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ИРИГ: КПЗ СРБИЈЕ

Златна значка за
Стевана Казимировића

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

М

еђу преко 160 пред
ложених кандидата,
жири чији је пред
седник био познати књи
жевник Милован Витезо
вић, једногласно је одлучио
да овогодишња награда
„Златна значка“ Култур
но просветне заједнице
Србије, коју она додељује
заједно са Министарством
спољних послова, добију
53 заслужна лица, а доде
љене су и четири повеље.
Међу
добитницима
„Златне значке“ нашао се и
председник Општине Ириг
Стеван Казимировић.
Награда „Златна знач
ка“ КПЗ Србије, која има
статус установе културе
од националног значаја,
додељује се од 1976. годи
не за несебичан, предан и
дуготрајан рад и ствара
лачки допринос у ширењу
културе, а покровитељ ове
награде је Министарство
културе и информисања.
Златне значке и плакете
су добитницима уручене
15. маја на свечаности која
је одржана у београдском
Народном позоришту, на
сцени „Раша Плаов
 ић“.
Пре доделе добитни
цима и гостима, из Владе
Србије, дипломатског кора,
представника Српске ака
демије наука и уметности и
директорима установа кул
туре се обратио Живорад
Ајдачић, генерални секре
тар КПЗ Србије.
Он је подсетио да ова
установа додељује и јед
ну од највећих награда,
Вукову награду, потом
Награду за књижевну кри
тику „Милан Богдановић“ и
„Златну значку“.
– Овогодишњи добит
ници награде су истакну
ти уметници, истраживачи
и научници, професори
универзитета, новинари,
привредници и посленици
културе из Србије и са свих
страна света. Сви они су
сједињени у стваралаштву,
чувању културне башти
не и љубави према својој
домовини, према Србији.
Златна значка ће засијати
у Америци, Канади, Швај
царској, Чешкој, Мађарској,

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs

Стеван Казимировић прима награду

Републици Српској, али и
Србији – рекао је Ајдачић,
а међу поменутим градови
ма у Србији је и Ириг.
Међу онима који су доби
ли овогодишњу награду
се налазе познати глу
мац Светислав Гонцић,
Владимир Граић, компо
зитор, Александар Дујин,
музичар, Миломир Марић,
новинар, проф. др Татја
на Олујић, позната виоли
нисткиња, др Владимир
Рековић,
астрофизичар
који ради у Церну, али и
Анри Гујон, француски и

Живорад Ајдачић

српски хуманитарни рад
ник. Поменули смо само
неке.
У име награђених захва
лила је Јасна Димитрије
вић, продуцент, а потом
је у уметничком програму
учествовао део добитника
„Златне значке“, глумци,
песници и музичари.
– Ова награда је веома
значајна за мене. Ја сам
доста година радио у кул
тури, још као омладинац,
али и касније, чак 15 годи
на сам био директор Дома
културе у Иригу. Везан сам

Татјана Олујић

и за рад КУД-а у Иригу, за
сва културна дешавања у
нашој општини и мислим
да је препознат тај мој
дугогодишњи рад. Култура
је надградња, а сви нека
ко више јуре за парама, да
би се неко бавио културом
он мора да има ентузи
јазам, да ради волонтер
ски, ту нема пара, значи
мораш то волети. Ја сам
основао и фолклорну сек
цију у КУД-у у Иригу, био
председник, дакле све
што сам радио као млађи
било је везано за културу.
Сада је ово признање за
мој дугогодишњи рад. Ири
шка општина је мала, али
сваке године издвајамо
одређена средства у буџе
ту за културу, ако тако не
радимо сав тај рад култур
но уметничких друштава и
установа културе би замро.
Ми имамо шест КУД-ова
у иришкој општини и они
опстају управо захваљу
јући финансијама наше
локалне самоуправе. Ми
препознајемо њихов рад, а
они нам то добрим радом
враћају – рекао је Стеван
Казимировић, председник
иришке општине и добит
ник награде „Златна знач
ка“.
С. Џ.
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А Мујо ко жив!

С

игурно знате онај виц о Муји и Хаси, настао у вре
ме када су код нас уведена правила о обавезном
везивању појасева за време вожње у аутомобилу.
Прошло је од тада доста времена, али стари виц ни
данас није изгубио на актуелности. О томе говоре и нови
законски прописи који санкцион
 ишу несавесне возаче,
сувозаче и остале учеснике у саобраћају. Виц иде овако:
Хасо није био везан, десила се саобраћајка, он излетео
кроз шофершајбну, сав се угрувао, изгулио колена и лак
тове... свашта нешто. А Мујо, који је везао појас, остао
на месту, ко жив. Саобраћајна полиција која мало - мало
контролише понашање учесника у саобраћају, веома
пази на то да ли се путници везују у вожњи и не оклева
да напише казну, која додуше није астрономска, али је
свакако непотребна. За разлику од појаса чије је везива
ње и те како потребно. Јер, појас главу чува.
Зато се грађани с правом питају зашто полиција нема
једнак третман према свим учесницима у саобраћају.
Једна од наших тема у овом броју говори о примеру
сремских студената који често путују Сирмијумбусовим,
али и другим аутобусима. Према њиховим сведочењи
ма, стање у тим аутобусима је, нарочито за викенде,
када студенти путују кући и враћају се на факултете,
ради предавања, слично „паковању сардина“. Јер маса
путника проведе време у путовању стојећи на платфор
ми, без седишта, јер аутобушџијама је (по свему судећи)
важнија зарада него безбедност путника у њиховим
аутобусима. У полицији кажу да нису надлежни за ова

кве појаве кркљанца на аутобуским линијама, док у
инспекцијама покушавају тај проблем да пребаце на
полицију. Али, ни у једном од одговора које смо добили
од надлежних и из полиције и из саобраћајне инспекције
нема логичног објашњења. Ако полиција (с пуним пра
вом) има право и обавезу да заустави сваког возача
аутомобила и да (као и његове сапутнике - сувозаче)
казни због невезивања појаса, ко је онда одговоран за
аутобус пун путника који су принуђени да стоје на плат
форми, јер уз карту коју су платили немају и седиште.
Шта се све може десити ако дође до саобраћајке у
таквом аутобусу?
саобраћајној инспекцији кажу да казне које су про
писане за такве преступе нису мале, али их је
готово немогуће доказати. Отприлике, ако неко
хоће да пријави овакав прекршај вероватно мора да
буде видовит и да такву ствар пријави унапред.(?) Што
се тиче саобраћајне полиције, како то да она може да
заустави и казни сваког возача путничког аутомобила, а
не може да напише прекршајну пријаву аутобушџији који
вози аутобус пун путника натрпаних као сардине?
Јер, кад се путник у аутомобилу не веже, он ризикује
само свој живот. А кад возач аутобуса натрпа гомилу
путника који немају места ни за седење, колико се онда
живота ризикује? У Сирмијумбусу нису желели да одго
воре нашем новинару на питања која им је поставио у
вези дозвољеног броја путника који прима аутобус.
А дотле, још је актуелан виц о Муји.

У
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85. Међународни сајам пољопривреде У НОВОМ САДУ

Дошло време за увођење
реда у пољопривреду

О

д 15 до 21 маја одр
жан је 85. међународ
ни
пољопривредни
сајам у Новом Саду. На сај
му се представило више од
1500 излагача из 30 земаља,
а са производима и услуга
ма из области пољопривре
де 60 земаља. Министар
пољопривреде, шумарства
и водопривреде Бранислав
Недимовић отворио је ово
годишњи сајам. Поред њега
отварању су присустова
ли домаћин сајма Слобо
дан Цветковић, покрајински
секретар за пољопривреду
Вук Радојевић, градоначел
ник Новог Сада Милош Вуче
вић, амбасадор Француске,
земље пријатеља овогоди
шњег сајма Федерико Мон
долони, као и министар кли
матских промена и животне
средине Уједињених Арап
ских Емирата Тами Алзеју
ди. Минстар пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Бранислав Недимовић иста
као је да му је драго што
је ове године била велика
заинтересованост пољопри
вредника за место на сајму.
– Напокон је дошло време
да се после финансијске ста
билности среди и пољопри
вредни сектор и да се после

дуго година стагнације и про
падања сада тражи њива
више. Мора се нагласити да
су ИМТ и новосадски Међу
народни сајам симболи срп
ске пољопривреде. Желим
да сајам још више расте како
би српска пољопривреда

Бранислав Недимовић

расла. Морамо да сачувамо
пољопривреду ради наше
деце и да им оставимо бољу
Србију – рекао је минстар
Бранислав Недимовић
Директор
агенције
за
рурални развој Сремске
Митровице Петар Самарџић

је истакао да су и ове године
организовали посету ново
садском сајму за миторвачке
пољопривреднике.
– Обезбедили смо улазни
це и аутобуски превоз за 200
пољопривредника са терито
рије града Сремска Митро
вица. Овај сајам је највећи
агро бизнис догађај у земљи.
Нашим пољопривредницима
је најзначајнија механизаци
ја, односно пољопривредне
машине. Ове године на сајму
машине су постављене на
трећини отвореног сајамског
простора тако да има маши
на за свачији џеп. Најчешће
се купује ковенционална
механизација која је јефти
нија јер се чешће користи,
али са друге стране најпопу
ларнији штандови су они где
је најскупља механизација –
каже Петар Самарџић
Ове године на сајму је
изложен најскупљи експонат
самоходна вадилица шећер
не репе, која кошта око 600
хиљада еура и трактор гусе
ничар који кошта око 300
хиљада еура. Доста излага
ча је обезбедило и сајамске
попусте за заинтересоване.
Највеће попусти су били на
штанду агро механике где
су се машине и резервни
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Весна Илић

делови могли купити по цени
нижој за 30 одсто. На сајму
су такође обзбеђени и специ
јални услови финансирања и
кредитирања тачније одре
ђени акцијски попусти за све
заинтересоване посетиоц
 е.
Јова Радосављевић ратар
из Лежимира један од митро
вачких
пољопривредника
који је посетио овогодишњи
сајам је истакао да је општи
утисак са сајма јако добар.

Милош Кекић

Јова Радосављевић

– Прошле године сам
желео да купим трактор
међутим одбијен сам. Сада
сам гледао исте такве трак
торе и мислим да ћу сада
купити. Са сајамским попу
стом није толико скуп и
мислим да ће задовољити
моје потребе. Данас је јако
тешко обновити механиза
цију, међутим ја сам у мало
бољој позицији пошто сам
дуго радио у иностранству и

имам неких резерви које ула
жем у пољопривреду. Дивим
се људима који живе само
од пољопривреде јер је то
тешко због скупоће – каже
Јова Радосављевић
Милош Кекић из Вели
ких Радинаца који се бави
ратарском производњом и
сточарством је истакао да је
он ко и остатак митровачких
пољопривредника на сајму
био заинтересован за мање

Ана Брнабић и Игор Мировић
посетили сајам

Ана Брнабић и Игор Мировић

Председница Владе Ана Брнабић и пред
седник Покрајинске Владе Игор Мировић су
посетили овогодишњи 85. међународни
пољопривредни сајам у Новом Саду. Овом
приликом председница Владе је истакла да
су се Нови Сад, Војводина и Србија захва
љујући овом сајму позицион
 ирали као један
од центара пољопривреде у Европи. Она је
такође истакла да је Србија на правом путу
и како Министарство пољопривреде има
добру стратегију за налажење системских
решења за све проблеме који су се поја

вљивали током година и додала да озби
љан проблем лежи у чињеници да млади
одбијају да се врате на село и да уз помоћ
више од 670 субвенција од по 10.000 евра
које су прошле године додељене покушава
ју да пруже подршку младим пољопривред
ницима. Председник Покрајинске Владе
Игор Мировић је нагласио да Покрајинска
Влада заједно са Републичком чини да се
услови у пољопривреди побољшају и да је
овај сајам доказ каква је данас српска
пољопривреда.
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Петар Самарџић

тракторе и механизацију.
– Углавном смо обилазили
штандове са механизацијом
и мањим тракторима пошто
је наше поднебље такво да је
земља доста уситњена и има
доста људи који обрађују
мање површине тако да смо
акценат ставили на мању
механизацију.
Поприлично
смо задовољни понудом и
већина
пољопривредника
чека да буду неки повољ
нији кредити са повраћа
јем за механизацију која им
је потребна. Било је тешко
ових година да се обнови
механизација али назире се
неки бољитак. Неопходно
је да имамо нову механиза
цију јер самим тим што је
старија доста је скупља про
изводња а то највише осете
ситни пољопривредници који
живе од пољопривреде, каже
Милош Кекић
А какво је стање на штан
довима питали смо излагаче
на сајму. За М новине рефе
рент комерцијале „Митро
срема“ фабрике за производ
њу кукуруза „Корн продукт“
Весна Илић је истакла да су
се после краће паузе опет
појавили на сајму.
– Ове године наступамо
под заједничким штандом
Привредне коморе Србије.
Бавимо се ратарском про
изводњом и сточарством.
Ту је наравно и фабрика за
прераду кукуруза „Корн про
дукт“ . Ту су наши производи
од кукуруза, корни флексови,
млински производи, пален
та, кукурузно брашно и куку
рузни гриз и флипсови са
кикирикијем, какао кремом и
чувени дамбо флипс. На ово
годишњем сајму има заинте
ресованих за наше произ
воде, ових дана смо имали
разговоре са потенцијалним
купцима и задовољни смо
нашим производима каже –
Весна Илић.
Андреа Димић
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БУЂАНОВЦИ

Завршетак радова на
коловозу у две улице

З

авршне радове на комплетној
реконструкцији коловоза у ули
цама Небојша Јерковић и Пар
тизанска у Буђановцима обишао је
17. маја председник румске општине
Слађан Манчић. Завршетак радова се
очекује до 20. маја, а вредност поме
нутих радова је скоро 56 милиона
динара. Управа за капитална улага
ња АП Војводине је обезбедила 46,3
милиона динара, а остатак румска
општина.
Радови су започели половином мар
та, а реч је о великом послу јер се
коловоз проширује са четири на шест
метара, поставља се ивичњак са обе
стране коловоза, било је и измешта
ња оптичког кабла. Имајући у виду да
је реч о великом послу, расписивању
тендера, обезбеђивању средстава,
Слађан Манчић каже да је задовољан
урађеним, поготово јер су многи били
сумњичави када је окончање радова у
питању.
– До краја ове недеље, што је и рок
за завршетак посла, све ће бити завр
шено. Мислим да ће ове две улице
дати једну нову слику Буђановаца и
омогућити да се саобраћај безбедно
и несметано одвија. Претходни пут
је заиста био лош, ту је раније била
коцка. Морам да кажем да ни у Руми
немамо ивичњаке у свим улицама и

Слађан Манчић обилази радове

путевима и ово је прво село где се на
овакав начин сређују улице и коло
вози и мислим да би овакве путеве
требало да имамо свуда – истакао је
председник Манчић.
Ово су две изузетно прометне улице
због отвореног пута ка Пећинцима, а
са друге стране, преко Никинаца, то је
веза за Шабац.

Најављено је да ће се, по окончању
радова, забранити саобраћај тешких
камиона, како не би уништавали нови
пут. У ове две улице дужина пута који
се проширује и асфалтира је око 1,5
километара. У међувремену, из теку
ћег одржавања урађено је и око 120
метара асфалта Новој улици.
С. Џ.

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА РУМА

У средњим школама 570 места,
свршених осмака 465

С

ајам
образовања
на којем се својим
уписним
планови
ма представљају средње
школе одржан је 17. маја у
ОШ „Вељко Дугошевић“ у
Руми а пратило га је велико
интересовање ученика који
ускоро завршавају основно
образовање. Поред четири
градске, представиле су се
и средње школе из Ирига
и Новог Сада. То је била и
прилика да са директорима
разговарамо о плановима
уписа.
Гледано укупно, у рум
ским средњим школама има
места за 570 ученика а ту
је и урачунато и 30 ученика
информатичког смера који
је добила Гимназија.
По речима директорке

Гимназије „Стеван Пузић“
Софије Благојевић за овај
нови смер се пријавило
27 ученика, али је питање
колико њих ће положити
пријемни који је 3. јуна у
Новом Саду.
ССШ „Бранко Радичевић“
има слободних 150 места
за упис, у четворогдишњем
школовању по одељење
економски и правни техни
чар и одељење за модела
ра одеће, а у трогодишњем
одељење женски фризер
и мешовито одељење са
по 15 ученика за занима
ња кувар и конобар. Про
шле године је био исти број
места, а остварено је око 85
одсто плана уписа.
Мирјана Божић, директор
ка Пољопривредне школе

„Стеван Петровић Бриле“
каже да имају исти план
као и прошле године, дакле
упис 90 ученика – по 30 за
занимање пољопривредни
и ветеринарски техничар и
у трећем степену комбино
вано одељење по 15 меса
ра и пекара.
Техничка школа „Миленко
Брзак Уча“ може ове годи
не да упише 180 слободних
места дакле, једно одеље
ње више. То су на четвртом
степену машински техничар
за компјутерско конструиса
ње, електротехничар ауто
матике и електротехничар
рачунара, по 30 ученика, а у
трећем степену 30 електри
чара, 15 електромеханича
ра за термичке и расхладне
уређаје, 15 електроинстала

тера, 15 оператера машин
ске обраде – дуално обра
зовање и 15 бравара и
заваривача – дуално обра
зовање.
Дакле, они који успешно
заврше осми разред и поло
же тестове знања имају на
располагању 570 места у
румским средњим школама.
Истовремено, осме разре
де, како сазнајемо у Оде
љењу друштвених делатно
сти завршава 465 ученика
у основном образовању и
65 у програму друга шанса
од којих ретко ко наставља
даље школовање, пошто је
реч о одраслима. Тако ће и
ове године бити велики знак
питања ко ће и колико бити
задовољан по сагледавању
уписних резултата.
С. Џ.
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РУМА: 8. ДАНИ СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ И КУЛТУРЕ

Културна баштина
свих словенских народа

Наступ АНИП Бранко Радичевић

О

вогодишњи, осми по
реду Дани словенске
писмености и културе су
отворени свечаним програмом
18. маја у великој дворани рум
ског Културног центра.
Посетиоцима и гостима,
међу којима је био и амбаса
дор Украјине Олександр Алек
сандрович, као и атешеи за
културу неколико амбасада
словенских земаља, обратио
се прво Стеван Ковачевић,
председник СО Рума који је
истакао да је ова манифеста
ција право место да се ука
же на велики значај културне
баштине проистекле из семе
на филолошког, књижевног и
преводилачког рада Ћирила и
Методија.
– Дани словенске писме
ности и културе величају
нематеријално и материјално
наслеђе словенског културног
корпуса, јер књижевно насле
ђе светих Ћирила и Методи
ја припада свим народима
словенског света који су у 9.
веку, у језичком смислу, били
мање подељени него у наред
ним вековима. Баз познава

Стеван Ковачевић и амбасадор Олександр Александрович

ња традиционалног наслеђа
и свести о његовим дометима
и значају и овако често збу
њујућа савременост била би
прави кошмар. Зато поздра
вљам напоре установа култу
ре, образовних установа, удру
жења и организација које из
године у годину чине да наши
Дани словенске писмености и
културе буду стециште и саби
ралиште духовности настале
на темељима просветитељ
ског рада Ћирила и Методија.
Румска општина зна да цени
значај тих напора и поноси се
овом манифестацијом, јер се
њоме квалификовала за часно
име достојног чувара културне

Фото вест

Глагољица и ћирилица
Библиотек ари дечијег одељења Градске
библиотеке „Атанасије Стојковић“ у Руми су са
децом из Дневног боравка за децу са сметња
ма у развоју и најмлађим ученицима основних
школа направили изложбу радова на тему
„Глагољица и ћирилица“.
Изложба је 17. маја организована у Градској
библиотеци и то поводом осме по реду мани
фестације Дани словенске писмености и кул
туре.

баштине – поручио је Стеван
Ковачевић.
Архијерејски намесник рум
ски, протопрезвитер Сретен
Лазаревић подсетио је, у свом
обраћању, и на два значајна
јубилеја - 170 година од Мајске
скупштине која је 1848. годи
не одржана у Сремским Кар
ловцима и то 15. маја на којој
је проглашено стварање Срп
ске Војводине, као и на век
од доношења важне одлуке у
Руми, о присаједињењу Срема
Србији који ће се ове године
достојно обележити.
Традицион
 алну беседу на
овогодишњој манифестацији
је одржао Владимир Копицл,

познати српски песник и есе
јиста, новинар и позоришни
и филмски критичар. Влади
мир Копицл је у својој беседи
истакао да су језичке поделе
видни и читљиви споменици
историје народа, који сведоче
о његовој распрострањености,
додирима са другим народи
ма, начину живота, привред
ним и друштвеним односима.
Пре свечаног отварања Дана
словенске писмености и култу
ре, отворена је у холу Култур
ног центра изложба икона и
калиграфских радова ученика
ОШ „Душан Јерковић“, ССШ
„Бранко Радичевић“ и Гимна
зије „Стеван Пузић“. Изложбу
је отворила заменица председ
ника румске општине Марија
Стојчевић која је истакла да
изложени радови најбоље све
доче о великом уметничком
дару ученика, али и њиховој
посвећености и марљивости.
У уметничком програму све
чаног отварања наступили су
ГТО „Бранко Радичевић“ под
диригентском палицом Сми
љане Јанчић и АНИП „Бранко
Радичевић“.
С. Џ.
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САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У РУМИ

Велико интересовање

П

реко 20 предузећа, не
само из румске општи
не, понудили су више
од 300 слободних радних
места на Сајму запошљава
ња који је 16. маја одржан у
румском Културном центру.
Велики хол Културног цен
тра је био скоро мали да
прими све заинтересоване
људе који су тражили посао
– подједнако и младих који
можда, траже и своје прво
радно место, али и оних
које до пензије дели свега
пар година.
Сајам запошљавања је
посетио председник румске
општине Слађан Манчић
који је истакао да је Сајам
запошљавања добра при
лика за непосредни контакт
послодаваца и људи који
траже посао, као и да ће
приоритет локалне самоу
праве и у наредном пери
оду бити отварање нових
радних места.
– Трудићемо се да се у
нашој општини отвори што
више фабрика, производ
них погона, самим тим и
више радних места. Жели
мо да нова радна места
подстичу и веће зараде за
раднике, јер ће дефицит
радне снаге, приморати
послодавце да добре рад
нике адекватно и плате.
Омогућили смо одличне
услове свим компанија
ма које овде послују, мно

Сајам запошљавања у Руми

ги проширују производне
погоне, што нас радује, али
и уверава да су задовољ
ни са својим пословањем.
Наставићемо и даље да
радимо на подизању стан
дарда у нашој општини,
изјавио је Слађан Манчић.
Он је додао и да је приме
тио доста старијих радника,
а сви они који су старији од
50 година, тешко долазе до
посла и проблем је где њих
запослити.
– Прошле године у ово

Слађан Манчић отвара сајам

Има посла
Данијел Савић је по зани
мању електроинсталатер и
ово је први сајам на који је
дошао.
– Радио сам шест година
у Војсци Србије, сада тра
жим нови посао. Што се
тиче моје струке доста је
тражена и није тешко наћи
посао, јер нас има мало.
Зато да могу лакше да
нађем посао и да изаберем
оно што ми највише одгова
ра и по условима и плати –
каже Данијел.
Миладин Тојић има завр
шену средњу саобраћајну
школу, био је возач инструк

Данијел Савић

тор, а бавио се и другим
пословима.
– Већ дуже сам без
посла, имам десетак година
радног стажа, а треба још

Миладин Тојић

пуно до пензије. Попунићу
формуларе за више фирми,
па ћу видети да ли ће ме
неко позвати – рекао је за
наше новине.

време било је око 5.000 на
евиденцији незапослених, а
данас готово хиљаду људи
мање. Морамо запослити
сваког ко хоће да ради, али
има мало проблема када је
реч о стручним профили
ма које послодавци траже,
истакао је председник Ман
чић.
Маријана Грабић, дирек
торка Национ
 ална служба
за запошљавање, Филијала
Сремска Митровица указа
ла је да досадашња прак
са сведочи да су Сајмови
један од најеф
 икаснијих
начина посредовања изме
ђу незапослених људи и
послодаваца.
Ови Сајмови запошља
вања су од 2005 . године

Пројекат „РУМСКА ПАНОРАМА“ реализује се уз финансијску подршку Општине Рума.
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Војска тражи војнике
Свој штанд, што је раније
било готово незамисливо,
има и Војска Србије.
Наиме, крајем прошле
године Министарство одбране је отворило стални кон
курс који траје до потпуне
попуне свих потребних
места за професионалне
војнике и важи за оба пола,
а све детаљније информа
ције се могу наћи на сајту
Министарства одбране, као

и Војних пошта. У Сремској
Митровици се попуњавају
две Војне поште и има око
80 слободних места.
– Плате су солидне за
данашње време, а има и
других погодности, додатне
накнаде за прековремени
рад, бенефициран радни
стаж – каже поручник Дарко
Бубњевић из Војне поште
1415 у Сремској Митрови
ци.

редовна активност.
– До сада смо огласили
9.000 слободних радних
места, а сајмове је посети
ло преко 26.000 незапосле
них лица. Пожелела сам
свим послодавцима да на
овом Сајму пронађу добре,
квалитетне и адекватне
кадрове, а незапосленим
лицима да се запосле, каже
Маријана Грабић.
Менаџер фирме ЕНАЛ
Електро, чије је седиште у
Београду, а едуктивни цен
три у Лозници и Краљеву,
Маријана Којић каже да
фирма нуди обуку момака
до 35 година који су завр
шили електротехничку шко
лу, трећи или четврти сте
пен електро струке. Они
се обучавају у Лозници а
потом се за потребе фирме
шаљу у Немачку. За сада је
посао само у Немачкој.
– То је теренски посао
зато је само за момке, сме
штај је класичан раднички,
није лош и велико је инте
ресовање. Оно што кажемо
нашим кандидатима шта их
чека када оду у Немачку,
тако и буде, рад на црно не
постоји, законски су осигу
рани, добијају визу. Плата
буде како је договорено, а
све остало зависи од њих,
колико се они труде, значи
горња граница не посто
ји. Сваки ЦВ прихватамо
после ћемо видети ко одго
вара, а на сваких пар месе
ци ми оформимо групу од
25 кандидата, рекла је за
наше новине Маријана.
Румски ДОО Рапид тражи
мало специфичније кадро
ве. Милош Сучевић, комер
цијалиста истиче да су то
послови на броду за које им
требају заповедници класе
А, стројари, багер мајстори
и морнари.
– Тражимо дакле људе
који су завршили бродар
ске школе, а зависно од

искуства после добијају те
класе. Тренутно тражимо
укупно 12 радника, тешко
да ћемо успети да их све
сада нађемо, јер је реч о
дефицитарним профилима
и у целој Србији их је јако
тешко наћи, каже Милош
Сучевић.
Једна од нових фирми
која је почела да ради је Ла
линеа верде у Добринци
ма која је још у старт апу и
требају им бројни профили
радника.
– Највише за производ
њу, како са основном тако и
средњом школом, уз мини
мално знање рада на рачу
нару. Потребни су нам рад
ници за комерцијалу, за рад
у пластеницима, сваки дан
имамо неке нове потребе и
то објављујемо на оглаши
вачима радних места, као
и радници на одржавању.
Сада смо једва попуни
ли прву смену, а циљ нам
је да у што скорије вре
ме радимо у две смене. У
првој смени сада имамо
20, а требаће минимално
40 радника. Требају нам
запослени оба пола, нема
дискриминације по годи
нама. Специфични смо по
температурном
режиму,
радимо на 7 - 8 степени, па
нам то мало ствара пробле
ме, јер су хладноћа и вода
једини конзерванси са који
ма фирма ради, сви наши
производи, а то су салате
су природни, каже Глорија
Јеловац, кадровски рефе
рент у италијанској фирми
Ла Линеа верде у Добрин
цима.
Као и ранијих година
организатор Сајма запо
шљавања је Национална
служба за запошљавање,
Филијала Сремска Митро
вица, испостава у Руми
у сарадњи са локалном
самоуп
 равом.
Смиља Џакула
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РУМА: ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА
СРБИЈА - ХРВАТСКА

Комплекс за
коњички спорт

Драган Косановић и Слађан Манчић

П

ројекат
„ХОРИС“
Коњичке руте Срема
финансира се из про
грама Прекограничне сарад
ње Интеррег ИПА Србија
– Хрватска, а у њега су укљу
чени, као партнери, из Хрват
ске општина Нијемци и Коњо
гојско удружење „Вранац“, а
из Србије румска Пољопри
вредна школа „Стеван Петро
вић Бриле“ и локална само
управа, као и Коњички клуб
Срем из Сремске Митровице.
Пројекат је започео 1. сеп
тембра прошле године и траје
две године, односно заврша
ва се 31. августа 2019. године,
а за њега су обезбеђена зна
чајна средства у вредности
од нешто преко 1,4 милиона
евра.
Слађан Манчић, председ
ник румске општине обишао
је 15. маја радове на изград
њи комплекса из овог пројек
та за коњички спорт и хипоте
рапију који се налази надомак
Тиволске улице површине око
једног хектара.
Реч је о изградњи отвореног
и затвореног мањежа за коње
и штали, а поред
унапређења
туристичке
понуде и промоције и ожи
вљавања коњичког спорта у
Срему, посебна вредност про
јекта је успостављање хипо
терапије која је делотворна
за особе са функционалним
ограничењима, неуромотор
ним и сензорним дисфункци
јама.
– Овако нешто Рума до
сада није имала. На ободу
града ћемо имати комплекс
који ће бити доступан не само

деци којој је потребно тера
пијско јахање, већ и свој дру
гој деци и грађанима. Овим
пројектом употпунићемо и
туристичку понуду нашег гра
да и промовисати коњички
спорт, верујем да ће многа
деца баш на овом месту нау
чити да јашу коња – рекао је
Слађан Манчић. Он је додао
да је парцела на којој се гради
овај комплекс до сада била
узурпирана и да се налази
у близини Пољопривредне
школе која ће њиме и упра
вљати и одржавати га. Вете
ринари школе ће бринути о
животињама.
Завршетак радова се оче
кује крајем августа после чега
следи набавка коња и пушта
ње у рад комплекса.
– План је да набавимо јед
ног терапеутског коња, који
ће проћи потребну обуку и
који ће служити у сврху тера
пеутског јахања. По методо
логији коју преузимамо из
европских земаља купићемо
коња и ангажовати лица која
ће похађати стручне едукаци
је за спровођење терапије. У
овој штали је планиран про
стор за још три коња за шко
лу јахања. Ти коњи ће такође
бити припремљени за рад са
децом, али се неће користи
ти за терапије – каже Драган
Косановић, шеф Одељења за
локални економски развој.
У оквиру пројекта чија је
укупна вредност 1,4 милиона
евра, румској општини је одо
брено скоро 396.000 евра, док
је учешће локалне самоупра
ве око 60.000 евра.
С. Џ.
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ОПШТИНА ИРИГ

23. MAJ 2018.

ИРИГ

Ирижани
у Тузли
Т
уристичка организација Ирига је
прошле године успоставила
сарадњу са Туристичком заједни
цом кантона Тузла. Тим поводом деле
гација Ирига боравила је 11. маја у
Тузли где су разговарали са представ
ницима овог града, али и учествовали
на манифестацији „Прољетни сајам
обрта и туризма – Тузла 2018“.
Ову манифестацију су организовали
Туристичка заједница Града Тузла у
сарадњи са Удружењем обртника из
Тузле и Туристичком организацијом
иришке општине.
Манифестација је била прилика да
се представе туристички потенцијали
иришке општине. Пролазници су могли
пробати разна слана и слатка јела, као
и вина, а Ирижани су све употпунили и
звуцима тамбуре.
О туристичким потенцијалима је
говорио Драган Драгичевић, директор

Врднички тамбураши у Тузли

Турис тичк е орган из ац ије ириш ке
општине, а презентацији су присуство
вали Стеван Казимировић, председник
Општине Ириг и посланик Скупштине
АП Војводине Тихомир Стојаковић.
Драган Драгичевић је истакао да се
већ ради на једном прекограничном
пројекту Босна – Србија и ту већ има
неких резултата.
– Сарадњу смо прво успоставили са
Туристичком заједницом Кантона, а
сада и Тузле. Ириг је једна мала општи
на, која има доста територије на плани

Један од иришких штандова

ни Фрушка гора. Имамо Бању Врдник,
једну од бољих бања у Србији која је
сада у експанзији. Прошле године смо
имали преко 120.000 ноћења. Ту се
налази један од бољих хотела у Србији
„Премиер Аква“ – рекао је Драгичевић.
Стеван Казимировић, председник
иришке општине каже да су са њима
били и активи жена из Нерадина, Врд
ника, Ривице и Јаска, неколико винари
ја, „Перков салаш“, као и тамбураши из
Врдника.
– Имали смо и пријем код министра
туризма Тузланског кантона и догово
рили даљу сарадњу, јер расположење
за то постоји са обе стране. Задовољан
сам посетом Тузли, која није ни далеко
од наше општине. Тузлански кантон
има око 450.000 становника, највећи у
БИХ, тако да би било добро када би
њих заинтересовали за наше туристич
ке потенцијале и имали више туриста
из те регије – рекао је Стеван Казими
ровић.
Един Јахић, директор Туристичке
заједнице је указао да је главни циљ
ових посета и сарадње да се споје ове
две туристичке регије, па је зато наја
вљено и представљање Тузлака у Ири
гу.
С. Џ.

РЕГИОН
 АЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРЕМ

Јапански стандарди у Србији

У

току је јавни позив – траје до 1.
јуна - за спровођење стандарди
зоване услуге менторинг у теку
ћој години и то по јапанским методама
и стандардима.
Овај позив се упућује у складу са
програмом Министарства привреде
који се реализује преко акредитова
них регионалних развојних агенција
(АРРА).
Услуга менторинга је намењена
микро, малим и средњим привредним
друштвима и предузетницима, као и
задругама, а у циљу пружања подршке
несметаном развоју и смањења броја
неуспешних привредних субјеката и

задруга, кроз пружање свеобухватне и
благовремене подршке корисницима.
Процес менторинга одвија се по
методологији РАС која је развијена у
сарадњи са Јапанском агенцијом за
међународну сарадњу (ЈИЦА). Мето
дологија одређује кораке у процесу
у оквиру којег стручно лице- ментор
спроводи одређени број сати директно
- од 25 до 50 по кориснику- у простори
јама корисника а не мање од 75 одсто
од укупног броја предвиђених сати.
Власник или овлашћени представ
ник и ментор заједно проучавају акту
елно пословање, разлоге тренутних
проблема или сметње за даљи развој,

најважније потенцијале за раст, те на
основу констатованог стања ментор и
корисник менторинг услуге припремају
план или пројекат развоја.
Заинтересовани кандидати подносе
пријаве у три категорије новоос новани привредни субјек
ти - не старији од три године од дана
објављивања овог позива, постојећи
привредни субјекти - регистровани пре
априла 2015. године и задруге.
Пријаве и информације поменути
субјекти, ако су из Сремског округа,
могу добити у Регионалној развојној
агенцији Срем чије је седиште у Руми.

С. Џ.

Пројекат „ИРИГ ПРЕСТОНИЦА ФРУШКЕ ГОРЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ДРУШТВО

23. MAJ 2018.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ЕКОНОМСКА ШКОЛА „9. МАЈ“

Безбедност деце у саобраћају
П
рошлог уторка, 15. маја,
припадници
Полициј
ске управе у Сремској
Митровици у сарадњи са шко
лама наставили су са органи
зовањем и одржавањем три
бина у митровачким средњим
школама у оквиру пројекта
„Основи безбедности деце“.
Овог пута трибина је одржана
у Економској школи „9. мај“ а
на њој су присуствовали сви
ученици завршних разреда.
Портпарол Полицијске управе
Жељка Аврић је истакла да се
трибине у Сремској Митрови
ци организују у свим средњим
школама на подручју Срема и
да је циљ безбедност матура
ната на предстојећим просла
вама.
– Кроз трибине и разговор
са младима наши полицијски
службеници подсећају мату
ранте на штетност конзуми
рања алкохола и опојних дро
га, указују на последице које
млади могу имати учество
вањем и изазивањем туча, а
посебан акценат се ставља
на учествовање младих воза
ча у саобраћају и поштовање
саобраћајних прописа. Битно
је напоменути да ће у време
завршетка школске године и
у време одржавања матур
ских прослава бити појачана
контрола јавног реда, мира

Жељка Аврић

и безбедности саобраћаја у
близини школа, на улицама,
трговима и у близини угости
тељских објеката где ћа сла
вља бити одржана. У интересу
свих нас као и матураната је
да ове вечери протекну весе
ло али безбедно и да свима
остану у најлепшем сећању –
рекла је Жељка Аврић
Директор економске школе
Новица Новаковић је истакао
да је овај пројекат јако важан
за 195 матураната ове шко
ле, јер током тих дана вла
да еуфорија код свих ђака те
с обзиром на то вреди да се
упознају са проблемима који

Илија Недић

Новица Новаковић

могу настати употребом алко
хола и дрога у таквим ситуа
цијама. Он је истакао да се
овакве превентивне акције
спроводе сваке године и да
нису имали никакве непред
виђене ситуац
 ије управо из
тог разлога.
Начелник Градске управе
за образовање, културу, спорт
и омладину Илија Недић се
захвалио Министарству поли
ције које са Министарством
образовања већ другу годину
спроводи овај пројекат али и
Полицијској управи Сремске
Митровице која учествује у
реализацији. Он је честитао

свим матурантима предстоје
ћу матуру и пожелео успешно
даље школовање.
Како се могло чути при
падници Полицијске управе
Сремске Митровице су завр
шили реализацију превентив
ног пројекта „Основи безбед
ности деце“ у свим основним
школама на подручју Срема.
У 48 школа на подручју Срема
одржано је 2.500 предавања
на тему безбедности. Крајем
маја у оквиру овог пројекта
биће организована и завршна
свечаност,
традиционални
осми Литерарно ликовни кон
курс.
А. Димић

ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Акција бесплатних прегледа
У
недељу 20. маја у митровачкој бол
ници успешно спроведена још јед
на акција Министарства здравља
– бесплатни превентивни прегледи, орга
низовани у циљу ране дијагностике и
промоције превенције као најефикасни
јег начина бриге о сопственом здрављу.

Организовани су мерење нивоа холе
стерола и триглицерида у крви у Служби
за лабораторијску дијагностику и ЕКГ и
мерење крвног притиска у Интернистич
кој амбуланти.
– Ово је осма акција по реду у митро
вачкој болници и све досадашње успе

Тим у служби за лабораторијску дијагностику

шно су реализоване и дале одличне
резултате, јер грађани имају могућност,
да и без здравственог осигурања про
вере своје здравље. До сада је у нашој
установи прегледано близу 2000 грађа
на, од тог броја један пацијент је хоспита
лизован, док је њих 85 упућено на даљу
дијагностику и специјалистичке прегле
де, рекао је в. д. заменика директора
прим. др Драган Малобабић, и том при
ликом захвалио медијима који прате ове
акције, јер својим радом свакако допри
носе популаризацији акција које доносе
добробит за све наше грађане.
У овонедељној акцији радила су два
тима, са три лекара, два биохемичара,
пет медицинских сестара и шест лабо
рантских техничара.
Укупно је прегледано 45 пацијената у
Интернистичкој амбуланти и урађено 40
анализа крви (триглицериди и холесте
рол) у болничкој лабораторији. Након
интернистичких прегледа (ЕКГ и мерења
крвног притиска) за 13 грађана издати су
упути за даље дијагностичке процедуре.
Б. С.
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У току припреме за
партиципативно буџетирање
С обзиром на то
да највећи део
новца стиже
у буџет кроз
наплату пореза,
наша је обавеза
да њиме
располажемо у
најбољем
интересу
заједнице и да
грађанима
представимо
тачне и
разумљиве
податке, каже
Ђорђе Радиновић
Председник општине Стара Пазова Ђорђе Радиновић

Г

рађани јединог сремског града
Сремска Митровица и општине
Рума већ увелико имају прилику
да сами изаберу у шта ће се током
године улагати њихов новац. Остале
сремске општине припремају се за
увођење партиципативног буџетира
ња. То практично значи да су грађа
ни Сремске Митровице и Руме имали
прилику да одлучују на шта ће се тро
шити њихов новац и тиме директно
учествовали у креирању буџета гра
да, односно општине.
Општина Стара Пазова ове године
издала је први Грађански водич тру
дећи се да грађанима на приступачан
и разумљив начин представи планове
локалне самоуправе, односно одгово
ри на питања: како настаје буџет, како
се пуни општинска каса и на шта се
троши новац свих грађана.
Председник општине Стара Пазо
ва Ђорђе Радиновић истакао је да је
основна сврха овог документа да гра
ђанима пруже најважније информаци
је о планираном буџету за ову годину,
као и о околностима и одлукама који
ма се општинско руководство водило
приликом његовог састављања.
– С обзиром на то да највећи део
новца стиже у буџет кроз напла

ту пореза, наша је обавеза да њиме
располажемо у најбољем интересу
заједнице и да грађанима представи
мо тачне и разумљиве податке. Нада
мо се да је овај документ, први пут
направљен у Општини Стара Пазова
објаснио кључна питања и тако учи
нио буџет приступачнијим и разумљи
вијим. Ова публикација настала је у
оквиру иницијативе за веће укључи
вање у буџетске консултације и ја се
надам да ће и у наредним годинама
грађани бити спремни да се одазову
позиву да заједно планирамо развој
наше општине – очекивања су Ради
новића.
Без обзира што Стара Пазова до
сада није примењивала процес пар
тиципативног буџетирања, општинско
руководство је имало слуха за потре
бе грађана, па је тако за ову годину
дефинисано 17 приоритетних програ
ма. Највећи део средстава намењен
је за организацију саобраћаја и путну
инфраструктуру, становање и пред
школско образовање.
Радиновић објашњава да је буџет
старопазовачке општине програмски:
– Новац је намењен за програме
који доприносе испуњавању страте
шких циљева развоја наше општи

не. Укупни расходи и издаци буџета
општине распоређују се, поред три
поменута програма, и на комуналне
делатности, локални економски раз
вој, развој туризма, пољопривреду
и рурални развој, заштиту животне
средине, основно и средње образо
вање, социјалну и дечији и здравстве
ну заштиту, развој културе и инфор
мисања, као и спорта и омладине,
општинске услуге и политички систем
локалне самоуправе и енегетску ефи
касност.
Укупни планирани приходи и при
мања општине Стара Пазова за 2018.
годину износе 3.227.148.000 динара,
од чега приходи и примања из буџета
општине износе 2.699.946.000 дина
ра, а приходи из других извора финан
сирања износе 527.202.000 динара.
Процес партиципативног буџетира
ња у Старој Пазови биће примењен
ове године, те ће чланови локалне
заједнице посредством месних зајед
ница одлучивати како ће се потро
шити део новца из локалног буџета
у наредној години, те на овај начин
јаче сарађивати с локалном влашћу у
доношењу одлука које утичу на њихо
ве животе.
С. Станковић
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СТАРА ПАЗОВА

АКЦИЈА

Ухапшен због
сече тисе

Прикупљање
амбалаже

Припадници Министарства унутрашњих
послова у Старој Пазови расветлили су
кривично дело уништење, оштећење,
изношење у иностранство и уношење у
Србију заштићеног природног добра и про
нашли четрдесетједногодишњег мушкарца
који се терети за ово кривично дело. Сум
ња се да је крајем априла, у вечерњим
часовима, моторном тестером посек ао
европску тису стару око 70 година која се
налазила у центру Старе Пазове, под
заштитом Завода за заштиту споменика
природе. Против осумњиченог биће под
нета кривична пријава надлежном тужила
штву. За ово дело према Кривичном зако
нику Републике Србије запрећена је казна
затвора у трајању од шест месеци до пет
година. Ускоро очекујемо више информа
ција о овом случају који је узнемирио јав
С. С.
ност у Старој Пазови.

120 матураната
плесало на Тргу
Око 120 матураната из две од укупно три
средње школе у Старој Пазови 18. маја је
на Тргу Др Зоран Ђинђић извело матурант
ски плес у оквиру манифестације која се у
Србији одржава од 2005. године. У питању
су ученици Гимназије „Бранко Радичевић“ и
ЕТШ „Вук Караџић“ који су тачно у подне
извели плес уз музику Јохана Штрауса
Слепи миш. Организатор је Канцеларија за
младе општине Стара Пазова уз подршку
Општине и старопазовачког Центра за кул
туру.
С. С.

Акција сакупљања амбалажног отпада
од средстава за заштиту биља бића спро
ведена током ове недеље у шест насеља
старопазовачк е општине. Позивају се
пољопривредни произвођачи да припреме
амбалажу за предају, да је троструко испе
ру и донесу на сабирно место које је одре
дила њихова месна заједница. Преузима
ње амбалажног отпада на територије
општине вршиће се у четвртак 24. маја по
следећем распореду: у центру Сурдука од
8 до 9 часова, у центру Белегиша од 9,15
до 10,15, у центру код месне заједнице у
Старим Бановцима од 10,30 до 11,30, у
Црвеном крсту у Војки од 12 до 13,30, на
сточној пијаци од 14 до 16 и на паркингу код
пијаце у Голубинцима од 16,30 до 17,30
часова. Пољопривредници из Нове Пазове,
Нових Бановаца и Крњешеваца свој амба
лажни отпад могу предати на најближем
сабирном месту, а по предаји добиће потвр
ду овлашћеног лица. 
С. С.
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ни се здраво“. Здравствени радници Сто
матолошке службе Дома здравља обишли
су током недеље све малишане предшкол
ског узраста у општини како би их едукава
ли о оралном здрављу.

С. С.

МАЈСКЕ ИГРЕ

Награђена
Андреа Туран

КПЗ СРБИЈЕ

Златна значка
Мартину Пребуђилу
Писац и новинар Мартин Пребуђила из
Старе Пазове један је од 53 појединца који
је у Народном позоришту на сцени „Раша
Плаовић“ у Београду протекле недеље
одликован Златном значком Културне про
светне заједнице Србије која се додељује
заслужним уметницима и културним после
ницима.
З. К.

ДОМ ЗДРАВЉА

Недеља здравља
уста и зуба

На 61. Фестивалу дечјих позоришта Вој
водине „Мајске игре“ које су одржане у
Темерину, представа Основне школе и
СКУД-а „Херој Јанко Чмелик“ из Старе
Пазове „Пометња у књизи“ добила је
награду за сценски говор. Андреи Туран је
припала награда за успешно глумачко
остварење. У конкуренцији је било 13 оста
варања, а најбоља међу њима била је
представа „Пепељуга“ из Црвенке.

З. К.

ЦРВЕНИ КРСТ

Зависност
од интернета

Прскање комараца
Нови третман сузбијања ларви комараца
на територији општине Стара Пазова оба
вљен је 19. маја. Препарат којим се са
земље извршио последњи третман није
опасан за пчеле, а локалитети површине 35
хектара на којима се спровео су канали,
језера и баре у Старој и Новој Пазови, Војки
и Крњешевцима. Третман је извршило
новосадско предузеће овлашћено за извр
шење услуге сузбијање комараца на тери
торији Војводине у сарадњи са Покрајин
ским секретаријатом за урбанизам, гради
тељство и заштиту животне средине. Под
сећамо од половине априла до сада је
извршено четири третмана сузбијања лар
ви комараца на територији општине. С. С.

Недеље здравља уста и зуба обележена
је и у старопазовачкој општини од 14. до 21.
маја, а у активностима је учествовало око
900 предшколаца са територије општине.
Акцију су реализовале обе предшколске
установе у општини у сарадњи са старопа
зовачким Домом здравља који су читаву
седмицу искористили да обиђу све пред
школце, одрже едукативна предавања и
поделе им јабуке. Старопазовачки малиша
ни су тим поводом у сарадњи с родитељи
ма и васпитачима израдили костиме од
рециклираних материјала на тему „Осмех

Током протекле недеље завршена је обу
ка за сарадничке тимове из основних и
средњих школа под називом „Зависност од
интернета“ коју спроводе стручни радници
старопазовачког Центра за социјални рад.
Обука се реализује у оквиру пројекта „Ода
бери мудро – одмери паметно“ који реали
зује Црвени крст Стара Пазова у сарадњи
са основним и средњим школама, пред
школском установом, Домом здравља, Кан
целаријом за младе и Центром за социјал
ни рад.

С. С.

Пројекат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.
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ФАРМИНА ОТВОРИЛА НОВО ПОСТРОЈЕЊЕ У ИНЂИЈИ

Инвестиција од 10 милиона евра

Фармина, компанија спе
цијализована за исхрану
паса и мачака, отворила је
у недељу, 13. маја, нову
фабрику за производњу
хране у конзерви за кућ
не љубимце у Инђији. У
питању је инвестиција чија
се вредност процењује на
10 милион
 а евра. Нова
фабрика налази се у бли
зини постојећег построје
ња и укључује проширење
постројења компаније за
производњу суве хране и
изградњу новог погона за
производњу хране за кућне
љубимце у конзерви.
– Овом инвестицијом
Фармина улази у нови сег
мент хране за кућне љубим
це који у многим земља
ма чини више од 50 одсто
тржишног удела. Целокупна
производња развијена је на
укупној површини од око
50.000 квадратних метара

Фабрика Фармина у Инђији

и представља интегрисан
систем производње конзер
виране и суве хране – наво
ди се у саопштењу компа
није.
Подсетимо да компани

ја Фармина из постројења
у Инђији дистрибуира сво
је производе у више од 60
земаља и има седам про
изводних линија у свом
асортиману. Фармина Пет

Фоодс, део Фармина Групе,
основана је 2006. године у
Србији и почела је произ
водњу суве хране за кућне
љубимце 2010. године.
М.Ђ.

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ИНЂИЈА

Обележен 56. рођендан школе

О

сновна школа „Јован Поповић“ у
Инђији обележила је 56. рођен
дан приредбом која је организо
вана у уторак, 15. маја, у Културном
центру Инђија. Ђаци су и ове године
учествовали у програму којем је прису
ствовала бројна публика.
Директорица школе Милица Петро
вић честитала је свим колегама и ђаци
ма овај свечани дан, подсећајући на
важан пројекат у којем њихова школа
учествује.
– Наша школа је ове школске године

56. година ОШ „Јован Поповић“

ушла у пројекат „Предузетне школе“ у
области израде туристичког водича.
Водич кроз места која нуди наша општи
на биће доступан на линку школског
сајта после данашње промоције пово
дом Дана школе – истакла је Петровић
и додала да су у склопу пројекта учени
ци посетили и фотографисали најзани
мљивије туристичке дестинације које
ће сликом и речју представити на интер
активној мапи, а који ће показати која су
то места која деца сматрају посебним,
занимљивим и лепим.

Пројектом „Предузетне школе“ руко
воде наставница географије Мирјана
Поповић, физике Милица Клисура,
наставница биологије Горица Гледовић,
а за превођење на енглески и немачки
језик су задужене Јелена Суботић и
Сенка Свилар. У пројекту учествује и
библиотекар Александар Мијалковић.
– Ми смо хтели да данас, у склопу
обележавања дана школе, предста
вимо шта смо до сада урадили у
склопу пројекта „Предузетне школе“ у
којем учествујемо као школа. Ми смо
урадили туристички водич наше
општине и ученици су од идеје до
финалног производа све сами уради
ли, и тако стекли неке вештине које
поседују прави предузетници – рекла
је Горица Гледовић, наставница био
логије и додала:
– У оквиру овог пројекта израђена
је и дигитална туристичка мапа која
је доступна на сајту наше школе где
ће моћи да се прати њено константно
унапређивање кроз даљи рад наше
деце.
Захваљујући овом пројекту, школа
„Јован Поповић“ купила је један лап
топ, а недавном донацијом компаније
„Хенкел“ школа је опремљенија за
још три лаптопа и два пројектора. У
пројекат је укључено 27 ученика, али
повезивањем дана школе и конкурса
са њиме тај број је много већи.
М.Ђ.
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Општина помаже пчеларима

Све је више кошница

Председник се састао са представницима Удружења пчелара „Рој“

В

ладимир Гак, председник Општи
не Инђија састао се у четвртак, 16.
маја са представницима Удружења
пчелара „Рој“ како би им, пре свега, уру
чио помоћ у виду препарата за сузбија
ње варое. Током састанка било је речи
и о тренутној ситуацији у пчеларству а
Гак је поручио да ће ово као и сва друга
удружења са територије општине Инђија
и даље имати подршку локалне самоу
праве.
– Познато је да је буџет општине Инђи
ја за пољопривреду један од већих на
нивоу АП Војводине и усмерен је на подр
шку свим пољопривредницима. Наше
удружење пчелара дуго година честито
ради свој посао, а у прилог томе сведоче
бројне награде. Такође и манифестаци
ја „Дани меда“, коју пчелари организују
више од десет година на шеталишту у
Инђији, показује висок ниво њиховог тру
да и рада – рекао је Гак и додао:
– Ми ћемо и у наредном периоду
настојати да им пружимо огромну подр
шку, како кроз конкурсе тако и кроз помоћ
за припрему документације.
Да је сарадња између пчеларског
удружења и локалне самоуправе из
године у годину све боља, потврдио је и
председник Удружења пчелара „Рој“ Дра
ган Вученовић који се захвалио локалној

самоуправи и председнику општине на
подршци у претходне две године.
– Помоћ стиже у правом тренутку. Ми
ћемо сада те препарате поделити нашим
пчеларима и на тај начин обезбеди
ти добру пашу на пчелињацима – каже
Вученовић и истиче да је ово само једна
у низу акција коју је организовала локал
на самоуправа.
– Приметан је огроман напредак, јер
је наша локална заједница препознала
значај пчеларства. У последње две годи
не са око хиљаду и по регистрованих
кошница сада смо дошли на број од 4,5
хиљада, захваљујући прошлогодишњем
конкурсу и средствима општине када је
био обезбеђен повраћај средстава за
инвестиције у пчеларство. Тада је вели
ки број пчелара конкурисао и омогућен
је повраћај средстава каже председник
удружења. Наше је да и даље радимо
савесно и квалитетно и да наши сугра
ђани добију квалитетне пчелиње произ
воде – каже председник Удружења пче
лара „Рој“ и додаје да тренутно имају 88
регистрованих чланова, што је у односу
на 2016. годину знатно више, када их је
било 54. Такође, како истиче, могу да се
похвале да имају 10 жена, чланица удру
жења, које су носиоци пољопривредног
газдинства.
М.Ђ.

ИНЂИЈА: СИСТЕМ 48

Чишћење дивљих депонија

Н

а последњем састанку Система 48
у Инђији одржаном у петак, 18. маја
нашао се двонедељни извештај
Јавног комуналног предузећа „Комуна
лац“. Представници тог предузећа иста
кли су да су њихови радници ангажовани
на чишћењу дивљих депонија и да се тај
посао обавља у складу са временским
приликама. Према речима директора
„Комуналца“ Душана Лемаића до сада
су очишћене депоније у викенд насељу
Бресквик у Крчедину, Стрелиште у Мара
дику и велика депонија у Новим Карлов
цима.
– У Новим Карловцима смо очистили
депонију која је била великих размера и
сада разматрамо на који начин да спре

чимо даљи улазак несавесних поједина
ца који одлажу смеће на овој локацији.
На улаз у некадашњу дивљу депонију
насута је већа количина земље како би се
спречило даље уношење смећа. Постоји
могућност да, налик на Нови Сланкамен
и у Новим Карловцима посадимо дрвеће
на месту где је очишћено смеће како би
спречили даље непрописно одлагање,
али видећемо прво како ће се ова наша
идеја показати у Сланкамену. Сланка
менци су сада задовољни што смо сани
рали депонију јер се налазила у близи
ни кућа и сеоског игралишта. Видећемо
како ће то заживети па ћемо пренети
тај модел и у Карловце, рекао је Душан
Лемјић, директор ЈКП „Комуналац“.М. Ђ.
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Други „Про поет“
књижевни фестивал
Међународни књижевни фестивал „Про
поет Инђија 2018.“ биће организован дру
гу годину за редом од 1. до 5. јуна у том
сремском граду. Очекује се учешће вели
ког броја књижевника из земље и ино
странства. На фестивалу, који ће и ове
године бити одржан на неколико различи
тих локација,
окупиће се велики број
домаћих, али и књижевника из иностран
ства као и српских писаца који живе и
стварају по целом свету.
За први дан фестивала предвиђено је
свечано отварање на којем ће говорити
Милован Витезовић, добитник награде
„Гран при Про поет“ за ову годину. За 2.
јун најављена је конференција под нази
вом „Велики господин Дунав”, а у вечер
њим часовима књижевно вече у Библио
теци. И трећи дан фестивала је резерви
сан за књижевно вече, у Културном цен
тру, док ће последњег дана писци за децу
боравити у неколико инђијских основних
школа.
- С обзиром на то да је ово друга година
како се организује књижевни фестивал у
Инђији, можемо да кажемо да је програм
ове године још бољи јер имамо најавље
на учешћа великог броја књижевника из
земље и региона- истакла је Ружица
Јовановић, директорица Културног цен
тра у Инђији.
Организатори Међународног фестива
ла „Про поет Инђија 2018.” су Културни
центар, Народна Библиотека и Удружење
„Мој Срем” под покровитељством општи
не Инђија.

У СУСРЕТ ГРАДСКОЈ СЛАВИ

Сајам вина и богат
музички програм
Викенд пред нама биће препун разли
читих манифестација а све поводом обе
лежавања градске славе, Духова, у Инђи
ји, 27. маја. Градској слави претходиће
први Сајам фрушкогорских вина на пла
тоу испред Куће Војновића. Сајам почиње
тачно у подне у суботу, 26. маја и траја
ће до 20 часова. Уз дегустацију вина, све
посетиоце очекује и концерт тамбурашког
оркестра који почиње у 13 часова, а затим
од 14 часова и свечано отварање Сајма уз
доделу признања најбољима. Посетиоци
ће моћи да присуствују и винској радиони
ци са темом „Правилна дегустација вина“.
Градска слава, Духови, ове године обе
лежава се у недељу, 27. маја, а Српска
Православна Парохија Инђијска, као и
сваке године и ове, од 17 часова органи
зује полазак духовске литије улицама
Инђије од храма Ваведења Пресвете
Богородице. Туристичка организација уз
покровитељство Општине Инђија органи
зује Етно фестивал са почетком у 16
часова. Од 20 часова на платоу испред
Поште, у улици Војводе Степе, наступају
етно састав „Шара“ и вокални солиста
Драгица Радосављевић Цакана, док је за
21 час заказан концерт групе „Гарави
сокак“. За организацију музичког дела
програма побринуо се Културни центар
Инђија.
М.Ђ.
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ПРОМО ТУРА У сТАРОМ сЛАНКАМЕНУ

село богато историјом
и природним лепотама
Т

уристичка организација општине
Инђија уз подршку Министарства
трговине, туризма и телекомуника
ција у четвртак, 16. маја организовала је
промо туру у Старом Сланкамену. Пред
ставници медија, најпре су имали при
лику да погледају све природне лепоте
овог инђијског села али и да чују зани
мљиве историјске податке током једно
сатне вожње бродићем са Дунава. Ста
ри Сланкамен је најстарије насеље
инђијске општине и многобројни култур
ноисторијски споменици сведоче о бур
ној прошлости, као и стратешком знача
ју овог насеља, које је вековима пред
стављао границу различитих империја.
Како историја, тако и природа, пода
риле су Старом Сланкамену бројне
туристичке вредности које привлаче
посетиоце да га истраже и доживе. Удру
жење наутичара „Марина“ у сарадњи са
инђијском Туристичком организацијом
током пролећа и лета организује вожње
бродићем, па је тако њихов председник
Душко Егленџија и овог пута био дома
ћин новинарским екипама са жељом да
их упозна бар са једним делом богате
историје овог насеља.
– На уласку у Стари Сланкамен, када
се спуштате серпентинама, пажњу ће
вам привући остаци римског утврђења
Акуминкум. На археолошком локалитету
Градина пронађени су остаци који гово
ре да је ово место коришћено од праи
сторијске епохе до касног средњег века
– почео је Егленџија причу о Старом
Сланкамену:
– На брду изнад села налазе се импре
сивни остаци тврђаве коју су изградили
Келти из племена Скордиска, а затим је
доградили Римљани који су месту дали
име Акуминкум, па вековима касније
преузели Турци као стратешко место на
Дунаву. На темељима римског Акумин

кума у средњем веку изграђена је тврђа
ва. Као утврђење историјски извори је
помињу још 1072. године као „Каструм
Зеленкамен“. Почетком 15. века била је
у поседу српских деспота из породице
Бранковић, док је Турци заузимају 1521.
године – рекао је Душан Егленџија
Домаћин промо туре подсетио је да
брдо изнад Сланкамена представља
јединствен геолошки локалитет у Евро
пи стар 800 хиљада година и изузетно
природно добро које чува тајну леденог
доба. Научници су дали своје оцене и
судове на основу дугогодишњих истра
живања, а то је да је локалитет лесних
седимената код Старог Сланкамена
јединствен у Европи и један од три у све
ту. Слични постоје још у Централној Ази
ји и Кини.
Током промо туре представници Удру
жења наутичара говорили су и о добро
познатој легенди о Атили Хунском која
каже да је на месту где се Тиса улива у
Дунав, у близини Старог Сланкамена,
сахрањен овај римски владар са богат
ством које је стекао за живота.
– Људи из целог света су долазили у
Стари Сланкамен са жељом да уз
модерну технологију пронађу благо које
је закопано заједно са телом Атиле Хун
ског, међутим то никоме није пошло за
руком. Ја у шали волим да кажем, када
би наша држава дошла до тог богатства
сви проблеми би били решени – наша
лио се домаћин промо туре, Душан
Егленџија.
Како је истакла Маја Бошњак, дирек
торица Туристичке организације општи
не Инђија промо тура у Старом Сланка
мену организована је у сусрет великом
јубилеју, 550 година постојања цркве
Светог Николе у овом сремском селу и
тим поводом постављена је и занимљи
ва изложба на Кеју која носи назив „Ста

ри Сланкамен кроз векове“.
– Изложбом желимо да свим посетио
цима приближимо ово насеље кроз
занимљиву причу о догађајима и о зна
чају овог места у прошлости. Такође,
имамо у наредних пар дана још неколи
ко догађаја, планиране су и пешачке
туре по Старом Сланкамену, „Златни
котлић“, књижевне вечери... богата
дешавања која смо искористили као
повод да промовишемо ово, за нас,
туристички битно место – истакла је
Бошњак.
Након вожње бродићем, следеће
одредиште у склопу промо туре у Ста
ром Сланкамену била је винарија „Аку
минкум“. Направљена је у најнеобични
јем амбијенту некадашњег турског купа
тила, односно хамама старог 500 годи
на. Сам објекат у којем се налази вина
рија породице Спасић има дугу историју
и необичну причу. Ради се о једном од
два сачувана турска купатила северно
од Саве и Дунава. Једно се налази у
Бачу, а друго управо у Старом Сланка
мену. У близини саме винарије налази
се и објекат који је такође специфичан,
јер је реч о некадашњој жупној згради,
која се већ неколико година уназад
налази у власништву породице Спасић.
Крајње одредиште учесника промо
туре у Старом Сланкамену била је црква
Светог Николе која је, ове недеље, про
славила 550 година постојања. У питању
је духовни објекат за који се према пре
давањима верује да је 1468. године
саградио Вук Гргуревић, у народу позна
тији као Змај Огњени Вук, син Гргура
Бранковића, унук деспота Ђурђа Бран
ковића. Црква је саграђена у стилу
моравске архитектонске школе, као три
конхална грађевина са кубетом над цен
тралним делом који је касније уклоњен.
М. ђ.
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Отворена експозитура
Поштанске штедионице

Председник Општине Владимир Гак на отварању експозитуре у Инђији

П

осле отварања шалтера Банке
Поштанске штедионице у Бешки
у августу 2016. године, на ред
је дошло и отварање експозитуре у
Инђији. У самом центру града, у Ново
садској улици број 1, у петак, 18. маја
отворена је експозитура чије ће услуге
бити доступне становницима те срем
ске општине.
Свечаном отварању присуствовали
су председник Општине Инђија Влади
мир Гак, као и представници Поштан
ске штедионице Десимир Блашковић
и Бојан Кекић. Председник Општине
Инђија је пре званичног пресецања
врпце истакао да је отварање експози
туре у том сремском граду од великог
значаја за становнике али и привредне
субјекте.

Бане Крстић извео песму
о Поштанској штедионици

– Као што сам више пута наглаша
вао ми се увек радујемо када неко од
домаћих инвеститора долази у нашу
општину и исто тако нам је данас,
за нијансу драже, што је Поштанска
штедионица отворила експозитуру у
Инђији, а не нека инострана банка,
истакао је Гак и додао да је експан
зија Поштанске штедионице у нашој
земљи на снази пре свега због људи
који успешно воде ову банку.
Представници Поштанске штедио
нице истакли су да је отварањем екс
позитуре у Инђији реализована само
једна у низу предвиђених активности
које се тичу ширења њихове мреже
у целој Србији и да већ сада имају
преко четири хиљаде корисника у тој
сремској општини.
– За Инђију кажу да је синоним за
исплатива улагања. Банка Поштан
ска штедионица је то препознала
и од данас је званично присутна у
четири насељена места, и то у Инђи
ји и Бешки, у Новом Сланкамену и
Крчедину са два инсталирана бан
комата. Морам да се захвалим на
великој подршци и помоћи председ
нику Општине Владимиру Гаку. Банка
Поштанска штедионица води рачуна
о својој регионалној распрострањено
сти и када погледамо Сремски округ,
овог тренутка нисмо присутни само у
општини Ириг али за неколико дана
биће инсталиран наш банкомат у хоте
лу „Термал“ у Врднику, рекао је Деси
мир Блашковић, директор филијале у
Новом Саду.
На отварању експозитуре у Инђији
Бане Крстић из „Гаравог сокака“ пре
мијерно је извео песму о Поштанској
штедионици.
М. ђ.
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Дан породице

Поводом Светског дана породице инђиј
ски Актив пензионерки у сарадњи са
Општином Инђија, Предшколском устано
вом „Бошко Буха“, КУДом „Соко“ и свим
основним школама, организовао је при
годну свечаност у понедељак, 14. маја.
Сала Културног центра била је попуњена
до последњег места, а како су истакли
организатори, циљ је био да се укаже на
важност породице као основне ћелије сва
ког друштва. Светски дан породице устано
вљен је на седници Генералне Скупштине
Уједињених нација 1993. године са циљем
афирмације породице и породичних вред
ности и подизања свести о проблемима и
питањима породице.
На приредби која је уприличена у Кул
турном центру учешће су узели и чланови
Удружења за децу са сметњама у развоју
„Мој свет“.

ЦЕНТАР ЗА сОЦИјАЛНИ РАД

Комби за децу са
сметњама у развоју

Центру за социјални рад „Дунав“ у Инђи
ји у среду, 15. маја свечано су уручени кљу
чеви комби возила које ће користити 15оро
деце са сметњама у развоју и њихови лич
ни пратиоци. На тај начин омогућени су им
далеко бољи услови за путовање до школ
ских установа, јер је општина у сарадњи са
Центром у оквиру европског пројекта „Лич
ни пратилац деце с потешкоћама у развоју“
обезбедила поменуто возило.
Пројекат је истог дана представљен у
Скупштинској сали општине Инђија роди
тељима, деци са посебним потребама и
представницима локалне самоуправе и
јавних предузећа. Како каже директори
ца Центра за социјални рад Жељка Годић
Аврамовић, петнаесторо деце с потешко
ћама у развоју, до школа „Антон Скала“ у
Старој Пазови, „Милан Петровић“ у Новом
Саду и матичних школа у Инђији, прати
15 лиценцираних личних пратилаца, а за
њихов превоз до сада је коришћен стари
комби ове установе.
– Новим превозом олакшаће се превоз
деце до школе али и побољшати њихова
безбедност – рекла је Годић Аврамовић.
М. ђ.
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САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

У понуди 300 радних места

Бранислав Недимовић на Сајму запошљавања

У

Пословно спортском центру
„Пинки“ у Сремској Митровици, у
петак 18. маја, Национална слу
жба за запошљавање организовала је
Сајам запошљавања. На сајму је уче
ствовало 28 послодаваца који су иска
зали потребу за запошљавањем око
300 радника.
Сајму је присуствовао и министар
пољопривреде Бранислав Недимовић,
који је том приликом изјавио да се ове
године посебан акценат у области за
пошљавања даје најављеном закону
који регулише евиденцију сезонских
радника у пољопривреди.
– Мало људи зна да је иницијатива
за доношење закона о сезонским рад
ницима у пољопривреди потекла из
Сремске Митровице на састанку људи
из Срема који се баве воћарством. Ова

Матурски
кадрил
На централном градском тргу у
Сремској Митровици, у петак 18. маја
одржан је, сада већ традиционални,
Плес матураната. Том приликом, на
тргу се окупило више стотина Митров
чана који су имали прилику да уживају
у кадрилу који је одиг рало око 400
матураната митровачких средњих шко
ла.
Сви учесници програма као поклон
су добили мајице, пиштаљке и кишо
бране, а сам крај манифестације завр
шен је весело уз ужичко коло.  Н. М.

иницијатива је прво стидљиво ушла у
јавност, а данас имамо написан закон
који треба да се нађе пред Владом Ре
публике Србије врло брзо, а потом и да
буде усвојен у Народној Скупштини –
изјавио је Недимовић и додао да овај
закон подразумева модеран систем
електронске евиденције сезонских
радника, који ће на тај начин имати
пензијско, инвалидско и здравствено
осигурање.
Зоран Мартиновић, директор Наци
оналне службе за запошљавање изја
вио је да понуда радних места у Србији
из године у годину расте.
– Сајмови запошљавања широм Ср
бије привлаче све већу пажњу и не
запослених лица и послодаваца, тако
да смо у овој години имали рекордну
понуду радних места. Када је у питању

Сремска Митровица, данас је отворе
но око 300 радних места, а имамо и
податке од прошле године да је након
сајма одржаног овде преко 300 људи и
добило посао. Оно што је важно јесте
да је ово мера са којом ћемо наставити
у будућности, зато што је то један вид
активног тражења посла и буђења свих
оних лица која се налазе на нашој еви
денцији – рекао је Мартиновић и додао
да се током лета очекује смањење бро
ја незапослених због предстојећих се
зонских послова.
Директорка митровачке филијале
НСЗ Маријана Грабић рекла је да је ово
трећи Сајам запошљавања ове године
у Срему, а притом најавила и наредни
Сајам запошљавања за ову годину који
се одржава у оквиру Сајма привреде у
Новој Пазови у октобру. 
Н. М.
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Завршени радови
на ентеријеру школе

19

Агенција за рурални развој

Сузбијање
рада на црно
На штанду „Сезонски послови у пољо
привреди“ у оквиру митровачког Сајма
запошљавања, сви заинтересовани за
сезонске послове у аграру имали су
прилику да директно разговарају са
потенцијалним послодавцима, односно
пољопривредним произвођачима о
њиховим потребама за сезонским
пословима. На штанду је било присутно
неколик о митровачких произвођача
воћа, поврћа и дувана, који ангажују од
20 до 150 сезонаца.
Повезивање сезонских радник а са
послодавцима спроводи се у склопу
пројекта „Повећање прилика за запо
шљавање сезонских радник а“ који
Национална алијанса за локални еко
номски развој (НАЛЕД) спроводи уз
подршку Немачке развојне сарадње
(ГиЗ). У наредном периоду очекује се
усвајање новог законског решења које
ће омогућити поједностављено ангажо
вање сезонских радника у пољопривре
ди путем е-портала.

Нова учионица

У

петак, 18. маја, у Мачванској Ми
тровици одржана је примопредаја
унутрашњих радова у новој згради
Основне школе „Добросав Радосавље
вић Народ“, на којој су радови приве
дени крају. Овом чину, између осталих,
присуствовали су градоначелник Срем
ске Митровице Владимир Санадер, на
челник Градске управе за образовање,
културу, омладину и спорт Илија Недић,
као и директор школе Слађан Папић.
Градоначелник Санадер изјавио је
да су радови који су завршени финан
сирани у сарадњи са Министарством
привреде.
– Завршили смо другу фазу радова
на овом објекту. Ова фаза је рађена у
сарадњи са Министарством привреде,
где смо ми обезбедили 60 посто сред
става, а Министарство 40 посто. Ово су
завршни радови у самом објекту шко
ле, а данас се израђује записник којим

Владимир Санадер

се констатује да су сви радови по уго
вору завршени. У току су и радови на
фасади које финансира Град Сремска
Митровица, а предстоје нам и радови
на уређењу партера и рушењу старе
школе, с обзиром на то да ова школа
почиње да се користи већ у септембру
– рекао је Санадер и додао да се ов
де ускоро очекује и изградња нове фи
скултурне сале.
Директор школе Слађан Папић изра
зио је задовољство поводом примопре
даје поменутог објекта.
– Управо се уноси и намештај, који
је купљен уз подстицај Министарства
просвете. Овај објекат има 15 учион
 и
ца, кабинет информатике, осам при
премних просторија за наставнике, а
имаћемо и библиотеку са читаон
 ицом
која ће ученицима бити доступна за бо
равак и учење – закључује Папић.

Н. М.

Слађан Папић

Реформа ће омогућити да се коначно
уреди област запошљавања у пољо
привреди, јер готово 95 одсто сезонаца
ради „на црно“, односно без икаквог
уговора. Е-портал ће омогућити пољо
привредницима да свакодневно прија
вљују и одјављују раднике, за шта ће
издвојити мање од 10 минута. За један
дан ангажовања радник а, трошкови
пореза и доприноса су фиксни и изно
сиће око 300 динара. Сезонцима ће
бити плаћено пензијско и инвалидско
осигурање, као и осигурање за случај
повреде на раду, а да се притом не бри
шу са евиденције незапослених, те и
даље имају право да примају накнаду
из фонда за незапослена лица или
социјалну помоћ. Нови закон, који ће
ступити на снагу почетком следеће
године, подразумева и успостављање
регистра сезонских радника, који ће
олакшати послодавцима налажење
потребних сезонаца.
На територији Града Сремска Митро
вица, овај регистар ће водити Агенција
за рурални развој, која ће у сталној
координацији са Националном службом
за запошљавање радити на повезивању
послодаваца и сезонских радника на
локалном нивоу. Заинтересовани могу
да се јаве Агенцији на телефон 610-573,
сваког радног дана од 8 до 12 часова –
Петар Самарџић, директор Агенције.
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Пут до доброг
производа
У понедељак, 21. маја, у Градској кући у
Сремској Митровици одржан је семинар
под називом „Пут до доброг производа“ у
оквиру пројекта „Професион
 ализација
жена и младих као произвођача рукотво
рина. Пројекат је организован у оквиру
иницијативе за упошљавање 1000 жена у
руралним подручјима која има подршку
Координационог тела за родну равноправ
ност Републике Србије. У оквиру пројекта,
који садржи више радионица, жене су
биле у прилици да се обуч
 е за дизајн и
паковање производа, унапређење промо
ције и презентацију производа, уређење
изложбеног простора и прављење дипло
матског производа. Пројекат је реализова
ла Етно мрежа уз подршку НАЛЕД-а и
Развојне агенције Србије, а домаћини су
били Агенција за рурални развој Града
Сремска Митровица и Установа за негова
ње културе Срем. Семинару су, између
осталих, присуствовали и заменица гра
доначелник а Светлана Миловановић и
координаторка Етно мреже Ива Радић.

Н. М.

КВИЗ

Сирмијум
- царски град
После два полуфинална такмичења,
која су се одржала 15. и 17. маја, у Библиотеци „Глигорије Возаровић“, у организацији Туристичке организације Града Сремска Митровица, Завода за заштиту споменика културе и Установе за неговање културе „Срем“, а у којем је учествовало девет
пријављених школа, на нивоу IV разреда, у
финале квиза Сирмијум –царски град, који
ће се одржати 30. маја у Библиотеци, пласирале су се следеће екипе из основних
школа: ОШ „Свети сава“, ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“, ОШ „Добросав Радосављевић Народ“ Мачванска Митровица,
ОШ „Јован Јовановић Змај“, ОШ „Јован
Поповић“ и ОШ „Слободан Бајић Паја“
Манђелос.
Пласман у финале у рецитовању, остварили су рецитатори: Ива Тењи из ОШ
„Бошко Палковљевић Пинки“, Александар
Чичић из ОШ „Јован Јовановић Змај“
Шашинци, Лана Станковић из ОШ „Свети
Сава“, Николина Мићић из ОШ „Јован
Јовановић Змај“, Огњен Козомара из ОШ
„Јован Јовановић Змај“ Јарак и Ана
Ковиљац из ОШ „Јован Поповић“.
Аутори литерарних радова, који ће се
надметати у финалу су: Огњен Мишура из
ОШ „Добросав Радосављевић Народ“
Мачванска Митровица, Матеја Пањковић
из ОШ „Свети Сава“, Бранкица Савић из
ОШ „Трива Витасовић Лебарник“ Лаћарак,
Дуња Бранковић из ОШ „Јован Поповић“,
Дуња Милачић из ОШ „Јован Јовановић
Змај“ и Стефан Хаџић из ОШ „Слободан
Бајић Паја“ Манђелос.
Исправност, регуларност и тачност полуфиналног такмичења квиза, пратио је
стручни жири у саставу: Горана Лемајић,
дипломирани историчар, Јелена Недић,
професор енглеског језика и књижевности,
Зорица Мишчевић, професор српског језика и књижевности и Милан Кардаш, ликовни педагог.

Обилазак реке Саве

Четири године од Мајских поплава

Сремска Митровица
сигурнија него икад
Д

ан 17. мај обележава се као годи
шњица Мајских поплава из 2014.
године. Тим поводом, 17. маја
ове године одржан је састанак Шта
ба за ванредне ситуације у Сремској
Митровици који је деловао те 2014.
године, а након тога, чланови штаба
су заједно са градоначелником Вла
димиром Санадером прошетали до
Савског кеја и обишли таблу на мосту
Светог Иринеја на којој су истакнути
највиши нивои водостаја до сада.
Градоначелник је овим поводом из
јавио да је Сремска Митровица као
град данас много спремнија на овакве
ситуације.
– Данас стојимо на месту где је вода
пре четири године достигла 863 центи
метра. Вода је тада претила да угрози
велики део града, а четири године ка
сније ми смо много тога урадили, пре
свега да спречимо воду да продре у
град. Уредили смо каналску мрежу,
како по граду, тако и по селима. Насип
је саниран на сваком месту где су при
мећени проблеми. Увелико радимо на
пројекту мобилних панела како би
смо заштитили најкритичнију деоницу

од 700 метара. Такође, учесници смо
многих међународних пројеката који
се баве одбраном од поплава, а један
од најважнијих је формирање ретен
зије у Босутским шумама, заједно са
Водама Војводине, Хрватским водама
и Војводина шумама. Тај пројекат би
требао да обезбеди дуготрајну сигур
ност и Сремске Митровице и Шапца,
јер би тако вода била преусмерена у
Босутске шуме. Овај пројекат ће тра
јати десетак година, а тада ће људи у
граду бити много сигурнији – рекао је
Санадер изразивши захвалност сви
ма онима који су учествовали у од
брани од поплава.
Директор Хидросрема Горан Зво
нар изјавио је да су нам Мајске по
плаве послужиле за наук у будућем
периоду.
– То је била једна велика школа, и
једно велико искуство. Морамо нау
чити да живимо у ситуацијама када
имамо високе водостаје који могу да
угрозе редован, свакодневни живот и
да њихове последице сведемо на нај
мањи могући ниво – рекао је Звонар.
Н. Милошевић
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Дан школе

Злато за
Sirmium cantorum
У суботу, 12. маја, на 17. међународном
хорском фестивалу под називом „Мајске
музичке свечаности“ у Бијељини учество
вао је и хор Библиотеке „Глигорије Возаро
вић“ Sirmium cantorum, под диригентском
палицом Војислава Бугарског. У категорији
Ц-женски хорови, у конкуренцији са хорови
ма из градова широм Србије, Босне и Хер
цеговине и Словеније, Sirmium cantorum је
представљајући Сремску Митровицу осво
јио златну медаљу.
Стручни жири у саставу проф. др Десан
ка Тракиловић, др Драгана Цицовић, др
Јелена Милићевић Тракиловић, мр Младен
Матовић и мр Гордана Спасојевић Стојано
вић, доделио је митровачком хору 94 бода.
Ово признање, након вишедеценијске
паузе, потврда је високог квалитета којим
се Sirmium cantorum одувек одликовао. Да
ово такмичење није било само регионалног
карактера говори и чињеница да су у њему
учествовали и такмичари из Турске.  Н. М.

СКУПШТИНА ПОДРУЖНИЦЕ
БИБЛИОТЕКАРА СРЕМА

П

рошлог петка 18. маја у Школи
за основно и средње образова
ње „Радивој Поповић“ одржана
је прослава поводом дана школе.
Овим поводом уприличена је свечана
приредба, а након тога и ручак у сали
Дома ученика. Прослави су присуство
вали и чланови локалне самоуправе,
председник скупштине Томислав Јан
ковић и заменица градоначелник а
Светлана Миловановић. Прослава је
почела поздравним говором заменице
директора школе Тамаре Иванов
након чега су уследили наступи ђака.
Почетак оснивања ове школе се
везује за давну 1940. годину када је
званично евидентирано формирање
првог одељења за ученике са смет
њама у развоју након чега следи пау
за. Након те паузе од 1960. године
обновљен је рад школства који се од
тада наставља у континуитету те пру

жа слику бриге о деци о којој се све
више говори. Данас школа има основ
но и средње образовање са широком
лепезом образованих профила и зани
мања. Дневни боравак остварује
циљеве и задатке васпитно образов
ног рада са вишеструко ометеном
децом и омладином у чијем оквиру су
формирани Центар за радно оспосо
бљавање и ангажовање – радион
 ице.
Рад ове деце помно прати стручни
кадар дефектолога. У оквиру ове шко
ле такође постоји истурено комбино
вано одељење у Мачванској Митрови
ци у основној школи „Добросав Радо
сављевић Народ“. Школа ђацима пру
жа практично образовање графичког,
пољопривредног и услужно фризер
ског типа у виду школских радион
 ица
које ђацима нуде могућност стицања
знања, умећа и радних навика.

А. Д.

Библиотека и
културно наслеђе
Традиционална годишња скупштина
Подружнице библиотекара Срема одржана
је у Пећинцима, а домаћин је Народна
библиотека Пећинци. Библиотекаре и госте
поздравили су Невена Наић директорица
пећиначке библиотеке, Рајко Секулић,
директор матичне библиотеке за Срем
„Глигорије Возаровић“ из Сремске Митро
вице и председница Подружнице Ружица
Станковић. На тему „Библиотеке и култур
но наслеђе“ говорио је историчар Дејан
Ристић, ново издање Годишњака библиоте
ка Срема 18/2017 представила је уредница
Милијана Дмитровић Торма, а о прошлого
дишњем 54. Сабору библиотекара Срема
говорила је директорица иришке Српске
читаонице Вера Новковић.
Књижевница Татјана Брзуловић Станиса
вљевић представила је свој књижевни рад
на традиционалном дружењу са писцем.

ГРАДСКИ ПАРК

Пролећни фестивал џеза и блуза

П

рошле суботе 19. маја одржан је седамнаести
митровачки Џез и Блуз пролећни фестивал на
Амфитеатру у митровачком Градском парку. Фести
вал је огранизовао Ценар за културу Сирмијумарт под
покровитељством Града Сремска Митровица. Митров
чани су овом приликом уживали у наступима у великом
броју. Може се рећи да су бендови оправдали очекива
ња митровчана јер већи део публике је константно играо
током извођења различитих џез и блуз нумера. На ового
дишњем Џез и Блуз фестивалу наступила су четири бен
да. Чувени митровачки састав Гемблерси, аматерски џез и
блуз састав Музичке школе Петар Кранчевић, затим блуз
бенд из Опатије Рикардо Старајт и Миднајт Блуз и бенд
Котон Пикерс из Младеновца. 
А. Д.

Наступ Гемблерса

Пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ У СЛУЖБИ ГРАЂАНА“ реализује се уз финансијску подршку Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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МАТЕЈА НОРЧИЋ ШТАМЦАР У ШИДУ

Подршка ЕУ
управљању миграцијама

Ш

ид је у уторак, 15. маја посетила
Матеја Норчић Штамцар, заме
ница шефа Делегације Европске
уније у Републици Србији. Према про
граму посете висока делегација у чијем
саставу су били представници државе,
агенције Уједињених нација и представ
ници локалне самоуправе обишли су
Прихватни центар за мигранте у Адашев
цима,
Основну школу „Бранко Радичевић” у
Шиду, Дом здравља Шид и Основну шко
лу „Вук Караџић” у Адашевцима. Током
обиласка Прихватног центра високи
званичници су имали прилику да се уве
ре да центар функционише несметано
захваљујући средствима Европске уније.
Помоћ ЕУ у овом као и осталим прихват
ним и центрима за азил, односи се на
обезбеђивање адекватног смештаја, хра
не, приступа образовању, здравственим
услугама, а посебно за рањиве категори
је као што су деца и жене. Европска уни
ја покрива и текуће трошкове смештајних
капацитета и запосленог особља. Матеја
Норчић Штамцар је током обиласка цен
тра разговарала и са породицом која је
пре три дана стигла из Ирана. Владимир
Цуцић, комесар за избеглице и мигра
ције Републике Србије је истакао да без
помоћи Европске уније, никако у тренут
ку највеће мигрантске кризе, не би могли
сами да се изборимо. Средстава у буџету
није било, а на територији Србије је у јед
ном тренутку било 19 прихватних цента
ра. Својим средствима Европска унија је
помогла Србији да ова велика миграци
ја прође што безболније. Тренутно се на
територији општине Шид у два прихватна
центра налази око 400 миграната. Иви
ца Јовић, заменик председника Општине

Са децом из Ирана

Матеја Норчић Штамцар и др Крсто Куреш

Шид је нагласио и подсетио да је у једном
тренутку у шидској општини било више
миграната него локалног становништва.
Посета је настављена обиласком
Основне школе „Бранко Радичевић” у
Шиду, где је средствима Европске уније
постављено јавно осветљење око згра
де ове образовне установе. Шидски дом
здравља добио је транспортно возило у
вредности од око 20.000 долара, а опре

му у вредности од 14.000 долара добио
је Завод за јавно здравље у Сремској
Митровици. Директор Дома здравља Шид
др Крсто Куреш захвалио се на донаци
ји и истакао да ће им ово возило много
помоћи у раду. Председник Општине Шид
Предраг Вуковић се такође захвалио на
донацији и посебно нагласио колико ће
то значити грађанима.
Посета шидској општини завршена је
обиласком Основне школе „Вук Кара
џић” у Адашевцима којој су донирани
намештај и учила и где поред локалне
деце, школу похађају и мали мигранти.
Том приликом је организована заједнич
ка акција уређења школе, коју су извели
родитељи локалне и деце миграната, као
и припремање јела типичних за Срем и
јела из земаља одакле долазе мигранти.
На овај начин, обележен је и Међународ
ни дан породице.
– Желела бих да подсетим да се Срби
ја током 2015. и 2016. године суочила са
великим изазовом и успела да обезбе
ди подршку мигрантима и избеглицама,
када је више од милион људи потражило
сигурност у Европи. ЕУ подржава Србију
у њеним напорима да обезбеди адекват
не услуге од почетка повећаног прили
ва миграната, рекла је Матеја Норчић
Штамцар.
Д. Попов

Пројекат „ШИДСКА ТРИБИНА: ОД СРЕДЕ ДО СРЕДЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Велика улагања,
али и велика зарада
Горан Жеравица, Драган и Михајло Медић

Горан Жеравица из Шида и Драган Медић су прошле године на нешто више од једног хектара, засадили око 38.000 садница јагода. За куповину садница добили су субвенцију од државе. Уз свакодневни рад, руководећи се саветима стручњака, али и
због идеалних временских прилика, родиле су јагоде изузетно доброг квалитета

П

оследњих година на
ата ри ма у шид ској
општини, све чешће
уместо ратарских култура
ничу засади јагода. Они пољо
привредници који су се одлу
чили на тај корак кажу, да је
добит од засада јагода већа
од оне коју би имали од стан
дардних ратарских култура.
Улагања јесу велика, почевши
од садница, изградње бунара,
улагања у људски рад, али
већ након две године улог се
врати вишеструко. На корак
да на свом земљишту у гиба
рачком атару засаде јагоде,
одлучио се и Горан Жеравица
из Шида заједно са својим
шогором Драганом Медићем.
Прошле године на свом
земљишту на нешто више од
једног хектара, засадили су
око 38.000 садница јагода. За
куповину садница добили су
субвенцију од државе. Уз сва
кодневни рад, руководећи се
саветима стручњака, али и
због идеалних временских
прилика, родиле су јагоде изу
зетно доброг квалитета. Бра
ње овог слатког плода сада је
у пуном јеку, а како кажу про
извођачи из Шида, најсигурни
ји пласман им је руско тржи
ште.
– Одлучили смо се да заса
димо јагоде због тога што смо
уназад неколико година уочи
ли да се на њиховој производ

њи може лепо зарадити. Јаго
де су код нас у све већој екс
панзији и још увек могу да се
пласирају како на домаће,
тако и на страно тржиште, за
које је цена много боља. Ако
желиш добру цену, мораш
добро да се потрудиш, јер куп
ца је увек тешко наћи. Један
наш пријатељ из Шид нам је
помогао да нађемо доброг
купца и за сад смо задовољни
и мислим да неће бити про
блема што се тиче даље про
даје, каже Горан.
Када су се одлучили на тај
корак, било је потребно све
добро организовати, припре
мити земљиште, купити сад

нице, посадити их и свако
дневно радити.
– За обичног човека који
одлучи да се бави овим
послом, то је велика ставка.
Зато се у тај посао нисам упу
стио сам, него заједно са
шогором. Земљиште је у
нашем власништву, што је
велика предност. Садница
јагода јесте скупа, али смо за
то добили субвенцију од
државе, док смо за изградњу
бунара уложили своја сред
ства. Када смо почињали про
изводњу, рачунали смо да
ћемо од зараде прве године,
успети покрити трошкове ула
гања. Већ друге године, очеку

јемо већи приход и зараду.
Ова година је идеална за јаго
де. Онај ко има довољне воде
у бунару и ко има ту могућ
ност да доведе воду до сваке
саднице, нема разлога за бри
гу, истиче Жеравица.
Уз велики оптимизам, сва
кодневни рад, заједништво и
слогу, с обзиром да се цела
породица укључила у тај
посао, јагоде из гибарачког
атара, оцењене су од стране
стручне саветнице из Београ
да, као једне од најквалитет
нијих на овим просторима.
– Без савета стручне савет
нице, не би смо успели пости
ћи овај успех. А што се тиче
цене откупа, оне варирају и
крећу се од 80 до 130 динара
за килограм. Јагоде одвозимо
за Београд, а одатле се пла
сирају за Русију које је за сада
најсигурније тржиште, наводи
он.
Засади јагода ове породи
це, налазе се у атарима Шиђа
нима познате као Гибарачка
планина, где се некада прете
жно узгајала винова лоза и
ратарске културе. Данас је ту
заступљен све већи број воћ
њака и засада јагода јер се
испоставило да је земља у
Гибарачкој планини, идеална
и за њихов узгој. А јагоде су
ове године, на задовољство
власника, родиле и више од
очекиваног.
М. Н.
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МАТУРАНТСКА ПАРАДА У ПЕЋИНЦИМА

И председник заиграо
са матурантима
М
анифестација „Плес са
Европом – матурант
ска парада“, окупила је
на пећиначком шеталишту
матуранте Техничке школе
„Миленко Веркић Неша“, који
су тачно у подне насмејани и
весели заплесали плес толе
ранције заједно са вршњаци
ма из целе Европе.
Покровитељ манифестаци
је и ове године је општина
Пећинци, а испред локалне
самоуправе матурантима су
подршку пружили председник
општине мр Жељко Трбовић
и Снежана Гагић, начелница
Одељења за друштвене
делатности. Пре првих такто
ва оперете Јохана Штрауса
„Слепи миш”, пећиначк е
матуранте поздравио је пред
седник Жељко Трбовић, који
је том приликом истакао зна
чај овог дана, јер матуранти
полажу испит зрелости и кре
ћу путем на којем их чека
много препрека, али и много
лепих тренутака.
– Неки од вас ће наставити
школовање, неки ће започети
радну каријеру, али шта год
да одлучите сигуран сам да
вас је досадашње школова
ње, у нашој техничкој школи,
припремило за све што вас
чек а на даљем путу, зато
верујте у себе и сигуран сам
да ћете бити успешни. Ви сте
будућност ове општине и
желим да знате да путем

Матуранти играју кадрил

Коло са председником

којим кренете нећете корача
ти сами, и да ћемо ми као
лок ална самоуправа увек
бити ту да вас подржимо. У
наставку школовања или у
тражењу заполења, а касније
и у заснивању породице, на

нас ћете увек моћи да се
ослоните. Данас, на овом
матурантском плесу ви сте,
заједно са својим вршњаци
ма из целе Европе, део једне
веће слик е, слик е боље
будућности – рекао је први

човек пећиначке општине.
У духу овог дана, своје
вршњаке поздравила је и
Тамара Ђурђевић, председ
ница ђачког парламента, која
се захвалила на подршци и
помоћи професорима Тех
ничке школе „Миленко Вер
кић Неша“.
На крају манифестације
„Плес са Европом – мату
рантс ка
пар ад а“,
нак он
кадрила, матуранти пећинач
ке средње школе традицио
нално су заплесали коло, а
придружили су им се и први
човек пећиначке општине,
професори и окупљени гра
ђани.

БРЕСТАЧ

Увек добри домаћини

У

суботу, 19. маја, пред препуном
салом брестачког Дома културе
наступило је Фолклорно друштво
„Извор Доњи Товарник“. Играчи „Изво
ра“ провели су посетиоце игром од југа
до севера Србије током једноипосатног
програма, а брестачка публика је знала
да њихов труд награди громогласним
аплаузима, тим пре што је међу 75 чла
нова ансамбла било и 15 домаћих игра
ча, а наступио је и Марко Николић из
Брестача који је извео композицију на
хармоници.
Како нам је рекла уметнички руково
дилац „Извора“ Данијела Барнак, и овај
наступ у Брестачу, трећи у три године,
показао је да су Брестачани добри до
маћини и да умеју да обезбеде одличне
услове за наступ.
– Ми смо одушевљени као и увек.
Фантастична организација родитеља,

Савета Месне заједнице и Ловачког
друштва, који су се потрудили да нам
обезбеде одличне услове за наступ –
од сцене аранжиране у препознатљи
вом сремачком стилу, до послужења, не
само за ансамбл, већ и за публику. Деца
су дала свој максимум и публика је то
сјајно прихватила. Сви су подржали и
нашу акцију прикупљања средстава за
куповину ношње. Брестачани су увек
добри домаћини и већ смо се договори
ли да 26. јула наступимо поново у Бре
стачу, у оквиру програма обележавања
сеоске славе – рекла нам је Данијела
Барнак.
„Извор Доњи Товарник“ нема много
времена за сабирање утисака са насту
па у Брестачу, јер је већ сутрадан био
на путу за Шабац, где је наступио на
обележавању годишњице Ансамбла на
родних игара „Хајдук Станко“, а већ 24.

јуна путују у Бугарску где ће наступити
на Међународном фестивалу фолклора
дечјих и омладинских група у Черномо
рецу.
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ПЕЋИНЦИ

Шта знаш о саобраћају
О
сновна школа „Слободан Бајић
Паја“ у Пећинцима трећу годину
заредом је домаћин 49. Окружног
такмичења основних школа „Шта знаш о
саобраћају“, на којој су ове године уче
ствовала деца из Руме, Сремске Митро
вице, Инђије, Старе Пазове и Пећинаца.
Окружна такмичења одржавају се ши
ром Србије у организацији АМСС Срби
је и под покровитељством Министарства
просвете, а у Општини Пећинци подршку
пружа и пећиначка локална самоуправа.
Окружно такмичење јуче је отворио Зо
ран Војкић заменик председника општи
не Пећинци, а како нам је рекао локал
на самоуправа велику пажњу и подршку
пружа најмлађима и оваквим манифе
стацијама.
– Циљ нам је да на сваки начин и коли
ко можемо развијемо код наших најмла
ђих свест о значају њиховог безбедног
учешћа у саобраћају. Општина Пећинци
посебну пажњу поклања едукацији нај
млађих почевши од разних школских и
ваншколских едукација, преко редовног
одржавања хоризонталне и вертикалне
сигнализације у зони школа, до подр
шке оваквим манифестацијама. Наста
вићемо и даље да радимо у том правцу,
а на нашим младим такмичарима је да
своје знање и своју свест о безбедном
учешћу у саобраћају усаврше и пренесу

Са полигона

својим вршњацима и на тај начин дођемо
до заједничког циља, а то је да до 2020.
године немамо ниједно погинуло дете у
саобраћајним несрећама на територији
наше општине – рекао је Војкић.
На такмичењу одржаном 14. маја,
основци из Сремског округа показали
су своје знање из познавања саобраћа
ја на тестовима, на полигону практичног
понашања и полигону спретности, а на

републичко такмичење пласирали су се
ученици из Сремске Митровице. Побед
ницима, другопласираној екипи из Старе
Пазове и трећепласираној из Руме, као и
појединцима уручене су дипломе, а на
ставницима и општинама из којих долазе
уручене су захвалнице. У појединачном
пласману ученици пећиначке општине
освојили су једно треће место, а успешан
је био Сергеј Цветковић.

КУПИНОВО

Јубиларна ликовна колонија

Љ

убитељи уметности, природе и
културно-историјске баштине
Купинова и околине испунили
су 19. маја двориште Етно куће Путник
у Купинову на завршници јубиларне, де
сете по реду Ликовне колоније, коју је ор
ганизовало Удружење за културни развој
„Колонија Купиново“, у сарадњи са Тури
стичком организацијом општине Пећин
ци и под покровитељством пећиначке
локалне самоуправе.

Председник Трбовић у посети колонији

Осамнаест уметника из целе Срби
је током протекла четири дана дружило
се и стварало своја дела инспирисани
природним лепотама Обедске баре и Ку
пинова, а како нам је рекао мр Жељко
Трбовић председник општине Пећинци,
Ликовна колонија је постала традиција
у општини и на најлепши начин преноси
њене лепоте широм Србије.
– Ми не само да подржавамо ову мани
фестацију и да ћемо је и убудуће подр

жавати, него јој се радујемо сваки пут, јер
сваке године Ликовна колонија изнедри
одлична уметничка дела и на посебан
начин спаја људе. Сви уметници, који су
протеклих дана стварали у овом двори
шту и ван њега, наши су амбасадори и
они су ти који ће лепоте наше општине
пренети у крајеве одакле долазе – рекао
је први човек пећиначке општине.
Бројни посетиоци су били у прилици
да не само уживају у изложеним делима
уметника, разговарају са њима и друже
се, него и купе слику која ће им на посе
бан начин украсити дом и дочарати дух
ових простора, а овогодишњом Ликов
ном колонијом задовољни су и организа
тори. Према речима Љубице Бошковић
директорице Туристичке организације
Општине Пећинци, из дружења уметни
ка, посетилаца и организатора развила
се посебна веза, која постаје нераски
дива и која на најлепши начин сведочи о
времену проведеном у Купинову.
Јубиларну Ликовну колонију званично
је затворио председник удружења „Коло
нија Купиново“ Стеван Вујичић, који се
између осталог захвалио уметницима,
посетиоцима, медијима и Општини Пе
ћинци на подршци и популаризацији ма
нифестације.
У богатом културно-уметничком делу
програма наступили су Друштво за не
говање народне традиције „Купиник“ и
Квартет Бојане Радивојевић.
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Дружење на Мајмунцу 70-их година

СЕНТИМЕНТАЛНА ПОВЕСТ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Мајмунац једне младости
На том тргу су били
кругови попут цветова
који су били састављени
од младих људи који су се
ту окупљали и дружили.
Ту се викендом нађемо
око осам, договарамо се
до пола девет а онда
одемо негде даље, у неки
диско клуб. Ми нисмо
имали мобилне телефоне
јер нису ни постојали,
тако да нисмо могли на тај
начин да се дружимо,
али смо зато знали да се
договоримо и нађемо у
одређено време. Мислим
да је наше дружење било
искреније јер наша
пријатељства из тог
периода трају и дан данас,
прича Мирјана Вашут

Н

екада давно, сваког радног дана
али и викендом постојало је
место које је окупљало све
средњошколце. То место на коме су
се они редовно окупљали причајући о
разноразним темама се звало Мајму
нац. Гомила ђака трчало је ка Мајмун
цу пре и после школе јер је одлазак на
исти био незаобилазан. Мајмунац је
некада био центар свих дешавања,
сваког дана као што смо већ спомену
ли у периоду од пола дванаест па до
један ђаци из преподневне смене као
и они из поподневне су се окупљали
на том истом месту, и баш та најезда
свих тих ђака уз преплитање што сме
на то и генерација је названа Талас
који се дешавао на Мајмунцу. Сведо
ци лепоте дружења на Мајмунцу су
управо стари Митровчани који су на
том истом месту провели најепше
тренутке своје младости и који су за М
новине поделили своје успомене .
Прегршт лепих тренутака и безброј
прича које смо чули су на моменат
деловале толико живо да су нас нате
рале на размишљање како је било
некад а како је сада. Дипломирани
просторни планер и директор преду
зећа за Урбанизам Мирјана Вашут
једна је од тих средњошколки из Гим
назије која је добар део своје младо
сти провела на Мајмунцу.
– У време кад сам ишла у Гимназију
било je популарно да се пре и после
школе налазимо на простору центра
града где је сада пешачка зона, на

рубу парка такозваном Мајмунцу. Мај
мунац је био орјентир за сва дешава
ња када се долази и одлази из школе.
То је била једна скромно урађена рун
дела и увек је имала лепо уређен
цветни аранжман. Најчешће су то
биле домаће врсте цвећа, а у пролеће
и лето углавном буду кане са високим
црвеним цветовима. Лепши део про
стора те рунделе било што су по рубу
те рунделе седели ђаци. Свако дру
штво је имало место где стоји и ми
смо по томе знали где кога да нађемо.
Друштва су се ретко мешала осим
када се из једне групе младић или

Мирјана Вашут
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Како је Мајмунац
добио име?
Технол ог Радован Селенић у
Митровици познатији као чика Рада
Гусар нам је објаснио ко је кумовао
називу Мајумунац. Зачетник имена
Мајмунац је био Радован Симеуно
вић звани Сеља који је био профе
сор математике у Гимназији, а своје
времено је заменио пређашњег
директора ТШЦ школе.
– Када сам био трећи разред јави
ли су се одређени проблеми. Ми смо
се промангупирали јурећи девојке и
било је око 129 непрелазних оцена.
Професор Радован би окупио све
ђаке, професоре и наставнике у
малој фискултурној сали у ТШЦ шко
ли и почео би да их грди. Највише је
грдио ученике, и у том моменту док
нас је грдио и родитељски саветовао
нам је рекао „А ви мајмунчине из
трећег разреда, само се скупљате
тамо на оном мајмунском острву

девојка забављају са момком и девој
ком из друге групе. На том тргу су
били кругови попут цветова који су
били састављени од младих људи
који су се ту окупљали и дружили. Ту
се викендом нађемо око осам, догова
рамо се до пола девет а онда одемо
негде даље, у неки диско клуб. Ми
нисмо имали мобилне телефоне јер
нису ни постојали, тако да нисмо
могли на тај начин да се дружимо, али
смо зато знали да се договоримо и
нађемо у одређено време. Мислим да
је наше дружење било искреније јер
наша пријатељства из тог периода
трају и дан данас - прича Мирјана
Вашут
Грађевински техничар Петар Сола
ревић још један сведок прошлости
која је свима урезана у памћење нам
је такође објаснио шта је за њега зна
чио Мајмунац.

Петар Соларевић

У време када је Мајмунац
био активан, није било
кафића те је једно од
места на коме смо могли
да чујемо добру музику
био Дом омладине и
Завичајни клуб то су била
два места на којима су се
одржавале уживо свирке
или како смо ми то звали
игранке, каже Бранко Ивић

Бранко Ивић

Радован Селенић

седите на цокли и водите неке без
везне приче уместо да сте после
школе отишли кући и доватили се
књиге“. Из те грдње настало је и име
Мајмунац.

– Мајмунац је представљао ученич
ки дух овога града. То је било зелени
ло и цвеће поред кога су на једном
изливеном делу седели ученици, док
су девојке стајале пред уласком у
парк и чекале момке. У том периоду
било је популарно жицање, тачније
скупљање пара од осталих за пиће и
за улазак у Дом омладине где су се
одржавале журке на којима смо баш у
том периоду слушали Битлсе и Стон
се. Људи су се мало више волели и
дружили у то време, међутим стиче се
утисак да данас нема те присности јер
нема оног живота на тргу који је некад
био, нити ће га икад бити – каже
Петар Соларевић.
Мало даље шетајући митровачким
улицама наишли смо на локал под
називом „Код Пачета“ и баш на том
месту смо срели дипломираног прав
ника Бранка Ивића који је још један
доказ да је Мајмунац оставио огроман
траг на све оне који су на том месту
обитавали.
– Мајмунац је било место које је
представљало неки статусни симбол
у овом граду годинама. Нека врста
зборног места где се моја генерација
од четрдесет седмог годишта па на
даље окупљала. На том месту си
могао у моменту када одеш да видиш
све људе које си познавао, или си
требао да упознаш. У време када је
Мајмунац био активан, није било
кафића те је једно од места на коме
смо могли да чујемо добру музику био
Дом омладине и Завичајни клуба то
су била два места на којима су се одр
жавале уживо свирке или како смо ми
то звали игранке. Оно што је било
карактеристично, за Мајмунац јесте
да су се све средње школе окупљале
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Душко Цундра

на том месту. На Мајмунцу се увек
знало где је чије место и ви сте могли
непогрешиво увече да дођете, да
направите прозивку и да нађете оне
који вам требају. Они који су били
мало старији су стајали поред Мај
мунца и према библиотеци. Сам пла
то није био шеталиште већ се на
њему једноставно стајало без неке
претеране циркулације. Живели смо у
сасвим другом систему и времену.
Међу нама без обзира на материјал
не приходе које су имали родитељи
нису постојале изражене социјалне
разлике. Сви смо се слично одевали,
постојала је нека врста солидарности
и присности која је данас помало гур
нута у страну – Бранко Ивић

ДРУШТВО

Мирослав Лишчевић

Он је такође додао да су се многе
љубави рађале на Мајмунцу које су
неретко прерасле и у бракове.
Како Бранко истиче на Мајмунцу
једино није било туче, силеџијског
понашања, вандализма, нити дивља
ња јер свако ко би се усудио да се
тако понаша би био одбачен од стра
не друштва које се ту окупљало.
Економиста и власник приватног
предузећа за регистрацију возила
Душко Цундра још један у низу свих
оних који су обитавали на Мајмунцу
нам је испричао како је он доживео
Мајмунац.
– Мајмунац сам доживео са неких
четрнаест, петнаест година кад сам
кренуо у средњу школу. То је био нај
лепши период мог живота јер смо сви
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Данијела Обровачки

млади били на једном месту поготово
у времену од пола дванаест па до
пола два, као и увече од шест до пола
седам. Упоредо са Мајмунцем је био
захваћен и део парка где су биле пре
дивне клупе на којима се тачно знало
ко стоји, из које је школе и из ког дру
штва. Чак су и клупе имале назив.
Прва клупа иза тадашњих трафика се
звала Шифоњер, а задња клупа се
налазила код Дечије библиотеке и
звали су је Буџак. У један сат било да
је сунчано или хладно све је било пре
пуно омладине. Такви тренуци се не
заборављају и остају у сећању – рекао
је Душко Цундра
Колико је Мајмунац био значајан за
омладину говори у прилог и анегдота
коју нам је испричао Душко Цундра а
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Поновно окупљање генерације 65 на Мајмунцу

која се управо везује за Мајмунац и
Талас.
– Школа је била повезана са Мај
мунцем јер су на исти долазили ђаци
који су завршили преподневну смену
као и они који су кренули у поподнев
ну. Та навала школске омладине је
популарно добила назив Талас јер се
одједном појави велики број омладине
и за 15 минута се сви они повуку. О
том Таласу имам једну анегдоту која
ми је остала у сећању. У то време
радио се тек формирао и није било
радио емисије где се искључиво
пуштала рок и ритам и блуз музика
која је нас занима, већ су то биле еми
сије где је било више приче него музи
ке. Тада су Студио Б, и Београд 202
имали своје радио станице у повоју

које су биле радо слушане. Била је
једна емисија под називом Путоказ на
радију 202, и у тој емисији су се људи
јављали из других градова и причали
о својим неким догодовштинама, о
себи и тражили да се пусти одређена
музичка нумера. Тако сам се ја једном
досетио и написао једно писмо са
жељом да на том радију пусте мало
бољу музику. У писму сам навео ко
сам, шта сам, одакле сам и коју бих
песму желео да ми пусте и онда сам
завршио то писмо реченицом „Е сад
журим на талас“. Када је водитељ
емисије прочитао то писмо то је било
јако симпатично јер се он запитао шта
тај појам Талас уопште представља,
да ли има везе са реком или не. Сви
су сазнали за постојање чувеног Тала
са у Сремској Митровици али нико
није знао шта то заправо значи сем
нас који смо уживали у том Таласу.
Сретан сам што сам доживео ту срећу
коју данас ретко видим код митровач
ке омладине – рекао је Душко Цундра
Дипломирани економиста Мирослав
Лишчевић се бави сакупљањем ста
рих фотографија Сремске Митровице.
У тој колекцији се налази чувени Мај
мунац као обележје једног златног
периода у коме је њихова генерација
живела.
– Сам појам Мајмунац се појављује
70 тих година. Центар града је и пре
тога постојао, али није било Мајмунца
и тог окупљања. На том истом месту је
постојао корзо и шетало се од супа до
цркве, углавном су шетале девојке ,
док су са стране стајали мушкари гле
дали и добацивали. Међутим тај корзо
као и већина корзоа по Србији је ишче
знуо и појавио се Мајмунац. Кад год
смо имали слободно време ми смо ту
стајали и причали о разним темама. Ту
је била прилика да се омладина града
окупља а с обзиром на то да је Митро
вица пре четрдесет или педесет годи
на имала мање становника него сада
ми смо се сви међусобно знали не

лично али овако из виђења – рекао је
Мирослав Лишчевић.
Дипломирани правник Данијела
Обровачки
која је у средњу школу
кренула 80-тих година нам је објасни
ла како је неизос тавно било да се оде
на догађај под именом Талас који се
одигравао на Мајмунцу и додаје да је
за тај период вежу јако лепе успомене.
– Одлазак на Мајмунац нам је постао
обавеза, вероватно из разлога што
нисмо сви код куће имали телефоне,
те је Мајмунац био вид друштвеног
живота. Мој дан је изгледао тако да
ако идем преподне у школу обавезно
долазим пре тога на Мајмунац, и ту су
се кретале генерације у распону од
четири године па и старији. Поред тога
суботом и недељом су се на том месту
окупљали и студенти који су долазили
викендом кући. Пре сваког изласка
стајање и дружење на Мајмунцу је
било неизос тавно. Водиле свакојаке
приче, развијале симпатије, прикази
вала се нова гардероба, размењивале
плоче, договарала су се дружења,
првомајски уранци, роштиљи. Ту се
јавио и феномен жицања где који су
сви имали потребе или немали жица
ли и на тај начин остваривали контак
те са другим људима. Свака школа је
имала своје место, али нико се није
издвајао. Једна од атракција на Мај
мунцу је био тренутак када је наш друг
Дино донео мајмуницу Цицу на Мајму
нац. Он се појавио са горњаком носе
ћи на рамену мајмунче – рекла је
Данијела Обровчки.
Како сазнајемо од митровчана оку
пљања на Мајмунцу су престала у
периоду када се изградила Пинкијева
хала где су се махом сви ђаци преме
стили, а након тога отворени су кафи
ћи, кафане, те је Мајмунац остао само
лепо сећање.
Припремила: Андреа Димић
(Старе фотографије су из
колекције Мирослава Лишчевића)
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РУМА

Богат програм

З

авичајни музеј Рума, четврту годину
за редом учествује у манифестацији
„Музеји Србије за 10“.
– Поменута манифестација ове године
траје од 14. до 20. маја, у више од 45 гра
дова. Њом је обухваћен и 18. мај, Међу
народни дан музеја, Европска ноћ музеја
19. маја и Национална недеља музеја.
Завичајни музеј Рума је током трајања
манифестације приредио три програма,
односно изложбе и отворио своја врата
посетиоцима до 21 час, а у суботу до 22
сата – каже директорка Снежана Јанко
вић.
Прво је било гостовање Завичајног
музеја Рума у Завичајном музеју Јагодина
са изложбом „Купиник - последња престо
ница српских деспота“ која је отворена 14.
маја.
Наредног дана у Завичајном музеју је
отворена изложба – „Српкиња, хероин
а
Великог рата“ – реч је о изложби у органи
зацији Балканкулта.
Александра Ћирић и Ђорђе Бошковић
кустоси – историчари Завичајног музе
ја приредили су историјску изложбу „К’о
некад у осам...“ која је, пред бројним посе
тиоц
 има, отворена 17. маја. Изложба при
казује друштвено - забавни живот у Руми
током педесетих и шездесетих година про
шлог века.
Посредством пригодних паноа са
фотографијама, плакатима, новинским

Ђорђе Бошковић, Снежана Јанковић и Александра Ћирић

текстовима и другим документарним
материјалом, као и тродимензион
 алним
предметима, аудио-визуелним средстви
ма, музика и филм, посетиоци су у при
лици да виде различите облике друштве
но - забавног живота Румљана, као што су
биоскопске пројекције, позоришне пред
ставе, игранке, фестивали и друге мани
фестације, школске приредбе и друго.
Посебна пажња је, како су и сами аутори
истакли, посвећена игранкама и музи
чарима који су тада свирали. Отварању

изложбе су присуствовали и неки од акте
ра изложбе који су помогли изложбу јер
су уступили своје фотографије или друге
предмете из тог периода.
Александра Ћирић је захвалила свима
који су помогли изложбу, Јосипу Јурци,
породицама Таневић, Међешки и Бенчић,
Ратку Трбојевићу и Петру Саватићу.
Посетиоц
 и Завичајног музеја су могли
да погледају и раније отворену изложбу
„Уникатни уметнички накит“ вајара Мило
ша Раденковића. 
С. Џ.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Од чоколаде до лего коцкица

М

анифестација „Музеји
за 10“ одржана је од
14. до 20. маја. Она је
обухватала Међународни дан
музеја, Европску ноћ музеја и
Националну недељу музеја.
Програм ове манифестације
је започео 14. маја отварањем
изложбе Природњачког музеја
из Београда под називом
„Црно и бело“ која прича о
историји чоколаде од настан
ка па све до данашње употре
бе. Истог дана након изложбе
одржана је пројекција филма
„Сремскомитровачке вертика
ле“. Након тога 15. маја одр
жано је предавање са презен
тацијама о историјским зани
мљивостима о Сирмијуму. Три
дана касније 18. маја у оквиру
ове манифестације одржано
је предавање младих архео
лога на тему „Како су живели
римски војници“ а истог дана
у вечерњим сатима одржана
је пројекција филма „Прича о
споменику“. У суботу 19. маја
одржане су радионице „Рим
ске игре и играчке“, „Радиони
ца за израду римског накита“
и „Све што знамо о Аварима“

у Лапидаријуму Музеја Сре
ма. Истог дана 19. маја про
грам изложбе „Црно и бело“
био је употпуњен фонтаном
са црном и белом чоколадом,
док је у вечерњим сатима одр
жана „Rадионица за израду
римских фризура“ као и про
јекција филма „На трагу цар
ске палате“.
Поред овога прошле субо
те 19. мај одржана је манифе
стација „Ноћ музеја“ у Галери

Изложба Скоцкани

ји „Лазар Возаревић“. У окви
ру програма ове манифеста
ције отворена је друга по реду
међународна изложба Лего
коцкица под називом „Скоц
кани“ која ће трајати до 26.
маја. Након ове отворена је
још једна изложба под нази
вом „Град од песка“ а изложбу
су приредили студенти Факул
тета техничких наука из Новог
Сада са oдсека за уметност и
дизајн. Излож ба је била

посвећена трагању за амби
јенталним сценским простори
ма Сремске Митровице осво
јеним и замишљеним кроз
индивидуалне приче студена
та. Различитим уметничким,
просторним интервенцијама и
акцијама студенти треће годи
не Сценске архитектуре, тех
нике и дизајна су приказали
публици своје радове у пот
кровљу Галерије „Лазар Воза
ревић“.
Директор Галерије Милан
Маринковић је истакао да су
ове изложбе у оквиру мани
фестације прилика да Митр
овчани стекну навику и чешће
посећују Галерију.
– Ово је прилика да приву
чемо наше суграђане и да их
упознамо са нашим просто
ром а уједно и са делима која
се налазе у Галерији. Довође
њем студената из Новог Сада
биће нам омогућено да види
мо и промовишемо тавански
простор Галерије који је изу
зетно велики и који може да
служи за разне намене, рекао
је Милан Маринковић.
А. Димић
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Ауторско вече

СА СВИХ СТРАНА
Вељко Љуштина (хармоник а). Катарина
Думанчић је извела солистичку нумеру, као
и Борис Суботић уз пратњу клавира. Реци
таторски део је извео Лука Иванић, а Ања
Зец је аутор перформанса.
М. В.

МАЈСКИ СУСРЕТИ У ТЕМЕРИНУ

Награда Времеплову

У Галерији „Лазар Возаревић“ одржано је
9. маја ауторско вече Димитрија Бељан
ског, студента завршне године Музичке ака
демије у Новом Саду.
Да град Сремска Митровица подржава
своје младе талентоване суграђане пример
је Ауторско вече Митровчанина Димитрија
Бељанског, који је поклонио свом граду
вече посвећено музици, коју је сам компо
новао. У остваривању идеје да се предста
ви у родном граду помогли су му колеге са
академије Лазар Ракић, студент музичке
педагогије и Милица Јосић, која је на другој
години клавира.
Да подсетимо, пре две године Димитрије
Бељански је освојио прву награду за аутор
ску композицију у Бања Луци, што га је под
стакло да поред музичке педагогије упише
и смер за композицију и да настави у том
правцу даље да се развија. Многи љубите
љи клавирске музике памте његово прво
представљање у Сремској Митровици, кон
церт „У четири руке“, одржан у Музеју Сре
ма после награде у Бања Луци.

(Не)класичан концерт

У Галерији „Лазар Возаревић“ у четвртак
17. маја одржан је концерт под називом
„(Не)класични концерт” ученика Музичке
школе „Петар Кранчевић“.
Концерт је реализован на иницијативу
ученика Средње музичке школе у нашем
граду и представља занимљив покушај да
се освежи стереотипно виђење класичних
концерата, а ученици представе своја
разноврсна умећа, на један другачији начин
од оног, на који смо обично навикли да их
видимо. У првом реду то се односи на
избор композиција, репертоар је био расте
рећен од строгих класичних композиција и
кретао се у правцу евергрина. Са друге
стране музички програм је обогаћен реци
товањем поезије, солистичким извођењима
и перформансoм. Концерт је не/класично
виђење, како стоји у наслову музичко –
поетско - сценског наступа, којим су нас ови
млади људи подсетили на свеобухватни
доживљај уметности.
Mузички извођачи су: Биљана Беара
(флаута), Исидора Секулић, Марија Јова
новић (клавир), Николина Бјелаковић, Ива
Лукач, Сара Николић, Огњен Николајевић,

На 61. Фестивалу сценског стварала
штва деце Војводине „Мајски сусрети“ у
Темерину, наступили су и млади глумци
драмске секције пећиначког Културног цен
тра са представом „Времеплов“, у режији
Драгане Кнежевић. Представа је према
мишљењу чланова жирија у саставу Соња
Стипић, глумица, Марко Сухаревски, теа
тролог и др Миљан Војновић, глумац и
председник жирија, једногласно освојила
специјалну награду за оригиналан текст.

Како стоји у образложењу награде, драм
ска секција Културног центра Пећинци, коју
води Драгана Кнежевић, одговорила је кри
теријумским оквирима који сагледавају сте
пен развијености целокупног сценског деј
ства, а представа је достигла свој креатив
ни ниво, приказујући иновативност у доме
ну дечјег драмског стваралаштва.
Према речима директора КЦ Пећинци
Јована Деврње учешћем на смотрама
драмског стваралаштва, деца савладавају
појам свеукупног уметничког израза и зна
чај културе у нашем друштву, а у прилог
успешности представе говори и позив од
колега из региона, Међународног фестива
ла у Котору, на коме ће наступити предста
ва „Времеплов“.
– Реализација ове представе не би била
могућа без подршке Општине Пећинци,
која је увидела потенцијал развоја дечјег
сценског стваралаштва, младих талената
који су будућност наше општине – рекао је
Деврња.
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Косова и Метохије чији је градоначелник
Вучина Јанковић отворио манифестацију
заједно са председником општине Стара
Пазова Ђорђем Радиновићем. Отварању је
претходила заједничка изложба ликовних
уметника из општине Стара Пазова и Зве
чана, а велики број посетилаца је на рено
вираном центру Нових Бановаца уживало у
храни, наступима фолклорних ансамбала и
концертима народних песама које су пред
ставиле Анђелк а Говедаревић, Драгица
Радосављевић Цакана и Сања Узелац из
групе Ођила.
М. Л.

ВОЈКА

Промоција књиге

У Војки је представљен први роман Сте
вана Кораћа Шелета „У башти увелог цве
ћа“. Аутор у свом роману говори о судбини
породице, која одлази на привремени рад у
иностранство. О песнику, који пише већ 20
година а сада се први пут појављује са про
зним делом говорио је Радивој Прокопље
вић Прока, песник из Петровчића, који је
нагласио да је дело написано веома садр
жајно и занимљиво. У књижевној вечери су
учествовали су и Даница Пауновић, Љиља
на Санадровић, Бошко Маринковић, песни
ци из Срема а за музички део програма се
постарао Милан Кајалић. Организатор је
била Народна библиотека „Доситеј Обра
довић“, огранак „Владислав Чикош“ из Вој
ке.
З. К.

СТАРА ПАЗОВА

Плес уз кадрил

НОВИ БАНОВЦИ

Срем у срцу

У центру Нових Бановаца је одржана
традиционална манифестација „Срем у
срцу“ на којој је представљена култура и
традиција Срема кроз народне игре, песме
и музику, као и традиционалну сремску
кухињу. Специјални гости ове године су
били представници општине Звечан са

120 матураната из две од укупно три
средње школе у Старој Пазови извело је на
Тргу „Др Зоран Ђинђић“ матурантски плес у
оквиру манифестације која се одржава од
2005. године, а у старопазовачкој општини
се одржао осми пут. У питању су ученици
Гимназије „Бранко Радичевић” и ЕТШ „Вук
Караџић”, који су извели плес уз музику
Јохана Штрауса „Слепи миш”. Циљ те
манифестације, која се одвија у целој Евро
пи, је промоција толеранције, мира и прија
тељства, као и повезивање младих. Орга
низатор је Канцеларија за младе општине
Стара Пазова уз подршку Општине Стара
Пазова и Центра за културу.
Ј. Д.
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МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ

Студенти у аутобусима
као сардине у конзерви

Н

а релацији Нови Сад – Срем
ска Митровица свакодневно се
аутобусима превезе на стотине
путника. С обзиром на то да вели
ки број студената из Срема студира
управо у Новом Саду, викендима, а
најчешће петком, када се они враћају
својим кућама, већ годинама уназад
у аутобусима можемо затећи абнор
малне гужве.
У аутобусима Сирмиумбуса, који је
једини редован превозник на тој ре
лацији, у овим периодима се кућама
враћају студенти из Сремске Митро
вице, Руме, Ирига, али и из околних
села. Уколико се петком поподне, а
некад и током целог дана, упутимо у
правцу Сремске Митровице из Новог
Сада, затећи ћемо путнике набијене
у аутобус као сардине у конзерву. Да
нагласимо, студентске, а и редовне
карте овог превозника нису нимало
јефтине (студентска карта у једном
правцу на релацији Сремска Митро
вица – Нови Сад износи 420 динара,
а редовна 580 динара), а путници за
тај новац често ризикују своје животе
да би стигли до жељене дестинације.
Лазар Јовић, студент из Сремске
Митровице, аутобусима Сирмиумбу

ПОКРАЈИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Казне и до 600.000 динара
Изгубивши наду за проналажењем надлежних за овај
проблем, послали смо e-mail са конкретним питањима
Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство
и саобраћај, на који смо добили одговор од покрајинског
инспектора за друмски саобраћај Бранислава Пажура.
Одговоре преносимо у потпуности:

стизала никаква писмена пријава везана за ову проблема
тику, тако да инспекција нема поступања по овој врсти
прекршаја.
Питање: Које су санкције за овај прекршај?
Одговор: Санкције предвиђене Законом о превозу пут
ника за пријем већег броја путника од прописаног су у
распону од 200.000 до 600.000 динара за правно лице и
20.000 до 60.000 динара за одговорно лице у правном
лицу.

Питање: Ко је надлежан за контролу броја путника у
међумесним аутобусима?
Одговор: Саоб
 раћајна инспекција у оквиру својих над
лежности има могућност санкционисања прекршаја, тач
није предвиђену казнену одредбу за пријем у аутобус
већег броја путника од оног који је уписан у саобраћајну
дозволу возила по Закону о превозу путника у друмском
саобраћају. Такође, саобраћајна полиција по Закону о без
бедности саобраћаја има одредбе које се тичу превоза
већег броја путника од оног на колико је возило регистро
вано.

Питање: Шта покрајинска саоб
 раћајна инспекција може
да уради по овом питању?
Одговор: Покрајинска инспекција може (и у одређеном
року мора) по пријему писмене пријаве да изврши непо
средну контролу у аутобусу на наведеној релацији у наве
дено време. У случају уоченог прекршаја сачињава се
записник и подноси прекршајна пријава надлежном суду.

Питање: На који начин се врши контрола броја путника?
Одговор: С обзиром на број саобраћајних инспектора
који раде на пословима контроле комплетног превоза на
територији Војводине (аутобуски, камионски, такси и неле
гални превоз) покрајинска инспекција за друмски саоб
 ра
ћај ради искључиво по писменим пријавама странака, а за
конкретан проблем у последњих неколико година није

Дакле, надлежни ипак постоје, али ту постоји још једно
питање. Како путник да зна када ће тачно, у ком аутобусу
и у које време ова ситуација да се деси? То се може знати
оквирно, као што је и наведено, најчешће петком на рела
цији Нови Сад – Сремска Митровица, и обрнуто недељом.
Да ли ће се нешто по овом питању променити, остаје нам
да видимо.

M NOVINE

23. MAJ 2018.

са путује углавном петком и недељом.
– Аутобуси су задовољавајућег
изгледа, није прљаво и хигијенски
услови су сасвим коректни. Међу
тим, услови пута, што се тиче гужве у
аутобусу, нису баш сјајни. У ударним
терминима, петком поподне на пола
сцима из Новог Сада често се шаљу
аутобуси недовољног капацитета, об
зиром да се тада највећи број студе
ната враћа кући. Зато се дешава да
у тим ситуацијама одређен број људи
увек стоји, што није баш у складу са
правилима о безбедности у вожњи.
И ја сам често био у таквој ситуацији.
Пре пар недеља стајао сам наслоњен
на врата аутобуса, а држао сам се за
друге путнике који су такође стајали –
каже Лазар и додаје:
– Хтео бих да напоменем и веома
мале попусте на студентске карте, јер
сам из прича са колегама са факулте
та чуо да су цене карата за студенте
код других превозника, као што је Ра
кета или Стрела, знатно јефтиније не
го карте Сирмиумбуса, конкретно за
нас из Сремске Митровице. Са друге
стране, термини полазака аутобуса
су добро распоређени и нисам имао
негативних искустава са кашњењем,
али када се ради о броју путника у
аутобусу то је већ друга прича.
Гужвама у аутобусима Сирмиумбу
са у ударним терминима није задо
вољан ни Јован Ступар, студент из
Руме.
– Путујем из Руме за Нови Сад и
обрнуто углавном викендима, најче
шће Сирмиумбусом. Када се неде
љом враћам из Руме за Нови Сад
на румско стајалиште већ дођу пуни

Лазар Јовић

Пре пар недеља
стајао сам наслоњен
на врата аутобуса,
а држао сам се за
друге путнике који
су такође стајали,
каже Лазар Јовић

СИРМИУМБУС

Без конкретног одговора
Да бисмо дошли до сазнања да ли
превозник може да учини нешто по
овом питању, контактирали смо Сир
миумбус и на њихову e-mail адресу
упутили следећа питања:
1. Ко је у оквиру Ваше фирме надле
жан за контролу броја путника у
аутобусима?
2. Због чега возачи примају путнике
ако у аутобусу нема места?
3. Уколико у одређеним терминима
постоји већи број путника, зашто се
на релацију не пошаље више ауто
буса?
На ова питања одговор нисмо доби
ли, већ нам је тражено да наведемо
тачно време и датум поласка аутобуса
у којем се та ситуација десила и да на
сајту Сирмиумбуса (који до скоро није
био у функцији) могу да се резервишу
карте и да се у складу са бројем
резервисаних карти може послати
више аутобуса.
Све ово лепо звучи, али је потребно

нагласити да путници, већином сту
денти, за путовање на овим релација
ма купују повратне карте и термине
враћања кући уклапају са факултет
ским обавезама. Због скупих станич
них услуга, већина њих аутобус чека
на станици код Лиманског парка у
Новом Саду, а на релацији Сремска
Митровица – Нови Сад, конкретно у
Руми, путници аутобус чекају у центру
града. Све и да имају могућност да
резервишу своје место, питање је да
ли би на њега могли да седну, јер
места углавном буду заузета, а ретко
ко ће се померити у препуном аутобу
су.
На питање о слању макар два ауто
буса или аутобуса на спрат у ударним
терминима такође нисмо добили одго
вор. А и због чега да шаљу два аутобу
са када нико не врши контролу. Ипак је
лакше нагурати седамдесетак путника
у један аутобус и притом уштедети
како на гориву, тако и на дневницама
за возаче и кондуктере, таксама за
аутобуску станицу и тако даље.
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Јован Ступар

аутобуси, тако да углавном стојим,
као и остали. То је вожња од 45 ми
нута до сат времена, а из Митрови
це треба и дуже. Многи од нас стоје
на целој тој релацији, а најгоре је на
Иришком венцу, када аутобус иде по
кривинама. Замисли да се случајно
отворе врата. Мислим да бисмо сви
поиспадали напоље – каже Јован и
додаје да број путника у аутобусу ни
ко није контролисао, али се зато често
у њима појављују контролори карата,
који осим поседовања карте захте
вају и индекс на увид, и углавном им
не смета да се пробијају кроз гужву,
а пробијање кроз гужву не смета ни
кондуктерима када треба да наплате
карте.
Да бисмо дошли до решења овог
проблема, покушали смо да дођемо
до надлежних институција, али у то
ме нисмо имали среће. Из Градске
управе за саоб
 раћај, комуналне и ин
спекцијске послове добили смо одго
вор да локална инспекција, као и ова
Градска управа, нису надлежни за
овај проблем. У телефонском разго
вору са Покрајинском инспекцијом за
друмски саобраћај добили смо одго
вор да превоз већег броја путника од
броја седишта у аутобусу јесте пре
кршај, али да је за то надлежна сао
браћајна полиција. У саоб
 раћајној по
лицији иста прича. Одговор је био тај
да је за овај проблем надлежна град
ска саоб
 раћајна инспекција. Овде је
потребно нагласити да саоб
 раћајни
полицајци скоро редовно стоје на из
ласку из Руме и на улазу у Ириг, ре
довно санкцион
 ишу чак и минимална
прекорачења брзине, проверавају да
ли су људи везани појасом и слично,
а аутобуси Сирмиумбуса до сада нису
овако заустављани. С тим у вези, по
требно је нагласити и то да је стајање
великог броја људи у аутобусу много
опасније и може да однесе много ви
ше живота него невезан појас у ауто
мобилу.
Немања Милошевић
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ВУК ГРГУРЕВИЋ БРАНКОВИЋ - ЗМАЈ ОГЊЕНИ ВУК

Последњи српски витез

За праунука Вуковог, унука Ђурђевог,
сина Гргуровог, Вука Гргуревића питање
је да ли је уопште у своје време носио
епитет змаја или је до тога дошло касни
јом фолклорном надоградњом. Он је био
човек са више биографија, историјском и
митском. Ипак, имао је право на такву
титулу као припадник витешког Реда зма
ја – каже Петар Одобашић археолог из
Пећинаца

В

ероватн о је пола
миленијума трајал о
витештво у Србији
средњег века, а крај ове
традиције везује се прауну
ка другог заповедник а и
јунака Боја на Косову – реч
је о Вуку Гргуревићу, у наро
ду познатијем као Змај
Огњени Вук. Вук Гргуревић
Бранковић је величина која
је својим војним успесима и
ратн ичк ом
трад иц ијом
инспирисала фолклор наро
да који се у том историјском
тренутку нашао у најтежој
ситуацији икада – са Сме
деревом је пала држава и
пало је и то мало морала
што је остало након косов
ског покоља.
Иако је његов славни пра
деда Вук Бранковић, након
силовитог и више него успе
шног дејства оклопне коњи
це на лево крило турске вој
не формације 1389. године,
у народу ипак одабран за
архетип издајник а, ни тај

Зидине Купиника

косовски јунак, ни изданци
његове лозе никада нису у
потпуности прихватили тур
ску власт. Турци су се Змаја
Огњеног Вука, према народ
ном предању, плашили као
црног шејтана.
Вук Гргуревић рођен је
око 1435. године у Смедере
ву, као син Гргура, најстари
јег од синова чувеног Ђурђа
Бранковића. Након смрти
свог деде, Вук је био сведок
борбе свог оца за превласт,
након које се Гргур нашао
на страни поражених, те су
њих двојица морали да
напусте Смедерево.
Смедерево је коначно
пало 1439. године, и тај вој
ни подухват Турака означио
је крај српске средњевеков
не државе.
По узору на свог деду
Ђурђа Бранковића, који се
истицао на важним европ
ским бојиштима свог време
на, Вук Гргуревић је у слу
жби угарског краља Матије

Корвина водио борбе про
тив Чеха, Пољака, касније
Аустријанаца, а највише
против Турака.
Као најистакнутији члан
породице Бранковић, понео
је титулу деспота, мада није
имао своју државу. Његов

двор се налазио у Купинику
(Купиново) у Срему, где је
био и највећи део његових
поседа у Иригу, Беркасову и
још понегде. Са тих поседа
опремао је и регрутовао вој
ску коју су углавном чинили
Срби из Срема.
У Купинову, ове године ће
први пут бити одржана
манифестација „Дани змаје
ва“ која ће покушати да
симулира атмосферу са
средине 15. века у Срему.
Ова манифестација, треба
ло би да постане традицио
нална, те би Купиново
постало још познатије срем
ско село, а Обедска бара се
не би помињала само због
флоре и фауне, већ и због
средњевековног утврђеног
града Купиник а, којим је
командовао деспот Вук
Гргуревић Бранковић.
Археолог из Туристиче
орган из ац ије
Општин е
Пећинци Петар Одобашић,
који је задужен за организа
цију „Дана змајева“, обја
снио је како је некада изгле
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Змајевити јунак

Петар Одобашић

дало средњевековно утвр
ђење Купиник.
- Нека подела већине
средњевековних утврђења
која се можда може приме
нити и овде, је на горњи и
доњи град. Пошто је ово
равничарска тврђава без
географске могућности да
се доња тврђава одвоји од
горњ е, горњим град ом
можемо звати то зидано,
тврдо утврђење, димензија,
рецимо, 60 са 60 метара,
што би биле спољне мере.
То су димензије карактери
стичне за касну антику,
утврђења каквих има од
Смедерева до Ђердапа на
десетине. Око тог горњег
града, ишао је шанац испу
њен водом који је био шири
не око 15 метара. На улази
ма у утврђење са северои
сточне и југоисточне стране
били су платои, односно
предграђе, где су се налази
ле занатске радион
 ице, што
би представљал о доњи
град – објаснио је Одоба
шић.
Јунак из Купиника позна
тији је као Змај Огњени Вук
него као Вук Гргуревић
Бранковић. Очигледно да,
колико год да је било вели
ких људи и ратника, највећи
траг је ипак оставило усме
но предање људи тог вре
мена који су осетили да им

је слобода измакла и да је
питање хоће ли се икада
поново срести са њом.
Један поход Змаја који је
забел еж ил а
истор ија,
можда и довољно оправда
ва епитет који му је народ
доделио – Змај од Купиника.
Наиме, у фебруару 1476.
године Вук је освојио Шабац,
а затим се упутио у Босну
освојивши Сребреницу и
Зворник, да би се у августу
исте године упутио у Банат
где је однео значајну победу
над Турцима. У новембру те
године поверена му је
команда над војском која је
опсела Смедерево, његов
родни град. Међутим, опса
да Смедерева није успела,
односно, неко време је овај
град био под Вуковом бло
кадом.
Вук Гргуревић се просла
вио у борби против Турака,
а како неки извори тврде,
умро је од рана задобијених
после једне битке са њима.
Као веома смео покушај
тумачи се његов поход на
Сарајево, када је освојио
Јајце, због чега је у народу
био познат и као Вук Јајча
нин.
Њега су као угледног рат
ник а цениле обе стране,
угарски краљ Матија Корвин
и турски султан Мехмед
Други Освајач, као и његов

Из Срема, који је био вој
на крајина, филтер зона,
место најкрвавијих дејстава
у Европи тадашњице, гра
ница између османлијског и
угарског царства, потекао је
мит о змају који чува земљу
од турских упада.
У српском усменом фол
клору змај је важио за мито
лошко биће наклоњено
људима, чије су карактери
стике добијали људи, а по
изгледу и понашању ново
рођенчета, могло се увиде
ти о каквом будућем јунаку
је реч. Змај Огњени Вук,
заповедник Купиника носио
је змајевите особине у све
сти народа, он је према
веровању био витез Реда
змаја, који је идејно оформ
љен како би његови витезо
ви штитили „хришћанске“
границе.
- За праунук а Вуковог,
унука Ђурђевог, сина Гргу
ровог, Вука Гргуревића
питање је да ли је уопште у
своје време носио епитет
змаја или је до тога дошло
каснијом
фолк лорн ом
надоградњом. Он је био
човек са више биографија,

историјском и митском.
Ипак, имао је право на
такву титулу као припадник
витешког Реда змаја, баш
попут једног од његових
савременик а, властелина
Влада Цепеша – каже Одо
башић.
Узгред, Влад Цепеш –
Дракула, добио је назив,
такође према својим змаје
витим особинама дожи
вљеним у његовом народу;
реч Дракула је означавала
змаја, или чак ђавола, што
не прави контекстуалну
разлику, јер су оба појма
негативна, односно у суко
бу са хришћанским, тј.
црквеним моралом. Да би
ово било још јасније, народ
га је називао змајем а црква
ђаволом.
Најпознатије српске мит
ске личности, чији историј
ски идентитет није потвр
ђен, јунаци змајевите при
роде, били су чувени Иван
Косанчић – Змај од Радана
и Милан Топлица, који су
као завереници учествова
ли у убиству Мурата и том
прилик ом погинули на
Косову пољу.

наследник Бајазит Други.
Током 1482. године султан
је прек о Вука започео
мировне преговоре са Угар
ском о чему сведоче четири
сачувана писма која је Вук
слао Бајазиту Другом, напи
сана у Купинику и Иригу.
Бајазит Други му је покло
нио скупоценог коња, што је
предс тав љал о
поклон
достојан великог витеза.
Вероватно је Вук имао за
циљ да обнови све српске
деспотовине и мислио је да
ће овим договором то и
постићи, међутим безуспе
шно. Како наводе извори,
последњи податак о Вуку
забележен је 1483. године,
као писмо које овај шаље
турском пограничном запо
веднику Али бегу Михало
глуу, које открива међусоб
но уважавање два најис так
нутија ратника са две стра
не границе.
Како год, Вук Гргуревић је
остао упамћен као изданак
лозе која се до последњих
дана одупирала турској вла
сти и ако се мало пажљиви
је размотри, да се примети
ти да је Вук, илити Змај
Огњени Вук последњи тра
диционални српски средње

вековни витез. Током њего
вог живота, већ је нестајало
витештво у Европи, а коњи
ца на бојном пољу је изба
цивана из употребе у корист
ватреног оружја. Змај Огње
ни Вук је последњи витез
којег Србија памти и као
такав отишао је у легенду
скоро као диморфно биће –
човек, ратник, властодржац
и змај који огњем разара
непријатељску силу.
Време змајева, витезова и
јунака је прошло, а једна од
ситуација која би могла да
нас подсети какви смо нека
да били као народ, заправо
је манифестација која ће се
у суботу 26. маја одржати у
Купинову. Надајмо се да ће
ова манифестација постати
традиционална те да нам
„Дани змајева“ тек следе,
односно надајмо се да дола
зе дани у којима ће се, у
било ком смислу, поново
рађати змајеви о којима ће
се за живота говорити више
него након смрти, како то
обично иде код нас.
Припремио: А.Ћосић
(Извори: Мала енциклопе
дија Просвета 1989, „Српски
витешки код“ Марко Алек
сић 2016.)
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

У годинама,
а добро стојећа

Пише:
Марија Вукајловић

Кућа породице Бараксадић

У

главној сремскомитровачкој ули
ци, која је више пута мењала
име, од некадашње Фрушкогор
ске, преко Железничке до данашње
Краља Петра Првог налази се кућа
јединствене архитектуре. Налази се
недалеко од раскрснице, у облику кру
жног тока, која се грана на два, за
живот града важна путна правца, који
воде према станици и излазу из града,
ауто - путу и Фрушкој гори. Кућу је
саградила породица Бараксадић, чија
митровачка историја почиње почетком
века, када се Сима Бараксадић, родом
из Манђелоса преселио у град купио
плац са омањом кућом и земљу у око
лини. Како је већ раније стекао одре
ђени капитал, Сима, као један од, за
оно време напреднијих земљорадника
одлучује да зида нову кућу, која би
боље одговарала потребама све број
није породице. Градњу раскошне куће
започео је 1909. године, а сведочан
ство о томе, поред усменог предања,
остало је забележено на њеном боч
ном забату. После више од сто година
поносно пркоси времену. Знали су
домаћини, да то није посао кратког
века, па су планирали озбиљне при

Стогодишње здање,
које власници савесно
одржавају у намери да
га сачувају од
пропадања плени
својом јединственом
архитектуром
сведочећи богатство
и укус некадашњег
слоја имућних
домаћина, који су
живели од и са
земљом, коју су
неизмерно волели

преме, пре свега у набавци квалитетне
грађе и другог материјала потребног за
градњу, а припрема је према ондашњој
пракси знала да потраје и по неколико
година.
Да је све текло по плану сведочи
кућа, која и после више од сто година
плени својом лепотом, време јој не
може ништа, ни сунце, ни ветар. Она
мирно стоји укопана на месту, где су јој
мајстори давно поставили темеље и
„шепури“ се богатством својих облика.
Почетком 20. века у архитектури је
владала велика разноврсност стилова
од доследног поштовања академских
принципа историјских стилова до при
мене неоромантичарских елемената.
Ови елементи су нарочито били оми
љени у тадашњој немачкој архитекту
ри, која је оживљавала властито сред
њовековно наслеђе. У пракси, грађе
винци су обично доследно поштовали
градитељске традиције из претходног
периода, али су увек настојали да
нешто и осавремене, да унесу по неки
нови детаљ из све богатије архитек
тонске понуде, која се у то време
модернизовала у правцу сецесије. По
својим одлик ама кућа представља
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јединствен пример примене немачког
неоромантизма у градској архитекту
ри, видљивог на израженим романич
ким конзолама око и између прозора,
као једног од најпрепознатљивијих
знакова овог стила. Није је заобишао
ни дух времена, изражен у својевр
сном еклектицизму и мешању стилова,
који су видљиви у великом богатству
разнородних архитектонских украса,
обједињених на једном месту, али ипак
у складну целину. Упоредо са неорома
ничким конзолама у горњим деловима
прозорских оквира, налазе се необа
рокни у доњем, парапетном делу про
зора, док флорални мотиви сецесиј
ског порекла красе портал и поткровни
венац. Почетком века била је нарочито
омиљена употреба плочица, које ства
рају изузетно декоративан утисак
фасаде, као и хоризонталне украсне
траке ради оживљавања равних повр
шина прочеља, као сецесијских теко
вина у архитектури. У унутрашњем
просторном распореду бочно крило
ствара већу разуђеност просторија
повезаних пространим застакљеним
тремом са два истакнута улаза и
репрезентативним степеништем. Изу
зетан технички ниво извођачке културе
показује да је здање морало настати
по пројекту школованог архитекте, који
је стицао знања на некој од Политех
ничких школа тадашњег аустроугар
ског царства или немачких центара,
који су на прелазу векова нарочито
били привлачни за домаће градитеље.
Првобитним пројектом је била пред
виђена градња и другог крила куће,
чиме би се пространи ајнфорт нашао у
средини, али су догађаји који су усле
дили и Први светски рат омели реали
зацију проширења раскошног објекта.
Чини се, да је све у њеном историјату
резултат јединства супротности, то
показује чињеница да и поред нагла
шене декоративности, подједнак у
пажњу заузимају и потребе њеног
наручиоца, који је припадао слоју
земљопоседничком и земљораднич
ком, између чега нису постојале оштре
границе. Јер, и поред „китњасте“ архи
тектуре она је пројектом била прилаго
ђена потребама једне паорске породи
це, што показује изузетно висок
ајнфорт, који својим димензијама
дозвољава пролаз запреге са сламом
или „воза“, а по потреби чак и вршали
це.
У породици од пет синова и четири
кћери Симе и Дамњанке Бараксадић
остале су Миланка и Милица и син
Стеван, који је са оцем у међуратном
периоду радио земљу. Стеван је тра
гично изгубио живот у својој 31 години
на митровачком гробљу оставивши за
собом двогодишњег сина Борисава и
супругу Вукицу, која се суочава са број
ним недаћама послератног периода и
одузимања имовине. Салаш на Ради
начком путу, који је још у току рата био
паљен, сада је срушен, а материјал
однела земљорадничк а задруга за
градњу економије. Вукици је остала

Кућу је саградила
породица Бараксадић,
чија митровачка
историја почиње
почетком века, када се
Сима Бараксадић,
родом из Манђелоса
преселио у град купио
плац са омањом кућом
и земљу у околини.
Како је већ раније
стекао одређени
капитал, Сима, као
један од, за оно
време напреднијих
земљорадника
одлучује да зида нову
кућу, која би боље
одговарала потребама
све бројније породице

Сви Бараксадићи
потичу из Манђелоса,
у чијим црквеним
књигама се према
попису из 1737. године
помињу Јован,
Ћирило и Космањ,
док данас у селу има
седам породица са
овим презименом. У
Митровици је било
неколико кућа
Бараксадића, чији
потомци су се
раселили по Србији,
а старији Митровчани
још се сећају брице
Лазара Бараксадића,
чија се берберска
радња налазила у
улици Рибарска обала
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кућа и нешто земље, тек толико да
преживи. Кроз цео свој век Сима је
обрађивао земљу, његовом смрћу сре
дином педесетих у 94. години живота,
ратним и поратним дешавањима, као и
губитком млађег домаћина породица
је била принуђена да од једне типично
земљорадничке породице „ухлебље“
тражи у другим занимањима.
Преломни догађаји у животу породи
це првих послератних година утицаће
да се млади Борисав, у потрази за
послом, после завршене средње шко
ле обрео у Пројектном бироу „Срем
пројект“-а, где је на пословима цртача
радио пуних петнаест година. Убрзо
схвата неопходност даљег школова
ња, те завршава Технолошку школу и
почиње да ради у „Матрозу“ на хемиј
ској преради вода у енергани, одакле
одлази у пензију. Али љубав према
земљи је остала и Борисав наставља
породичну традицију у обрађивању
земље, колико му то омогућава вла
стита механизација опстајући као
пољопривредник. Супруга Даница је
дуго година радила као васпитачица, а
син Бранко, по струци механичар живи
са породицом у кући у дворишту, сада
реновираној, коју је Сима затекао када
се доселио у Митровицу.
Сви Бараксадићи потичу из Манђе
лоса, у чијим црквеним књигама се
према попису из 1737. године помињу
Јован, Ћирило и Космањ, док данас у
селу има седам породица са овим пре
зименом. У Митровици је било неколи
ко кућа Бараксадића, чији потомци су
се раселили по Србији, а старији
Митровчани још се сећају брице Лаза
ра Бараксадића, чија се берберска
радња налазила у улици Рибарска
обала.
На стогодишњицу од почетка градње
власници су желели да дају свој допри
нос у очувању овог раскошног здања,
те су предузели реновирање куће, кре
чењу ајнфорта и уређењу капије. Пре
две деценије дотрајала масивна дрве
на капија замењена је новијом, метал
ном, али је својим материјалом ствара
ла контраст у односу на старинско
здање. У немогућности да купе нову
дрвену капију, као скуп подухват, а да
бар донекле поврате првобитан изглед
и ефекат дрвета одлучују се за приме
ну савремене технике флодровања.
Флодровање је специјална техник а
украшавања површина извлачењем
шара преко флодер материјала и
наношењем и размазивањем боја, које
се касније премазују лаковима. На тај
начин се врши, нека врста матирања
метала, а у крајњем утиску постиже
успешна имитација дрвета.
Стогодишње здање, које власници
савесно одржавају у намери да га
сачувају од пропадања плени својом
јединственом архитектуром сведочећи
богатство и укус некадашњег слоја
имућних домаћина, који су живели од и
са земљом, коју су неизмерно волели.
У следећем броју:
Кућа породице Милованчев

38

M NOVINE

СА СВИХ СТРАНА

Ушати пехар
У
суботу, 26. маја игра се
финалн а
утакм иц а
Лиге шампиона у Кије
ву. После релативно досад
не групне фазе у којој се у
већој мери знало ко су фаво
рити и који ће клубови ићи
даље, видели смо узбудљи
ву завршницу са пуно изне
нађења и голова. Рома и
Ливерпул су направили нај
веће изненађење избацивши
Барсел ону и Манчестер
Сити у четвртфиналу уз пре
гршт голова. На крају, чека
нас спектакл у финалу изме
ђу Ливерпула и Реал Мадри
да.
Пребогати Реал или луди
Ливерпул, Роналдо или
Салах, Клоп или Зидан. У
суботу увече ћемо знати ко
диже „ушати пехар“.

ове, као и неких претходник
сезона, побринуо се Јирген
Клоп са четом својих „луда
ка“. Неки кажу да његова
игра нема концепцију, да
играчи трче по терену као
муве без главе. Али да ли је
све тако? Са Борусијом је
стигао до финала Лиге шам
пиона, онда је дошао у
Ливерпул и за кратко време
створио екипу које се сви
плаше. Са њима се никад не
зна. Могу да изгубе од
последњег на табели али
могу и да понизе највеће
европске великане. Плави из
Манчестера су то итек ако
осетили на својој кожи у
четвртфиналу. Клоп је пре
свега велики мотиватор, има
харизму и таленат да моти
више своје играче да погину

Уколик о победи, Реал
Мадрид ће по трећи пут за
редом освојити титулу прва
ка Европе и на тај начин
потврдити апсолутну доми
нацију шпанских клубова у
европским такмичењима у
последњих пет година. Шта
рећи о клубу који има толики
број звезда и квалитетних
играча и на терену и на клу
пи. И наравно, Кристијана
Роналда. Волели га или не,
чињеница је да уз Месија
доминира светским фудба
лом у последњој деценији.
Наравно да није више млад
и полетан као раније али је
свакако играч који и даље
прави разлику и погађа када
треба. Играч његовог кали
бра увек има мотив да
постигне гол јер су испред
њега
сталн о
појав љују
рекорди које треба срушити.
Да не остане прича само на
њему, треба признати да је
Реал машинерија саставље
на од врхунских играча и да
заслужују улогу фаворита.
Али, да не буде све досад
но и предвидиво у фудбалу,

на терену. Наравно, нису у
стању да гризу свих 90 мину
та и зато играју у налетима и
имају повремене падове у
току меча. Оно што је сигур
но, нападачки трио Мане,
Фирмино и Салах су ове
сезоне терорисали против
ничке одбране и то је најве
ћа снага тима са Острва.
Када се све узме у обзир,
чека нас веома занимљив
меч уз, надамо се, пуно голо
ва. Немогуће је замислити
другачији расплет с обзиром
на то какве две екипе ће
бити на терену.
И на крају, треба напоме
нути да ће финале судити
човек који није добар ни Зве
зди ни Партизану када треба
да суди дерби. Милораду
Мажићу је са његовим
помоћницима из Србије ука
зана част и поверење да
суди овај спектакл у Кијеву.
Велико признање после којег
је немогуће замислити и
завршницу Светског првен
ства без њега. Милораде,
подели правду у суботу.
С. Крсмановић

23. MAJ 2018.

ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Љубазност

Пише:
Драгана Попов

Љубазност ослобађа окситоцин који
смањује крвни притисак и умирује нервни
систем. То кажу научници, а шта кажемо
ми обични смртници који се свакодневно
сусрећемо са (не)љубазним окружењем?

К

олико се данас љуба
зност цени? Да ли је
бити љубазан ин или
је аут или је то ствар вас
питања, менталног склопа,
учења опхођења према дру
гима. Питање је заиста ком
плексно и тешко се на њега
може одговорити. Колико
вам значи љубазан прода
вац, кондуктер, шалтерски
радник? Мрзовољни смо,
притиснути бројним пробле
мима, али то свакако није
разлог да будемо нељубазни
према особама са којима из
разних разлога долазимо у
контакт. Љубазност као став
се негде затурила. Бахатост
јој је некако доакала. А заи
ста није тешко бити љубазан.
Љубазност јача друштвену
заједницу тврде они који се
овом темом баве. Кажу да
би победили страх потребно
је бити љубазан. Није много,
а и не кошта вас пуно. Само
мало воље и самодисци
плине. Тешко је бити бесан,
под сталним стресом, мало
љубазности и ето позитивне
енергије. Лепа реч гвоздена
врата отвара, а иза њих је
задовољство, срећа и хума
ност. А зашто је љубазност
добра за нас? Неки људи
тврде да су зависници љуба
зности зато што их она чини
срећнијим. Научници тврде
да када је човек љубазан
према другима, његов мозак
лучи допамин који је у уској
вези са позитивним разми
шљањем, и ендофрин, хор
мон у мозгу који нас чини
срећнијим. Љубазност тако
ђе ослобађа окситоцин који
смањује крвни притисак и
умирује нервни систем. То
кажу научници, а шта каже
мо ми обични смртници који
се свакодневно сусрећемо са
(не)љубазним окружењем?
Љубазност је лако препору
чити, али тешко се учи. Окол
ности су такве да једноставно

не можемо у свакој ситуацији
бити љубазни. Како и зашто
бити љубазан према људима
који нам не узвраћају истом
мером? Можда је то опет
онај страх? Страх од чега?
Љубазност ствара повере
ње, одређену блискост. А
ми се изгледа баш тога и
бојимо. Грубост у наступу
ствара стрес и нерасположе
ње, трајну одбојност. Израз
лица, топлина у гласу и мно
ги невербални сигнали могу
пуно да учине. Ако се ово
понашање практикује трајно,
ето лепих резултата. Све то
треба узети у обзир и напра
вити први корак ка томе да
за вас кажу да сте љубазан
човек. Сигурно вам прија кад
чекате у неком дугом реду
и кад вас после пола сата
љубазна службеница пита
како може да вам помогне.
Све оно што сте у себи поми
слили док сте чекали “пада
у воду”. Или ако се нађе
те у поподневним сатима у
лавиринту локалне болни
це, а нигде никога да вам да
информације сем чистачице
која уз брисање подова обја
шњава где треба да идете, а
онда ниоткуда се појављује
службено лице у униформи
љубазно вас позива у лифт
и води до вашег одредишта.
Зашто се изненадимо кад
је неко љубазан? Хм, тешко
питање, али још увек има
љубазних људи. Један фран
цуски мислилац из деветна
естог века је рекао да један
део љубазности подразуме
ва волети људи више него
што заслужују. Сад можемо
да се са овом констатацијом
сложимо или не. Све зави
си од вас. Трудите се будете
љубазни и када не морате.
Осмехните се кад сретнете
познаника на улици, слушај
те са интересовањем. Буди
те своја најлепша и најбоља
варијанта, за сваки нови дан.

M NOVINE
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ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ : Црква Светог оца Николаја

Црква кроз векове

С

а досељавањем срп
ског
православног
народа на просторе
Шида, настајала су насеља
и цркве у њима. Углавном
су биле од дрвета или пле
тера, облепљене блатом.
Касније када су и куће ста
новника почеле да се граде
од тврдог материјала, тада
је почела и изградња светих
храмова од постојаног мате
ријала.
Срби су у Шиду почетком
осамнаестог века имали јед
ну мању цркву, која је била
од плетера. У истом веку
сазидана је и једна већа
црква, а како се број ста
новника повећавао и она је
постала тесна. Затражена
је дозвола од Намеснич
ког већа за изградњу нове
цркве (садашње), што је и
одобрено, с тим да сеља
ци пристану добровољно
раде и превозе матери
јал за градњу цркве. Када
је добијена дозвола, 1772.
године, сазвана је седница
и састављен тзв. тефтер 9.
маја у коме се налази спи
сак приложника за градњу
нове цркве. А прилози су се
кретали од неколико форин
ти до 100 форинти. Многа
презимена која се помињу
у том тефтеру не постоје у
данашњој шидској епархији.
Да је Шид тада био наста
њен у највећем броју Срби
ма види се и по томе да у
Шиду тада било пет свеште
ника: Јован Јанковић, Сте
фан Мауковић, Аксентије
Недељковић, Авакум Сте
фановић, Јосиф Алексић
и ђакон Васа Шумановић,
као и српска школа и српски
учитељ. Из једног докумен
та из 1774. године помињу
се издаци за градњу цркве.
А из уговора за градњу лађе
цркве из 1774. године види
се да је потписан са Јоха
ном Вајсманом Милером за
суму од 1300 форинти.
Црква се градила више
година, а 1782. године се
ради на унутрашњем уређе
њу. Црквени молер - живо
писац Михајло Радосавље
вић за 1700 форинти 1786.
године почиње сликарске
радове у цркви, а почиње и
израда иконостаса. Међу
тим, Радосављевић је у
међувремену умро, па радо
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Народна кола
и песме Србије

Прошле среде, 16. маја, у
пуној сали Педагошке академи
је у Сремској Митровици дипло
мирани акордеониста, хармо
никаш и професор Ненад Илић
одржао је свој први самостални
концерт под називом „Народна
кола и песме Србије“. Ненад
Илић ради као наставник хар
монике у митровачкој Музичкој
школи „Петар Кранчевић“.
Основно и средње музичко
образовање је стекао у школи
„Петар Кранчевић“. Колико је
концерт био успешан говори у
прилог велики број људи који су
дошли да испрате концерт и са
овацијама дочекали Нешу Или
ћа, док је свако његово извође
ње било пропраћено огромним
аплаузом.
На овом концерту публика је
била у прилици да чује Ненадо
во извођење народних кола и
народних песама из Србије у
разним ритмовима који су
карактеристични за различите
њене крајеве. 

ве преузима Григорије Нико
лић из Земуна 1787. године,
а са њим ради и Димитри
је Радосављевић. Радове
завршавају 1788. године.
Лимарске радове је изводио
Јохан Ремолд од 1799. до
1801. године за 1400 форин
ти. Први запис о јабуци на
торњу потиче од 26. маја
1799. године. Са Јаношем
Фогаранијем из Сремских
Карловаца, склопљен је
1804. године уговор о ливе
њу звона, па је 30. септем
бра једно звоно, са гаранци
јом да ако се за годину дана
промени звук или деси било
какав квар, он ће о свом тро
шку однети звоно и поново
га прелити.
За изградњу цркве у Шиду
било је потребно око триде
сет година, да су зидарски
и лимарски радови били
поверени Немцима, док су
сликарске радове изводили
Срби. Јанко Крстић из Новог
Сада је путем уговора вред
ног 1000 форинти оковао у
сребро велико Јевађеље.
Радови на цркви наставље
ни су и следећих година , па
је 1880. године поново ста

вљен бакар на торањ цркве,
а други запис је стављен у
јабуку торња 1897. године.
Црквени одборник Христа
Мауковић, који је сакупио
сва документа о градњи
цркве један је од потпи
сника Споменице из 1897.
године, која је стављена у
јабуку крста. На њој пише
да је тада обновљен свети
храм, споља и изнутра, а
зидови намоловани и позла
ћени. Зидарске радове је
извео Карло Реак из Руме,
а Антон Крчмар је покрио
торањ
новим
бакром.
Лазар Крџалић, професор
шабачке Велике гимнази
је, живописац и академски
сликар је иконе обновио и
нове насликао. Надгледао
је и руководио свим оста
лим радовима, златарским,
декоратерским и сликар
ским. Ова обнова коштала
је црквену општину у Шиду
10.000 форинти. Крст на
цркви подигнут је на Павлов
дан 1897. године. Обнова
Светог храма у Шиду, спо
ља урађена је поново 1926.
године.
Драгана Попов

Изложба
Прошлог петк а 18. маја у
библиотеци „Глирорије Возаро
вић“ отворена је изложба ликов
них радова полазника Едука
тивног центра Кардаш арт. У
програму отварања изложбе је
учествовао митровачки станд
ап комичар Срђан Динчић и
дечији хор Вивак. На изложби
су били представљени радови
рађени кроз различите цртачке
и сликарске технике: оловка,
пастел темпера, акрил, уље на
платну и мозаик које је пред
ставио 41 излагач узраста од
пет до 15 година кроз 98 изло
жених радова. Изложба је сачи
њена од неколико целина а то
су град приказан у форми мини
јатуре, мозаици рађени по узо
ру на римске мозаике, студијски
цртежи и слике, копије великих
мајстора сликарства. Изложба
ће трајати до 25. маја.  А. Д.
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VREMEPLOV
23. мај
1934. У Луизијани у окршају с
полицијом убијени Бони Пар
кер и Клајд Бароу, озлоглашен
разбојнички пар.
1945. Немачки нацистички
лидер и шеф Гестапоа Хајнрих
Химлер извршио самоубиство
дан пошто су га Британци
заробили. Ухапшен Хитлеров
наследник, адмирал Карл
Дениц.
24. мај
1844. Изумитељ телеграфа
Семјуел Морзе послао прву
телеграфску поруку на удаље
ност од 65 километара, из
Вашингтона у Балтимор. Пору
ка гласила: „Шта је то Бог ура
дио?“.
1941. Рођен амерички певач и
композитор Роберт Цимерман,
познат као Боб Дилан, један
од најпопуларнијих музичара
XX века.
25. мај
1895. Британски писац Оскар
Вајлд осуђен на две године
робије због хомосексуализма.
1929. У Народном позоришту у
Београду изведена је премије
ра “Госпође министарке” Бра
нислава Нушића. Редитељ је
био Витомир Богић, а сцено
граф
Анан ије
Верб ицк и.
Насловну улогу тумачила је
Жанка Стокић, којој је Нушић
унапред наменио улогу.
26. мај
1521. Римско-немачки цар
Карло V, као извршилац пап
ске екскомуникације, донео је
Вормски едикт којим су Мар
тин Лутер, оснивач протестан
тизма у Немачкој и његови
следбен иц и прогн ан и из
земље.
27. мај
1703. Руски цар Петар Велики
основао је нову престоницу
Русије на ушћу реке Неве у
Балтичко море, Санкт Петер
бург.
1937. У Сан Франциску је
пуштен у саобраћај „Голден
гејт“, један од највећих мосто
ва у свету.
28. маја
1987. Деветнаестогодишњи
Западни Немац Матијас Руст
прелетео је спортским авио
ном „Цесна“ од Хелсинкија до
Москве и спустио се на цен
трални Црвени трг у главном
граду СССР, прошавши непри
мећено кроз совјетски вазду
шни простор.
29. мај
1985. На стадиону „Хејсел“ у
Бриселу, у нередима пред
финални меч европског Купа
шампиона између италијан
ског првак а „Јувент уса“ и
енглеског „Ливерпула“, погину
ло је 39 и повређено више од
400 људи, углавном италијан
ских навијача.

23. MAJ 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Пошто имате
тенденцију да многе
ствари започнете, али
не и завршите пожељно је направити селекцију,
концентрисати се на једну од њих.
Мудро улећете у нове пословне
подухвате. Схватате да немате
шта да изгубите. Ко рескира, тај
добија. Супер. Нервна напетост
реакција је на пољуљано самопо
уздање.
БИК: За дивно чудо,
није вам лоше. Сви
око вас се нервирају,
а ви - мртви хладни.
Питате се шта им је? Успели сте
да схватите дубљи смисао живо
та. Чувајте се промаје. Због опа
сности од прехладе и проблема
са грлом, будите опрезни са хлад
ним напицима и сладоледом.
Налазите се у дилеми. Због нече
га страхујете. Морате бити опре
зни и избегавати вербалне дуеле
који ничему не воде.

ВАГА: После дугих
заврзлама, ушли сте у
мирнији период. Осе
ћате да сте духовно и
интелект уално стабилни. Све
акције су уравнотежене. Добијате
унапређење које, међутим, касни
већ дуже време. Ако се узме у
обзир да лепе ствари стижу у пра
во време, слављенички сте рас
положени. Тренутна ситуација
захтева пуно толеранције; тешите
се - ипак знате шта хоћете.
ШКОРП ИЈА:
Ушли
сте у срећан период.
Добро сте расположе
ни, мада немате кон
кретних разлога за то. Од извесне
ситуације много очекујете, па се
можете разочарати. Или много
радите, или сте без посла. Са
сарадницима ствари не стоје нај
боље, али некако ипак исплива
вате. Будите разумнији и реални
ји, бар кад су емоције у питању.
Остале области живота засад су
под контролом.

БЛИЗАНЦИ: Роман
тично сте расположе
ни. Пошто слободно
време проводите у
друштву, лепо се осећате. Схва
тили сте да је оно чега се ужаса
вате - самоћа. Нисте задовољни
послом којим се бавите, посебно
ако се он своди на рутину. Разми
шљате о томе да га промените
или да у њега унесете иновације.
Морате савладати хипохондричну
црту карактера. Много времена
проводите у страху од болести.

СТРЕЛАЦ: Осећате се
болесно. Све што се
око вас дешава дожи
вљавате емотивно.
Могућ је сусрет са институцијама
затвореног типа. Потребно је пуно
стрпљења и здравог разума да
бисте савладали критичне дога
ђаје који су пред вама ове седми
це. Будите опрезни! Уколико се
јаве стомачни проблеми, обрати
те се лекару. Исхрану сведите на
разумну меру.

РАК: Нова љубав је
на видику. Уживате у
загрљају вољене осо
бе. Не можете да
поверујете да је то стварност сувише је лепо да би било исти
нито. Препустите се позитивним
вибрацијама и уживајте. Уколико
се појави сивило, сетите се особе
која је на мала врата ушла у ваш
живот. Здравствене проблеме
ћете савладати уколико се на вре
ме посветите њиховом санирању.

ЈАРАЦ: Ушли сте у
мирнији период. Биће
те у ситуацији да
помажете мање успе
шним сарадницима - све зарад
остварења заједничких интереса.
Чувајте се бурних реакција и вре
ђања, јер на тај начин одбијате
партнера. Потрудите се да не
доспете у стање афекта. Будите
опрезни кад су емоције у питању,
јер ваша тврдоглавост квари оно
у шта сте много инвестирали.

ЛАВ: Ситуација од
вас захтева стрпље
ње. То је за Овнове
тешко, али морате
тренирати. Ушли сте у период
финансијских издатак а. Новац
вам клизи из руку, али га и зара
ђујете, па не брините. Иако је у
наговештају нова веза, предност
дајете личној слободи. Избирљи
ви сте кад је љубав у питању.
Лукаво приступате овом пробле
му. Ваша нервоза одражава се на
здравље.

ВОДОЛИЈА: Јавља се
жеља да се наметнете
у ономе чему нисте
вични. Морате бити
објективнији према себи уколико
желите да из тренутне ситуац
 ије
извучете максимум. У све што
радите уносите целог себе. Емо
тивнији сте него што то околности
на послу захтевају. Неко од сарад
ника кочи вас у акцијама. Пробле
ми су везани за неконтролисано
уношење хране.

ДЕВИЦА: Ништа леп
ше него кад се рацио
нална Девица заљу
би. Препустите се
партнеру и уживајте. Пред вама
су дуги топли дани. Настојте да
на адекватан начин решите једну
дилему. Пошто разум тренутно
не помаже, реагујте срцем.
Дозволите себи и такав луксуз.
Могући су проблеми са јетром и
панкреасом услед лошег рада
органа за варење.

РИБЕ: Уколико будете
били напети, мораће
те да се контролише
те. Пошто нисте спо
собни да управљате собом, скло
ни сте свађама и ексцесима. Са
партнером сте склопили примир
је, па очекујте мирнији период.
Уколик о сте слободни, нова
љубав чека вас у августу. Честа
промена расположења праћена
депресијом. Иако немате кон
кретнх разлога за такво стање,
тешко ћете га избећи.

Crkveni
kalendar
Среда, 23. (10) мај
Свети апостол Симон Зилот,
Преподобна Исидора
Четвртак, 24. (11) мај
Свети Ћирило и Методије; Св.
Никодим Српски
Петак, 25. (12) мај
Св. Епифаније; Св. Герман
Цариградски (Оданије Вазнесе
ња)
Субота, 26. (13) мај
Света мученица Гликерија –
Задушнице
Недеља, 27. (14) мај
Силазак Светог Духа на апосто
ле – Духови – Тројице
Понедељак, 28. (15) мај
Духовски понедељак
Уторак, 29. (16) мај
Духовски уторак

Слани колач
Састојци: 5 јаја, 150 мл јогурта,
150 мл уља, 210 г брашна, 1 пра
шак за пециво, 1 кашичица соли,
100 г свињске печенице, 60 г сла
нине, 100 г ренданог качкаваља,
50 г рендане шаргарепе, 150 г
киселе павлаке, 50 г мајонеза, 50 г
ситно ренданог качкаваља.

Припрема: Измиксајте јаја,
додајте со, уље и јогурт. Сједините
брашно и прашак за пециво па
додајте претходној смеси. Све
заједно измиксајте и на крају сипај
те исецк ану печеницу, сланину,
изрендану шаргарепу и качкаваљ.
Помешајте варјачом и пребаците у
подмазан плех величине 20 x 30
цм. Пеците на 200 степени око 30
минута или док не порумени. Када
је испечен извадеити из плеха и
оставите га да се потпуно охлади.
Сједините киселу павлаку и мајо
нез. Премажите горњу страну и
поспите ситно ренданим качкава
љем. Исеците на жељену парчад.

• Где нема дрвећа, мај
муни се пењу једни дру
гима на главу.
• Модни креатори нам
први стављају руке у
џепове.
• Они који су нас задужи
ли,
сигурн о
имај у
довољно да би могли и
да нас раздуже.

СПОРТ

23. MAJ 2018.
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СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Београд: Чукарички – Војво
дина 1:6; Београд: Партизан –
Спартак ЖК 2:0; Ниш: Раднички
– Напредак 4:1; Београд: Црве
на Звезда – Вождовац 5:1; Ива
њица: Јавор-Матис – Рад 1:1;
Бачка Паланка: ОФК Бачка –
Борац 3:2; Сурдулица: Радник
– Младост 3:1; Земун: Земун –
Мачва 1:1.

Бачка Топола: ТСЦ – Слобо
да 3:0; Земун: Телеоптик – Рад
нички (П) 2:1; Крагујевац: Рад
нички (К) – Пролетер 1:3; Нови
Пазар: Нови Пазар – Бежанија
1:1; Београд: Синђелић – Дина
мо 1:3; Јагодина: Јагодина –
Будућност 1:1; Челарево: ЧСК
Пивара – Металац 1:3; Инђија:
Инђија – Темнић су играли у
уторак.

Пригревица: Братство 1946
– Динамо 1945 3:0; Бечеј: Бечеј
1918 – Црвена Звезда 2:1;
Кула: Оџаци – Младост (БЈ)
1:1; Беочин: Цемент – Борац
2:1; Нови Бановци: Омлади
нац – Раднички (НП) 0:0; Зре
њанин: Раднички (З) – Раднич
ки (Ш) 8:1; Суботица: Бачка
1901 – Дунав 0:0; Сремска
Митровица: Раднички (СМ) –
Железничар 2:0.

Дивош: Хајдук (Д) – Индекс
4:1; Шајкаш: Борац (Ш) – Слога
(Е) 2:0; Лаћарак: ЛСК – Борац
(НС) 5:0; Каћ: Југовић – Сремац
2:1; Чуруг: Хајдук (Ч) – Слога
(Т) 4:3; Белегиш: Подунавац –
Купиново 2:0; Нови Сад: Сла
вија – Јединство 1:3; Нови Сад:
Кабел – Хајдук (Б) 4:1.

01. Пролетер
02. Динамо
03. Металац
04. ТСЦ
05. Инђија
06. Бежанија
07. Телеоптик
08. Синђелић
09. Нови Пазар
10. Будућност
11. Раднички (К)
12. Слобода
13. Раднич. (П)
14. Темнић
15. ЧСК Пивара
16. Јагодина

01. Бечеј
02. Братство
03. Динамо
04. Радни. (НП)
05. Цемент
06. Борац
07. Радни. (З)
08. Омладинац
09. Оџаци
10. Железничар
11. Млад. (БЈ)
12. Ц. Звезда
13. Радни. (СМ)
14. Бачка
15. Дунав
16. Радни. (Ш)

01. Борац (Ш)
02. Кабел
03. Слога (Е)
04. Јединство
05. Хајдук (Д)
06. Подунавац
07. Слога (Т)
08. Хајдук (Ч)
09. Хајдук (Б)
10. Сремац
11. Борац (НС)
12. Југовић
13. ЛСК
14. Славија
15. Купиново
16. Индекс

Тaбела плеј оф:
01. Ц. Звезда
02. Партизан
03. Раднички
04. Спартак ЖК
05. Вождовац
06. Чукарички
07. Напредак
08. Војводина

37
37
37
37
37
37
37
37

32
23
18
18
16
16
14
14

4
8
8
7
8
9
8
8

1
6
11
12
13
12
15
15

96:19
71:33
63:51
62:49
48:42
54:44
57:55
43:43

60
43
37
37
33
32
30
28

Табела плеј аут:
09. Радник
10. Младост
11. Земун
12. Мачва
13. Рад
14. ОФК Бачка
15. Јавор-Матис
16. Борац

37
37
37
37
37
37
37
37

13
11
11
11
10
11
10
7

7
11
10
8
6
7
6
5

17
15
16
18
21
19
21
25

42:60
44:52
39:46
38:52
40:64
41:64
33:57
31:72

28
26
26
26
26
25
24
15

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Батровци: Омладинац –
Напредак 1:2; Љуба: Јединство
(Љ) – ОФК Бингула 2:1; Куку
јевци: Обилић 1993 – ОФК
Бачинци 2:1; Беркасово: Сре
мац – Граничар 1:2; Моровић:
Јединство – Синђелић 4:4;
Шид: Једнота – Ердевик 2017
0:2.
01. Обилић
02. Напредак
03. Ердевик
04. Синђелић
05. Сремац
06. Јединс. (М)
07. Једнота
08. ОФК Бачин.
09. Граничар
10. Омладинац
11. ОФК Бингу.
12. Јединс. (Љ)

19 16 1 2 69:18 49
19 14 3 2 48:19 45
19 14 3 2 43:16 45
19 9 4 6 49:35 31
19 8 3 8 47:34 27
19 8 3 8 34:35 27
19 8 2 9 37:41 26
19 7 4 8 35:33 25
19 5 3 11 25:55 18
19 5 0 14 31:59 15
19 3 3 13 18:47 12
19 2 1 16 23:67 7

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА
Јазак: Цар Урош – Раднички
1:2; Нови Сланкамен: Дунав –
Крушедол 1:2; Крњешевци:
Слога (К) – ЧСК 0:3; Крчедин:
Фрушкогорац – Слога (М) 1:2;
Ривица: Планинац – Борац 2:0.
01. Крушедол
02. ЧСК
03. Слога (К)
04. Раднички
05. Дунав
06. Слога (М)
07. Планинац
08. Фрушкого.
09. Цар Урош
10. Борац

16 13 2 1 54:16 41
16 13 1 2 45:14 40
16 9 3 4 28:22 30
16 7 7 2 30:16 28
16 7 4 5 35:20 25
16 8 1 7 39:27 25
16 4 2 10 24:40 14
16 2 6 8 19:34 12
16 1 3 12 14:54 6
16 1 1 14 14:59 4

28
28
28
28
27
28
28
28
28
28
28
28
28
27
28
28

19
19
16
13
11
10
10
11
9
9
10
9
7
6
4
2

4
2
6
9
7
10
9
6
11
10
6
6
6
7
10
7

5
7
6
6
9
8
9
11
8
9
12
13
15
14
14
19

60:24
43:23
39:19
40:21
28:24
32:30
39:30
26:31
25:30
31:28
30:33
22:33
25:37
24:39
28:47
13:56

61
59
54
48
40
40
39
39
38
37
36
33
27
25
22
13

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

23
17
16
16
14
12
13
12
11
11
10
10
9
8
8
2

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

3
6
10
10
12
10
13
11
11
12
12
14
15
14
14
25

74:21
52:20
45:25
43:30
40:36
41:34
55:50
38:35
42:40
31:27
36:47
36:47
37:43
31:44
38:57
15:98

71
56
50
50
44
42
41
41
39
38
36
34
31
30
30
7

МОЛ СРЕМ

OФЛ ПЕЋИНЦИ

Манђелос: Фрушкогорац –
Граничар (К) 3:0; Чалма: Слога
– Митрос 2:0; Жарковац:
Напредак – Хајдук 0:1; Доњи
Петровци: Доњи Петровци –
Зека Буљубаша 3:2; Обреж:
Граничар (О) – Доњи Срем
2015 0:1; Бикић До: Бикић Дол
– Фрушка Гора 3:1; Нови Кар
ловци: Полет – Слобода 3:0;
Брестач: Брестач – Младост
2:3.

Карловчић: Ловац – Камени
7:2; Суботиште: Витез – Сре
мац 3:0; Прхово: Младост –
Шумар 0:2; Шимановци: Хајдук
1932 – Словен 4:2.

01. Полет
02. Д. Петровци
03. Напредак
04. Младост
05. Д. Срем
06. Грани. (О)
07. Бикић Дол
08. Митрос
09. Ф. Гора
10. Фрушко.
11. Слога
12. Хајдук
13. З. Буљуб.
14. Брестач
15. Слобода
16. Гранич. (К)

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

17
15
14
14
13
13
11
11
11
9
9
8
8
7
4
2

5
6
8
5
7
2
6
5
5
6
4
8
5
6
2
4

4
5
4
7
6
11
9
10
10
11
13
10
13
13
20
20

68:22
72:24
59:14
49:30
47:28
36:40
39:30
38:39
40:43
38:40
38:52
38:35
36:44
33:61
31:94
18:84

56
51
50
47
46
40
38
38
38
33
31
30
29
27
14
9

ОФЛ РУМА – ИРИГ
Стејановци: Борац – 27.
Октобар 6:0; Нерадин: Војводи
на – Јединство (К) 3:7; Грабов
ци: Граничар – Слога 0:0;
Добринци: Сремац – Младост
4:0; Рума: Јединство (Ру) –
Јединство (П) 2:1; Никинци:
Полет – Фрушкогорац 2:3.
01. Слога
02. Јединс. (Ру)
03. Сремац
04. Јединс. (К)
05. Јединс. (П)
06. Фрушкого.
07. Полет
08. Граничар
09. Војводина
10. Борац
11. 27.Октобар
12. Младост

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

14
14
13
13
11
9
8
7
5
4
2
1

2
2
2
1
2
4
5
1
2
2
1
2

3
3
4
5
6
6
6
11
12
13
16
16

64:17
43:18
56:21
57:31
47:24
43:40
40:27
37:50
29:52
29:64
19:63
14:71

44
44
41
40
35
31
29
22
17
14
7
5

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

Шумар
Хајдук
Младост
Ловац
Камени
Сремац
Витез
Словен

14 12 0 2 39:12 36
14 12 0 2 46:16 36
14 9 1 4 31:13 28
14 6 1 7 32:42 19
14 6 0 8 25:27 18
14 5 1 8 21:29 16
14 3 2 9 22:45 11
14 0 1 13 13:45 1

Бешеново: БСК – Слога (З)
7:1; Велики Радинци: Борац
(ВР) – Ноћај 8:3; Шуљам:
Напредак – Срем 5:4; Планинац
је био слободан.
БСК
Срем
Слога (З)
Планинац
Ноћај
Борац (ВР)
Напредак

11
10
10
11
10
11
11

9
5
5
4
3
3
2

2
2
2
2
2
1
1

0
3
3
5
5
7
8

50:7
27:13
19:23
19:21
22:31
20:33
14:43

19
19
18
16
12
11
11
11
11
10
10
9
8
7
6
3

6
6
7
11
6
5
5
4
2
4
3
5
4
6
6
6

3
3
3
1
10
12
12
13
15
14
15
14
16
15
16
19

65:30
53:26
62:18
57:19
38:33
45:44
33:38
53:48
34:42
39:51
28:43
34:48
48:77
34:62
25:46
22:45

63
63
61
59
42
38
38
37
35
34
33
32
28
27
24
15

СРЕМСКА ЛИГА

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

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

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

29
17
17
14
11
10
7

Мартинци: Борац (М) – Хрт
ковци 3:0; Адашевци: Граничар
1923 – Железничар 0:1; Кленак:
Борац (К) – Љуково 4:1; Попин
ци: Напредак – Партизан 3:2;
Рума: Први Мај – Словен 1:2;
Доњи Товарник: Слобода –
Подриње 0:0; Путинци: ПСК –
Будућност 4:2; Врдник: Рудар
– Јадран 11:0.
01. Подриње
02. Слобода
03. Први Мај
04. Железнич.
05. ПСК
06. Борац (К)
07. Граничар
08. Партизан
09. Будућност
10. Рудар
11. Напредак
12. Борац (М)
13. Јадран
14. Словен
15. Љуково
16. Хртковци

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

23
21
18
16
11
11
12
12
10
11
10
9
10
8
7
4

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

3
5
4
7
9
11
13
13
14
15
15
14
16
15
19
20

83:19
53:18
70:22
53:24
40:36
47:42
46:49
43:46
49:47
51:52
36:51
31:47
26:59
38:52
25:67
35:95

71
65
60
53
41
39
39
36
34
34
33
32
31
29
23
15

АТЛЕТИКА: ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ

Пет медаља
за митровачке јуниоре
У суботу, 19. маја, у Новом
Саду је одржано првенство
Војводине за млађе јуниоре и
јуниорке у атлетици. Атлети
чари „Срема“ освојили су пет
медаља, две златне, једну
сребрну и две бронзане.
У бацању кугле (3 килогра
ма) за млађе јуниорке побе
дила је Тамара Јовановић са
пребачених 12,19 метара,
док је Наталија Крстић била

трећепласирана са 9,99
метара. У трци за млађе јуни
оре на 800 метара све меда
ље припале су „Сремцима“.
Злато је освојио Мирко Мау
на (2:06,58), сребро Андреј
Јоксимовић (2:11,27) а брон
зу Душан Петровић (2:15,02).
Пета у бацању копља је
била Ања Шкорић док је
шести на 100 метара био
Ђорђе Кремић.
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ПРВЕНСТВО У ФИТ КИДСУ

Златне девојчице
из Бановаца

На европском првенству у Фит кидс-у
које се одржало у спортској арени у Загре
бу, у организацији Worls Fitnes Formation
учествовало је 12 земаља, односно 568
такмичара, у различитим старосним кате
горијима. Међу њима су биле сјајне девој
чице из Бановаца. Освојиле су прво место
и окитиле се златом у формацији четворке
коју су чиниле Тијана Ристић, Ива Цревар,
Леа Вуковић и Јелена Лукић. Тијана Ристић
је освојила сребрну медаљу за соло корео
графију у којој се борило 18 такмичара.
Ива Цревар је била трећа од 24 учесника у
категорији до 10 година старости, осмого
дишња Јелена Лукић је била четврта у
њеној старосној категорији. Хелена Салић
у Б формацији до шест година је била
четврта. Председница Хрватске Републике
Колинда Грабар Китаровић је била главни
покровитељ првенства.
Ј. Д.

ПВК „СРЕМ“

Првенство
у ватерполу

ПВК „СРЕМ“ из Сремске Митровице,
након 24 године постојања, почео је са так
мичењима у ватерполу. Претходна два
викенда наш клуб је наступио по први пут
на првенству Републике Србије у ватерпо
лу за пионире. Пошто у пион
 ирској конку
ренцији нема категорија, посебно за дечаке
и девојчице, по правилима Пливачког саве
за Србије, оба пола могу да учествују
заједно, што је искоришћено да и девојчи
це и дечаци наступе на првенству РС. Шан
су да играју имали су сви играчи, што је и
био циљ првих наступа клуба.
Постигнути су и први голови против клу
бова који тренирају много више и дуже о
наших пионира. Тренери Петковић Влади
мир и Чудић Драган водили су екипу саста
ва: Наталија Ћорда, Анђела Ладинек, Сте
фани Ладинек, Уна Требовац, Иван Ланге
некер, Немања Радовић, Лук а Тешић,
Живан Максић, Илија Чанчаревић, Алек
сандар Живанић, Бојан Тодоровић, Лука
Томашевић, Лука Крњевић, Огњен Дошен,
Марија Видовић, Лука Дудук, Димитрије
Алимпић, Дамјан Везмар, Димитрије Шти
мац и Урош Мартиновић.

23. MAJ 2018.

ЈАМЕНА

Златна пушка
Дејана Јокића

Дејан Јокић са братом Слободаном

Н

а Светском првенству у пара
стрељаштву одржаном почетком
маја ове године, екипа наше ре
презентације у саставу – Дејан Јокић,
Здравко Савановић и Драган Ристић
освојила је екипно злато, а у родној Ја
мени је за Дејана Јокића организован
свечани дочек 13. маја, где су га доче
кали родбина, пријатељи, мештани, као
и представници месне заједнице и ло
калне самоуправе.
Том приликом, екипа наших новина
посетила је двадесет четворогодишњег
Дејана, који је са нама поделио утиске
са првенства.
– Стрељаштвом сам почео да се ба
вим 2013. године, након што сам се ма
ло опоравио од повреде коју сам дожи
вео. Докторка ми је рекла да би требао
да се бавим неким спортом и питала ме
шта волим. Рекао сам да волим пушку,
а она је позвала људе из области стре
љаштва и примљен сам у Стрељачки
клуб Победник из Беог рада – рекао је
Дејан.
Како каже, само учешће, а посебно
освајање медаље, њему значи много.
– Циљ сваког спортисте је да оде на
светско или европско првенство или на
олимпијаду. Отишли смо тамо и били
смо први екипно, у лежећем положају.
Отпуцали смо сва тројица баш онако
како треба – прича Дејан и додаје да из
Јужне Кореје носи само позитивна ис
куства. Према његовим речима, тамо су
прихваћени на најлепши могући начин,
а Корејци посебно воде рачуна о особа
ма са инвалидитетом.
Дејан је одушевљен дочеком који му
је приређен у Јамени, али, како каже,

на беог радском аеродрому их нико није
дочекао.
– У Београду на аеродрому није било
никога. Драган Ристић је у појединач
ној конкуренцији освојио злато за нашу
државу, а то нико није приметио, што је
стварно срамота. Када долазе спорти
сти који су познати скупи се гомила љу
ди и новинара, а за нас ништа – каже
Дејан, док његов рођени брат Слобо
дан, који је иначе био његов пратилац,
додаје да се овде врло мало пажње
обраћа на особе са инвалидитетом.
Захваљујући овом спорту Дејан је об
ишао више земаља света, где је осво
јио бројне медаље, а медаље са так
мичења на нивоу републике немогуће
је избројати. Свега овога, како каже, не
би било да није селектора наше репре
зентације у пара стрељаштву Милора
да Пајића. Он репрезентацију води од
2005. године, а према Дејановим речи
ма тада наша репрезентација у пара
стрељаштву није имала ништа од опре
ме, а сада је ситуација доста другачија
и успели су да се изборе да буду у са
мом светском врху.
На тренинге у Београд морао је да
иде шест пута недељно, што је било не
згодно, па је од стипендије коју је добио
када је постао државни првак, себи са
градио стрељану у Јамени. Ово му мно
го значи, јер је тако у прилици да трени
ра свакодневно.
За своје успехе, Дејан је највише за
хвалан својој породици и пријатељима
који му свакодневно пружају подршку.
Без те подршке, без људи који су свако
дневно уз њега, према његовим речима,
свих ових успеха не би ни било.  Н. М.
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ВЕЛИКА УЛАГАЊА У СПОРТСКЕ ОБЈЕКТЕ У РУМСКОЈ ОПШТИНИ

Добар спортски терен
у сваком селу

У

румској општини и у овој
години је настављено са
значајним улагањима у
спорт, како за финансирање
рада спортских клубова,
њихове тренинге, тако и у раз
вој и побољшање спортске
инфраструктуре. За ту сврху
је опредељено око 50 милио
на динара. У току су управо
такви радови у неколико села.
Недавно су окончани радови
на санацији крова на стадиону
румске „Фрушке горе“ и за то
је обезбеђено 800.000 дина
ра. Рефлектори се поставља
ју у Кленку и вредност тих
радова је 1,2 милиона дина
ра, а у току је комплетно рено
вирање и замена столарије на
свлачионицама у Стејановци
ма чија је вредност 1,6 милио
на динара. Приводи се крају
сређивање трибина у Путин
цима, а поставиће се још три
рефлектора за шта је обезбе
ђено око два милиона динара.
Ради се и у Добринцима, и то
ограда и кров на објекту на
стадиону и управо ове радове
је 18. маја обишао председник
Слађан Манчић.
Он је подсетио да се у рум
ској општини пре две године
започел о са реализацијом
идеје да се посебна средства
обезбеде за спортску инфра
структуру и да се тако ради за
сваки клуб и сваку месну
заједницу, те да се ти послови
сукцесивно реализују.
– Овим желимо да подстак
немо децу и омладину да иза
ђу из затвореног простора,
оставе рачунаре, друштвене
мреже и да се баве спортом.
А да би се то догодило, морају

Слађан Манчић у Добринцима

имати солидне услове за
бављење спортом. Вредност
радова у Добринцима је око
1,8 милиона динара, а ради
се на још неколико локација.
Поменуо бих и Витојевце и
нагласио да је део средстава
још увек неискоришћен али
да планирамо и радове на
буђановачком стадиону, рекао
је први човек румске општине.
Имајући у виду да се сма
њује интересовање деце за
бављење спортом у локалној
самоуправи су се определили
да у ову област уложе значај
на средства – 15 милиона за
унапређење спортске инфра
структуре а 25 милиона је
кроз пројекте додељ ен о
спортским клубовима.

Радови на згради ФК Борац Стејановци

– Наравно, одобравамо и
ванредне захтеве за једно
кратне новчане помоћи које
нам спортски клубови затра
же и о томе се одлучује на
Општинском већу, додаје
Манчић.
Зоран Перић, председник
кленачког ФК „Борац“ каже да
су радови на трафостаници у
току, а започињу и радови на
постављању рефлектора.
– Доста смо већ урадили на
нашем терену, прошле године
су постављене трибине, а
планирамо и ограду. Рефлек
тори ће пуно значити за наш
клуб, јер су играчи запослени
па не могу да долазе рано на
тренинге, тако да ћемо их
сада одржавати у вечерњим
терминима. До пре две – три
сезоне било је незамисливо
да ћемо имати расвету на
терену, а сада је то стварност,
истакао је Зоран Перић.
Миле Јанковић, председник
ФК „Борац“ из Стејановаца је
задовољан што ће се ренови
рати зграда на сеоском стади
ону која је у заиста лошем
стању.
– У овај објекат 25 година
није улагано, тако да нисмо
задовољавали услове за так
мичење. Сада комплетно
реновирамо кров, свлачион
 и
це, електричне и водоводне
инсталације, тако да ћемо
имати услове за такмичење.

Зоран Перић, Кленак

Деца и омладина ће имати
мотив да дођу на сеоски ста
дион, да почну да тренирају и
надам се да ће у клубу поново
да заживе и млађе категорије,
а не само први тим, рекао је
Миле Јанковић.
Фудбалски клуб ПСК Путин
ци је прошле године санирао
трибине, јер су биле униште
не прошлогодишњим невре
меном.
– Поносили смо се нашим
стадион
 ом, али нам је невре
ме нанело велику штету на
трибинама. Захваљујући рум
ској општини и МЗ Путинци
кренули смо у санацију штете,
урадили смо бетонажу триби
на, ускоро почињу браварски
радови и надам се да ће наш
спортски објекат бити опет за
пример, каже секретар ПСК
Путинци Жељко Бањац.
С. Џакула

