир ма ко ја 
ина че по слу је на те ри то ри ји Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, па се ди рек тор 
исте обра тио фирми Град ско ста но ва-
ње д.о.о. и из ра зио же љу да по мог не. 
Тим по во дом је одр жа на кон фе рен ци ја 
за ме ди је у сре ду, 28. ју на. 

Ра до ви ће об у хва ти ти град ска удру-

же ња сле пих и сла бо ви дих, МНРО, 
бу бре жних бо ле сни ка, ди ја бе ти ча ра и 
осо ба са Да у но вим син дро мом и Шко-
лу за основ но и сред ње обра зо ва ње 
„Ра ди вој По по вић“. Ди рек тор шко ле 
ШО СО „Ра ди вој По по вић“ Не го ван 
Ни ко лић рекао је да им је сва ка по моћ 
до бро до шла, с об зи ром на то да је 
шко ла у до ста ло шем ста њу. 

Сред ства ко ја ће би ти опре де ље на 
за ра до ве из но си ће из ме ђу 150.000 и 
200.000 ди на ра.

 С. С.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Помоћ град ским удру же њи ма

СИРМИЈУМ ПУТ

Лет ње одр жа ва ње пу тева
За лет ње одр жа ва ње пу тева на 

те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми-
тро ви ца из дво је но је 24 ми ли о на 

ди на ра, а из во ђач ра до ва је Хи дро гра-
ђе ви нар. Пр во се кре ну ло са ра до ви ма 
у ужем цен тру гра да, а ка да се за вр ше 
ра до ви у са мом гра ду, кре ну ће кр пље-
ње удар них ру па у се ли ма. 

- Сва ку де о ни цу ко ју кре не мо да ра-
ди мо, тру ди мо се да бу де за вр ше на у 
то ку истог да на. Ме ђу тим, са о бра ћај 
мо ра да се за у ста ви ка ко би се пут 
ура дио ка ко тре ба. Је ди но што мо же-
мо, је сте да су ге ри ше мо су гра ђа ни ма 
да има ју ма ло ви ше стр пље ња и та мо 
где су ра до ви и да успо ре. По че ли смо 

да по ста вља мо хо ри зон тал ну и вер ти-
кал ну сиг на ли за ци ју упо ре до са ра до-
ви ма, ис цр та ва ње зе бри, по пра вља ње 
оште ће них зна ко ва по ред пу та... Гле-
да мо да пр во ура ди мо цен тар гра да, 
а по сле то га кре ће мо и на оста ле де-
ло ве гра да. Кад се то за вр ши, ши ри мо 
еки пе и ра ди мо оста ла се ла. Пр во она 
ко ја су бли жа Ми тро ви ци, па он да на-
ред на – ре као је Ми ро слав Ке сер, ди-
рек тор Сир ми јум пу та, пред у зе ћа ко је 
вр ши над зор над овим ра до ви ма. 

Рок за за вр ше так ра до ва је два ме-
се ца, а то ком тог пе ри о да ра до ви ће 
об у хва ти ти око 200 ки ло ме та ра пу та. 

С. С.

Ра до ви у Ули ци Све тог Са ве  

АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ

Уна пре ђе ње
сео ског тури зма

Аген ци ја за рурални развој Града 
Сремска Митровица про шле неде ље је 
орга ни зо ва ла тро днев но сту диј ско путо ва-
ње у Сло ве ни ју, Аустри ју и Репу бли ку Срп-
ску за вла сни ке сео ских дома ћин ста ва са 
тери то ри је Гра да. Наиме, данас тури сти 
свој одмор и сло бод но вре ме теже да про-
ве ду дале ко од град ске гужве, у при род ном 
окру же њу, у мање стре сним сре ди на ма. 
Желе да упо зна ју тра ди ци ју, кул ту ру, етно-
ло шке посеб но сти неког села, да про ба ју 
ста ра, тра ди ци о нал на јела, уз срда чан и 
топао дочек дома ћи на. Сто га и Аген ци ја за 
рурал ни раз вој вели ку пажњу посве ћу је 
овом еле мен ту рурал не поли ти ке, који је 
јед на ко битан као и пољо при вре да, рурал-
на инфра струк ту ра или соци јал на поли ти-
ка. 

- Аустри ја и Сло ве ни ја су земље које су 
нам при лич но бли зу, а са наци о нал ним 
про гра ми ма раз во ја рурал ног тури зма 
поче ли су још пре више од чети ри деце ни-
је. Сео ски тури зам Аустри је, услов но рече-
но, угро жен је тиме што већи на стра них 
тури ста углав ном посе ћу је Салц бург или 
Беч, врло атрак тив не тури стич ке дести на-
ци је. Сео ски тури зам јужне и југо и сточ не 
Аустри је - Шта јер ска покра ји на коју смо 
има ли при ли ке да посе ти мо, сли чан је сео-
ском тури зму Сло ве ни је, јер су слич не и 
гео граф ске одли ке. Сло вен ци су држав ним 
мера ма уна пре ђе ња сео ског тури зма кре-
ну ли седам де се тих годи на про шлог века, 
данас су од зема ља бив ше Југо сла ви је 
нај ви ше напре до ва ли у овој обла сти, и 
мно ги их поре де са Ита ли јом и Фран цу-
ском, који су лиде ри у овом доме ну – наво-
ди дирек тор Аген ци је за рурал ни раз во ја 
Самар џић. 

Пред став ни ци сео ских дома ћин ста ва 
наво де да је доста иде ја које могу да 
„позај ме“ и при ме не на сво јим тури стич ким 
дома ћин стви ма.  Тро шко ве путо ва ња сно-
си ла је Аген ци ја за рурал ни раз вој, а део 
тро шко ва су покри ли и дома ћи ни.

КУЗМИН

Сусрет фол кло ра

У Дому кул ту ре у Кузми ну 1. јула одр жан 
је први Сусрет фол кло ра у орга ни за ци ји 
Кул тур ног цен тра Кузмин. Поред дома ћи-
на, публи ци су се пред ста ви ли и фол клор-
ни ансам бли из Босу та, Ерде ви ка, Шида, 
Вишњи ће ва и Бачи на ца. Удру же ње жена 
„Дика“ из Кузми на за ову при ли ку уме си ло 
је 1.000 кроф ни. На кра ју мани фе ста ци је 
уру че не су захвал ни це уче сни ци ма и они-
ма који су помо гли први Сусрет фол кло ра у 
Кузми ну. 
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ОДГО ВОР „ВОЈ ВО ДИ НА ШУ МА“ ЗА КУПИН СКЕ СТО ЧА РЕ: 

За добру сарад њу потреб но 
је обо стра но раз у ме ва ње

На осно ву допи са редак-
ци је М нови на, фор му ли са-
ног у обли ку пита ња, а који 
се одно си на про бле ме 
веза не за испа шу сто ке у 
Шум ској упра ви Купи но во, 
даје мо сле де ће одго во ре: 

1. Пре ма пла ну паше у 
ШУ Купи но во број 5-02-
140/1 од 20.02.2017. год., 
повр ши на пред ви ђе на за 
испа шу изно си 3117 ха и на 
њој је дозво ље на испа ша, 
одно сно жире ње 218 грла 
гове да, 1.683 кома да сви ња 
и 725 грла ова ца.

Уви дом у напла ту паша-
ри не за мај 2017. г. утвр ђе но 
је да је напла ће на испа ша, 
одно сно да је на пла ни ра-
ном про сто ру при сут но 160 
грла гове да и 772 кома да 
сви ња, што је знат но испод 
пла ни ра них капа ци те та. 

Из наве де ног раз ло га не 
види мо потре бу за пове ћа-
ње повр ши не за испа шу у 
овом момен ту. Тако ђе тре ба 
рећи да повр ши на за испа-
шу сто ке на зах тев вла сни ка 
из годи не у годи ну пове ћа-
ва на тако да је 2015.г. изно-
си ла 1.742 ха, 2016.г. изно-
си ла 2.702 ха, а 2017.г. 
изно си 3.117 ха што је пове-
ћа ње од 56% (1.375 ха) у 
послед ње две годи не. 

Овде још тре ба рећи да 
ШУ Купи но во (Газдин ске 
једи ни це „Висо ка шума 
Лошин ци“ и „Чењин Обре-
шке шири не“) делом који се 
гра ни чи са вој ним поли го-

ном „Никин ци“ има огра ни-
че ње у сми слу при су ства и 
кре та ња цивил них лица па 
самим тим и огра ни че ња у 
паша ре њу на повр ши ни од 
1.666 ха („А“ зоне 1.000,58 
ха и „Б“ зона 665,48 ха). 

Дру ге рад не једи ни це ШГ 
Срем ска Митр о ви ца у који-
ма се јави ла потре ба за про-
ши ре њем повр ши на за 
испа шу су кори го ва ле сво је 

пла но ве па је тако ШУ 
Вишњи ће во исте пове ћа ла 
за 441,35 ха а ШУ Моро вић 
за 305,53 ха. Пове ћа њем 
повр ши не за испа шу 2.122 
ха у току послед ње две годи-
не, еви дент но ЈП „Вој во ди-
на шу ме“ ШГ Срем ска Митр-
о ви ца изла зи у сусрет сада-
шњим и потен ци јал ним фар-
ме ри ма (вла сни ци ма сто ке). 

2. При ме на хеми је у СРП 

„Обед ска бара“ је стро го 
кон тро ли са на и при ме њу је 
се у скла ду са про пи си ма и 
одред ба ма над ле жних 
инсти ту ци ја. Ту пре све га 
мисли мо на Покра јин ски 
завод за зашти ту при ро де, 
као и на Мини стар ство 
пољо при вре де и зашти те 
живот не сре ди не, које је 
изда ло Сагла сност на при-
ме ну хемиј ских сред ста ва за 
зашти ту шума у СРП „Обед-
ска бара“ бр. 353-02-
224/2017-17 од 30.03.2017. г.

3. При ли ком изра де план-
ских доку ме на та ЈП „Вој во-
ди на шу ме“, Шум ско газдин-
ство Срем ска Митро ви ца, 
Шум ска упра ва Купи но во 
држа ло се одред би чла на 52 
Зако на о шума ма, а собзи-
ром да се ради о СРП „Обед-
ска бара“ Покра јин ски завод 
за зашти ту при ро де издао је 
Реше ње о усло ви ма зашти-
те при ро де број 03-28/2 од 
17.01.2017.г., а које се упра-
во одно си на испа шу. Пове-
ћа њем повр ши на за испа шу 
сто ке, као и либе ра ли за ци ју 
(толе ри са ње при су ства сто-
ке без чува ра, као и сани ра-
ње бан ки на шум ско ками он-
ских путе ва оште ће них 
риве њем сви ња), ЈП „Вој во-
ди на шу ме“ је учи ни ла мак-
си мал не уступ ке вла сни ци-
ма сто ке.

За добру сарад њу потреб-
но је обо стра но раз у ме ва-
ње. 

Заступ ник Огран ка 
пред у зе ћа ШГ Срем ска 

Митр о ви ца Вулин Дра ган, 
дипл.инж.шумар ства 

У про шлом бро ју М нови на, 
писа ли смо о про бле ми ма 
сто ча ра из Купи но ва са „Вој-

во ди на шу ма ма“. 
Под се ти мо, пр во су, пре ма  тврд-

ња ма сто ча ра из Купи но ва, „Вој во-
ди на шу ме“ за бра ни ле за ис па шу 
од ре ђе не де ло ве зе мљи шта ко ји 
су у прет ход ном пе ри о ду би ли 
до ступ ни.  Из го ди не у го ди ну 
по вр ши на се сма њи ва ла, да би у 
јед ном тре нут ку из но си ла око 396 
хек та ра што би за до во љи ло 

по тре бе око 360 сви ња, а то ли ко 
др жи мо жда је дан или дво ји ца 
сто ча ра. Након што је тај про блем 
доне ле решен, поја вио се нови. 
Сто ча ри твр де да се шуме прска ју 
хер би ци дом који ште ти њихо вим 
сви ња ма али уни шта ва фло ру и 
фау ну.

У тек сту под насло вом „Циљ је 
да нас исте ра ју из шума“ тра жи ли 
смо и комен тар из „Вој во ди на шу-
ма“, који до закљу че ња бро ја није 
сти гао. Њихов одго вор доби ли 

смо у међу вре ме ну. Пита ли смо их 
да ли су упо зна ти са про бле ми ма 
сто ча ра из Купи но ва, да ли су 
исти ни те тврд ње да се Спе ци јал-
ни резер ват при ро де Обед ска 
бара тре ти ра се хер би ци ди ма који 
уни шта ва ју фло ру и фау ну али 
нано се ште ту и њихо вим сви ња ма 
и да ли су до сада пости гли неке 
дого во ре и које реше ње им могу 
пону ди ти? 

Њихов одго вор вам пре но си
мо у цело сти. 
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Ово је пери од у годи ни када роди-
те љи чију децу нема ко да чува 
са зеб њом гле да ју у листе при-

мље них у врти ћи ма. „Зашто моје дете 
није упи са но у вртић?!“- пита ње је које 
ових дана мучи више од 60 роди те ља 
у општи ни Ста ра Пазо ва који су кон ку-
ри са ли за упис деце у два врти ћа, те се 
и поред упу ће них жал би нашли испод 
црте. 

Ива на Ћало вић из ПУ „Поле та рац“ из 
Ста ре Пазо ве каже да нај че шћи раз лог 
због чега су роди те љи одби је ни лежи у 
непот пу ној доку мен та ци ји коју су доста-
ви ли.

- Или један од роди те ља није у рад-
ном одно су или нису доста вље ни сви 
потреб ни обра сци. Сви су има ли пра во 
жал бе и при сти гло је њих 22 од којих је 5 
ува же на и та деца су при мље на у вртић 
– наво ди Ива на Ћало вић.

У послед ње три годи не у врти ћи ма 
на тери то ри ји ста ро па зо вач ке општи не 
„Радост“ и „Поле та рац“ није било листе 
чека ња, мада још увек није крај све та за 
децу која су се нашла испод црте. Јед-
но је сигур но, бри гу о томе ко ће чува ти 

њихо ву децу неће има ти роди те љи деце 
са смет ња ма у раз во ју и из соци јал но 
угро же них кате го ри ја.

Бори сла ва Бање глав - Кла ћик, дирек-
тор ка ПУ „Радост“ из Нових Бано ва ца 
каже да се ове годи не на кон кур су поја-
ви ло више беба него ина че.

- Све више је зах те ва роди те ља деце 
нај мла ђег узра ста. Они, као што зна те, 
могу бора ви ти само у јасли ца ма, одно-
сно посеб ним про сто ри ја ма опре мље-
ним за бора вак деце ста ро сти од јед не 
до три годи не. Пошто има мо пове ћан 
број деце која су се при ја ви ла на кон-
курс овог узра ста, дого ди ло се да има мо 
листу од 12 неу пи са них беба и деве то-
ро роди те ља који су про сто зака сни ли 
на кон курс – каже Бори сла ва Бање глав 
- Кла ћик. 

У врти ћу „Радост“ до кра ја јуна упи-
са но је бли зу 200 деце, док је у Пред-
школ ској уста но ви „Поле та рац“ за сада 
упи са но пре ко 400 мали ша на.  Од сеп-
тем бра ове годи не у поме ну тим врти ћи-
ма бора ви ће пре ко 2.600 мали ша на са 
тери то ри је општи не Ста ра Пазо ва. 

Сло бо дан Сав ко вић

ЛИСТЕ ЧЕКА ЊА ЗА УПИС У ВРТИЋ 

Испод црте 
око 60 мали ша на

Листе при мље них и одби је них мали ша на на вра ти ма врти ћа ПУ “Поле та рац”

БАНОВ ЦИ  ДУНАВ

Дан насе ља

Нај мла ђе насе ље у општи ни Ста ра Пазо-
ва про сла ви ло је свој дан и сво ју крсну сла-
ву Видов дан. Месна зајед ни ца Банов ци - 
Дунав је фор ми ра на као насе ље град ског 
типа 1985. годи не на леди ни изме ђу Ста рих 
и Нових Бано ва ца, а почет ком деве де се тих 
су одлу чи ли да упра во Видов дан буде Дан 
насе ља. Обред сече ња слав ског кола ча у 
про сто ри ја ма МЗ Банов ци - Дунав слу жи ли 
су све ште ни ци из Хра ма Све тог Васи ли ја 
Остро шког из Нових Бано ва ца, а обре ду су 
поред руко вод ства Месне зајед ни це при су-
ство ва ли и пред став ни ци разних удру же ња 
гра ђа на из овог насе ља. Пред сед ник Месне 
зајед ни це Банов ци - Дунав Душан Крн ди ја 
је изра зио задо вољ ство што ова Месна 
зајед ни ца поно во игра важну уло гу у пове-
зи ва њу гра ђа на са општин ским слу жба ма и 
јав ним пред у зе ћи ма у циљу уна пре ђе ња 
ква ли те та живо та свих ста нов ни ка насе ља. 
У част Видов да на, шах клуб из овог места 
орга ни зу је зна ча јан тур нир који ће се одр-
жао у про сто ри ја ма шко ле „Сло бо дан Сав-
ко вић“ у Ста рим Банов ци ма. М. Л.

СТА РИ БАНОВ ЦИ

Шахов ски тур нир 
У Ста рим Банов ци ма је одр жан је тра ди-

ци о нал ни видов дан ски шахов ски тур нир 
који је оку пио пре ко 60 игра ча из Срби је, 
Мол да ви је, Босне и Хер це го ви не, Бугар ске 
и Немач ке. Тур нир је све ча но отво рио 
Горан Јовић, пред сед ник Скуп шти не општи-
не Ста ра Пазо ва који је свим так ми ча ри ма 
поже лео успе ха на так ми че њу. Уче сни ци ма 
се обра ти ла и Рада Жугић која је пре два-
де сет годи на била осни вач и први пред сед-
ник Шах клу ба Банов ци - Дунав који је орга-
ни за тор тур ни ра. 

Д. Б.

ВОЈ СКА

Знач ке за добро вољ це 
На све ча но сти у згра ди Општи не Ста-

ра Пазо ва, вој ним обве зни ци ма који су 
добро вољ но одслу жи ли вој ни рок са 
оруж јем 2014. годи не уру че не су знач ке 
вој ни ка на добро вољ ном слу же њу вој-
ног рока и захвал ни це отаџ би не. Знач ке 
и при зна ња за 32 вој ни ка са тери то ри је 
општи на Ста ра Пазо ва и Инђи ја, уру чио 
је пот пу ков ник Јови ца Пет ко вић, начел-
ник Цен тра Мини стар ства одбра не за 
локал ну само у пра ву Ста ра Пазо ва. Он 
је под се тио, да је одбра на отаџ би не на 
овим про сто ри ма оду век пред ста вља ла 
све ту дужност, пра во и част, а слу же ње 
вој ног рока чин који слу жи на понос вој-

ни ка и њихо вих поро ди ца, наше вој ске, 
наро да и држа ве. Знач ка вој ни ку на 
добро вољ ном слу же њу вој ног рока и 
Захвал ни ца отаџ би не су вој на при зна-
ња која се доде љу ју вој ни ци ма након 
одслу же ња вој ног рока за допри нос 
зашти ти и јача њу систе ма одбра не 
Репу бли ке Срби је. Поред карак те ра 
ста бил не и еко ном ски раз ви је не сре ди-
не, Општи на Ста ра Пазо ва је позна та и 
по висо ком нивоу дру штве не одго вор но-
сти, о чему све до че и ови мла ди људи, 
који су добро вољ но одслу жи ли вој ни 
рок, иста као је Радо је Бла го је вић, члан 
Општин ског већа. Ј. К. Доде ла при зна ња мла дим вој ни ци ма
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ДЕЧ ЈА ЛИКОВ НА КОЛО НИ ЈА

Парк лепих жеља

Удру же ње ликов них умет ни ка Ста ра 
Пазо ва орга ни зо ва ло је прву деч ју ликов-
ну коло ни ју „Парк лепих жеља“. Сли ка ри 
из овог удру же ња црта ли су у пазо вач-
ком пар ку зајед но са децом основ них 
шко ла „Пин ки“ и „Ара ниц ки“, Шко ле за 
основ но и сред ње обра зо ва ње „Анто на 
Ска ла“, децом из хра ни тељ ских поро ди-
ца и Дру штва за афир ма ци ју инва ли да 
Феникс. Ову коло ни ју је пазо вач ко удру-
же ње сли ка ра оства ри ло захва љу ју ћи 
помо ћи Општи не Ста ра Пазо ва, а наста-
ли радо ви биће изло же ни на годи шњој 
изло жби удру же ња кра јем годи не. Ј. К.

ПРО СЕЧ НЕ ПЛА ТЕ У СРЕ МУ

Пећин ча ни
„нај бо га ти ји“

Про сеч на нето пла та на тери то ри ји 
општи не Ста ра Пазо ва испла ће на за 
првих пет месе ци 2017. годи не изно си ла 
је више од 37 хиља да дина ра без поре за 
и допри но са, одно сно 306 евра, што је 

номи нал но тек за 1,7 про це на та више у 
одно су на исти пери од про шле годи не. 
Пре ма ста ти стич ким пода ци ма доби је-
ним од Репу блич ког заво да за ста ти сти-
ку, гра ђа ни ста ро па зо вач ке општи не су 
зара ди ли више од гра ђа на општи на на 
југу Срби је, који у про се ку при ма ју пла те 
у изно су од 24 до 28 хиља да дина ра, док 
су зара ди ли мање од Ново са ђа на или 
Бео гра ђа на где је про сеч на пла та 50, 
одно сно 60 хиља да дина ра. Када су 
срем ске општи не у пита њу, ста ти стич ки 
нај ве ћа про сеч на пла та је у Пећин ци ма 
51.874 дина ра, док су у општи на ма Ириг 
и Шид, које има ју нај ма њу при вред ну 
актив ност, про сеч на пла те изно си ле 
више од 34 одно сно 35 хиља да дина ра. 
Запо сле ни у Митро ви ци у про се ку носе 
кући месеч но више од 43 хиља де, у 
Руми пре ко 36 хиља де дина ра, док је 
про сеч на пла та у Инђи ји мало изнад 41 
хиља де дина ра. Про це на је да су реал на 
при ма ња већа али да посло дав ци у дого-
во ру са рад ни ци ма при ја вљу ју мање 
изно се које издва ја ју за зара де како би 
мање пла ти ли поре зе и допри но се. Ина-
че, захва љу ју ћи вели ким при ма њи ма 
запо сле них на Аеро дро му Нико ла Тесла 
и у Слу жби кон тро ле лета, општи на Сур-
чин је рекор дер по про сеч ној пла ти која 
је за месец мај изно си ла 99.623 дина ра.

 С. С.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Добро вољ но
дава ње крви

Лето је пери од када су зали хе крви 
недо вољ не и у том циљу током лет њих 
месе ци добро до шле су акци је добро-

вољ ног дава ња крви. Акци ја добро вољ-
ног дава ња крви реа ли зо ва на је на пла-
тоу испред Општи не Ста ра Пазо ва 
захва љу ју ћи ста ро па зо вач ком Црве ном 
крсту и Инсти ту ту за тран сфу зи ју крви 
Срби је. У овој акци ји крв је дало око 50 
дава ла ца, а како кажу у Црве ном крсту 
Ста ра Пазо ва током ове годи не пла ни ра-
но је 30 акци ја добро вољ ног дава ња 
крви. Ј. К.

УГРИ НОВ ЦИ

Кућа за поро ди цу 
настра да лог
све ште ни ка 

У Угри нов ци ма је отпо че ла изград ња 
куће за поро ди цу јере ја Рат ка Голу би ћа. 
Отац Рат ко био је парох угри но вач ки, 
који је оста вио дубок траг у селу. Увек је 
био на рас по ла га њу сви ма и поно во је 
сје ди нио и при ву као народ у цркву. Гото-
во све сво је вре ме посве тио је хра му 
Све тог Геор ги ја у Угри нов ци ма и њего-
вом рено ви ра њу. Услед тих радо ва 
дожи вео је несре ћу и после две неде ље 
у бол ни ци је пре ми нуо у сво јој 35. годи-
ни. Иза себе оста вио је супру гу и три 
ћер ке, које би у свој нови дом тре ба ло да 
се усе ле већ овог лета, нај ка сни је у 
јесен. За само неде љу дана изгра ђе ни 
су теме љи, које је осве штао вла ди ка 
срем ски Васи ли је. Кућу гра ди Фон да ци ја 
отац Рат ко, уз вели ку помоћ не само 
мешта на Угри но ва ца, већ број них људи, 
који несе бич но пома жу. Не само мешта-
ни Угри но ва ца мно ги ће га пам ти ти по 
вели ким дели ма и у Ста рој Пазо ви и 
Руми где је тако ђе слу жбо вао.

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

СТА РИ БАНОВ ЦИ

Дани Дуна ва
Међу на род ни Дан Дуна-

ва 2. јула обе ле жен је 
и у ста ро па зо вач кој 

општи ни. У Ста рим Банов ци-
ма у кафа ни на оба ли Дуна ва, 
одр жа но је так ми че ње у кува-
њу тра ди ци о нал них јела. 
Десе так еки па спре ма ло је 
јела карак те ри стич на за 
срем ско под не бље, а прво 
место осво ји ла је Ста ро ба-
нов чан ка Гор да на Сте ва но-
вић, која је спре ми ла пиле ћи 
гулаш, дру го место је осво јио 
Жељ ко Павло вић са свињ-

ским гула шом, док је тре ће 
место осво ји ла еки па „Шара-
ни“ из Батај ни це са пудар ским 
пасу љом. Циљ мани фе ста ци-
је је био дру же ње и афир ма-
ци ја срем ског поду на вља као 
и локал не гастро ном ске 
башти не, а орга ни за то ри су 
били Удру же ње „Волим 
Банов це“ и Тури стич ка орга-
ни за ци ја Општи не Ста ра 
Пазо ва. Меди ус је обез бе дио 
награ де за нај бо ље, а гене-
рал ни покро ви тељ је Општи-
на Ста ра Пазо ва. М. Л. Дан Дуна ва у Ста рим Банов ци ма
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ РУ МА

До бро по сло ва ње јав них 
пред у зе ћа и уста но ва
На де ве тој скуп штин ској сед ни ци, 

ко ја је одр жа на по след њег да на 
ју на, рум ски од бор ни ци су до не-

ли од лу ку о за вр шном ра чу ну бу џе та 
за про шлу го ди ну, а усво ји ли су и 
из ве шта је о ра ду и фи нан сиј ском 
по сло ва њу јав них пред у зе ћа и уста но-
ва чи ји је осни вач рум ска оп шти на.

Пред ло же ни из ве шта ји су усво је ни 
без ве ће ди ску си је, а рас пра ва се 
во ди ла са мо око за вр шног ра чу на 
бу џе та и по сло ва ња ЈП „Во до вод“.

Под се ти мо украт ко, у про те клој 
го ди ни оства ре ни су при хо ди у ви си ни 
од не што ви ше 1.593.000.000 ди на ра, 
што је оства ре ње пла ни ра ног бу џе та 
од 82 про цен та, док су рас хо ди из но-
си ли 1.528.000.000 ди на ра. Оства рен 
је и су фи цит од 88,9 ми ли о на ди на ра 
ко ји је пре не сен у ову го ди ну. 

Од бор ник Де мо крат ске стран ке 
Не над Бо ро вић је ис та као да је из вр-
ше ње бу џе та са 82,39 про це на та из у-
зет но до бар ре зул тат и да то не мо же 
би ти спор но.

- Кроз по рез на за ра де и ње го во 
оства ре ње ве ће од пла на се ви ди да 
се при вред на си ту а ци ја у рум ској 
оп шти ни по пра вља, јер од овог из во-
ра по ти че го то во тре ћи на при хо да 
бу џе та - ре као је Бо ро вић, до дав ши да 
су по ка за те љи код још не ко ли ко став-
ки при хо да до бри.  

Ње го ве за мер ке су ишле на рас ход-
ну стра ну, јер по ње му, ни је до вољ но 
ула га но у ка пи тал не ин ве сти ци је, 
бу ду ћи да се на ин ве сти ци је од но си 
са мо 114 ми ли о на ди на ра, а да се 
ви ше утро ши ло на те ку ће одр жа ва ње, 
„фар ба ње и кре че ње“ ка ко је ре као.

На то му је од го во рио на чел ник 
Оп штин ске упра ве Ду шан Љу би шић, 
ко ји је из ра зио за до вољ ство из у зет но 
до бром ре а ли за ци јом бу џе та у про те-
клој го ди ни.

- Рум ска оп шти на, за раз ли ку од 
мно гих у Ср би ји, не ма ни ка квих ду го-
ва ња. Има мо је ди но кре дит за ба зен, 
али те оба ве зе ре дов но сер ви си ра мо. 
Ве ли ка сред ства је прет ход на власт 
утро ши ла упра во на ба зен ко ји ни је 
мо рао да бу де то ли ки, па иако има 
до ста ку па ча, он нам је ипак тро шак и 
мо ра мо да ви ди мо ка ко ће мо то ре ши-
ти. А због тих па ра ко је су утро ше не за 

ба зен, ни су се одр жа ва ле шко ле, 
ам бу лан те, ме сне за јед ни це, па сад 
ми мо ра мо да „фар ба мо и кре чи мо“ - 
ис та као је Ду шан Љу би шић.

Ка да је реч о ка пи тал ним ин ве сти-
ци ја ма, он је на ја вио град њу пре чи-
ста ча от пад них ин ду стриј ских во да у 
рад ној зо ни „Ру мен“ код фир ме 
„Ха чин сон“ чи ја је вред ност 100 ми ли-
о на ди на ра, као и три ко тлар ни це на 
гас.

- За про јек то ва ње ових ко тлар ни ца 
смо из дво ји ли пет ми ли о на ди на ра, 
утвр ди ли смо ло ка ци је, а за њи хо ву 
из град њу ће тре ба ти око 1,6 ми ли о на 

Чла но ви Оп штин ског ве ћа су на сед ни-
ци ко ја је одр жа на 29. ју на усво ји ли пред-
лог Стра те ги ју ру рал ног раз во ја у Оп шти-
ни од 2017. до 2021. го ди не.

Пред сед ник Ман чић је ре као да је то 
је дан од глав них пред у сло ва ка ко би се у 
на ред ном пе ри о ду на бо љи и ефи ка сни ји 
на чин по мо гло по љо при вред ним про из во-
ђа чи ма и омо гу ћио им се при ступ фон до-
ви ма Европ ске уни је. 

На овој сед ни ци је до го во ре но и да се 
дру гу го ди ну за ре дом по др жа ни ху ма ни-
тар но - спорт ски тур нир „Трој ка из бло ка“, 
а за ње го во одр жа ва ње је одо бре но 30.000 
ди на ра.

- И про шле го ди не смо по мо гли  ху ма ни-
тар ној ор га ни за ци ји „Ср би за Ср бе“ да 
ор га ни зу ју „Трој ку из бло ка“, а рум ски  тур-
нир је био је дан од нај у спе шни јих про шле 
го ди не. Овог пу та сред ства иду за со ци јал-

но угро же ну по ро ди цу из Пу ти на ца. 
Оп шти на ће по мо ћи и опре ма ња те ре на 
код До ма здра вља. Пре одр жа ва ња тур ни-
ра би ће за ме ње не ко шар ка шке та бле и 
обру чи - ре као је Сла ђан Ман чић, пред-
сед ник Оп шти не.

Чла но ви Оп штин ског ве ћа су по др жа ли 
и на црт од лу ке из ме на ма и до пу на ма пла-
на ге не рал не ре гу ла ци је До бри на ца.

- Ком па ни ја Со ле ко мерц - млин и си ло-
си - у До брин ци ма пла ни ра про ши ре ње 
про из вод ње, до гра ђу ју се још две ко мо ре 
за скла ди ште ње жи та ри ца. Вла сник је 
ку пио зе мљи ште ко је ни је Пла ном де таљ-
не ре гу ла ци је у гра ђе вин ском ре о ну. Са да 
то ме ња мо, а вла сник Со ле ко мер ца сам 
фи нан си ра ту из ме ну, да би об је ди нио све 
сво је пар це ле и сте као усло ве за не сме тан 
рад - по ја снио је ове из ме не Сла ђан  Ман-
чић.

ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ: По др шка 
по љо при вред ни ци ма

Сед ни ца СО Ру ма
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евра. Ви де ће мо од три мо гу ћа мо де ла 
фи нан си ра ња за ко ји ће мо се опре де-
ли ти. Оче ку је нас и ком плет но ре но-
ви ра ње основ них шко ла „Змај Јо ва 
Јо ва но вић“, „Иво Ло ла Ри бар“ и шко ле 
„До си теј Об ра до вић“ у Пу тин ци ма као 
и Ге рон то ло шког цен тра, што иде пре-
ко Кан це ла ри је за јав на ула га ња, а 
про це на је да је реч о ра до ви ма у 
вред но сти око 200 ми ли о на ди на ра. 
Што се ти че пре чи ста ча, он је пре скуп 
и ми са ми, без по мо ћи или Ре пу бли ке 
или Европ ске уни је не мо же мо да 
ис фи нан си ра мо - ре као је Љу би шић. 

Он је од бор ни ке ин фор ми сао и да је 
број за по сле них у јав ном сек то ру у 
Ру ми сма њен са 900 на 720 рад ни ка.

Ка да је реч о по сло ва њу ЈП „Во до-
вод“ од бор ник Не над Бо ро вић је ука-
зао да је ово сва ка ко нај ва жни је пред-
у зе ће јер град снаб де ва здра вом пи ја-
ћом во дом. По ње му „Во до вод“ је 
до бро ра дио, али му тре ба по мо ћи да 
ре ши основ ни про блем у по сло ва њу, а 
то је гу би так на мре жи од пре ко 40 
про це на та ко ји на ста је због ста ро сти 
во до вод не мре же, те је по треб на 
фи нан сиј ска по моћ да се та мре жа 
об но ви и во да као ва жан ре сурс не 
ра си па.

Ди рек тор Сло бо дан Ста нић је ре као 
да су гу би ци на мре жи још ве ћи у ири-
шкој оп шти ни, те да је пред у зе ће 
из дво ји ло сред ства за на бав ку опре-
ме за от кри ва ње ма њих цу ре ња на 
мре жи.

- Раз ми шља мо и о пре чи ста чу 
от пад них во да, али је реч о ве ли ким 
сред стви ма од нај ма ње 4,5 ми ли о на 
евра, а ми тог нов ца не ма мо. За ка пи-
тал не про јек те не ма мо нов ца, али 
до бро по слу је мо и не ду гу је мо ни ко ме 
- ис та као је ди рек тор ЈП „Во до вод“ 
Сло бо дан Ста нић.

Сво је за до вољ ство успе шним 
ра дом рум ских пред у зе ћа и уста но ва 
у про шлој го ди ни из ра зио је и Сте ван 
Ко ва че вић, пред сед ник СО Ру ма.

- Из ве шта ји о ра ду на ших јав них 
пред у зе ћа по ка за ли су да су сва јав на 
пред у зе ћа ста ла на здра ве но ге, да су 
ство ри ла усло ве за здра во еко ном ско 
по сло ва ње, не ко са ви ше не ко са 
не што ма ње успе ха. Ни јед но пред у зе-
ће ни је ис ка за ло гу би так. Ка да је у 
пи та њу „Во до вод“, оно је јед но од нај-
зна чај ни јих, по хвал но је да је и то 
пред у зе ће, и по ред свих прет ход них 
те шко ћа ко је је има ло, ис ка за ло до би-
так. Има ту још мно го ства ри да се 
ура ди, јер су се ње го ви про бле ми 
ду го роч но за не ма ри ва ли. За ста ре ла 
мре жа, по ве ћа ње оби ма по тро шње 
во де по го то во при вред ног сек то ра, то 
је оно о че му мо ра мо раз ми шља ти. 
„Во до вод“ је про шле го ди не отво рио 
два но ва бу на ра, али све сни смо да се 
мо ра ићи са ве ћим ула га њи ма ка ко би 
се про бле ми ду го роч ни је ре ши ли. С 
об зи ром на по бољ ша ње јав них 
фи нан си ја и тај тренд нам омо гу ћа ва 
и зна чај ни ја ула га ња у том пред у зе ћу 
- ре као је Ко ва че вић.

Сми ља Џа ку ла

ПРИЈЕМ ЗА НАЈБОЉЕ ЂАКЕ

Вуков ци ма похва ле
и нов ча не награ де

Као и про те клих годи на, упра во на 
Видов дан сви рум ски ђаци доби ја-
ју сво је књи жи це и све до чан ства, а 

посеб но се орга ни зу је и при јем за оне 
нај бо ље - добит ни ке Вуко ве дипло ме, 
као и оне који су на репу блич ким так-
ми че њи ма зау зе ли неко од прва три 
места.

У рум ској општи ни има укуп но 70 уче-
ни ка са Вуко вом дипло мом и 25 уче-
ни ка који су осво ји ли нека од прва три 
места на репу блич ким так ми че њи ма.

- Реч је о укуп но 95 уче ни ка: 56 су 
уче ни ци основ не шко ле, 14 је уче ни-
ка завр шних раз ре да сред ње шко ле, 
а оста ло су награ ђи ва ни уче ни ци. За 
њих је локал на само у пра ва обез бе ди-
ла нов ча не награ де у виси ни од 5.000 
дина ра и похвал ни це - каже Све ти слав 
Дамјан чук, шеф Оде ље ња за дру штве-
не делат но сти.

Нај бо љим уче ни ци ма се у холу Кул-
тур ног цен тра обра ти ла Мари ја Стој че-
вић, заме ни ца пред сед ни ка Општи не 
која им је чести та ла на постиг ну том 
успе ху у шко ло ва њу. 

- Ви сте заи ста понос наше општи не и 
веру јем да ћете пре да ним радом, као и 
до сада, наста ви ти ваше обра зов но уса-
вр ша ва ње. Од тога неће те само ви лич-
но има ти кори сти, већ цело дру штво. 
Вели ку заслу гу за ваше успе хе сва ка ко 
има ју и ваши учи те љи и настав ни ци. На 
про свет ним ард ни ци ма је вели ка одго-
вор ност да помог ну у ства ра њу поште-
них, одго вор них и обра зо ва них мла дих 
људи зато и вама упу ћу јем посеб ну 
захвал ност и из лич ног иску ства знам 
коли ко сте поно сни на ваше уче ни ке - 
рекла је Мари ја Стој че вић и пору чи ла 
награ ђе ним уче ни ци ма да им Вуко ва 
дипло ма буде под стрек за даље обра-
зо ва ње.

На доде лу награ да и похвал ни ца 

дошле су и три дру га ри це из ОШ „Вељ-
ко Дуго ше вић“, све су из истог раз ре да.

Тама ра Гру јић каже да је посеб но 
воле ла физи ку, мате ма ти ку и срп ски 
језик. 

- Није тешко све пости ћи ако се 
редов но учи. Одлу чи ла сам да упи-
шем фар ма ци ју у Меди цин ској шко ли 
у Срем ској Митро ви ци - рекла нам је 
Тама ра, а њена дру га ри ца Дра га на Гру-
ји чић тако ђе каже да је рецепт за добар 
успех редов но уче ње.

- Ја ћу упи са ти рум ску Гим на зи ју, дру-
штве ни смер. Нарав но да нам зна чи 
ова награ да и при зна ње од Општи не, 
то нам је под сти цај за даљи рад. Ако 
будем могла, план је да и у Гим на зи ји 
будем вуко вац - исти че Дра га на.

Од Ање Вра ње ше вић сазна је мо да 
поред њих, у њихо вом раз ре ду има 
укуп но шест „вуко ва ца“ - то је раз ред 
8/1, ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“ чија је раз-
ред на Сла ђа на Ралић.

- Мој савет мла ђим уче ни ци ма је да 
буду вред ни и да редов но уче, то је 
довољ но, бар у основ ној шко ли. Завр-
шни тест ми је био лак, а упи су јем рум-
ску Гим на зи ју, општи смер - рекла нам 
је Ања.

Сред њо шко лац Војин Димић је награ-
ду добио за успех на спорт ском так-
ми че њу. Он је уче ник тре ћег раз ре да 
Пољо при вред не шко ле.

- Ја сам се так ми чио у атле ти ци, у 
баца њу кугле, а атле ти ком се бавим од 
првог раз ре да основ не шко ле и добро 
ми то иде. Зна чи ми пуно ова награ да и 
то је под стрек да и даље добро радим 
и попра вим сво је резул та те. Ја учим 
за вете ри нар ског тех ни ча ра и одли чан 
сам уче ник, тако да ћу веро ват но касни-
је упи са ти и Вете ри нар ски факул тет - 
рекао је за наше нови не Војин Димић.
 С. Џ.

Ања Вра ње ше вић, Тама ра Гру јић и Дра га на Гру ји чић
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РУМА

Посе та мла дих из Бер зен би ка

Као и про шлог, и овог лета Рума је 
уго сти ла мла де из немач ког гра да 
Бер зен бри ка са којим већ две 

годи не посто ји добра сарад ња, која би 
кра јем ове годи не тре ба ло да резул ти-
ра и бра ти мље њем.

Са мла ди ма - који су у Руми бора ви-
ли од 26. до 30. јуна - дошли су и др 
Жељ ко Дра гић, пред сед ник и Хари 
Кинт, пот пред сед ник Удру же ња „Гра ди-
мо мосто ве“ на чију ини ци ја ти ву је ова 
сарад ња и запо че ла.

Госте из Бер зен бри ка је 27. јуна у 
Град ској кући при мио пред сед ник 
Општи не Сла ђан Ман чић и Сте ван 
Кова че вић, пред сед ник СО Рума, који 
су их украт ко упо зна ли са исто ри јом 
гра да дома ћи на, а потом је усле ди ла и 
раз ме на покло на и зајед нич ко сли ка ње 
и изја ве за нови на ре. 

Пред сед ник Општи не Сла ђан Ман-
чић је иста као да се 28. сеп тем бра оче-
ку је сед ни ца Скуп шти не у Бер зен бри ку 
на којој би тре ба ло да се доне се одлу-
ка о бра ти мље њу, а нарав но такву 
одлу ку тре ба да доне су и рум ски одбор-
ни ци.

- Код њих се такве одлу ке доно се 
дво тре ћин ском већи ном гла со ва, а 
однос сна га је под јед нак, тако да они 
мора ју убе ди ти и опо зи ци ју да је ово 
бра ти мље ње за њих добро. Зато су 
при ли ком про шле посе те у деле га ци ји 
били и чла но ви опо зи ци је и надам се 
да ће и они подр жа ти ову ини ци ја ти ву. 
Дого вор је да се пове ља о бра ти мље-
њу пот пи ше у Руми, да је пот пи ше др 
Хорст Бајер, гра до на чел ник Бер зен-
бри ка и ја, тако да то оче ку јем до кра ја 

годи не. Тада ћемо ство ри ти усло ве за 
даљи раз вој сарад ње, пре све га и кроз 
зајед нич ке при су пе одре ђе ним фон до-
ви ма како би кори сти ли сред ства за 
зајед нич ке про јек те - иста као је Сла ђан 
Ман чић. 

Он је додао да су ова кве посе те 
добре јер пока зу ју да мла ди из раз ли-
чи тих зема ља могу лепо да се дру же, 

Зајед нич ка сли ка и уру че ње род ног листа

Мурал о сарад њи

Пред сед ник
Општи не Рума

Сла ђан Ман чић
је иста као да се

28.сеп тем бра
оче ку је сед ни ца

Скуп шти не у
Бер зен бри ку на
којој би тре ба ло

да се доне се
одлу ка о

бра ти мље њу,
а нарав но такву
одлу ку тре ба да
доне су и рум ски 

одбор ни ци
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да упо зна ју нове кул ту ре и оби ча је, па 
су деца зато и била сме ште на у нашим 
поро ди ца ма у Руми и Сте ја нов ци ма.

Џере ми Бор хорст има 17 годи на, а у 
Руми је први пут.

- Ја сам оду ше вљен, нисам оче ки вао 
да ће бити тако лепо, нисам ни знао где 
је уоп ште Срби ја. Волео бих да ова 
посе та тра је дуже - рекао нам је Џере-
ми. 

Зани мљи вост, али и емо тив ност ове 
посе те се огле да у томе што је међу 
гости ма био и Георг Тор рај тер који је 
1942. годи не рођен у Руми, као дво го-
ди шњак је са роди те љи ма оти шао у 
Немач ку, а сада живи у Швед ској. 

Георг је кон так ти рао Удру же ње „Гра-
ди мо мосто ве“ заду же но за сарад њу 
Бер зен бри ка и Руме и изра зио жељу да 
посе ти свој род ни град. То је и учи ње-
но, а зани мљи во је да њего ва род на 
кућа, гото во непро ме ње на и даље 
посто ји, а нала зи се у Ули ци Ата на си ја 
Стој ко ви ћа. Он ју је и посе тио.

- То је била вео ма емо тив на посе та 
за мене. Први пут од 1944. годи не сам 
у свом род ном гра ду. Када сам руком 
дота као кућу у којој сам рођен срце ми 
је толи ко јако поче ло да куца, јер је и 
оно пре по зна ло да сам се вра тио у свој 
дом. Дир нут сам срдач но шћу људи у 
мојој Руми. Поро ди ца у којој сам овде 
сме штен ме је при ми ла као свог чла на, 
као да ника да нисам ни оти шао из 
Руме. Не може се речи ма опи са ти моја 
захвал ност, јер сам сте као осе ћај да 
овде нисам стра нац, већ да ме је мој 
град обе руч ке при хва тио. Зато ћу 
сигур но у Руму доћи још мно го пута. Из 
свег срца подр жа вам сарад њу Руме и 
Бер зен бри ка јер та сарад ња истин ски 
гра ди мосто ве међу људи ма - иста као 
је Тор рај тер.

Пред сед ник Сла ђан Ман чић му је, 

при ли ком посе те у Град ској кући, уру-
чио и кршет ни цу на немач ком јези ку.

Георг, кога су сви поче ли да зову 
Ђор ђе, донео је и фото гра фи ју сво је 
куће из 1944. годи не када је са роди те-
љи ма напу стио Руму.

После Град ске куће, гости су посе ти-
ли рум ску Гим на зи ју са којом је Гим на-
зи ја из Бер зен бри ка успо ста ви ла 
сарад њу. Посе бан повод је био што су 
чла но ви рум ске „Про ак тив фами ли је“ 
ура ди ли мурал на јед ном зиду гим на-
зиј ске згра де који пред ста вља при ја-
тељ ске одно се и сарад њу Руме и Бер-
зен бри ка.

Том при ли ком је дирек тор ки Бра ни-
сла ви Коње вић покло ње на и заста ва 
ЕУ, па је пала и шала да је она из Срби-
је прва ушла у Европ ску уни ју.

Током борав ка у Руми гости су били и 
на рум ском базе ну, на фол клор ној 
вече ри у Сте ја нов ци ма, а оби шли су и 
мана стир Вели ка Реме та.

Тако ђе, при су ство ва ли су у Зави чај-
ном музе ју Рума отва ра њу изло жбе 
„Хир Ај Стенд: Мар тин Лутер, рефор-
ма ци ја и њене после ди це“. 

Изло жба је наста ла у сарад њи са 
Амба са дом Немач ке, а састо ји се од 
седам погла вља - поре кло Мар ти на 
Луте ра, живот не окол но сти, буђе ње 
рефор ма ци је, успех пре во да Библи је 
на немач ки језик, дру штве на кри за, 
про ме на гле ди шта и рефор ма ци ја 
буду ћим нара шта ји ма.  О ово ме је гово-
рио Ханс - Фри дер Рабус, све ште ник 
еван ге ли стич ке цркве - пред став ни-
штва у Бео гра ду, док је гости ма о исто-
ри ја ту и актив но сти ма Зави чај ног музе-
ја гово ри ла исто ри чар ка Алек сан дра 
Ћирић.

Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума је иста као да је Рума увек била 
мул ти кул ту рал на сре ди на, отво ре на и 
радо зна ла за све иза зо ве.

- Руму је увек карак те ри сао став да 
нас раз ли чи то сти не могу дели ти, него 
нас могу само обо га ти ти и спа ја ти и ова 
изло жба је и потвр да тог нашег опре де-
ље ња. Захва љу јем немач кој Амба са ди 
што су нам омо гу ћи ли да, после Сом-
бо ра и Новог Сада, Рума буде тре ће 
место где ће ова изло жба бити доступ-
на публи ци - иста као је Кова че вић.

После Зави чај ног музе ја, гости из 
Бер зен бри ка су посе ти ли још јед ну 
сред њу шко лу - Пољо при вред ну шко лу 
„Сте ван Петро вић Бри ле“. Дирек тор 
Милан Пупо вац их је упо знао са орга-
ни за ци јом шко ле, сме ро ви ма који 
посто је, а гости су оби шли и мини ЗОО 
врт, савре мен каби нет за вете ри ну и 
сто чар ство, као и пла сте ни ке и воћ ња-
ке при шко ли где уче ни ци сво је зна ње 
при ме њу ју у прак си.

Четр де се так мла дих Румља на ће у 
сеп тем бру бора ви ти у посе ти сво јим 
дру га ри ма у Бер зен бри ку.  С. Џаку ла

Отва ра ње изло жбе у Музе ју
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У Шиду је про шлог четврт ка, 29. 
јуна, у сарад њи Миси је ОЕБС у 
Срби ји, Коми си је за без бед ност 

сао бра ћа ја Општи не Шид и Поли циј-
ске ста ни це у Шиду, поче ла реа ли за-
ци ја пре вен тив но - про па ганд не акци-
је “Зашти ти мо бици кли сте”.

Циљ акци је је, пре ма речи ма Зора-
на Вуко ли ћа, начел ни ка Поли циј ске 
ста ни це у Шиду, пове ћа ње без бед но-
сти бици кли ста у сао бра ћа ју, као и 
поди за ње њихо ве све сти о ризи ци ма 
по живот и здра вље у сао бра ћа ју на 
виши ниво. Он је додао да је без бед-
но сна ситу а ци ја повољ на, и да про-
шле и у првих шест месе ци ове годи-
не, на под руч ју Општи не Шид није 
поги нуо није дан бици кли ста. 

Без бед ност сао бра ћа ја је један од 
нај зна чај ни јих сег ме на та јав не без-
бед но сти на под руч ју Поли циј ске ста-
ни це у Шиду, а јед на од нај у гро же ни-
јих кате го ри ја у сао бра ћа ју су упра во 
бици кли сти. Нај че шћи узро ци сао-
бра ћај них незго да у који ма они стра-
да ју је њихо ва неу оч љи вост и оба-
вља ње непро пи сних рад њи у сао бра-
ћа ју од стра не или бици кли ста или 
воза ча мотор них вози ла.

Како наво ди Иви ца Јовић, пред сед-
ник Коми си је  за без бед ност сао бра-
ћа ја Општи не Шид, локал на само у-
пра ва је пре по зна ла овај про блем и 
одлу чи ла да зајед но са Поли циј ском 
ста ни цом у Шиду спро ве де ову пре-
вен тив но - про па ганд ну акци ју, уз 

дона ци ју Миси је ОЕБС, у виду одго ва-
ра ју ће опре ме за бици кли сте (све тло-
од бој ни прслу ци, ката ди оп те ри, звон-
ца и фла је ри са саве ти ма за бици кли-
сте и воза че мотор них вози ла).

Ради вој Дабић, помоћ ник коман ди-
ра за сао бра ћај у Поли циј ској ста ни-
ци Шид одр жао пре зен та ци ју о угро-
же но сти бици кли ста, којој су при су-
ство ва ли пред сед ни ци бици кли стич-
ких клу бо ва, при вред них субје ка та у 

Шиду, месних зајед ни ца и удру же ња 
пен зи о не ра. Након тога, сао бра ћај ни 
поли циј ски слу жбе ни ци су на ули ци 
дели ли бици кли сти ма одго ва ра ју ћу 
опре му и еду ка тив не фла је ре. Акци ја 
тра је до 15. јула, када ће, сао бра ћај-
на поли ци ја поја ча ти репре сив не 
актив но сти на откри ва њу и санк ци о-
ни са њу пре кр ша ја које чине и бици-
кли сти и воза чи мотор них вози ла. 

Ж. А. 

ШИД

Акци ја „Зашти ти мо бици кли сте“

Пре зен та ци ја о угро же но сти бици кли ста

ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА

Уско ро ново сани тет ско вози ло
Др Јеле на Сто ја нац Мра че вић, 

врши лац дужно сти дирек то ра 
Дома здра вља Рума одр жа ла је 

сво ју прву кон фе рен ци ју за нови на ре, 
од како је име но ва на на ову функ ци ју, 
29. јуна на којој је гово ри ла о актив но-
сти ма у овој здрав стве ној уста но ви.

Она је иста кла да је прет ход ног дана 
била редов на посе та спо ља шњих 
оце њи ва ча Аген ци је за акре ди та ци ју 
здрав стве них уста но ва Срби је. 

- Има ју ћи у виду да је Дом здра вља 
акре ди то ван на пери од од седам годи-
на, редо ван посту пак пра ће ња при-
ме не и пошто ва ње стан дар да под ра-
зу ме ва посе ту и про ве ру ситу а ци је у 
уста но ви сва ке годи не од стра не Аген-
ци је. Могу рећи да, на осно ву првих 
ути са ка и комен та ра оце њи ва ча, оче-
ку је мо да доби је мо пози тив но мишље-
ње - рекла је др Јеле на Сто ја нац Мра-
че вић.

Она је дода ла да је циљ запо сле-
них у Дому здра вља да посту пак акре-
ди та ци је и при ме не стан дар да буду 

теме љи рада у у овој здрав стве ној 
уста но ви који све сво је актив но сти 
усме ра ва ју на пове ћа ње без бед но сти, 
ква ли те та, доступ но сти и задо вољ-
ства паци је на та. 

Др Јеле на Сто ја нац Мра че вић је 
наја ви ла и ско ру купо ви ну новог сани-
тет ског вози ла за чију набав ку су сред-
ства одо бре на на јед ној од послед њих 
сед ни ца Општин ског већа.

- Захва љу ју ћи подр шци локал не 
само у пра ве наба ви ће мо ово нео п ход-
но сани тет ско вози ло. Кори сти ће мо 
га за пре воз паци је на та на дија ли зу у 
Општу бол ни цу у Срем ској Митро ви-
ци. То је зна чај но с обзи ром да има мо 
вели ки број таквих паци је на та - око 
40. Исто тако обез бе ђе на су нам сред-
ства за сана ци ју кро ва у амбу лан та ма 
у Путин ци ма и Павлов ци ма - рекла је 
дирек тор ка Дома здра вља.

Дом здра вља је и дели мич но про-
ме нио свој изглед - наи ме, уз подр шку 
ЈП „Кому на лац“ и локал не само у пра ве 
уре ђе не су окол не зеле не повр ши не, 
заса ђе но цве ће, а поста вље не су и 
све тле ће табле за обе ле жа ва ње ула за 
у поје ди не дело ве Дома здра вља, као 
и Хит не помо ћи.

 С. Џ.

Др Јеле на Сто ја нац Мра че вић
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РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Богат про грам
до кра ја авгу ста
Рум ско Кул тур но лето запо-

че ло је 28. јуна кон цер том 
који је у Кул тур ном цен тру 

одр жа ла Алек сан дра Падров. 
Алек сан дра је за рум ску публи-
ку изве ла нај по зна ти је евер грин 
ком по зи ци је.

Рум ско кул тур но лето зва нич-
но је отво рио Сте ван Кова че-
вић, пред сед ник Скуп шти не 
општи не Рума.  

- Локал на само у пра ва има 
став да гра ђа ни током лета не 
тре ба да буду ускра ће ни за зна-
чај не кул тур не мани фе ста ци је, 
када је у већи ни мањих сре ди на 
нека врста кул тур ног поста. 
Сма тра мо да Румља ни током 
лет ње сезо не има ју зна чај не 
кул тур не про гра ме, они који 
оста ју у гра ду или они који 
дола зе као гости. Жели мо да 
им омо гу ћи мо зна чај не спорт-
ско рекре а тив не, кул тур не и 
забав не про гра ме. У тој функ-
ци ји су ресур си које има мо - 
базен и језе ро у Бор ков цу, а да 
уве че могу да ужи ва ју у раз ли-
чи тим књи жев ним, музич ким и 
сцен ским про гра ми ма. Ту су 
укљу че не све уста но ве кул ту ре 
и оне су при пре ми ле богат про-
грам који се финан си ра из 
редов них пози ци ја тих уста но-
ва. Сигу ран сам да ће у пону ђе-
ним про гра ми ма сва ко моћи да 
нађе нешто што је њему инте-
ре сант но - рекао је Сте ван 
Кова че вић.

У орга ни за ци ју ово го ди шњег 
Кул тур ног лета у Руми, које тра-
је до кра ја авгу ста, укљу че ни су 
Град ска библи о те ка „Ата на си је 
Стој ко вић“, која је орга ни зо ва ла 
и овај кон церт, потом Зави чај ни 
музеј, Кул тур ни цен тар „Бра на 
Црн че вић“ и Тури стич ка орга ни-
за ци ја Руме. 

Град ска библи о те ка је у јулу 
при пре ми ла још моно дра му 

Јеле не Бре сто вац „Пипи дуга 
чара па“ (7. јул), вече руске пое-
зи је и музи ке 14. јула, као вече 
са писцем Ђоком Фили по ви-
ћем. Када је реч о актив но сти-
ма у авгу сту, како сазна је мо од 
дирек то ра Жељ ка Сто ја но ви ћа, 
про грам још није конач но утвр-
ђен.

Кул тур ни цен тар сво је актив-
но сти у окви ру Кул тур ног лета 
запо чи ње позо ри шном пред ста-
ом „Жен ски раз го во ри“ која ће 
бити изве де на 5. јула са позна-
тим глум ци ма Све тла ном Бој ко-
вић, Весном Чип чић и Цаци јем 
Миха и ло ви ћем. 

Сле де пред ста ве „Брак у 
ства ри љубав“ 19. јула, пред-
ста ва за децу „Машта и Мим“ 
25. јула, док ће 4. авгу ста бити 
пред ста ва „Ја играм Елек тру“. 

У окви ру филм ског про гра-
ма, од 6. до 12. јула пла ни ран 
је циклус доку мен тар ног фил ма 
из про гра ма „БЕЛ ДОКС - ЕХО 
2017“. 

У авгу сту је пла ни ран и један 
кон церт на Град ском тргу, док 
ће Тури стич ка орга ни за ци ја 
реа ли зо ва ти 2. и 3. авгу ста сво-
ју тра ди ци о нал ну мани фе ста-
ци ју „РУМ ФЕСТ“.

Зави чај ни музеј Рума пла ни-
ра у првој поло ви ни јула изло-
жбу Миће Попо ви ћа из Музе ја 
Вој во ди не, потом пре да ва ња 
етно ло га Јеле не Арсе но вић на 
тему Народ на пре да ње и веро-
ва ње - мит ска бића, про јек ци ју 
фил мо ва са Срем филм феста 
у пери о ду од 20. до 26. јула, 
изло жбу фото гра фи ја, пре да ва-
ња о рум ским шко ла ма и цртач-
ким шко ла ма, те од 15. до 21. 
авгу ста Неде љу кине ског фил-
ма.

Ово су нека од деша ва ња у 
окви ру ово го ди шњег Кул тур ног 
лета  које се орга ни зу је сва ке 
годи не како би се Румља ни ма, 
који су на одмо ру, пону ди ли 
разно вр сни кул тур ни садр жа ји.

С. Џ.

Насту пом Алек сан дре Падров поче ло Кул тур но лето у Руми

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дво ра на 20.00 и 22.00 час
5.7. Осве та на чека њу  

КУЛ ТУР НО ЛЕТО 2017.

ЦИКЛУС ДОКУ МЕН ТАР НИХ 
ФИЛ МО ВА – БЕЛ ДОКС ЕХО

Избор фил мо ва са 10. БЕЛ-
ДОКС-а
Међу на род ни фести вал доку мен-
тар ног фил ма – Бео град 2017.

6.7. Жена и гле чер, од 22 часа
7.7. Атос: Укус неба, од 22 часа
8.7. Ћићо ли на: Кума од скан да ла 
од 22 часа 9.7. Mр. Гага, од 22 
часа 
10. 7. Мар та и Ники, од 22 часа
11.7. Добри поштар, од 22часа 
12. 7. Миха ил Таљ из дале ка, од 
22 часа 

МИТРОВЧАНИ
НА КОСОВУ

Учвр шћи ва ње 
при ја тељ ских 
од но са 

То ком прет ход не не де ље пред-
став ни ци Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
и Ме сне за јед ни це Блок „Б“ бо ра ви-
ли су у оп шти ни Ра ни луг на Ко со ву 
и Ме то хи ји.  

Рад но – све ча на сед ни ца Скуп-
шти не оп шти не Ра ни луг одр жа на је 
на Ви дов дан и та ко по осми пут обе-
ле жен Дан Оп шти не Ра ни луг. Сед-
ни ци су при су ство ва ли пред сед ник 
Скуп шти не Гра да Срем ска Ми тро ви-
ца То ми слав Јан ко вић, на чел ник 
Град ске упра ве кул ту ру, спорт и 
омла ди ну Или ја Не дић, пред став ни-
ци Mесне за јед ни це блок „Б“ Срем-
ска Ми тро ви ца, Дра ган Бо жић и 
Ми ро слав Смр злић и све ште ник 
Са во Ра ки та. 

Ка ко је ис та као на чел ник Не дић, 
Град Срем ска Ми тро ви ца ће на ред-
не го ди не би ти кум Ви дов дан ске 
сла ве у оп шти ни Ра ни луг.   С. С. 

ПОКРЕТ ОБНО ВЕ
КРА ЉЕ ВИ НЕ СРБИ ЈЕ

Обе ле жен 
Видов дан

Сла ва Покре та обно ве Кра ље ви не 
Срби је (ПОКС), Видов дан, обе ле же-
на је у Срем ској Митро ви ци, у при су-
ству све штен ства Срп ске пра во слав-
не цркве, вели ког бро ја чла но ва, 
сим па ти зе ра и гости ју из дру гих 
поли тич ких пар ти ја. Дома ћин сла ве 
је био Бран ко Тодо ро вић, пове ре ник 
ПОКС за Срем ску Митро ви цу и један 
од осни ва ча стран ке, који је поздра-
вио све при сут не и нагла сио да ће се 
тру ди ти да раде у инте ре су сугра ђа-
на и да је иде ја кра ље ви не Срби је 
вео ма важна за све нас.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

За хвал ни це 
вој ни ци ма 

Вој ни ци ма ко ји су од слу жи ли 
до бро вољ но вој ни рок у мар тов ској, 
јун ској, сеп тем бар ској и де цем бар-
ској кла си 2014. уру че не су знач ке и 
за хвал ни це, у по не де љак, 3. ју на у 
Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро ви-
ци. Све ча но сти су при су ство ва ли 
пред став ни ци срем ских оп шти на. 
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Пред ста вом „Пери кле“ у режи ји 
Ники те Мили во је ви ћа про шлог 
пет ка, 30. јуна у Вили Стан-

ко вић, у Чор та нов ци ма, отво рен је 
четвр ти „Шек спир фести вал“, који је 
тра јао од 2. јула.

Фести вал је отво рио дирек тор 
„Шек спир фести ва ла“ у Јор ку и члан 
Европ ске мре же Шек спир фести ва-
ла Филип Пар, који је изра зио задо-
вољ ство што је у Чор та нов ци ма, али 
и рекао да је љубо мо ран због Виле 
Стан ко вић, про сто ра у коме сва ка 
пред ста ва може да изгле да фан та-
стич но.

- Шек спир је чароб на реч, магич на, 
уни вер зал на реч коју зна ју и они који 
не позна ју позо ри ште. У сва ком вре-
ме ну Шек спир про на ла зи свој израз, у 
њего вим дели ма чује мо оно што при-
па да и нашем вре ме ну. Зато не чуди 
што је Вик тор Иго рекао да је Шек спир 
после Бога нај ви ше ство рио - рекао је 
Мили во је вић након отва ра ња.

Отва ра њу ово го ди шње мани фе-
ста ци је при су ство вао је и пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак, који 
је изја вио да се нада ће се сле де ће 
годи не из општин ског буџе та још више 
нов ца издво ји ти за овај фести вал.

Дру гог дана фести ва ла публи ка 
је има ла при ли ку да погле да комад 
„Хен ри V“ тру пе „Пара бо ла“ из Лон до-
на, док је у неде љу, 2. јула при ка зан 
„Мак бет“ Танг Шу Винг Теа тар Сту ди ја 
из Хонг Кон га, који је због кише изве-
ден на сце ни Срп ског народ ног позо-
ри шта у Новом Саду.

У пра те ћем про гра му 3. и 4. јула у 
Кул тур ном цен тру Новог Сада при-
ка за ни су фил мо ви Аки ре Куро са-
ве „Крва ви пре сто“ (1957), настао по 
моти ви ма „Мак бе та“, и „Ран“ (1985) 
пре ма „Кра љу Лиру“.

„Шек спир фести вал“ ини ци рао је 
реди тељ Ники та Мили во је вић након 
пре ми је ре сво је пред ста ве „Хен ри VI“ 
у Глоб теа тру у мају 2012. годи не.

Поред вели ке љуба ви пре ма Шек-
спи ру, Мили во је вић је био вођен 
жељом да се Вила Стан ко вић, изу зе-
тан про стор затво рен за јав ност, учи-
ни атрак тив ним кул тур но - тури стич-
ким местом.

Иде ја фести ва ла, једин стве ног у 
овом делу Евро пе је, да негу је дела 
нај ве ћег свет ског драм ског ства ра о ца 
пред ста вља њем атрак тив ног позо-
ри шног про гра ма под ведрим небом, 
како је то било и у Шек спи ро во вре ме, 
иста као је Ники та Мили во је вић.

Ово го ди шњи фести вал орга ни зо-
ван је захва љу ју ћи финан сиј ској подр-
шци Општи не Инђи ја и неко ли ци ни 
спон зо ра, с обзи ром на то да је ове 
годи не изо ста ла подр шка ресор ног 
мини стар ства и покра јин ског секре та-
ри ја та. Што можда и не чуди, јер на 
ово го ди шњем репу блич ком кон кур-
су није подр жан ни про је кат Гале ри је 
сли ка „Сава Шума но вић“ из Шида, док 
су финан сиј ску пот по ру доби ли мно-
го мање атрак тив ни про гра му. Зато са 
пра вом може мо да пита мо, ко су нама 
Шек спир и Шума но вић?!

Б. С.

ЗАХВА ЉУ ЈУ ЋУ ПОДР ШЦИ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА
ОДР ЖАН 4. ШЕК СПИР ФЕСТ У ЧОР ТА НОВ ЦИ МА

Шек спи ро ве дра ме 
под ведрим небом

Пред ста вом „Пери кле“ отво рен Шек спир фести вал

„СЦЕ НА ФЕСТ“

Седам дана
добре заба ве

Вели ким кон цер том гру пе „Гене ра ци ја 5“ 
биће отво рен ово го ди шњи 18. „Сце на 
фест“ у Инђи ји који ће тра ја ти од 10. до 16. 
јула. Орга ни за тор ове кул тур не мани фе-
ста ци је која има тра ди ци ју дугу више од 
јед не и по деце ни је је Кул тур ни цен тар 
Инђи ја, уз покро ви тељ ство општи не Инђи-
ја. Како су пору чи ли орга ни за то ри уочи 
фести ва ла, Инђи ја је и овог јула цен тар 
кул тур них зби ва ња, а ново руко вод ство 
Кул тур ног цен тра у сарад њи са Општи ном 
и пред сед ни ком Вла ди ми ром Гаком орга-
ни зу је по први пут овај фести вал, те су се 
потру ди ли да при пре ме изу зет но богат про-
грам.

- За сам дан отва ра ња 10. јула у вели кој 
сали КЦ-а при пре ми ли смо пред ста ву 
„Опа сна игра“ са почет ком у 20 часо ва, 
након чега ће на вели кој бини испред КЦ-а 
на спорт ским тере ни ма музич ки део про-
гра ма отво ри ти леген дар ни бенд „Гене ра-
ци ја 5“ са њихо вим чуве ним хито ви ма - 
почи ње при чу Ружи ца Јова но вић, дирек-
то ри ца Кул тур ног цен тра и исти че:

- Дру ги дан фести ва ла одно сно 11.јул 
резер ви сан је за свир ку Џо Кокер три бјут 
бен да који ће насту пи ти на малој бини од 
22 часа, а тре ћи дан 12. јула од 21 час 
публи ка ће моћи да ужи ва уз чуве ни Град-
ски там бу ра шки орке стар под вођ ством 
мае стра Љубин ка Лази ћа.

Пре ма речи ма дирек то ри це четвр тог 
дана фести ва ла, одно сно 13. јула насту пи-
ће гру па „Трње“ из Бео гра да као пред гру па 
бен ду „Вра не каме не“ који насту па ју од 22 
сата.

- У петак 14.јула по први пут на „Сце на 
фесту“ нај мла ђа публи ка ће моћи да ужи ва 
у пред ста ви „Вилин ска завр зла ма“ у два 
тер ми на 17 и 19 часо ва. Након дечи је пред-
ста ве нашу публи ку оче ку је наступ бен да 
„Чар ли Бра ун“ - глум ци сви ра ју за вас од 21 
час - исти че Ружи ца Јова но вић.

Прет по след њег дана фести ва ла у субо-
ту 15. јула зве зде вече ри ће бити гру па 
„Орто докс Келтс“ чији кон церт је зака зан за 
22:30, док ће као пред гру па насту пи ти 
инђиј ски бенд „Хар ле кин“.

- Послед њег дана фести ва ла у неде љу 
16. јула публи ка ће моћи да ужи ва у пред-
ста ви „Ко је овде иди от?“ Мила на Кали ни-
ћа, а одмах након пред ста ве оче ку је мо 
пра ви рок спек такл гру пе „Кер бер“ која се 
инђиј ској публи ци на „Сце на фесту“ пред-
ста вља по први пут. С обзи ром на то да по 
први пут орга ни зу је мо фести вал, веру јем 
да ћемо успе ти да задо во љи мо уку се наше 
публи ке и да ће сви посе ти о це како из 
Инђи је тако и из окол них места заи ста ужи-
ва ти током свих фести вал ских дана - пору-
чи ла је Ружи ца Јова но вић, дирек то ри ца 
КЦ-а у Инђи ји.

М.Ђ.



235. JUL 2017.    M NOVINE

Про је кат „У СРЕ ДИ ШТУ ПАЖЊЕ: Инђи ја сли ком и реч ју“ финан сиј ски је подр жан од стра не Општи не Инђи ја.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

Рас пи сан је Кон курс за 
оства ри ва ње пра ва 
на регрес за пре ми-

ју оси гу ра ња усе ва, пло до-
ва, више го ди шњих заса да, 
расад ни ка и живо ти ња у 
2017. годи ни на тери то-
ри ји општи не Инђи ја. Сви 
заин те ре со ва ни пољо при-
вред ни ци могу се обра ти ти 
инђиј ској Аген ци ји за руар-
лни раз вој где ће доби ти сву 
нео п ход ну помоћ и подр шку 
за реа ли за ци ју.

- Пред мет кон кур са је 
регре си ра ње тро шко ва 
оси гу ра ња усе ва, пло до-
ва, више го ди шњих заса да, 
расад ни ка и живо ти ња у 
2017. годи ни на тери то ри ји 
општи не Инђи ја. За реа ли-
за ци ју Кон кур са за оства-
ри ва ње пра ва на регрес за 
пре ми ју оси гу ра ња усе ва, 
пло до ва, више го ди шњих 
заса да, расад ни ка и живо-
ти ња у 2017. годи ни на 
тери то ри ји општи не Инђи ја, 
пред ви ђен је уку пан износ 
од 4.000.000 дина ра.  Бес-

по врат на сред ства по овом 
кон кур су утвр ђу ју се у изно-
су 60 посто од вред но сти 
поли се. Мак си ма лан износ 
бес по врат них сред ста ва 
по јед ној при ја ви изно си до 
80.000 дина ра. При ли ком 
обра чу на се узи ма вред-
ност поли се без поре за на 
дода ту вред ност. Кори сни-
ци сред ста ва су: физич ко 
лице, носи лац реги стро ва-
ног комер ци јал ног поро дич-
ног пољо при вред ног газдин-
ства, пред у зет ник и прав но 
лице, упи са ни у Реги стар 
пољо при вред них газдин-
ста ва - нагла си ла је Ива на 
Пејо вић Шеврт, дирек то ри-
ца Аген ци је за рурал ни раз-
вој.

Како је истак ну то под-
но си лац при ја ве тре ба да 
има реги стро ва но пољо при-
вред но газдин ство упи са но 
у Реги стар пољо при вред-
них газдин ста ва, са актив-
ним ста ту сом, мора бити са 
тери то ри је општи не Инђи ја 
и про из вод њом на тери то-

ри ји општи не Инђи ја. За 
пред у зет ни ка и прав но лице 
важе сле де ћи усло ви:реги-
стро ва но пољо при вред но 
газдин ство мора бити упи-
са но у Реги стар пољо при-
вред них гадин ста ва и нала-
зи ти се у актив ном ста ту су, 
мора бити реги стро ва но у 
Аген ци ји за при вред не реги-
стре, а задру ге мора ју има ти 
нај ма ње пет задру га ра чла-
но ва задру ге који су у скла-
ду са Пра вил ни ком упи са ни 
у Реги стар пољо при вред них 
газдин ста ва и нала зе се у 
актив ном ста ту су. Под но-
си лац зах те ва не може да 
кори сти регрес оси гу ра ња 
по неком дру гом осно ву, 
мора да има изми ре не поре-
ске оба ве зе и доспе ле јав не 
дажби не пре ма локал ној 
само у пра ви, мора да има 
изми ре не оба ве зе по рани-
је одо бре ним зах те ви ма 
финан си ра ним из сред ста-
ва буџе та општи не Инђи ја. 
Поли са тре ба да је изда та 
од стра не дру штва за оси гу-

ра ње код кога је под но си лац 
зах те ва оси гу ран у пери о ду 
од 1. новем бра прет ход не 
до 31. окто бра теку ће годи-
не и у момен ту под но ше-
ња зах те ва је у пот пу но сти 
испла ће на.

Кон курс је отво рен до утр-
о шка сред ста ва а нај ка сни је 
до 31. окто бра теку ће годи-
не. Сред ства за регре си ра-
ње оси гу ра ња испла ћу ју се 
по редо сле ду под но ше ња 
зах те ва до утр о шка сред-
ста ва која су пред ви ђе на 
Пра вил ни ком за оства ри-
ва ње пра ва на регрес за 
пре ми ју оси гу ра ња усе ва, 
пло до ва, више го ди шњих 
заса да, расад ни ка и живо ти-
ња у 2017. годи ни на тери то-
ри ји општи не Инђи ја.

М. Ђ.

ОТВО РЕ НИ КОН КУР СИ ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ

Чети ри мили о на дина ра
за пре ми је оси гу ра ња

Ива на Пејо вић Шеврт

Општи на регре си ра тро шко ве оси гу ра ња више го ди шњих заса да

Пред мет кон кур са је регре си ра ње тро шко ва оси гу ра ња 
усе ва, пло до ва, више го ди шњих заса да, расад ни ка и живо
ти ња у 2017. годи ни на тери то ри ји општи не Инђи ја
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ПЕЋИ НАЧ КО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Фол клор је у моди
Пла то испред спо ме ни ка у 

цен тру Пећи на ца 27. јуна 
је био пре пун љуби те ља 

народ них песа ма и ига ра, љуби-
те ља тра ди ци је и фол кло ра. 
На кон цер ту „У сусрет Видов-
да ну“, који је у окви ру Пећи нач-
ког кул тур ног лета орга ни зо вао 
Кул тур ни цен тар а под покро-
ви тељ ством Општи не Пећин-
ци, публи ци су се пред ста ви ла 
три кул тур но - умет нич ка дру-
штва игра ма и песма ма из целе 
Срби је - КУД „Будућ ност“ из 
Доба но ва ца, са Мале шев ским 
и Шоп ским игра ма, затим КУД 
„Илић ка“ из Брч ког са игра ма 
Врањ ско поље и Бинач ка Мора-
ва, као и сва чети ри ансам бла 
дома ћи на Дру штва за него ва ње 
народ не тра ди ци је „Пећин ци“.

Дво сат ном кон цер ту, поред 
вели ког бро ја гра ђа на, при-
су ство ва ла је и пред сед ни ца 
Општи не Пећин ци Дубрав ка 
Кова че вић Субо тич ки, а како 
је иста као дирек тор КЦ Јован 
Девр ња подр шка пећи нач ке 
локал не само у пра ве у очу ва њу 
народ не тра ди ци је је од вели ког 
зна ча ја за локал ну зајед ни цу, те 
кон церт „У сусрет Видов да ну“ 
пола ко пре ра ста у тра ди ци о нал-
ни.

Како је рекао умет нич ки руко-
во ди лац и коре о граф дома ћи на 
Вла ди мир Радо њић, насту пом 
сва чети ри ансам бла „Пећин ци“ 
циљ је сва ка ко шире ње и очу ва-
ње наше фол клор не тра ди ци је, 

која је изу зет но бога та.
- Бави мо се нечим што је јако 

лепо, али и зах тев но. Жели мо 
и на овај начин да скре не мо 
пажњу зајед ни це на оно што 
ови мла ди, изу зет но вред ни 
људи из Пећи на ца раде, а овај 
кон церт је кру на њихо вог тру да, 
рада и одри ца ња – иста као је 
Радо њић.

Кон церт „У сусрет Видов да ну“ 
побрао је ова ци је публи ке која је 
и овај пут дока за ла да фол клор-
на тра ди ци ја неће замре ти, јер 
гене ра ци је које дола зе вред но 
раде на томе.

У окви ру Пећи нач ког кул тур-
ног лета, у холу Кул тур ног цен-
тра Пећин ци 25. јуна је одр жа на 

сво је вр сна ода Сре му – испи-
са на пером Сре мач ких песни ка 
и живо пи сно обо је на кичи ца ма, 
опет, Сре мач ких сли ка ра. Љуби-
те љи писа не речи и умет нич ких 
плат на ужи ва ли су у изло жби 
сли ка ра Гора на Арсе ни је ви ћа 
Гар си је, Бори сла ва Про ти ћа, 
Дра го љу ба Трин ди ћа и Гор да не 
Јова но вић Шарић и сти хо ви ма 
Ради во ја Про ко пље ви ћа Про ке, 
Бошка Марин ко ви ћа, Жике Леки-
ћа и Гор да не Јова но вић Шарић, 
а про грам је упот пу нио зву ци ма 
гита ре, добро познат пећи нач кој 
публи ци, Милан Кала јић.

Дирек тор Кул тур ног цен тра 
Пећин ци Јован Девр ња иста-
као је на отва ра њу књи жев не 

вече ри да је посе бан дожи вљај 
про ве сти вече у дру штву наших, 
Срем ских, сли ка ра и песни-
ка, који сви зајед но има ју само 
један циљ, а то је пред ста ви ти 
Срем она кав какав јесте – питом 
и дивљи у исто вре ме, широк и 
госто љу бив, а опет прко сан и 
поно сан. Вече је сво јим сти хо-
ви ма запо чео позна ти Срем ски 
песник Про ка, да би у настав ку 
про гра ма уз зву ке гита ре публи-
ка ужи ва ла у сти хо ви ма и при ча-
ма о Сре му при сут них умет ни ка.

Изло жба Срем ских сли ка ра у 
холу пећи нач ког Кул тур ног цен-
тра је и про дај ног карак те ра, а 
биће отво ре на за посе ти о це до 
поло ви не наред ног месе ца.

ЋУПРИ ЈА

Купи ник пред ста вљен 
цен трал ној Срби ји

Исто риј ска изло жба „Купи ник – послед ња пре сто ни ца 
срп ских деспо та“ 26. јуна је све ча но отво ре на у музе ју 
„Хоре ум Мар ги –Рав но“ у Ћупри ји. Изло жбу је отво рио 
дирек тор ћуприј ског музе ја Новак Нова ко вић, а коа у тор 
изло жбе Пери ца Одо ба шић каже да ово ли ко инте ре со-
ва ње за послед њу пре сто ни цу срп ских деспо та не чуди, 
јер твр ђа ва Купи ник, црква све тог Луке и мана стир Обед 
сво јом до данас очу ва ном архи тек ту ром чине моћан хро-
но ло шки слој везан за егзи стен ци ју срп ске деспо то ви не 
у Сре му.

- Циљ изло жбе је да се афир ми ше овај једин стве ни 
спо ме ник кул ту ре на тери то ри ји Сре ма, нај пре као све-
до чан ство јед ног слав ног пери о да срп ске исто ри је, непо-
сред но пред више ве ков ни пад под тур ску власт, а затим 
и као тури стич ки потен ци јал општи не Пећин ци и целог 
Сре ма, зајед но са цело куп ним при род ним окру же њем. 
Изу зет на заин те ре со ва ност струч не, али и шире јав но-
сти за ову изло жбу, о чему гово ри упра во и ово госто ва-
ње у Ћупри ји, али и пону де за даља изла га ња, дају наду 
да ће сви наши напо ри да Купи ник вра ти мо у исто риј ске 
читан ке као послед њу пре сто ни цу срп ске сред њо ве ков-
не држа ве успе ти, као и наши напо ри да му за чети ри 
пред сто је ће годи не вра ти мо макар део нека да шње 
вели чи не и сја ја. Наи ме, 2021. годи не навр ша ва се 500 
годи на од раза ра ња овог утвр ђе ња, а оба ве за нас јесте 
да иско ри сти мо то вре ме да истра жи мо, кон зер ви ра мо, 
реста у ри ра мо – изја вио је Одо ба шић.

УДРУ ЖЕ ЊЕ МЛА ДИХ АКТИ ВИ СТА ПЕЋИН ЦИ

Уско ро прва кла па фил ма
о Мај ци Анге ли ни

„Позо ри ште мла дих ама те ра“, 
које функ ци о ни ше у окви ру Удру-
же ња мла дих акти ви ста Пећин ци 
(УМАП), уско ро почи ње са сни ма-
њем фил ма о Све тој Мај ци Анге-
ли ни. При чу о живо ту поро ди це 
Бран ко вић, на челу са Мај ком 
Анге ли ном и о њеном дола ску у 
Купи но во, подр жа ла је и Општи на 
Пећин ци, а прва кла па тре ба ло би 
да пад не током лета, управ но на 
твр ђа ви Купи ник.

Како је рекао Сло бо дан Стан ко-
вић пред сед ник УМАП-а, чла но ви 
овог удру же ња већ су спрем ни за 
сни ма ње, али оста је да се одра де 
и тех нич ке при пре ме.

- Први кадро ви кул тур но - исто-
риј ског фил ма о живо ту све то род-
не поро ди це Бран ко вић оче ку је мо 
да буду сни мље ни почет ком авгу-
ста. Овај про је кат је вео ма зна ча-
јан за нашу општи ну, јер је поро ди-
ца Бран ко вић бора ви ла упра во у 
Купи но ву, тако да ће филм оста ти 
и буду ћим гене ра ци ја ма у ама нет 

– рекао је Стан ко вић и додао да 
посеб ну захвал ност дугу је Тури-
стич кој орга ни за ци ји општи не 
Пећин ци, која им је пру жи ла несе-
бич ну подр шку и струч ну помоћ.

Иде ја о сни ма њу фил ма, како 
је иста као Стан ко вић, роди ла се 
упра во из сцен ског при ка за „Све та 
Анге ли на Бран ко вић“, које је ово 
удру же ње изво ди ло широм Сре-
ма, као и на недав ној про сла ви у 
пор ти хра ма Све тог Вели ко му че-
ни ка Кне за Лаза ра у Шиду, пово-
дом вели ког хри шћан ског пра зни ка 
Видов да на, где им се при дру жи-
ла и вокал на солист ки ња Боја на 
Ради во је вић из Бре ста ча. Тако ђе, 
поред чла но ва пећи нач ког Удру-
же ња мла дих акти ви ста, сни ма њу 
фил ма о поро ди ци Бран ко вић при-
дру жи ће се и кул тур но - умет нич-
ка дру штва са тери то ри је општи не 
Пећин ци, као и чла ни це удру же ња 
жена, тален то ва ни вокал ни соли-
сти, пред став ни ци коњич ких клу-
бо ва и дру ги.
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ВИДОВ ДАН СКИ САБОР У ВРД НИ КУ

Награ ђе на пећи нач ка 
удру же ња жена 
Мани фе ста ци ја 15. Видов дан ски 

сабор у Врд ни ку, одр жа на у неде-
љу 25. јуна, оку пи ла је 15 удру же ња 

жена, међу који ма и чети ри удру же ња са 
тери то ри је пећи нач ке општи не: УЖ „Сре ми-
це“ и УЖ „Колев ка Сре ма“ из Пећи на ца, УЖ 
„Шима нов чан ке“ из Шима но ва ца и УЖ „Мај-
ка Анге ли на“ из Купи но ва. Штан до ви удру-
же ња жена са ста рим руч ним радо ви ма, 
нека да шњим јели ма карак те ри стич ним за 
одре ђе но под не бље упот пу ни ла су Сабор.

Удру же ња жена са тери то ри је општи-
не Пећин ци, као и сва ки пут до сада, тру-
де се да на нај бо љи начин пред ста ве сво-

ју општи ну и Доњи Срем. Вред не чла ни це 
ових удру же ња то су и дока за ле осво јив ши 
награ де у раз ли чи тим кате го ри ја ма. Награ-
ду за нај бо ље ста рин ске кола че осво ји ло је 
Удру же ње „Мај ка Анге ли на“ из Купи но ва, 
док су Шима нов чан ке осво ји ле два прва 
места – за нај бо љи штанд и нај бо љи шпајз. 
Чла ни це Удру же ња жена „Сре ми це“ нај у-
спе шни је су уме си ле Цари град ски колач и 
осво ји ле прво место за слат ки колач, а УЖ 
„Колев ка Сре ма“ поне ло је две награ де из 
Врд ни ка – дру го место за руко тво ри не и 
тре ће место за слат ки колач – пога чу са 
мали на ма.

ПЕЋИ НАЧ КИ БАЗЕ НИ

Поче ла бес плат на 
шко ла пли ва ња 

На пећи нач ким базе ни ма у субо ту, 1. 
јула одр жан је први тре нинг за нај мла ђе 
који желе да нау че да пли ва ју. Бес плат-
на шко ла пли ва ња на Базе ни ма Пећин-
ци из годи не у годи ну при вла чи све већи 
број мали ша на непли ва ча, као и деце 
ста ри јег узра ста која желе да нау че или 
уса вр ше раз не сти ло ве пли ва ња. 

Спорт ски савез „Раз вој спор то ва“ и 
Базе ни Пећин ци у сарад њи са пећи нач-
ком локал ном само у пра вом орга ни зу ју 
шко лу пли ва ња, коју воде иску сни и обу-
че ни инструк то ри, који раде са децом - 
од првих кора ка упо зна ва ња са водом и 
раз би ја ња стра ха, пре ко вежби у води до 
конач ног раз ви ја ња разних сти ло ва пли-
ва ња.

Како су нам рекли у упра ви Базе на, 
одзив мали ша на на први тре нинг је 
задо во ља ва ју ћи, с обзи ром на лоше 
вре мен ске усло ве, али оче ку ју да ће се 
већ на сле де ћем тре нин гу оку пи ти више 
деце, јер је заин те ре со ва ност вели ка, а 
број деце се из годи не у годи ну пове ћа-
ва. 

Тако ђе, први тре нинг је селек ци о ни 
како би се одре ди ло на ком су пли вач-
ком нивоу деца, те ће се на осно ву тога 
деца поде ли ти у пли ва че и непли ва че. 
Током чита ве лет ње сезо не и школ ског 
рас пу ста одр жа ва ће се тре нин зи, и то 
утор ком, четврт ком и субо том од 19 до 
20 часо ва, а при ја ве и даље тра ју и могу 
се оба ви ти дола ском на било који од 
тре нин га. Додат не инфор ма ци је инфор-
ма ци је могу се доби ти путем теле фо на 
063/575 023 или на зва нич ном сај ту 
Базе на Пећин ци http://www.baze ni pe cin-
ci.com.

Тако ђе, на пећи нач ким базе ни ма 
наста вља се лепа тра ди ци ја да се 
одлич ни основ ци и сред њо школ ци 
награ де бес плат ним ула зом на базе не, 
током чита ве купа ли шне сезо не, где их 
оче ку је низ зани мљи вих садр жа ја. Како 
су нам рекли у упра ви Базе на, ово је 
један од начи на да се ђаци током лет њег 
рас пу ста на неки начин заба ве и одмо ре 
али и да се моти ви шу за даље успе хе, а 
све што ће им бити потреб но при ли ком 
ула ска на базе не упра во је доказ о 
постиг ну том успе ху – све до чан ство или 
ђач ка књи жи ца.

Нај у спе шни ји основ ци и сред њо школ-
ци са тери то ри је пећи нач ке општи не, 
њих педе сет четво ро, вра ти ли су се 

за викенд кући из Хер цег Новог, са наград-
ног лето ва ња, које је четвр ту годи ну за 
редом орга ни зо вао Спорт ски савез „Раз вој 
спор то ва“, а финан си ра ла пећи нач ка 
локал на само у пра ва. Поло ви на награ ђе-
них уче ни ка лето ва ње је заслу жи ло на 
осно ву успе ха, док је дру га поло ви на била 
нај у спе шни ја на так ми че њи ма у школ ском 
спор ту.

Зоран Вој кић, заме ник пред сед ни це 
Општи не Пећин ци доче као је децу, како би 
се уве рио да је све про те кло у нај бо љем 
реду и да су деца без бед но сти гла кући, а 
Сини ша Ђокић, пред сед ник Раз во ја спор-
то ва, рекао је да је задо во љан како је про-
те кло лето ва ње, јер деца су током борав ка 
у Хер цег Новом била здра ва и добро се 
про во ди ла.

- Сва ки дан нам је био орга ни зо ван – од 
пла же, спорт ских актив но сти до изле та. 
Послу жи ло нас је и лепо вре ме, а деца су 
била послу шна, што се могло и оче ки ва ти, 
те сам поно сан што смо на ова кав начин 
награ ди ли њихов труд и рад. Врло је важно 
да деца од малих могу схва те да се труд и 
рад увек испла те и да наста ве да пости жу 
добре резул та те – иста као је Ђокић.

Изме ђу поздра ва са роди те љи ма при ли-
ком изла ска из ауто бу са, чули смо само 
лепе ути ске деце, а Сара Мар ко вић из 
Субо ти шта, која је наград но лето ва ње 
заслу жи ла постиг ну тим успе си ма у школ-
ском спор ту, није скри ва ла осмех са лица.

- Било нам је јако лепо. Лепо смо путо ва-
ли, а с обзи ром на то да сам први пут у 
Хер цег Новом јако су ми се сви де ле каме-
ни те пла же. Доста смо се дру жи ли, и 
потру ди ћу се и сле де ће годи не да заслу-
жим ова кво лето ва ње – рекла је Сара.

ЂАЦИ СЕ ВРА ТИ ЛИ СА НАГРАД НОГ ЛЕТО ВА ЊА

Труд и рад се
увек испла те
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ЈЕЛЕНА НЕДИЋ, нова звезда на „Лагунином“ књижевном небу

Шта све може пишчева машта

На звезданом „Лагунином“ небу, 
засијала је још једна, нова 
звезда, која се већ налазила на 

списку конкурената за престижну НИН-
ову 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. 

Сви 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

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
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ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ РАДО ВА НА СРЕМ ЦА
ПРА ВО СЛАВ НО СТА НОВ НИ ШТВО ДО 1900. ГОДИ НЕ

Живот но дело
шид ског хро ни ча ра

Пра во слав но ста нов ни штво Шида 
до 1900. годи не, назив је још јед-
ног дела ауто ра Радо ва на Срем-

ца, архе о ло га и хро ни ча ра из Шида. 
Про мо ци ја ове књи ге одр жа на је 26. јуна 
у Вла ди чан ском дво ру у Шиду. 

Аутор Радо ван Сре мац за ову књи-
гу каже да је она њего во живот но дело 
на коме је радио 11 годи на. У књи зи je 
обухваћенo 460 шид ских поро ди ца пра-
во слав не веро и спо ве сти, са 33.000 
њихо вих име на.

- Ова књи га није моје послед ње дело, 
али је ово моја три на е ста про мо ци ја. До 
сада сам обја вио 13 моно гра фи ја о исто-
ри ји Шида, али ова књи га за мене пред-
ста вља живот но дело. То кажем зато што 
сам на њој нај ду же радио. Про вео сам 
доста вре ме на одла зе ћи у архи ве, где 
сам пре пи си вао и систе ма ти зо вао све 
подат ке, а затим сам их тех нич ки обра-
ђи вао и уво дио подат ке у књи гу. Зна чај 
овог дела видим у чиње ни ци, да осим 
Кузми на и Шида, није дан град у Срби ји 
нема ова кву књи гу која у себи садр жи 
ком плет но пре пи са не матич не књи ге, 
одно сно нај о снов ни ји извор пода та ка 
за исто ри ју ста нов ни штва јед ног гра да. 
Књи га садр жи подат ке до 1900. годи-
не, јер по зако ну не сме ју да се кори сте 
пода ци осо бе од чијег рође ња није про-
шло 120 годи на. Зна чи сви ста нов ни ци 
чији су пре ци живе ли у Шиду пре 1900. 
годи не, моћи ће у овој књи зи да про на ђу 
лич не подат ке о њима и како би на осно-
ву њих, могли себи пра ви ти родо слов. 
Данас у Шиду не посто ји пуно тих ста рих 
поро ди ца, да напо ме нем само чуве не 
Шума но ви ће, Грчи ће, Туби ће, Крсма но-
ви ће, Уба ви ће, Сла ву је ви ће и то су све 
поро ди це које су у Шиду од почет ка 18. 
века - исти че аутор књи ге Радо ван Сре-
мац.

Како наво ди, на писа ње ове књи ге, 
под ста кла га је љубав пре ма родо сло-
ви ма.

- Нај пре сам кре нуо од моје поро ди це 
и на кра ју пре шао на цео Шид. С обзи-
ром на то да сам по про фе си ји архе о лог 
и да ме инте ре су је исто ри ја, те две ства-
ри јед но став но јед не без дру ге не могу. 
Да ли ћемо ми про у ча ва ти про шлост од 
пре 5.000 годи на или 50 годи на, мислим 
да је у пот пу но сти исто. Јер кад се бави-
те про шло шћу, ту јед но став но нема 
гра ни ца. Бит но је да откри је мо ко су 
били људи, да рекон стру и ше мо њихов 
живот, да откри је мо ако може мо шта су 
они желе ли, мисли ли и воле ли и шта су 
ради ли тада. Након ове књи ге, у пла-
ну ми је изда ва ње још два дела, која су 
већ напи са на и која чека ју финан сиј ска 
сред ства за изда ва ње - каже Радо ван.

О делу ауто ра Радо ва на Срем ца, 
гово рио је шид ски исто ри чар и адво кат 
др Жељ ко Фај фрић.

- Ова књи га пред ста вља прво кла сни 
мате ри јал за касни ји рад. У исто ри ји 
посто је две врсте исто ри ча ра, они који 
саку пља ју подат ке и они који то раз ра-
ђу ју. Ова књи га пред ста вља руд ник за 
касни ја раз ра ђи ва ња. Радо ва ну бих 
дао све похва ле за њихов вели ки труд. 
Изу зет но га ценим јер је вео ма вре дан, 
педан тан и упо ран. Пра ви је шид ски 
инте лек ту а лац и мислим да га убу ду ће 
тре ба мало више подр жа ти у њего вом 
раду. Оно што је он до сада ура дио за 
Шид, резул ти ра ће тек касни је, када ће 
се пока за ти шта је он то ура дио за Шид 
и за ову сре ди ну. Њего ве књи ге ће тек 
у будућ но сти доби ти сво ју инте лек ту ал-
ну и исто риј ску вред ност. Ова књи га је 
изу зет на исто риј ска гра ђа коју он даје, и 
до којих је врло тешко доћи - иста као је 
Жељ ко Фај фрић.

Про мо ци ју овог зна чај ног дела за 
Шиђа не, сти хо ви ма су улеп ша ли уче ни-
ца шид ске Гим на зи је Вио ле та Ска ка вац 
и про фе сор Зден ко Лазор, који су реци-
то ва ли песме Миро сла ва Анти ћа.

М. Н.

Радо ван Сре мац и Жељ ко Фај фрић на про мо ци ји

ШИДСКА БИБЛИОТЕКА

Представљена 
књига Ратка Личине

У Народ ној библи о те ци „Симе он 
Пишче вић“ у Шиду, про шлог пет ка 30. 
јуна, одр жа на је про мо ци ја књи ге Репу-
бли ка Срп ска кра ји на - држав на доку-
мен та, ауто ра Рат ка Личи не. Про мо ци-
ја књи га наста ла је у дого во ру Општи не 
Шид, Библи о те ке „Симе он Пишче вић“, 
Удру же ња „Исти на“ и Кул тур не зајед ни-
це „Кра ји на“ из Бео гра да. Књи га обра ђу-
је ком плет ну држав ну доку мен та ци ју из 
вре ме на Репу бли ке Срп ске Кра ји не, 
ком плет но зако но дав ство, запи сни ке са 
сед ни ца скуп шти на, као и сва оста ла 
важна доку мен та која су важи ла у пери-
о ду од 1990. до 1995. годи не, као и доку-
мен та из вре ме на избе гли штва и спи сак 
погу ну лих у рату у Репу бли ци Срп ској 
Кра ји ни.

Општи на Шид је дала свој допри нос у 
реа ли за ци ји иде је за настан ком ове 
књи ге.

- Општи на Шид на челу са пред сед ни-
ком Пре дра гом Вуко ви ћем је подр жа ла 
овај про је кат. Сма трам да је ова књи га 
вео ма зна чај на посеб но исто риј ски, јер 
је Репу бли ка Срп ска Кра ји на посто ја ла 
пет годи на и било је потреб но сва та 
дога ђа ња забе ле жи ти и сачу ва ти од 
забо ра ва. Захва љу јем Рат ку Личи ни 
који се потру дио да све то оста не запи-
са но, како би сле де ће гене ра ци је могле 
да чита ју о нека да шњој Срп ској Кра ји ни 
из које су мно ги људи про те ра ни. И у 
нашој општи ни наста ње но је доста 
људи из тих кра је ва, који су про те ра ни, 
и који су овде нашли сво је уто чи ште. 
Мислим да ће ова књи га  бити дра го це-
на и за све њих - иста као је члан 
Општин ског већа Мита Авра мов.

Удру же ње „Исти на“ из Шида, тако ђе је 
један од ини ци ја то ра изда ва ња ове књи-
ге.

- Један сам од уче сни ка дога ђа ња у 
Срп ској Кра ји ни и мислим да ова књи га 
има огро ман зна чај за све нас. Књи га 
обу хва та сва деша ва ња за вре ме Кра ји-
не и после ње када је она избри са на из 
хрват ског Уста ва, као и из све га што се 
одно си ло на Србе из Хрват ске - каже 
пред сед ник Удру же ња „Исти на“ Радо-
ван Шће ко вић.

Кул тур на зајед ни ца „Кра ји на“, захва-
ли ла се општин ском руко вод ству и 
пред сед ни ку Општи не Шид Пре дра гу 
Вуко ви ћу на раз у ме ва њу да зајед нич ки 
са оста лим орга ни за то ри ма, одр же про-
мо ци ју ове књи ге. 
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ЖЕТВА У СРЕ МУ

Висо ке тем пе ра ту ре 
убр за ле радо ве

Изу зет но висо ке тем пе ра ту ре про-
те клих дана про у зро ко ва ле су 
нагло сазре ва ње пше ни це, ози-

мог јеч ма и уља не репи це, те је жетва 
на тери то ри ји Сре ма у пуном јеку.

На тери то ри ји Гра да Срем ска 
Митро ви ца засе ја но је 12.150 хек та ра 
под пше ни цом, а до Видов да на ски ну-
то је 3.645 хек та ра. Оства рен про се-
чан при нос изно си 5,3 тоне по хек та ру. 
Код пољо при вред них пред у зе ћа и 
задру га у жетви је про шле неде ље 
уче ство ва ло пет ком бај на, док код 
инди ви ду ал них газдин ста ва до 28. 
јуна на њива ма је било 50 ком бај на.

У рум ској општи ни ски ну то је 5.210 
хек та ра од укуп но посе ја них 9.520 хек-
та ра под пше ни цом. Про се чан при нос 
изно си 5,5 тона по хек та ру, а у жетви 
уче ству је 170 ком бај на. 

Под пше ни цом у шид ској општи ни је 
4.615, а пожње ве но је све га 250 хек та-
ра, док је про се чан при нос 5,6 тона по 
хек та ру. У шид ској општи ни у жетву 
уче ству је 165 ком бај на.

Од укуп но 7.800 хек та ра посе ја не 
пше ни це на тери то ри ји пећи нач ке 
општи не до кра ја про шле неде ље 
пожње ве но је 1.700 хек та ра, ози мог 
јеч ма од 2.900 пожње ве но је 2.300 хек-

та ра, док је жетва уља не репи це ско ро 
завр ше на, од укуп но засе ја них 650 
хек та ра, пожње ве но је 500 хек та ра. 

Пре ма пода ци ма пећи нач ког Оде-
ље ња за при вре ду, до сада је оства-
рен про се чан при нос за пше ни цу и 
јечам од 4,5 до 5,5 тона по хек та ру, 
вла га је опти мал на и изно си око 12 
одсто, док хек то ли тар ска тежи на за 
ове кул ту ре изно си од 70 до 77.

Како наво де струч ња ци, при но си 
пше ни це у Сре му су при лич но разно-
ли ки у зави сно сти од вре ме на сетве, 
дуге зиме, и при ме ње них агро тех нич-
ких мера. При но си јеч ма се кре ћу од 
3,4 до 9,3 тоне по хек та ру, док је код 
пше ни це тај распон нешто мало мањи 
од чети ри до пре ко осам тона по хек-
та ру.

Над ле жни још јед ном под се ћа ју 
рата ре да је спа љи ва ње жетве них 
оста та ка забра ње но и пред ста вља 
пре кр шај за који је про пи са на нов ча на 
казна, те је сва ка ко савет да се жетве-
ни оста ци зао ра ва ју.

Што се тиче откуп не цене ово го ди-
шњег рода пше ни це, Вла да Репу бли ке 
Срби је је, на пред лог Мини стар ства 
пољо при вре де и зашти те живот не 
сре ди не, утвр ди ла цену од 18 дина ра 
по кило гра му за интер вент ни откуп 
мер кан тил не пше ни це. Б. С.

Саму и ло Љеско вац из Сала ша 
Ноћај ског ски нуо је део повр ши на под 
пше ни цом од укуп но осам хек та ра. 
Задо во љан је при но сом од око 6,5 
тона по хек та ру. Као и мно ги пољо-
при вред ни ци није задо во љан откуп-
ном ценом, те е добар део ово го ди-
шњег рода лаге ро ва ти код куће, за 
исхра ну сто ке, док ће један део про да-
ти сило си ма. 

Још један пољо при вред ник из 
Сала ша Ноћај ског под пше ни цом је 
имао око 15 хек та ра, а при нос је био 

7,3 тоне по хек та ру. Он исти че, да је 
ово го ди шњи род пше ни це сла би ји, с 
обзи ром на то коли ко је нов ца уло же-
но.  

Васа Дам ња но вић из Босу та каже 
да је под пше ни цом имао три хек та ра, 
а да је про се чан при нос седам тона по 
хек та ру. Наво ди да је у Босу ту жетва 
на пола пута, а да ово го ди шњи при но-
си у босут ском ата ру иду и до осма 
тона по хек та ру. Он је сво ју пше ни цу 
уна пред про дао, по цени од 17 дина ра 
по хек та ру, за шта каже да није лоше. 

Задо вољ ни при но сом

Што се тиче откуп не цене ово го ди шњег рода пше ни це, Вла да Репу бли ке Срби је је, 
на пред лог Мини стар ства пољо при вре де и зашти те живот не сре ди не, утвр ди ла цену 
од 18 дина ра по кило гра му за интер вент ни откуп мер кан тил не пше ни це
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ТРЕ ЋИ ВИН СКИ ПЛА ТО У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Вин ски путе ви су неис пи та ни
Вино и гита ра, јабу ке и 

вино и сун ча ни зра ци у 
пићу бого ва и роман-

тич не при че у чуде сној при-
ро ди вино гра да, све то скри-
ва ју у себи срем ска вина 
наста ла на пади на ма Фру-
шке горе. За све оне који у 
вину тра же исти ну била су 
пону ђе на ова вина на фести-
ва лу вин ске кул ту ре у Ста-
рој Пазо ви. Тре ћи Вин ски 
пла то одр жан је 25. јуна на 
пла тоу испред позо ри шне 
сале и оку пио је вина ри је из 
Ста ре Пазо ве, Инђи је, Пећи-
на ца, Ерде ви ка и Ири га и 
вина ре из Јаго ди не и Жупе.

Вин ски пла то је настао 
пре три годи не на ини ци ја ти-
ву соме ли је ра Жељ ка 
Бохињ ца који је желео да се 
вин ска кул ту ра учи и шири. 
Први корак ка циљу који су 
поста ви ли орга ни за то ри ове 
мани фе ста ци је пре три 
годи не - не само да је напра-
вљен већ се успе шно наста-
вља. Задо вољ ни орга ни за-
то ри ове мани фе ста ци је 
соме ли јер Жељ ко Бохињц и 
Удру же ње вина ра и вино-
гра да ра Ста ре Пазо ве већ 
пла ни ра ју јесе ње акци је, 
које су тако ђе поче ли пре 
три годи не са циљем еду ка-
ци је мла дих вино гра да ра и 
вина ра.

У све ту посто ји више од 

10.000 врста гро жђа од којих 
се пра ви вино. Сва ко вино 
је при ча за себе, сва ка 
капљи ца у себи скри ва пуно 
тру да који је уло жен да би 
се од гро жђа доби ло вино, 
јер вино град тра жи слу гу, 
вино госпо да ра. Вино гра-
дар ство у Сре му је од дав-
ни на позна то на овим про-
сто ри ма и има дугу тра ди-
ци ју. Фру шка гора иде ал но 
место за гаје ње вино ве 
лозе, само тре ба зна ти то 
иско ри сти ти. Дана шње мла-
де гене ра ци је су то схва ти-
ле и све више се баве вино-
гра дар ством и винар ством.

Од малих ногу упо ре до са 
дедом у вино гра ду је одра-
стао Јан ко Мајор ски из Ста-
ре Пазо ве. И не само да је 
заво лео вино гра дар ство и 
про из вод њу вина, већ је 
постао наслед ник деди ног 
вино гра да у Слан ка ме нач-
ким Вино гра ди ма и почео 
озбиљ ни је да се бави винар-
ством у сло бод но вре ме. На 
Вин ском балу почет ком 
годи не у Ста рој Пазо ви су 
њего ва вина била на четвр-
том и петом месту, али Јан-
ко је ове годи не на Вина ри-
ја ди у Доло ву у кон ку рен ци-
ји 70 вина осво јио прво 

место за Шаро до не и дру го 
за Силу тамја ни ку, а тако су 
вина оце ње на и на Дани ма 
вина у Риви ци. За њега је 
битан кон ти ну и тет у пре ци-
зној зашти ти вино гра да, у 
педант ном послу са вином, 
јер иако је вино добро увек 
може бити боље. 

Мла ди вино гра дар Ненад 
Коса но вић се овим послом 
бави пет годи на тако ђе из 
хоби ја у сло бод но вре ме. 
Вино град има у Новом 
Слан ка ме ну и како каже 
циљ му је да у малој, поро-
дич ној вина ри ји про из ве де 
одре ђе не коли чи не висо ко 
ква ли тет ног вина за себе и 
сво је при ја те ље који у вину 
ужи ва ју. Можда касни је ово 
пре ра сте у поро дич ни 
бизнис. За про из вод њу 
доброг вина тре ба пуно зна-
ња јер није довољ но поса-
ди ти вино град, саче ка ти да 
роди, изму ља ти гро жђе и 
напра ви ти вино, исти че 
Коса но вић и дода је да сва ки 
вино гра дар мора кон ти ну и-
ра но да учи, истра жу је, јер 
вино гра да р ство и винар ство 
није маги ја, то је занат, чак 
нау ка.

Да би се напра ви ла јед на 
чаша вина, потреб но је око 
један кило грам гро жђа. Ужи-
так испи ја ња сва ког гутља ја 
је непро це њив и не посто ји 

За про из вод њу 
доброг вина

тре ба пуно
зна ња јер

није довољ но 
поса ди ти
вино град,
саче ка ти
да роди,

изму ља ти
гро жђе и

напра ви ти вино



315. JUL 2017.    M NOVINE

џабе пор ту гал ска изре ка да 
ко има добро вино, има 
доброг при ја те ља. И зато су 
на дегу ста ци ју вина у Ста ру 
Пазо ву сти гла и вина из 
Јаго ди не, где вино гра дар-
ство дати ра још из 1897. 
годи не. 

Жупа Алек сан дро вач-
ка је познат вин ски 
крај још од вре ме на 

рим ских царе ва. Са вели ком 
пажњом и љуба вљу узга ја на 
је овде вино ва лоза веко ви-
ма, те су вина из овог кра ја 
вре ме ном сте кла не само 
дома ћу већ и европ ску репу-
та ци ју. И у поро ди ци Тошић 
тра ди ци ја гаје ња вино ве 
лозе тра је више од два века. 
Након дуго го ди шњег поро-
дич ног иску ства Миро слав 
Мого ро вић осно вао је 2015. 
годи не подрум Тоши ћи са 
циљем да негу је пра вље ње 
вина пре све га од аутох то-
них сор ти Тамја ни ка и Про-
ку пац али и интер на ци о нал-
них. Суде ћи по уку су вина 
Неса ни ца од Тамја ни ке није 
погре шио, сло жи ли су се 
љуби те љи добре капљи це у 
Ста рој Пазо ви. Ина че зани-
мљи ва је при ча да вина 
одле жа ва ју у бура ди ма од 
срп ског хра ста напра вље ног 
код позна тог жуп ског пин та-
ра Ђори ћа. Дакле, спој 
модeрних тех но ло ги ја и ста-
рих зана та даје одли чан 
резул тат.

Вино је сун че ва све тлост 
заро бље на у води а поред 
добре капљи це срем ских 
вина посе ти о ци су ужи ва ли 
у доброј музи ци и сухо ме-

сна тим спе ци ја ли те ти ма 
меса ре Меди ус. Поред дегу-
ста ци је вина које су по при-
сту пач ним цена ма посе ти о-
ци могли да купе први пут се 
пред ста ви ла и дести ле ри ја 
Мла де но вић из Ста ре Пазо-
ве са изван ред ном пону дом 
воћ них раки ја.

За крај ове при че још 
неко ли ко зани мљи во сти. 
Наздра вља ње вином поти-
че из ста ро га Рима. Тамо су 
кори сти ли ту мето ду како би 
били сигур ни да их неко 
дру ги не поку ша ва отро ва ти 
пићем. Овај оби чај посто јао 
је и у ста рој Грч кој, тамо је 
дома ћин морао поди ћи сво-
ју чашу вина и први је попи-
ти како би гости зна ли да их 
не наме ра ва отро ва ти. Кад 
је већ спо ме нут ста ри Рим, 
у оно доба није било дозво-
ље но жена ма да пију вино. 
Ако је супруг којим слу ча јем 
про на шао сво ју жену да пије 
вино, по зако ну ју је имао 
пра во да је уби је. Егип ћа ни 
су вино сма тра ли даром 
бога Ози ри са, а за вре ме 
вла да ви не фара о на Тутан-
ка мо на обич ни смрт ни ци 
нису пили пиво, док је вино 
могла да пије само виша 
кла са. 

Нај ста ри ја колек ци ја про-
бра них вина нала зи се на 
дну Атлан ти ка, у олу пи ни 
Тита ни ка. Веру је се да су 
упр кос хава ри ји и пото ну ћу 
бро да фла ше и даље нео-
ште ће не. Дакле, вин ски 
путе ви су неис пи та ни. 
Наздра вље – живе ли!

Ана Симо но вић

РУМА: АКЦИ ЈА „ТРОЈ КА ИЗ БЛО КА“ 

Више уче сни ка 
него лане

„Трој ка из бло ка“ - спорт-
ско хума ни тар на мани фе-
ста ци ја која је ове годи не 1. 
јула у Руми одр жа на по дру-
ги пут, у све му је пре ма ши ла 
прву - и по бро ју уче сни ка, 
спон зо ра, као и при ку пље-
ној нов ча ној помо ћи.

Орга ни за тор ове мани фе-
ста ци је је хума ни тар на орга-
ни за ци ја „Срби за Србе“, а 
у Руми су јој помоћ у орга-
ни за ци ји пру жи ли чла но ви 
Удру же ња „Про ак тив фами-
ли ја“, као и нави јач ка гру па 
„Дели ја“.

Новац који се при ку-
пља увек је наме њен јед-
ној вишеч ла ној, соци јал но 
угро же ној поро ди ци, а ове 
годи не је то била шесто чла-
на поро ди ца Ђикић из Пути-
на ца.

Урош Мар ко вић из хума-
ни тар не орга ни за ци је „Срби 
за Србе“ је похва лио Руму 
да је про шле годи не била у 
самом врху по масов но сти 
акци је и при ку пље ним сред-
стви ма.

- Рума је про шле годи-
не обо ри ла све рекор де 
по бро ју спон зо ра и при ја-
вље них так ми ча ра, а ове 
је то пре ма ше но. Има мо 58 
спон зо ра и дона то ра, има-
мо и вели ки број так ми ча ра, 
али је тур нир већ више него 
успе шан јер смо при ку пи ли 
пре ко 400.000 дина ра. То је 
за сва ку похва лу ако има-
мо у виду да је ово мањи 
град, самим тим је и мање 
при вред ни ка, што пока зу је 
да је цела Рума уста ла на 
ноге. Све смо то ура ди ли 
захва љу ју ћи и јед ној доброј 
еки пи мома ка из Руме који 
су се заи ста анга жо ва ли и 
обе зеб ди ли број не спон зо ре 
- каже Урош.

Про шле годи не је за сед-
мо чла ну поро ди цу Јере мић 

при ку пље но 328.000 дина-
ра. 

- Ми пла ни ра мо да, у дого-
во ру са поро ди цом Ђикић 
из Пути на ца, купи мо за тај 
новац неке пољо при вред-
не маши не које би им омо-
гу ћи ле да буду финан сиј-
ски неза ви сни. Ми већ 12 
годи на пома же мо људи ма, 
али ника да не даје мо кеш 
новац, већ после раз го во-
ра са поро ди цом види мо 
шта им је нај по треб ни је и 
то обез бе ди мо, било да је 
реч о купа ти лу, наме шта ју, 
сто ци или пољо при вред ним 
ала ти ма - поја шња ва Урош 
Мар ко вић.

Горан Јере мић и њего ва 
поро ди ца су лане доби ли 
помоћ, а Горан је био ту да 
подр жи акци ју, па се и обра-

тио број ним уче сни ци ма. 
- Задо во љан сам јер је 

ове годи не мно го више 
људи и спон зо ра, али видим 
и да је орга ни за ци ја још 
боља. Људи су схва ти ли да 
је ово јед на пра ва орга ни-
за ци ја која пома же поро ди-
ца ма. Нама је помоћ била 
изу зет но важна, доби ли смо 
сто ла ри ју која нам је била 
нео п ход на за даље сре ђи-
ва ње куће, дечи је кре ве те и 
наме штај, а поста ви ли смо и 
лами нат. Ми смо увек уз ову 
акци ју „Трој ка из бло ка“, а ја 
сам пону дио и сво ју помоћ 
када су молер ски и гра ђе-
вин ски радо ви у пита њу, ако 
не могу финан сиј ски, могу 
да помог нем сво јим радом - 
рекао је Горан Јере мић.

Ове годи не орга ни за то ри 
„Трој ке из бло ка“ су обез-
бе ди ли и мини коше ве за 
мали ша не, а прве су шути-
ра ле рум ске руко ме та ши-
це из ЖРК „Сло вен“ чије су 
кадет ки ње нај бо ље у Срби-
ји. С. Џ.

Уче сни ци Трој ке из бло ка

Поред добре 
капљи це
срем ских вина 
посе ти о ци
су ужи ва ли у 
доброј музи ци
и сухо ме сна тим 
спе ци ја ли те ти ма
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ОВАН: Поне кад је 
тешко лако пре по зна ти 
тим који побе ђу је и 
стра ну која губи. Збу-

њу ју вас одго во ри које доби ја те од 
сарад ни ка, јер сва ко има неку сво ју 
вер зи ју при че или лич не инте ре се 
који не могу да се под ве ду под 
зајед нич ки доби так. Пола ко почи-
ње да вам сме та нечи је при су ство 
или про во ка тив но пона ша ње. 
Воли те да госпо да ри те ком плет ном 
ситу а ци јом у емо тив ном одно су.

БИК: Уко ли ко вам је 
ста ло да оства ри те 
послов ни доби так, 
важно је да буде те за 

корак испред дру гих и довољ но 
упор ни у сво јим наме ра ма. Зано си-
те се неким новим иде ја ма. Парт-
нер са сим па тич ним осме хом 
посма тра ваше реак ци је које под-
се ћа ју на хва ли са вост или над ме-
ност. Учи ни те све што је потреб но 
да ваша поро ди ца осе ти пози тив не 
про ме не и задо вољ ство у зајед нич-
ким ситу а ци ја ма. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Неко вас 
на инди рек тан начин 
кажња ва, али ви пре-
ћут но или сми шље но 

при ста је те на такав вид одно са. 
Јасно вам је да мно ге ства ри изгле-
да ју дру га чи је у одно су на оно што 
се јав но гово ри или пре до ча ва у 
дру штву сарад ни ка. Све чешће 
почи ње да вам недо ста је нечи је 
при су ство или емо тив на пажња. 
Нема раз ло га да поти ску је те сво ја 
осе ћа ња посеб но кад се нала зи те 
уз бли ску осо бу. 

РАК: Не допа да вам се 
нечи ја ласка вост или 
пома ло уси ље но пона-
ша ње. На осно ву првог 

ути ска биће вам јасно да посто ји 
јасна гра ни ца до које може те да 
рачу на те на одре ђе не сарад ни ке. 
Потру ди те се да зашти ти те сво је 
послов не инте ре се. Све више вам 
је потреб но нечи је при су ство и раз-
у ме ва ње у неким ситу а ци ја ма, 
међу тим има те ути сак да воље на 
осо ба тре нут но не мари мно го за 
ваше жеље. 

ЛАВ: Пока за ће се да 
има те добре послов не 
иде је и прог но зе. 
Посто је  раз ли чи та 

тума че ња дога ђа ја али немој те 
дозво ли ти да неко мења сми сао 
вашег успе ха. Дока жи те сво је инте-
лек ту ал не или прак тич не спо соб-
но сти на делу. При у шти те себи 
добру заба ву или сусрет са јед ном 
зани мљи вом осо бом за коју вас 
везу ју слич ни афи ни те ти. Пока за ће 
се да слич но сти делу ју под сти цај но 
у збли жа ва њу.

ДЕВИ ЦА: Неко вам 
наме ће раз ли чи те 
обве зе и поку ша ва да 
вас наве де на сво је 

циље ве. Довољ но сте мудри да 
оправ да те нечи ја оче ки ва ња, али и 
да сачу ва те лич не инте ре се. Избе-
га вај те јав ну рас пра ву и ситу а ци је 
које вас додат но зама ра ју. Нема 
раз ло га да сум ња те у сво ја осе ћа-
ња или у дого вор који има те са 
воље ном осо бом. Поне кад уме те 
да делу је те суви ше стро го пре ма 
свом парт не ру. 

ВАГА: Обра ти те пажњу 
на раз ли чи те дета ље у 
новим пре го во ри ма, јер 
ства ри које има ју 
важно зна че ње често 

оста ју скри ве не изме ђу редо ва или 
иза нечи јих обе ћа ња. Послов но 
над му дри ва ње поне кад дели је 
суви ше замор но. Код вас про ве ја ва 
добра воља и емо тив на нота, а код 
вашег парт не ра сми сао за лепим и 
кори сним ства ри ма. Уме те сјај но 
да се допу њу је те на раз ли чи те 
начи не. 

ШКОР ПИ ЈА: Поне кад 
губи те важну нит у 
послов ном дија ло гу 
што пред ста вља дово-

љан повод  да се не упли ће те у 
раз ли чи те иза зо ве. Недо ста так 
инфо р ма ци ја узро ку је погре шну 
про це ну или нове неспо ра зу ме у 
одно су са сарад ни ци ма. Важно је 
да се при др жа ва те сво јих пра ви ла 
у сарад њи. Изне над ни сусрет са 
јед ном осо бом делу је под сти цај но 
на ваше емо тив но рас по ло же ње. 

СТРЕ ЛАЦ: Неко ваше 
пона ша ње тума чи као 
изве сну нео д го вор ност 
, сто га мора те да про-

ме ни те свој став и наступ пред 
сарад ни ци ма. Све има сво ју добру 
или лошу стра ну, а на вама је да 
сачу ва те добру послов ну пози ци ју 
и дуго роч ни је инте ре се. Парт нер 
има пози ти ван ути цај на ваше рас-
по ло же ње и инспи ра ци ју. Када се 
нала зи те у при ли ци ужи вај те у раз-
ли чи тим ситу а ци ја ма које вас емо-
тив но збли жа ва ју. 

ЈАРАЦ: Не веру је те у 
нове инфор ма ци је и 
нечи ју при чу али исто-
вре ме но нема те ни 

вели ки ути цај на сво ју око ли ну. Нај-
ве ће про бле ме вам зада је неко од 
сарад ни ка ко без вашег зна ња и 
про тив ваше воље чини неке погре-
шне ства ри. Дозво ли те свом парт-
не ру да доне се нову одлу ку у зајед-
нич ко име. Под ра зу ме ва се да 
мора те има ти довољ но пове ре ња у 
бли ску осо бу, чак и у некој неја сној 
ситу а ци ји.  

ВОДО ЛИ ЈА: Тре нут ни 
неу спех или губи так не 
тре ба да дожи вља ва те 
као неки вид лич ног 

пора за. Нову ситу а ци ју на послов-
ној сце ни при хва ти те као логи чан 
след дога ђа ја и као добар под сти-
цај да про ме ни те свој однос пре ма 
сарад ни ци ма. Пока жи те више дис-
кре ци је у свом при ват ном или 
интим ном пона ша њу, немој те 
дозво ли ти да вашу пажњу зао ку-
пља ју неке осо бе са стра не или 
ласка ви ком пли мен ти које доби ја-
те. 

РИБЕ: Нема раз ло га да 
истра жу је те област или 
пита ња која спа да ју у 
зону висо ког послов ног 

ризи ка. Буди те довољ но разум ни и 
немој те чини ти ства ри које пред ста-
вља ју потен ци јал ни ризик за ваш 
послов ни или дру штве ни углед. 
Потру ди те се да боље раз у ме те 
нечи ју немоћ или емо тив на огра ни-
че ња кроз која про ла зи. Парт нер не 
жели да вас додат но опте ре ћу је 
неким сво јим диле ма ма.

VREMEPLOV
5. јул

1879. Ро ђен аме рич ки те ни сер 
и по ли ти чар Двајт Деј вис, ми ни-
стар ра та. 1900. осно вао те ни-
ско так ми че ње ко је је до би ло 
име по ње му. 
1891. Ро ђен хр ват ски пе сник 
Ав гу стин Тин Ује вић. 
1975. Аме рич ки те ни сер Ар тур 
Еш по стао пр ви цр нац ко ји је 
по бе дио на тур ни ру у Вимблдо-
ну. 

6. јул
1535. Ен гле ски ху ма нист и 
пи сац То мас Мор по гу бљен као 
из дај ник, због не сла га ња с 
цр кве ном по ли ти ком кра ља 
Хен ри ја VIII. 
1885. Фран цу ски би о лог и хе ми-
чар Луј Па стер пр ви пут успе-
шно при ме нио вак ци ну про тив 
бе сни ла на људ ском би ћу, 
де ве то го ди шњем Жо зе фу Мај-
сте ру из Ал за са. 
1928. У Њу јор ку одр жа на пре-
ми је ра фил ма „Све тла Њу јор-
ка“, пр вог звуч ног фил ма. 

7. јул
1893. У За гре бу ро ђен хр ват ски 
пи сац Ми ро слав Кр ле жа. 
1898. САД анек ти ра ле Ха вај ска 
остр ва. 
1941. У Ср би ји по чео уста нак 
про тив не мач ке оку па ци је, под 
вођ ством ко му ни ста. 

8. јул
70. Ри мља ни су у Ју деј ском 
ра ту осво ји ли и раз ру ши ли 
Је ру са лим. Од ру ше ви на је 
са чу ван са мо за пад ни зид ве ли-
ког је вреј ског хра ма („Зид пла-
ча“).
1956. У Бе о гра ду је еми то ван 
пр ви екс пе ри мен тал ни ТВ пре-
нос, по во дом про сла ве сто го ди-
шњи це ро ђе ња Ни ко ле Те сле.

9. јул
1877. Одр жан је пр ви те ни ски 
тур нир у Вимблдо ну. 
1922. Аме рич ки пли вач, ка сни је 
филм ски глу мац („Тар зан“) 
Џо ни Вајс ми лер по стао је пр ви 
пли вач ко ји је за ма ње од јед не 
ми ну те (58,6 се кун ди) пре пли-
вао 100 ме та ра.

10. јул
1856. У се лу Сми ља ни, код 
Го спи ћа у Хр ват ској, ро ђен 
Ни ко ла Те сла, на уч ник и про на-
ла зач на по љу елек тро тех ни ке 
и ра дио-тех ни ке. Од 1884. до 
смр ти 1943. жи вео је у САД. 
Па тен ти рао је око 700 про на ла-
за ка од ко јих не ко ли ко де се ти на 
има ши ро ку при ме ну, ме ђу ко ји-
ма је и се ри ја изу ма (1896-1914) 
ко ји чи не те мељ са вре ме не 
ра дио-тех ни ке. 

11. јул
1920. Ро ђен аме рич ки филм ски 
и по зо ри шни глу мац ру ског 
по ре кла Та и ђе Кан, по знат као 
Јул Бри нер.
1921. Одр жа но пр во зва нич но 
пр вен ство Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца у ва тер по-
лу. По бе ди ло је Сом бор ско 
спорт ско дру штво. 
1937. Умро аме рич ки ком по зи-
тор Џорџ Гер швин. 

HOROSKOP

Сре да, 5. јул (22. јун)
Све ти све ште но му че ник Јев се-
ви је

Четвр так, 6. јул (23. јун)
Св. муче ни ца Агри пи на; Вла ди-
мир ска ико на Мај ке Бож је

Петак, 7. јул (24. јун)
Рође ње Све тог Јова на Пре те че 
– Ивањ дан

Субо та, 8. јул (25. јун)
Пре по доб но му че ни ца Февро ни-
ја

Неде ља, 9. јул (26. јун)
Пре по доб ни Давид Солун ски

Поне де љак, 10. јул (27. јун)
Пре по доб ни Самп сон Стра но-
при мац

Уто рак, 11. јул (28. јун)
Пре нос мошт. Св. бесреб. Кира 
у Јова на; Св. муч. Дабро бо сан-
ски и Миле шев ски

Crkveni
kalendar

• Здрав стве но ста ње и 
жени ну про шлост не 
тре ба мно го про ве ра ва
ти. Увек ћеш нешто ново 
откри ти. 
• Само се у рату испла ти 
бити про ма шен слу чај.
• Возим као гром. Сва ки 
дан уда рим у неко дрво!

Пи ле ти на у со су 
од па ра дај за 

Са стој ци: 4 пи ле ће шниц ле, 
цр ни лук, бе ли лук 2 че на, уље 
100 мл, па ра дајз сок 1 шо ља, сец-
ка ни пер шун 1 ка ши чи ца, су ви 
биљ ни за чин, би бер, бо си љак. 

При пре ма: Исец кај те сит но 
цр ни лук, па га ста ви те да се про-
дин ста са уљем и су вим за чи ном. 
На кон крат ког дин ста ња до дај те 
пи ле ти ну, на лиј те па ра дајз сок и 
до дај те во де ко ли ко да пре кри је 
ме со, па оста ви те да се крч ка. 
Ка да во да ис па ри тре ба ло би и 
пи ле ти на да бу де го то ва. Пред 
крај ста ви те сит но исец кан бе ли 
лук, би бер, пер шун и бо си љак, 
оста ви те да про крч ка, па по слу-
жи те то пло уз при лог и са ла ту по 
же љи.
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КА ЈА КА ШИ ЦА „ВА ЛА“ МА РИ ЈА ДО СТА НИЋ ЕВРОП СКА ПР ВА КИ ЊА 

Сва ки успех зах те ва жр тву
Ма ри ја До ста нић из 

Са ла ша Но ћај ског, 
ка ја ка ши ца срем-

ско ми тро вач ког клу ба „Вал“ 
осво ји ла је зла то у тр ци на 
500 ме та ра у јед но се ду са 
вре ме ном 1:58,628 ми ну та 
и по не ла ти ту лу пр ва ки ње 
Евро пе у тој ди сци пли ни. 
Пр вен ство Евро пе одр жа но 
је у Бе о гра ду од 22. до 24. 
ју на. 

Сво ју спорт ску ка ри је ру 
по че ла је пре осам го ди на, 
ни не слу те ћи шта ће је 
че ка ти ка да са ро ди те љи-
ма од ла зи у „Вал“ ка ко би 
њен брат по стао члан тог 
клу ба. Ка ко ка же, од у век је 
би ла жи вах на па је у јед-
ном тре нут ку, док је че ка ла 
да брат за вр ши оба ве зе у 
клу бу, по че ла да ра ди зги-
бо ве и та да је при ме тио 
тре нер Нен ад Ко си јер. 
На рав но, на са мом по чет ку 
ро ди те љи су сма тра ли да 
ка јак ни је за де вој ке, али 
ка ко је Ма ри ја осе ћа ла 
ве ли ку љу бав пре ма во ди, 
ре ши ла је да се опро ба у 
овом спор ту. 

- Од 2009. го ди не је кре-
ну ло, тад још ни сам има ла 
пу них 10 го ди на. Тре нер 
Не над Ко си јер ме је за па-
зио, од та да тре ни рам код 
ње га. Тре нер је на по чет ку 
мог тре ни ра ња при чао ка ко 
ћу би ти ја ко успе шна, ма да 
ја то ни сам оче ки ва ла. На 

пр вом так ми че њу сам уче-
ство ва ла по сле се дам да на 
тре нин га и се ћам се, за у зе-
ла сам сед мо ме сто. На 
сле де ћем так ми че њу сам 
узе ла злат ну ме да љу на 
ре га ти у Про га ру. На 
по след њој го ди ни Ми ни 
ка ја ка на Пр вен ству Вој во-
ди не сам ус пе ла да по бе-

дим де вој ку ко ју до та да 
ни сам успе ва ла, та ко да 
сам  на Ми ни ка ја ку узе ла 
зла то по след ње го ди не док 
сам се так ми чи ла у пи о ни-
ри ма. Та ко сам и са да на 
др жав ном пр вен ству осво-
ји ла зла то у по след њој 
го ди ни так ми че ња у ју ни о-
ри ма – при ча се дам на е сто-

Ка ја ка ше „Ва ла“, укљу чу ју ћи и 
Ма ри ју До ста нић и Бо ја на Зде ла ра, 
ко ји је на Пр вен ству Евро пе осво јио 
две брон зе, 27. ју на при ми ли су гра до-
на чел ник Срем ске Ми тро ви це Вла ди-
мир Са на дер и на чел ник Град ске 
упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну 
Или ја Не дић. 

- Град Срем ска Ми тро ви ца већ ду жи 
низ го ди на из два ја зна чај на сред ста ва 
за спорт и ула же пре све га у на ше нај-
мла ђе ста нов ни ке ко ји се ба ве спор-
том. Ка јак клуб „Вал“ је по знат по то ме 
да у Ми тро ви цу до но си нај сјај ни ја 
од лич ја ка ко са европ ских и свет ских 
так ми че ња, та ко и са олим пиј ских ига-
ра и ми слим да на чин ге не ра ци је ко је 
до ла зе тре ба да сле де тај пут - ре као 
је гра до на чел ник Са на дер и по же лео 

ка ја ка ши ма и клу бу још пу но успе ха у 
на ред ном пе ри о ду.

На чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Или ја Не дић та ко ђе 
је че сти тао ка ја ка ши ма и по же лео им 
успе ха у да љем ра ду и так ми че њи ма.

Пе тар Мил ко вић, пред сед ник Ка јак 
клу ба „Вал“ ис та као је да су ме ђу 800 
так ми ча ра, ка ја ка ши клу ба „Вал“  
осво ји ли три ме да ље и два че твр та 
ме ста. До дао је, да је по но сан ка ко на 
спор ти сте, та ко и на тре не ре. 

При јем код
гра до на чел ни ка

Ве о ма сам
срећ на због 

осво је ног зла та 
на Пр вен ству 

Евро пе. Јед ним 
де лом ни сам 

то ли ко ни
ве ро ва ла у

се бе, за то сам 
по себ но

за до вољ на.
Нео пи сив је
осе ћај ка да 

узмеш ме да љу 
на та ко ве ли ком 
так ми че њу пред 

до ма ћом
пу бли ком, на 

свом те ре ну, у 
сво јој зе мљи,

да сви слу ша ју 
нашу хим ну

Златна Ма ри ја Достанић

Представници локалне самоуправе са кајакашима и тренерима
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го ди шња Ма ри ја До ста нић. 
Ис по ста ви ло се да је тре-

нер Не над Ко си јер био у 
пра ву. На кон за па же них 
ре зул та та и оства ре них 
успе ха на до ма ћим так ми-
че њи ма, Ма ри ја је по че ла 
да уче ству је и на ме ђу на-
род ним. На Европ ском 
пр вен ству 2015. го ди не, 
оки ти ла се брон зом у 
ди сци пли ни јед но сед на 
500 ме та ра, а већ 2017. 
го ди не осва ја зла то.

- Ве о ма сам срећ на због 
осво је ног зла та на Пр вен-
ству Евро пе. Јед ним де лом 
ни сам то ли ко ни ве ро ва ла у 
се бе, за то сам по себ но 
за до вољ на. Нео пи сив је 
осе ћај ка да узмеш ме да љу 
на та ко ве ли ком так ми че њу 
пред до ма ћом пу бли ком, на 
свом те ре ну, у сво јој зе мљи, 
да сви слу ша ју нашу хим ну. 
По себ но ми је за до вољ ство 
би ло што је го спо дин Бо жи-
дар Маљ ко вић, пред сед ник 
Олим пиј ског ко ми те та 
Ср би је уру чио ме да љу. 
Ма да, осам го ди на ра да, 
тру да и од ри ца ња ми је 
тре ба ло да до ђем до овог 
успе ха. Це ле го ди не се тре-
ни ра, има мо па у зу је дан 
дан у не де љи. Пре ко зи ме 
оде мо углав ном на при пре-
ме на пла ни ну, мо ра мо одр-
жа ва ти кон ди ци ју то ком 
це ле го ди не. Од ре кла се 
све га због спор та, до ста 

сам се жр тво ва ла. Не ка да 
ми бу де жао што не мам 
без бри жно де тињ ство не го 
са мо тре ни рам, не кад за ви-
дим оста лој де ци ка ко они 
ужи ва ју, јер не зна ју ко ли ко 
је ово на пор но. Али по сле 
од ре ђе них ре зул та та ви дим 
да се труд ис пла тио – ка же 
До ста нић. 

Ка да се се ти сво јих по чет-
ка, Ма ри ја ис ти че да је 
би ло мно го опу ште ни је, 
ни је осе ћа ла при ти сак, 
са да се тру ди да не из не ве-
ри по ро ди цу и тре не ра, 
ко ји, са оправ да њем, има ју 
ве ли ка оче ки ва ња. Ма ри ја 
је уче ни ца Пре храм бе но – 
шу мар ске и хе миј ске шко-
ле. Због оства ре них спорт-
ских ре зул та та она је дру гу 
го ди ну за ре дом сти пен ди-
ста Гра да Срем ска Ми тро-
ви ца. 

На кра ју при че,  Ма ри ја 
ка же да се бе већ ви ди на 
Олим пи ја ди у То ки ју 2020. 
го ди не, док је пре исте че ка 
мно го так ми че ња, тру да и 
ра да. Пре све га, оче ку је је 
Свет ско пр вен ство ко је јој 
је тре нут но при о ри тет, јер 
ка ко ка же, још увек са истог 
не ма ме да љу. По себ ну чар 
ће има ти ме да ља, ако је 
осво ји, јер ће так ми че ње 
би ти ор га ни зо ва но истог 
да на ка да она по ста је пу но-
лет на.

Са ња Ста не тић 

Од бој ком на пе ску на град ској 
пла жи у Срем ској Ми тро ви ци, 
27. ју на, за вр ше не су спорт ске 
игре мла дих. У од бој ци су се так-
ми чи ла де ца од 2002. до 2008. 

го ди шта, де ча ци и де вој чи це, 
по де ље ни у две уз ра сне ка те го-
ри је. На так ми че њу је уче ство ва-
ло око 100 де це, а спорт ске игре 
мла дих по че ле су у ма ју. 

Ка ко Ма ри ја ис ти че, без 
по др шке по ро ди це и тре-
не ра не би ус пе ла. 

- Без по ро ди це ни шта од 
ово га не би би ло, по ро ди-
ца ме по др жа ва, без њих 
ово не бих оства ри ла. 

Исто као и мој тре нер, без 
њих не би би ло успе ха. 
До ста су ми иза шли у 
су срет про фе со ри, же лим 
мно го да им се за хва лим 
на то ме – до да је Ма ри ја 
До ста нић. 

За успех за хвал на
по ро ди ци и тре не ру

Ма ри ја са тре не ром Ненадом Ко си је ром

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Спорт ске игре мла дих

Викенд који је иза нас био је 
вео ма успе шан за атле ти-
ча ре „Сир ми ју ма“ из Срем-

ске Митро ви це.  
У субо ту, 1. јула на ста ди о ну 

Вој не Ака де ми је у Бео гра ду, одр-
жа но је отво ре но Првен ство Бео-
гра да за мла ђе јуни о ре. Атлет ски 
клуб „Сир ми јум“ имао је чети ри 
пред став ни ка, који су осво ји ли 
три зла та и јед ну брон зу. Нема-
ња Јор гић убе дљи во је побе дио 
у трци на 100 мета ра и новим 
лич ним рекор дом од 11 секун-
ди осво јио зла то. Огњен Деспић 
је хицем од 52 метра дошао до 
побе де у баца њу копља. Ива на 
Тадић је новим лич ним рекор дом 
од 2.27 мину та тако ђе дошла до 
зла та на 800 мета ра. Алек сан дар 

Секу лић зау зео је тре ће место у 
трци на 400 мета ра резул та том 
53 секун де.

Атле ти чар „Сир ми ју ма“ Огњен 
Сто ја но вић наста вља са осва ја-
њем меда ља на међу на род ној 
сце ни. На шам пи о на ту Бал ка на 
за јуни о ре у Руму ни ји осво јио 
је брон за но одлич је у шта фе-
ти Срби је 4x100 мета ра, што је 
њего ва тре ћа меда ља са првен-
ста ва Бал ка на за послед ње три 
годи не. На никад јачој Бал ка-
ни ја ди истр чао је 100 мета ра 
одлич них 10,84 секун де и попра-
вио лич ни рекорд за 12 сто тин ки. 
Он је апсо лут но нај бр жи јуни ор у 
земљи и тре нут но дру ги сени ор 
по резул та ту у овој годи ни.

 Г. П.

АТЛЕТ ИКА

Меда ље за 
Сирмијум

Иван Сми ља нић, кошар ка-
шки тре нер из Срем ске 
Митро ви це недав но се 

вра тио из Аме ри ке, где је уче-
ство вао у наци о нал ном кошар-
ка шком кам пу у Ден ве ру. Циљ 
кам па био је да се про ве ре и 
тести ра ју игра чи који тамо иду у 
сред ње шко ле или сту ди ра ју на 
факул те ти ма, као и да се тре не-
ри упо зна ју са игра чи ма који су 
рође ни у Аме ри ци, а има ју срп-
ско држа вљан ство.

- На тре нин зи ма је било 20 
игра ча, који ма смо про ве ри ли 
тех нич ко так тич ко зна ње. Сви 
игра чи су пока за ли вели ку жељу 
да игра ју за наци о нал ни тим. 
Усло ви су били изу зет но добри. 

Има ли смо вели ку помоћ од 
наших људи који тамо живе. 
Оди гра ли смо две утак ми це про-
тив колеџ тимо ва и про ве ри ли 
све игра че. Посе ти ли смо Коло-
ра до уни вер зи тет и кошар ка шки 
клуб Ден вер и виде ли изу зет не 
усло ве за тре ни ра ње, као и 
неве ро ват но љуба зно осо бље 
које тамо ради. Вео ма сам сре-
ћан јер сам имао ту част а и оба-
ве зу да будем део ове исто риј-
ске кошар ка шке при че. Сво јим 
одно сом пре ма оба ве за ма и 
раду добио сам позив Коло ра до 
уни вер зи те та да будем њихов 
гост и да се укљу чим у рад колеџ 
еки пе – изја вио је Иван Сми ља-
нић.

КОШАР КА

Митров ча нин
у Аме ри ци

Иван Смиљанић (први с лева) са учесницима кампа
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НОВЕ КЊИ ГЕ

Митро ви ца, град 
успе шних спор ти ста
Исто ри ја спо р та у Срем ској Митро ви ци, књи га I,  
група аутора, изда ва чи Исто риј ски архив Срем и Спорт
ски савез Гра да Срем ска Митро ви ца, 2016.

У изда њу Исто риј ског архи ва 
„Срем“ и Спорт ског саве за Гра да 
Срем ска Митро ви ца обја вље на 

је књи га Исто ри ја спо р та у Срем ској 
Митро ви ци, чија је про мо ци ја одр жа-
на на Видов дан у кафеу Послов но 
спорт ског цен тра „Пин ки“ у Срем ској 
Митро ви ци. 

У пита њу је прва књи га која на 373 
стра не обра ђу је исто ри ју спор та гра да 
на Сави. Обо га ће на је мно штвом 
фото гра фи ја и доку ме на та, спорт ски 
рад ни ци писа ли су о гим на сти ци и 
сокол ској орга ни за ци ји, фуд ба лу, каја-
ка шком спо р ту, џудоу, кара теу, три а-
тло ну, одбој ци и Митров ча ни ма на 
олим пиј ским игра ма.

Дуго оче ки ва на моно гра фи ја о спор-
ту у Срем ској Митро ви ци реа ли зо ва на 
је захва љу ју ћи актив ном анга жма ну 
вели ког бро ја спор ти ста и спорт ских 
рад ни ка из Срем ске Митро ви це, попут 
Станислава Раковића, Јовице Сте-
вића, Саше Радмановића... Иде ја је да 
се чита о ци под се те нај зна чај ни јих 
спор ти ста, клу бо ва и успе ха које је 
град пости гао током про шлог и у прве 
две деце ни је овог века. 

ФК Срем је раних шест де се тих годи-

на био у самом врху изу зет но јаке Дру-
ге лиге Исток нека да шње Југо сла ви је. 
Жен ски одбој ка шки клуб Срем је од 
2000. од 2003. играо у Првој лиги тако-
зва не скра ће не Југо сла ви је, а митр о-
вач ки нај тро феј ни ји клуб је Каја ка шки 
клуб Вал. 

Град је дао и девет уче сни ка олим-
пи ја да: два фуд ба ле ра, пет каја ка ша и 
две атле ти чар ке.

Први уче сник Олим пи ја де из Срем-
ске Митр о ви це био је фуд ба лер Фра-
ња Гилер Јожа, нај бо љи пред рат ни 
фуд ба лер Срем ске Митр о ви це и јед но 
од нај бо љих левих кри ла у исто ри ји 
југо сло вен ског фуд ба ла. Он је као део 
фуд бал ске репре зен та ци је Југо сла ви-
је уче ство вао на деве тим Олим пиј-
ским игра ма у Амстер да му 1928. годи-
не. Уче сник Олим пи ја де у Ати ни 2004. 
био је још један фуд ба лер, Дејан 
Мило ва но вић, који је пони као у ФК 
Срем.

Исто ри ја каја ка шког спо р та је вео ма 
дуга у Срем ској Митр о ви ци. Ста ни ша 
Рад ма но вић био је три пута уче сник 
олим пиј ских ига ра: у Риму 1960, Токи ју 
1964. и Мек си ку 1968. годи не, док је 
његов уче ник Иван Охмут био на 

Олим пиј ским игра ма у Мин хе ну 1972. 
годи не. На истој Олим пи ја ди уче ство-
вао је и Душан Фили по вић. Његов син 
Огњен Фили по вић био је на Олим пи ја-
ди у Сид не ју 2000. и у Ати ни 2004. 
годи не, док је Саша Вуја но вић насту-
пио на Олим пиј ским игра ма у Сид не ју 
2000. годи не.

Баца чи ца диска Дра га на Тома ше вић 
уче ство ва ла је на чети ри Олим пи ја де: 
2004. у Ати ни, 2008. у Пекин гу, у Лон-
до ну 2012. и у Рио де Жане и ру 2016. 
годи не, док је Татја на Јела ча, баца чи-
ца копља, два пута била на Олим пи ја-
ди, 2008. у Пекин гу и 2012. у Лон до ну. 

Иако на олим пиј ским игра ма нисмо 
осво ји ли нијед ну меда љу, сва ка ко да 
је уче шће митр о вач ких спор ти ста на 
нај пре сти жни јем так ми че њу само по 
себи вели ки успех. 

Како је могло чути, моно гра фи ја 
Исто ри ја спор та у Срем ској Митро-
ви ци је прва у сери ји којом ће бити 
обу хва ће ни сви спорт ски колек ти ви 
Срем ске Митро ви це. Рад на про јек ту 
се наста вља, а чла но ви редак ци је 
пози ва ју све спор ти сте, тре не ре и 
спорт ске рад ни ке да се при кљу че са 
сво јим сазна њи ма, пода ци ма и фото-
гра фи ја ма из при ват них збир ки, и тиме 
допри не су да се што успе шни је истра-
же и спор то ви о који ма није писа но у 
првој књи зи, а то су: кошар ка, руко мет, 
стре ља штво, атле ти ка, бокс, диза ње 
тего ва, пли ва ње и дру ги. Сва ка помоћ 
и пода так као и фото гра фи је су од изу-
зет ног зна ча ја за успе шну реа ли за ци ју 
про јек та. Б. Села ко вић

Про мо ци ја моно гра фи је


