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Градоначелник Владимир Санадер на отварању

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Спортске игре младих

П

рошлог петка 25. маја одржане су
Спортске игре младих у Сремској
Митровици. Свечано отварање
спортских игара одиграло се на Тргу Ћире
Милекића уз присуство бројних представ
ника власти како из локалне самоуправе
тако и на нивоу државе. Овај догађај је
организован уз подршку Града Сремска
Митровица, Градске управе за образова
ње, културу, спорт и омладину уз подршку
канцеларије за младе и бројних невла
диних организација. Спортске игре мла
дих се у Сремској Митровици одржавају
по пети пут, а циљ ове манифестације је
промовисање здравог начина живота који
се темељи на разумевању, пријатељству,
солидарности и фер плеј игри. Спорт
ске игре су отворене дефилеом ученика
основних и средњих школа. У манифе
стацији су учествовали млади из Србије,
Хрватске и Босне и Херцеговине. Након
свечаног отварања у Граду одржала су се
такмичења у осам спортова на 14 локаци
ја у Сремској Митровици у којима је уче
стовало преко 6000 ученика из основних
и средњих школа. Испред ПСЦ „Пинки“
одржано је такмичење између две ватре
за ученике од првог до четвртог разреда
као и трчање на 60 метара. У фоајеу хале
играо се стони тенис. На теренима тени
ског клуба „Сирмијум“ иза хале   „Пинки“
играо се велики тенис. Фудбал се играо
на четири терена мултифункционални
терен поред хале „Пинки“, сала Прехрам
бено-шумарске и хемијске школе, спољни
терен ОШ „Јован Јовановић Змај“ и спољ
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Кошарка на Градском тргу
ни терен ОШ „Јован Поповић“. Женска
одбојка се играла у Митровачкој гимна
зији, а мушка у ОШ „Бошко Палковљевић
Пинки“. Један део шаха се играо у шах
клубу  „Срем“ а други у ОШ „Бошко Пал
ковљевић Пинки“. Кошарка се играла у
суботу 26. маја на специјално поставље
ним теренима на Градском тргу а одбојка
на песку ће бити одиграна када се отвори
Градска плажа.
Генерални секретар спортског Саве
за Града Сремска Митровица Немања
Црнић је истакао да је ова манифестаци
ја велика ствар за Град и да је циљ да се
код деце развије свест о спорту као стилу
живота и да се спорт не посматра само
као начин за освајање медаља и награ

да већ као вид дружења и здравог начина
живота.
Спортске игре су се одржале и осталим
градовима у Србији, а победници игара су
остварили учестовање на Државно фина
ле које је заказано средином јула у Бео
граду. Они који буду најбољи у Београду
ће себи обезбедити одлазак у Сплит на
регионално међународно финале као и
бесплатно мини летовање.
Поред многобојних активности и богатог
програма током „Спортских игара младих“  
група  „Црвена Јабука“ је одржала концерт
у вечерњим сатима 25. маја на Градском
тргу у Сремској Митровици. Митровча
ни су громогласним аплаузом поздрави
ли чланове поменуте групе, а након тога
свирка је почела, па су се тако низали
познати хитови овог музичког састава које
су Митровчани певали у глас са певачем.
Након завршеног концерта фронтмен бен
да „Црвена јабука“ Дражен Жерић је са
поделио са нама своје утиске са свирке.
– Било је прекрасно вечерас. Најбитни
је је да се сви друже и да има пуно мла
дих. Драго ми је што сам видео млада
лица у публици, и што се и даље са истим
жаром певају песме које су се певале пре
30 година јер је то успех музике – рекао је
Дражен Жерић
Он је додао да је манифестација „Спорт
ске игре младих“ леп повод да се омлади
на још више дружи кроз игру и спортске
активности, јер како каже примећује да је
данашње дружење постало виртуелно и
да тога није било у његово време.
А. Димић
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екст који ћете, надам се, прочитати, сигурно неће
бити уводник у класичном смислу речи, пошто неће
читаоца „увести“ у садржај овонедељног издања М
новина. Ово је више реакција на прошлонедељну колумну
колегинице Драгане Попов која је писала о љубазности.
Тврдила је како је љубазност много добра за људско здра
вље, спомињала хормоне среће, али и закључила да је
љубазност лако препоручити, али да се она тешко учи. Ех,
тешко, богами никако.
Када смо, ми већ средовечни, некад били млади, говори
ли су нам да је капитализам систем у ком профит зависи од
тржишног позицион
 ирања, а ово опет од квалитета робе
или услуге која се продаје. Да не заборавим, сви смо живе
ли у социјализму, у ком је реч
тржиште била истерана из еко
номије, која је да подсетим била
договорна, а радна снага није
била роба као данас.
Елем, у Митровици се само
једно предузеће бавило тргови
ном на мало (Војводина), све је
било друштвено, сем понеке
обућарске или фризерке радње,
и наравно кафана. Радило се
двократно, недељом само до
девет ујутро, али, неким чудом
сви смо били снабдевени, а
нисмо недељом послеподне
ишли у набавку.
Што се тиче љубазности тих
трговаца, са ове дистанце гледа
но, она је стандард који тешко да
може да буде достигнут у ова
тржишна времена. Не знам
зашто је у систему тзв. договор
не економије више „тржишности“
било него данас? Млади људи
немају појма како су изгледале
некадашње радње и колико је
тај свет који је тамо радио био
некако господствен и одмерено
љубазан. Они су свој посао
радили, а не отаљавали. Тада
није могло да се деси да врата
продавнице буду закључана, да
на њима буде налепљено „долазим одмах“. А некад не
пише ни то. Нисте могли да доживите да вам трговкиња
каже сва у чуду да се ваш конфекцијски број, а мало је већи
(јер ви имате и мало више година и мало више кила) једно
ставно не производи!? Зато што у капитализму ваљда сви
морамо да будемо млади и витки, шта ли? Нико вас не би
сав у чуду гледао када бисте тражили да купите рецимо
бермуде. За кога? Па за мене. За вас? А то „за вас“ је рече
но тако иронично и неприкладно, да се питате чиме плаћа
ју ту децу што раде у бутицима? Вероватно чоковима, кад
им је сасвим свеједно да ли ће нешто продати или не.
То тржиште о којем су нам само причали и које смо чека

ли као озеб’о сунце, испоставило се да уопште није оно
што смо ми мислили да ће да буде. Ми смо сви веровали
да ће ти људи у услужном сектору бити још љубазнији, да
ће се трудити да што боље раде свој посао, јер ће им од
пазара зависити и плата. Кад оно испада да су стари тргов
ци имали више везе са пазаром и профитом него ови нови
„капиталистички“.
Јер, шта ради „капиталиста“? Отвори бутик, напуни га
робом (не улазим у квалитет), запосли радницу која мрзи
да ради у бутику, али мора. Она онда дочекује муштерије,
гледа их ко крме на секиру, куца у телефон, разговара са
другарицама и чуди се што неко носи бермуде, а има 50
година. И то на глас. Онда радња има мали пазар, газда
радници не исплати плату, она
због тога још више разговара на
мобилни и куцка поруке, пазари
још више падну, и радња се
затвори. Крај приче. И сад, каже
човек, па добро мало их плаћају,
што и да се труде. По тој логици,
колико су мало плаћене комотно
би могле да туку муштерије чим
закораче у бутик.
Нељубазности има на сваком
кораку, нису ни муштерије баш
све одреда цвећке, али наше је
право да будемо или не будемо
цвећке, јер ми плаћамо. И сад
рекло би се да је то довољно,
али уопште није. Колико пута
вам се десило да уђете у неку
радњу, а трговкиња прича на
мобилни и не обраћа пажњу на
вас?
Свега има по нашим радњама.
Али, добро, бутик ко бутик, ако
не купите данас мајицу, купићете
сутра. Међутим, кад вас нељу
базност заскочи у некој ордина
цији, то је већ други падеж. А
има и тога, неко можда не би
веровао, и опет би се позивао на
тржиште и приватлук, али то
нема везе. Све је то у ствари
исто, мајице, бермуде или оправ
ка зуба. Капитализам је све то поравнао. Само, кад вас
понижавају лекари у приватној ординацији, е то је нешто
посебно, стварно треба имати луду срећу па доживети тако
нешто. Ту хладну незаинтересованост лекара за ваш бол,
тај софистицирани презир и одсуство елементарне људ
скости, хуманост не могу помињати у истој реченици. Е, кад
тако нешто доживите у приватној ординацији, онда вам све
приче о љубазности у приватном сектору дођу на врх гла
ве.
И да, да не заборавим, не могу се „бутикашице“ мерити
са лекарима, зубарима посебно. Зубарима „бутикашице“
нису ни до колена. Ма, школовано то.

Онда радња има
мали пазар, газда радници
не исплати плату,
она због тога још више
разговара на мобилни
и куцка поруке, пазари
још више падну,
и радња се затвори.
Крај приче. И сад,
каже човек, па добро
мало их плаћају,
што и да се труде.
По тој логици, колико
су мало плаћене
комотно би могле
да туку муштерије
чим закораче у бутик.
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Подршка пољопривреди
Н
а последњој, 62. сед
ници Општинског већа
у Инђији, између оста
лог, донет је Закључак о
исплати накнаде за стрел
це ангажованe по уговору са
Радарским центром Фрушка
гора и Закључак о набавци
противградних ракета. Како је
истакао председник Општине
Инђија Владимир Гак, накна
да за стрелце увећана је на 7
хиљада динара, у складу са
препоруком Сектора за ван
редне ситуације МУПа Срби
је.
– Та средства сигурно тре
ба да буду већа, али сада
смо испоштовали препоруку
МУПа Србије и притом смо
извршили и набавку 53 про
тивградне ракете. С обзиром
на то да нам је и од прошле
године остао један број неис
коришћених ракета, уз нове,
то ће бити сасвим довољно за
период до краја текуће године
– истакао је Гак.
Инђијски већници усвоји
ли су и Програм подршке за
спровођење пољопривредне
политике и политике рурал
ног развоја за 2018. годину.
Пољопривредници са терито
рије инђијске општине могу да
рачунају на подстицајна сред
ства из локалне касе у изно
су од 28 милиона динара. У
питању су средства која су за
четири милиона динара већа у
односу на прошлу годину.

Седница Општинског већа у Инђији

Народна кухиња
На последњој седници
Општинског већа у Инђији
разматран је Извештај о
активностима на реализацији
Јавних овлашћења и дистри
буцији оброка у оквиру
Народне кухиње Црвеног
крста Инђија у 2017. години.
Како је истакао председник
Општине Инђија, локала
самоуправа је за ову годину
определила додатна сред
ства за функционисање
Народне кухиње.

– Народна кухиња функци
онише добро и ми се заиста
трудимо да се број корисника
смањи јер би то значило да
људи раде, да имају нека дру
га примања и да на тај начин
себи обезбеђују средства за
основ на
егзи стен ци јал на
питања – каже Гак и додаје:
– Трудићемо се да сред
ства и даље увећавамо,
докле год буде потребно, али
нам је циљ да се број кори
сника смањи.

– Наш буџет за пољопри
вреду је међу три највиша у АП
Војводини. С обзиром на то да
се пољопривредници највише

ослањају на фондове Покра
јине и Републике, ми ипак
волимо да покажемо да нам је
заиста стало до тога да пољо

привреда на локалном нивоу
функционише јако добро и да
на тај начин покажемо пољо
привредницима да бринемо
о њима – истакао је председ
ник Општине Инђија и додао
да ће кроз овогодишњи Про
грам подршке пољопривреди и
руралном развоју бити спрове
дене већ добро познате мере.
– Прва мера је намење
на сточарима и односи се на
финансирање вештачког осе
мењавања, а повраћај сред
става је сто посто. Друга мера
односи се на ризике и осигу
рање усева и плодова и овде
имамо повраћај од 60 посто, а
максималан износ који дајемо
је 150.000 динара – истакао је
председник Општине Инђија
и навео још две подстицајне
мере.
– Трећа мера је опредеље
на за кредитну подршку (крат
корочни пољопривредни кре
дити), где суфинансирамо 80
посто камате са максималним
износом од 100.000 динара и
последња мера јесте најтра
женија а односи се на инвести
ције у физичка средства. Овом
мером су обухваћени и пчела
ри, а укупно је опредељено 18
милиона динара. Пољопри
вредници су показали највеће
интересовање за ову меру јер
помоћу ових средстава могу
набавити нову прикључну
механизацију – каже Гак.
М. Ђ.

ОБЕЛЕЖЕНА ГРАДСКА СЛАВА  ДУХОВИ

У знаку Етно фестивала
У
недељу, 27. маја у Инђији обеле
жена је градска слава – Духови.
У оквиру славе одржан је 13. Етно
фестивал на шеталишту у улици Војводе
Степе. У пријатном војвођанском амби

јенту окупио се велики број излагача из
различитих делова Србије. Током продај
не изложбе ручно рађених, вишенамен
ских и уникатних предмета, сувенира и
домаће хране, излагачи су представили

културу и традицију ових простора.
Туристичка организација општине
Инђија и Друштво Етно арт били су орга
низатори и овогодишњег Етно фестива
ла, уз покровитељство Општине Инђија.
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ВЛАДИМИР ГАК, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвеститори радо долазе у Инђију

Владимир Гак: Инвеститори радо долазе у Инђију

О

пштина Инђија из дана у дан све је
примамљивија инвеститорима који
често долазе код првог човека ове
општине како би у директном разговору
сазнали где и на који начин могу да саграде
производни погон и које погодности могу да
добију од локалне самоуправе. Општина
Инђија заиста има шта да понуди а и гео
графски положај је такав да у пречнику од
само 50 километара живи три милиона ста
новника, јер се овај сремски град налази на
пола пута између Београда и Новог Сада.
– Знамо да су ова два града неисцрпан
извор радне снаге, што је пресудно при
одабиру локације на којој инвеститор одлу
чује да изгради постројење – објашњава
Гак и додаје да брза пруга која се налази
тик уз североисточну индустријску зону је

– Уз бројне излагаче, и ове године Кул
турни центар Инђија припремио је богат
музички програм. У вечерњим сатима
могли смо да уживамо у наступима Етно
састава Шара и групе Гарави сокак, каже
Маја Бошњак, в.д директора Туристичке
организације општине Инђија.
Организатори истичу да се ове годи
не појавио велики број излагача на Етно
фестивалу из свих делова наше земље.
– Са поносом можемо рећи да је Етно
фестивал једна озбиљна манифестаци
ја, другачија од свих осталих које се орга
низују на територији општине Инђија и
наша жеља је да шеталиште у улици Вој
воде Степе следеће године буде попу
њено до последњег места, од Поште до
Културног центра, истакла је Радмила
Митровић, председница Друштва Етно
арт Инђија.
Српска Православна црквена општина
Инђија традиционално је организовала
литију инђијским улицама. Поред бројног
свештенства и грађана, литију је предво
дио Епископ Сремски Господин Василије
а поред њега налазио се и председник
Општине Инђија Владимир Гак.
М.Ђ.

разлог више да се инвеститор одлучи за
улагање у Инђију.
– Разговарали смо са представницима
Железница Србије да ту направе стајали
ште по свим светским стандардима. Укр
цавање путника траје три минута, што зна
чи да ћемо имати неисцрпан извор радне
снаге, а с обзиром да ће се возови кретати
200 километара на сат то значи путници од
Београда до Инђије стићи за рекордних 15
минута, објашњава председник Општине
Инђија и додаје:
– Инђија нуди огромне предности у одно
су на остале општине и пре неки дан смо
имали састанке са два потенцијална инве
ститора. Један жели да закупи земљиште
површине два хектара, други три хекта
ра. Након тога, уз земљиште које чувамо

Литија инђијским улицама

за једну од највећих светских компанија,
долазимо у позицију да остајемо са врло
мало слободног земљишта у северои
сточној радној зони. Разговарали смо и са
представницима компаније Агромаркет и
од њих смо чули да планирају да проши
ре недавно отворени производни погон за
додатних 5 хиљада квадратних метара. То
су озбиљни резултати нашег свакодневног
рада и могу рећи да нема општине у Сре
му која је за годину и по дана потписала
седам нових уговора. Постојећи инвестито
ри попут Агромаркета, Фармине, Индофуда
и ИГБ проширују своје капацитете и то нам
је прави показатељ да смо на добром путу
и да смо општина са одличном пословном
климом, каже Гак.

М. Ђ.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

Одлични резултати
ЈП „Гас – Рума“

Седница Општинског већа

Н

а 55. седници Општинског већа ,
која је одржана 22. маја, усвојен
је извештај о раду румског ЈУП
„План“ за протеклу годину, које је, по
речима директорке Милке Павловић
било успешно будући да је ово јавно
предузеће забележило нето добит од
нешто преко 432.000 динара.
– Приходе остварујемо на тржишту,
а радимо поред румске, и у иришкој и
пећиначкој општини – рекла је дирек
торка Павловић.
На овој седници Општинског већа,
у склопу припрема за седницу СО
Рума, било је речи и о пословању
Дома здравља.
– Успешно смо реализовали свој
план рада, а у протеклој години је
обављено чак 440.000 прегледа.
Захваљујући пренетим и неутроше
ним средствима из претходне, про
шлу годину смо завршили са суфици
том од 5,8 милиона динара – истакла
је директорка др Јелена Стојанац
Мрачевић.
Усвојен је и годишњи план рада
Општинског штаба за ванредне ситу
ације за ову годину, као и извештај о
раду за прошлу годину када је одржа
на и ванредна седница имајући у виду
септембарско невреме које је прошле
године погодило Руму. Прихваћен је и
предлог оперативног плана одбране
од поплава вода другог реда на тери
торији румске општине за текућу годи
ну.
– За продубљавање каналске мре
же обезбеђено је два милиона дина
ра и то ће се радити на пет канала, а
најугроженији је део код Риговог мли

Душан Љубишић

на – рекао је Миленко Секулић, члан
Општинског већа задужен за безбед
ност и додао да је претходног дана
падала јака киша, тако да је забележе
но да је пало 55 литара за пола сата.
Душан
Љубиш ић,
начелн ик
Општинске управе је поводом ове
тачке истакао да је поменуто невреме
изазвало и две нежељене ситуације у
граду и Краљевцима. Наиме, у центру
града се срушило једно дрво у јачем
налету ветра, али су запослени у ЈП
„Комуналац“ врло брзо реаговали и
уклонили га. Много већи проблем је
био у Краљевцима где су обилне
падавине проузроковале да водени

Рада Маравић

талас крене из атара ка селу и вода је
ушла преко задњег дела дворишта у
домаћинства и затим избила на Желе
зничку улицу.
– Били су поплављени сутерени у
пет кућа и причињена је одређена
материјална штета. Брзом реакцијом
мештана, који су се организовали и
искористили пумпе које користе у
пољопривредној производњи, вода је
испумпана. Веома брзо је реаговала
и Ватрогасна јединица са својим пум
пама, али је одређена штета ипак
причињена. ЈП „Водовод“ је зато већ
следећег дана у Краљевцима проду
бљавао канале на улици да би сва та

M NOVINE

30. MAJ 2018.

вода изашла из села. Краљевчани
кажу да су сличну ситуацију имали и
2003. године – рекао је Љубишић и
додао да је одржавање канала испред
кућа обавеза власника. Ове године ће
се сређивати пет канала, од којих су
три у Руми и по један у Путинцима и
Платичеву.
Он је потврдио речи Миленка Секу
лића да је тренутно најкритичнија
ситуација са каналом код Риговог
млина и да не може да се утврди ода
кле потиче вода.
– У „Водоводу“ су радили узоркова
ње, и вода која иде према насељу
Вогањ, није из водовода. Вероватно
се ради о подземним водама и хидро
инжењери ће морати да дају своју реч
и то ће нам бити смерница како ћемо
даље поступити. Ми смо последњих
неколико година обезбеђивали буџет
ска средства која су била намењена
за уређење каналске мреже и у зна
чајној мери смо најкритичнија места
санирали – истакао је Душан Љуби
шић.
На седници је дата и сагласност на
одлуку Надзорног одбора ЈП Стамбе
но о усвајању правила о раду дистри
бутивног система топлотне енергије,
а како је рекао директор Срђан Нико
лић реч је о техничким питањима која
су битна за рад дистрибутивног систе
ма, а о чему такође, коначну реч дају
одборници СО Рума.
Најбоље румско јавно предузеће
„Гас – Рума“ је својим радом у про
шлој години потврдио да и даље држи
ту позицију. По речима директора
овог предузећа Раде Маравића у
минулој години је продато преко 18,6
кубних метара природног гаса, што је
друга по количини продаја од оснива
ња предузећа. У овој години се очеку
је чак и већа бројка имајући у виду да
је потрошња у првом кварталу ове
године била за седам процената већа
него у истом периоду лане.
– За ове резултате смо заслужни
ми, мада се често помиње наш моно
полски положај. На повећану продају
свакако утичу и бројне погодности
које ми као дистрибутер гаса нудимо
купцима. То су увођење гаса у дома
ћинство на 12 месечних рата, петоме
сечни репрограм трошкова у односу
70:30 одсто рачуна. То је оно како ми
стимулишемо потрош
 њу гаса. Поно
сан сам и на то што је нето добит ЈП
„Гас – Рума“ у прошлој години била
чак 27 милион
 а динара, што је готово
три и по пута више него у 2016. годи
ни, а дупло је већа него што смо пла
нирали – рекао је Рада Маравић.
Предузеће стално ради и на побољ
шању својих услуга па је у прошлој
години инвестирало 15,7 милион
а
динара сопствених средстава у уна
пређење гасификационе мреже. Тре
нутно, ово јавно предузеће има око
8.000 активних потрошача у румској и
иришкој општини, а лане је забележе
но и 166 нових прикључака.
С. Џ.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО БРЗАК УЧА“ РУМА

Образовање и привреда
за истим столом

Округли сто у Техничкој школи

Игор Садрија, директор Техничке школе је истакао
добру сарадњу ове школе са румским привредницима и
досадашња искуства у вршењу практичне наставе

У

склађивање школовања кадро
ва са потребама привреде је
била тема округлог стола који
је 23. маја одржан у румској Техничкој
школи „Миленко Брзак Уча“.
Поред школе домаћина, у раду
округлог стола на ову важну тему су
учествовали директори осталих рум
ских средњих школа, представници
румске привреде, Привредне коморе
Србије, Петар Виђикант, самостални
педагошки саветник Школске упра
ве Нови Сад, Дарко Кличковић, као
представник Одељења за друштвене
делатности, Национална служба за
запошљавање и представници уни
верзитета Едуконс.
Игор Садрија, директор Техничке
школе је истакао добру сарадњу ове
школе са румским привредницима и
досадашња искуства у вршењу прак
тичне наставе.
– Привредници су изарзили сво
ју сагласност са увођењем дуалног
система образовања, као и позитив
ну оцену на наш план уписа. Ми смо
добили ново одељење које ће бити у
дуалном систему образовања – то је
занимање електричар у трећем сте
пену које смо представили и на Сајму
образовања. Све фирме које се баве
електриком ће моћи да приме ђаке са
овог смера на праксу – рекао је Игор
Садрија.
Он је додао да овај округли сто има
за циљ и да румске привреднике упо
зна са дуалним системом образова
ња – привредници ће практично обу

чавати ученике, а после школовања
ће имати обучене раднике спремне за
рад. Обавеза привреде по том систе
му је стипендирање ученика, сада се
барата са износом од 50 процената
минималне цене рада.
По речима Петра Виђиканта пред
ност оваквог система образовања
је што припрема ученике за будући
посао.
- Румска Техничка школа је добро
организована и може да изађе на
крај са свим изазовима које дуал
ни систем образовања подразумева.
Сами ученици треба да схвате које су
предности производних занимања јер
је то начин да се добро обуче и лак
ше дођу до посла. Ја се надам да ће
се овај вид образовање спроводити у
што већем броју школа, а ова школа
у Руми је пример како се добро при
према за дуални систем – истакао је
Петар Виђикант.
Румски предузетници су указали да
је потребно све више радника, али
стручних и добро обучених – посебно
када је реч о машинцима, текстилци
ма, као и техничара полимера.
Подсетимо, ми смо у нашем изве
штају са Сајма образовања и забе
лежили речи директорке Мирјане
Божић из Пољопривредне школе да
су тражили ново одељење управо
за техничаре полимера али да им то
није одобрено, без обзира што у Руми
раде велике фирме попут „Митаса“ и
„Хачинсона“.

С. Џ.
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ГРАДСКА БИБЛИОТ
 ЕКА „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“ РУМА

Одржани осми Дани словенске
писмености и културе

Жељко Стојановић

П

осле свечаног отварања осмих
Дана словенске писмености и
културе и беседе Владимира
Копицла, познатог књижевника и есе
јисте, ова манифестација је наста
вљена 19. маја концертом Ансам
бла народних песама и игара „Коло“
током којег је бројна румска публика
имали прилику да ужива у песмама и
играма из различитих крајева Србије.
Наравно, све је било на високом умет
ничком нивоу, будући да „Коло“ има
статус културне институције од наци
оналног значаја, а иза себе има дугу
традицију која датира из 1948. године.
Одмах сутрадан одржана је пројек
ција руског документарног филма
„Ћирилов код – рађање цивилизаци
је “ у холу Културног центра „Брана
Црнчевић“ . Овај филм има за тему
уништавање словенске културе путем
уништавања ћирилице, важност ћири
лице данас, о најтврђем бедему кул
турног распознавања Словена кроз
векове. Филм је рађен у продукцији
државне телевизије Русије.
У читаоници Градске библиотеке
„Атанасије Стојковић“ одржано је 21.
маја предавање о Андрићу и савре
меној књижевности о чему је говорио
проф. др Михајло Пантић.
Манифестација је настављена три
бином „Андреј Бели или Бели анђео
сребрног века руске књижевности“
22. маја. Три истакнута преводиоца
са руског језика – Људмила Јоксимо
вић, Мирјана Грбић и Радослав Божић

Народни оркестар АНИП Бранко Радичевић

су – свако од њих је превео по неко
дело Андреја Белог - говорили о њему
и његовој књижевности. Тако је Мир
јана Грбић истакла да је Андреј Бели
увео нову лексику у руску књижевност,
да се није плашио да у својим рома
нима користи нове, научне речи, а на
пример у књизи „Московски чудак“
има чак 3.712 уникатних речи. Радо
слав Божић, професор руског језика у
румској Гимназији је рекао да је Бели
„Џојс руске књижевности“ те да у Гра
даској библиотеци има 61 наслов које
су превеле Људмила и Мирјана. Има и
педесетак Гогољевих и осам Белових
књига, али су све, на жалост у библио
теци, а не на читању.
– Сврха оваквих књижевних вечери
је да подстакнемо људе да читају оне
књиге о којима смо говорили – рекао
је Божић.
Претпоследњи програм ове мани
фестације је била трибина предава
ча проф. др Богдана Лубардића који
је говорио је о Св. Јустину Попови
ћу и његовом значају за хришћан
ску, а посебно православну теолошку
мисао.
Професор Лубардић је посебно
акцентовао утицај руске духовности
на формирање Јустинових теолошких
промишљања.
Трибином која је посвећена рома
ну „Зли дуси“ Ф. М. Достојевског коју
је одржао проф. др Драган Стојановић
завршен је програмски део манифе
стације „Дани словенске писмено

сти и културе“, а овогодишња осма
по реду манифестација је завршена
заједничким концертом румских хоро
ва и ансамбала.
У програму су учествовали Српско
певачко друштво Рума, дечији састав
ГТО „Бранко Радичевић“ и певачка
група ОМШ „Теодор Тоша Андреје
вић“, Јован Бероња и Михајло Ста
нић као дуо хармоника, Гимназијски
вокални састав, млада пијанисткиња
Јелена Бошњак и Народни оркестар
АНИП „Бранко Радичевић“.
Осме Дане словенске писмености
и културе је званично затворио дирек
тор Градске библиотеке Жељко Стоја
новић која је и њихов организатор.
Он је указао на податак да је Рума
једини град у Србији који има једну
овакву манифестацију која траје осам
дана и у којој учествују најем
 инентнији
културни радници.
– Многи професори београдског
Универзитета који су ове године има
ли своја предавања су истакли да би
били презадовољни када би на сво
јим предавањима увек имали толико
публике колико су имали овде. Ово
што смо вечерас чули од наших КУДова и младих музичара који нас пред
стављају и у свету је само доказ да
смо расадник талената и да негујемо
ту грађанску традицију и да на томе
упорно раде сви они који су узели уче
шће у организовању ове манифеста
ције – рекао је директор Жељко Стоја
новић.
С. Џ.

Пројекат „РУМСКА ПАНОРАМА“ реал
 изује се уз финансијску подршку Општине Рума.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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КУЋА ВОЈНОВИЋ

Први сајам вина
Д

ан уочи градске славе, Духови у
суботу, 26. маја у дворишту Куће
Војновића одржан је први Сајам
фрушкогорских вина у Инђији. Органи
затор манифестације Удружење Вина
Инђије организовало је богат програм, а
на сајму је учествовало више од 20 фру
шкогорских винарија са преко 150 вина.
Организаторима су подршку пружили
Туристичка организација, Културни цен
тар и Општина Инђија.
– Наше удружење је младо и постоји
четири године, те смо се сада одлучили
да организујемо сајам вина и вежемо га
за Фрушку гору. Успели смо да окупимо
21. винарију. Сваке године ћемо имати
госте, а ове су нам стигла вина из мана
стира Хиландар. Јако смо задовољни
посетом и бројем винара који су се ода
звали јер смо успели да окупимо фру
шкогорску елиту, рекао је Александар
Иваниш, председник Удружења Вина
Инђије.
Стручна комисија доделила је призна
ња у неколико категорија. Уручено је 25
златних, 29 сребрних и исто толико брон
заних медаља. У категорији специјал
на вина признање је припало Винарији
Комазец из Инђије за црвени Бермет, у
категорији розе вина награђена је Вина
рија Каушка из Крушедолског Прњавора.

Сајам фрушкогорских вина у Инђији

Најбоље бело вино има Винарија Одро
вачки из Ривице, а у категорији црвена
вина, уједно, и победник првог Сајма
фрушкогорских вина у Инђији је Винари
ја Акуминкум из Старог Сланкамена са
Ширазом из 2013. године.
– Задовољни смо, пре свега, што смо
узели учешће а затим и што смо добили
признање за Шираз из 2013. године који
је, иначе, јако добро оцењен ове године.
Нама су награде веома драге јер смо из

хобија почели да се бавимо виноградар
ством. Наше грожђе су садили и беру га
пријатељи и позитивна енергија и 1убав
су уткани су у сваку кап нашег вина —
истакла је Снежана Спасић из Винарије
Акуминкум Стари Сланкамен..
Целодневни програм 1. Сајма фру
шкогорских вина обогатили су и члано
ви Градског тамбурашког оркестра и рок
бенда Старе куке.
М. Ђ.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ОБИШАО РАДОВЕ НА БАЗЕНУ

Бољи услови за купаче
П
осетиоци
Градског
базена у Инђији током
предстојеће купалишне
сезоне уживаће захваљујући
бројним, новим садржајима.
Радови на изградњи хидро
масажног базена су у пуном
јеку а у петак, 25. маја у то је
имао прилику да се увери и
председник Општине Инђија
Владимир Гак. Од представни
ка Спортског центра, установе
која управља Градским базе
ном, чуло се да ће нова сезона
почети 15. јуна, а да се очекује
да ће сви предвиђени радови
бити окончани до 10. јуна.
– У току су земљани радо
ви и изградња хидромасажног
базена који је димензија 6×6
метара и налази се са леве
стране тобогана, непосредно
уз дечији базен. У оквиру овог
базена ће бити постављено
17 хидромасажних млазница
за леђа и 17 хидромасажних
млазница на дну базена. Реч
је о плитком базену дубине
90 цм и он ће се прелива
ти у велики базен стварајући
ефекат водопада, објаснио
је Илија Трбовић, директор
Установе Спортски центар
Инђија.

У току изградња хидромасажног базена

Поред изградње хидро
масажног базена у току су и
радови на изградњи потпор
ног зида дужине 40 метара,
који се налази иза тобогана.
Како је истакао Трбовић, реч
је о зиду који ће спречити спи
рање земље у базен током
кишних дана.
– У питању је бетонска
платформа иза које ће бити
постављена трава тако да
ће сви љубитељи природне

хладовине и даље моћи да
уживају на овом месту. Позна
то је да овде имамо велики
број дрвећа које је подигло
бетонске плоче и створило
неравнине, те ћемо и овај део
базена реконструис ати – каже
Трбовић.
Током обиласка радова,
председник Општине Инђи
ја најавио је да ће локална
самоуправа следеће године
обезбедити средства за заме

ну корита базена, које није
мењано од његове изградње.
– Неопх одно је заменити
корито базена јер је на неким
деловима оштећен и долази
до отицања воде при чему
се праве и додатни трошко
ви Спортском центру. Морам
напоменути и да смо оствари
ли договор са челним људима
Водовода да се умањи цена
кубика воде коју у сезони пла
ћа ова установа, јер су наши
претходници одредили да
цена буде иста као и она коју
плаћају домаћинства, обја
снио је Гак и додао да су из
тог разлога затечена велика
дуговања Спортског центра
према Водоводу.
– Ми се заиста трудимо
да ситуац
 ија на базену буде
добра и задовољан сам како
руководство Спортског цен
тра управља градским купа
лиштем. Градски базен у
сезони троши и до 20 хиљада
кубика воде, те је било нео
пходно да се цена воде ума
њи четири пута, истиче Гак и
подсећа да је прошле године
остварена рекордна посета
од 54 хиљаде регистрованих
„улаза“.
М. Ђ.
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ГРАДСКО СТАНОВАЊЕ

Почело кречење
стамбених зграда

У

оквиру текућег одр
жавања које је пред
виђено
уласком
стамбених зграда у систем
предузећа Градско Стано
вање, почели су радови на
кречењу 46 зграда, колико
је планирано за ову годи
ну. Том приликом, дирек
тор Градског Становања
Милош Ковач и члан савета
МЗ „Никола Тесла“, 23. маја
су обишли радове на згра
ди број 32 у Његошевој ули
ци у Сремској Митровици.
– Почели смо са оним

што смо рекли да ћемо
први спровести на тери
торији Србије. Из текућег
одржавања, сваких пет
година, кречиће се зајед
нички делови зграда. Има
мо ситуације да неке стам
бене зграде нису кречене
и више од 30 година и да
су последњи пут окречене
приликом изградње. Кре
чење је званично почело
22. маја, а очекујемо да се
предвиђени послови завр
ше до краја године. Вред
ност радова је приближно

Радови у току

Милош Ковач

Саша Бугаџија

четири милион
 а динара,
а ово је отприлике петина
свих стамбених зграда за
које се планира кречење.
Сви знамо да су старије
зграде биле доста запуште
не, а ми овим путем жели
мо да улепшамо те зграде и
подигнемо квалитет живота
у њима – каже Ковач.
Саша Бугаџија је, као
члан савета МЗ Никола

Тесла, изјавио да му је дра
го што је ова акција поче
ла управо у његовој месној
заједници. Према његовим
речима, и Савет ове месне
заједнице алудирао је ста
нарима околних зграда да
уђу у систем Градског Ста
новања како би своје згра
де одржавали на што једно
ставнији начин.
Н. Милошевић

БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

Кациге за возаче мопеда
С
авет за безбедност сао
браћаја Града Сремска
Митровица, у сарадњи
са Мото Савезом Србије, у
уторак 24. маја организовали
су у градској кући трибину у
оквиру кампање унапређења
безбедности возача мопеда.
Предавање на трибини одр
жали су секретар за спорт у
Мото Савезу Србије Дарко
Радоњић и Ђорђе Врањеш
испред Центра за заштиту и
безбедност. Трибини је, поред
учесника и возача мопеда,
присуствовао и начелник
Градске управе за саобраћај
Мирослав Јовановић.
– Једна од главних улога
Савета за безбедност саобра
ћаја Града Сремска Митрови
ца јесте спровођење кампа
ња везаних за све учеснике
у саобраћају. То је донекле и
наша обавеза, јер смо усво

јили петогодишњу стратегију
о безбедности саобраћаја на
подручју града. Прошле годи
не смо организовали низ ова
квих кампања, а ове године
смо се одлучили да кренемо

од мопедиста зато што имамо
податак да се заштитна каци
га за мопедисте као најбитни
ја заштитна опрема код нас
користи у јако малом процен
ту и ту смо при дну у Републи

Поклон кацига за возача мопеда

ци Србији. Према одређеним
подацима, само нешто више
од 50 одсто возача користи
заштитне кациге – рекао је
Јовановић и додао да је пре
ма статистичким подацима
Агенције за безбедност сао
браћаја, од 2012. до 2016.
године погинуо један мопеди
ста, а 109 лица је настрадало
у саобраћајним несрећама на
мопеду. Према његовим речи
ма, највише страдају млади, а
главни фактор настанка сао
браћајне несреће је непра
вилно руковање мопедом и
управо због тога су важне ова
кве едукације.
По завршетку трибине, при
сутнима су подељене заштит
не кациге за мопедисте, као
и леци са кључним саветима
за безбедно учешће у саобра
ћају.
Н. Милошевић
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На лицитацији 5.800 хектара
државног земљишта

Н

а седници Скупштине
Града Сремска Митро
вица, одржаној у петак
25. маја, усвојено је више
тачака дневног реда. Митро
вачки одборници усвојили
су предлог одлуке о проме
ни статута Града Сремска
Митровица, као и предлог
одлуке о завршном рачуну
буџета Града за 2017. годи
ну, који је реализован са 76
процената и суфицитом од
14 милиона динара.
Поред планова детаљ
не регулације радне зоне
„Кија инокс“ на Манђело
шком путу, површинског
копа Мутаљ К.О. Беше
новачки прњавор и К.О.
Шуљам, секундарног цен
тра Радиначки пут, комплек
са за изградњу енергане на
биомасу и сточарске фар
ме у Јарку и просторног
блока између улица Светог
Димитрија, Краља Петра
I и Стари шор, усвојен је и
план детаљне регулације
за изградњу подсистема за
наводњавање Попова бара
у Мартинцима.
Према речима градона
челника Владимира Сана
дера поменути план детаљ
не регулације ће омогућити
изградњу друге фазе подси
стема Попова бара. Ово би,

Владимир Санадер

како каже, омогућило реша
вање
имовинско-правних
односа и промену намене
пољопривредног у грађе
винско земљиште, како би
се изградиле црпне станице
које су неопх одне за навод
њавање.
Даље, на седници је усво
јен предлог годишњег про
грама заштите, уређења и
коришћења пољопривред
ног земљишта у Сремској
Митровици за 2018. годину,
као и предлози закључака
о одређивању надлежних
органа за давање на кори
шћење
пољопривредног
земљишта у државној своји
ни са и без накнаде.

Владимир Настовић

– Ово је један од најзна
чајнијих докумената које
локална самоуправа усваја.
То је документ који ће омо
гућити нашим сточарима да
по праву првенства дођу до
јефтиније државне земље,
а са друге стране омогући
ће и лицитацију за прео
стале хектаре које ће наши
ратари
искористити
да
увећају своје засаде у овој
години, од чега ће локална
самоуправа имати користи.
Ове године се ради о око
5.800 хектара, што је од 200
до 300 хектара више него
прошле – рекао је градона
челник Владимир Санадер.
Начелник Градске управе

за пољопривреду и зашти
ту животне средине Вла
димир Настовић изјавио је
да се програм издавања
земље овај пут реализује
са благим пробијањем рока
због промене самог поступ
ка издавања, који се сада
ради путем новог софтвера.
Након усвајања поменутог
програма, начелник је наја
вио и његову реализацију,
а лицитације се очекују од
јесени.
Скупштина Града усвоји
ла је, такође, и извештај о
пословању предузећа „Сир
мијум пут“ за 2017. годину
као и одлуку о расподели
његове добити, извештај о
пословању и одлуку о рас
подели добити за 2017.
годину ЈП „Срем-гас“ и изве
штај о стању безбедности
саобраћаја на путевима на
територији Града Сремска
Митровица.
Бранислав Вукмир разре
шен је са функције вршиоца
дужности директора Цен
тра за социјални рад Сава и
именован за његовог дирек
тора, а усвојен је и пред
лог одлуке о допуни стату
та Дома здравља Сремска
Митровица због увођења
радног места заменика
директора.  Н. Милошевић

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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БОРИСЛАВА БАЊЕГЛАВ КЛАЋИК, ДИРЕКТОРКA ПУ „РАДОСТ“ БАНОВЦИ ДУНАВ

Бебе у Старим Бановцима
више не чекају на вртић
О
пштина Стара Пазова је једна од
ретких у којој функционишу два
вртића. Један од њих је ПУ
„Радост“ са седиштем у насељу Бановци
Дунав. Овај вртић основан је 1986. годи
не са циљем да збрине децу из насеља
поред Дунава. Овај вртић је у почетку
био у склопу ОШ „Никола Тесла“ у Новим
Бановцима да би после годину дана од
оснивања почео да функционише само
стално. Тада је бројао око 400 деце о
којима је бринуло око 50 запослених да
би се данас овај вртић сврставао у ред
установа средње величине са око 900
деце и 130 запослених. Установа има
девет објеката у 4 насеља и то у Старим
и Новим Бановцима, Сурдуку и Белеги
шу, као и централном објекту насељу
Бановци Дунав. Протекле недеље обе
лежени су дани вртића, а пре неколико
дана завршено је реновирање објекта у
Старим Бановцима. На ову и друге теме
говори директорк а вртића Борислава
Бањеглав Клаћик.

MМNOVINE
НОВИНЕ:: Ових дана комплетно је
реновиран објекат вртића у Старим
Бановцима у којем борави око седам
десетак деце?
БОРИСЛАВА БАЊЕГЛАВ КЛАЋИК:
Морам да истакнем да када је садашњи
председник општине ступио на функци
оју посетио је наш вртић и разговарао с
родитељима, саслушао њихове потребе
и потребе вртића и што је још важније
разумео их. С тим у вези, општинско
руководство је посебну пажњу посветило
како изградњи нових вртића тако и опре
мању постојећих објеката. Ових дана на
ред је дошао и објекат у Старим Банов
цима. Да је опремање ових просторија
било ургентно говори чињеница да је
сама зграда у којој бораве деца у двори
шту ОШ „Слободан Савковић“ стара око
150 година. Сваке године просторије се

узраста и тако је у последњих неколико
година, тако да се наш вртић сусретао са
проблемом да из вртића изађе мање
предшколаца, а пријави више деце
поменутог узраста. Комисија у оквиру
вртића тренутно прегледа пристигле
пријаве и коначан списак деце која су
стекла право на боравак биће познат 20.
јуна.

Борислава Бањеглав Клаћик

адаптирају, а пре месец дана објекат је
претрпео велике промене и сада је у пот
пуности опремљен. Оно што је најважни
је, од две направљене су три просторије
што је омогућило формирање још једне
групе, у овом случају јаслене, тако да 12
беба које су биле на такозваној листи
чекања више не чекају на боравак у
вртићу.
Како је протекло пријављивање
деце у вртић које је трајало од 7. до
18. маја?
– Критеријум за упис деце у вртић
последњих година је готово исти. Свака
ко да приоритет при упису имају осетљи
ве групе. Ту пре свега мислим на родите
ље деце са статусом самохраних роди
теља, деца са сметњама у развоју, деца
ратних и војних цивилних инвалида, као
и деца из материјанло угрожених поро
дица. Највише се пријави деце јасленог

Хоће ли ове године бисти листе
чекања?
– Пре осам година било је и до 120
деце на листи чекања да би се тај број
током година смањивао и ми данас с
поносом можемо да кажемо да у нашем
вртићу нема листе чекања и то захваљу
јући изградњи нових објеката као што је
то било случај 2013. године када су
Новобановчани добили нови вртић и
2015. у којој је изграђен вртић у Белеги
шу. Како право на боравак у вртићу има
ју деца са једном годином, често се деси
да конкуришу и деца која у тренутку упи
са немају навршену једну годину и они
остају на такозваној листи чекања.
Колике су цене боравка деце у врти
ћима?
– Економска цена вртића по детету за
један месец износи 25.000 динара од
којих општина издваја 80 посто што је
20.000, а сваки родитељ је дужан да пла
ти 20 посто од укупне цене што је по
5.000 динара месечно. То практично зна
чи да родитељ дневно издваја 250 дина
ра за боравак свог детета у вртићу.
Да ли родитељи редовно измирују
своје обавезе према вртићу?
– Родитељи деце која бораве у нашем
вртићу углавном редовно измирују своје
обавезе, али има и оних којих из разних
разлога касне. Родитељи су дужни да до
десетог у месецу плате вртић, а уколико
се то два пута узастопно деси, деца у
том случају могу бити исписана што је
регулисано уговором између установе и
родитеља. Међутим, у пракси готово да
немамо таквих случајева, с обзиром да
је у последњих седам година из помену
тог разлога само једно дете изгубило
право на боравак у вртићу. Родитеље
који касне у плаћању често опоменемо
да измире своја дуговања према вртићу,
а то је систем путем којег се боримо са
нередовним платишама.
На шта све може да рачуна дете
током боравка у вртићу, а самим тим
и родитељи?
– На првом месту деца и родитељи
могу да рачунају на целодневни боравак
у трајању од шест часова ујутру до 17
часова после подне. У том времену има
ју пет оброка, а с друге стране могу да
рачунају на стручно – образовни рад,
поред све оне пратеће опреме која прати
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рад једне васпитно – образовне устано
ве у узрасту од једне до 6,5 година.
Посебну пажњу посвећујете раду са
децом са сметњама у развоју и њихо
вим родитељима?
– Наш вртић је један од првих у Србији
који је започео да примењује инклузивни
приступ у раду са децом што значи
„вртић по мери сваког детета“. Када гово
римо о инклузивним вртића, онда то зна
чи да је таква предшколска установа
осетљива на све потребе деце. У нашој
установи тренутно има седморо деце са
сметњама у развоју са решењима интер
ресорне комисије и таква деца по закону
имају права на персоналног асистента,
тако да свако наше дете са сметњама у
развоју има свог персоналног асистента
који се сусрећу са децом са тежим обли
цима аутизма или блажим развојним
поремећајима који се током сазревања
детета и изгубе. Ова деца нису издвоје
на из група, већ функционишу с осталом
децом и по правилу препорука је да у
једној групи буде највише два детета са
сметњама у развоју.
У вртићу су ангажовани и персонал
ни педагошки асистенти?
– Персонални асистент је заправо
лични пратилац детета који брине, пре
свега, о безбедности детета током
боравка у вртићу. Плате свих 7 персо
налних асистената финансира општина,
а право на њихово ангажовање персо
налног асистента имају искључиво деца
са решењима интерресорне комисије.
Педагошки асистенти су најпре били
ромски асистенти и радили су искључи
во са децом ромске националности.
Данас педагошки асистент помаже у
раду како деци тако и стручним сарадни
цима и васпитачима, пре свега оној деци
која имају потешкоће у учењу. Наша
установа има једног педагошког асистен
та и финансира се из буџета Министар
ства просвете, науке и технолошког раз
воја. Њихов радни статус је на годи
шњем нивоу регулисан током једне
школске године. Захваљујући подршци
педагошког асистента деца ромске наци
оналности су мотивисана за похађањем
вртића. Тренутно у вртићу имамо негде
око десетак деце ромске националности
предшколског узраста.
Остварујете сарадњу с вртићима у
Србији, али и са предшколским уста
новама из земаља региона?
– У последње три године наш вртић је
развио хоризонтално учење, а како смо
после екстерне евалуације оцењени нај
вишом оценом, посветили смо пажњу и
стручном усавршавању и размени иску
ства с колегама из других земаља. Циљ
нам је да разменимо примере добре
праксе, идеје и искуства. У марту месецу
организовали смо међурегионални
стручни скуп у којем је учествовало око
120 стручних радника из Србије и зема
ља региона на тему употребе природног
материјала у васпитању деце предшкол
ског узраста. Поред тога, у мају смо има
ли прилику да угостимо колеге из Слове
није и Хрватске. 
С. Станковић

ВОЈКА

Дан школе
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ћања безбедности ученика и запослених,
Основној школи „Милан Хаџић“ у Војки за
реализацију пројекта који се тиче набавке
школског намештаја – школских клупа,
катедри и столица, као и школских табли
одобрено је 905.520 динара, за кречење
Основне школе „Симеон Араницки“ у Ста
рој Пазови издвојено је 596.000 динара, док
је за набавку наставних средстава потреб
них за нормално функционисање наставног
процеса у Основној школи „Никола Тесла“ у
Новим Бановцима издвојено 478.900 дина
ра.
С. С.

ЈКП ЧИСТОЋА
Основна школа „Милан Хаџић“ у Војки са
традицијом дугом скоро два и по века 24.
мајске вечери у сали Дома културе обеле
жила је свој Дан културно – уметничким
програмом под слоганом „Радујемо се,
децо“. Обележавању Дана школе прису
ствовали су начелник Одељења за дру
штвене делатности Жељко Шолаја, пред
ставници општинског руководства и месних
заједница Војка и Крњешевци, директори
основних и средњих школа са територије
општине и многобројне званице. Била је то
прилика да се најбољи на такмичењима
награде, али и да ученици ове школе пока
жу своје таленте за глуму, рецитовање,
игру и песму.
С. С.

Обнова знакова
За обележавање хоризонталне саобра
ћајне сигнализација на локалним путевима
и улицама на територији општине издвоје
но је милион и 659 хиљада динара. Поред
тога, за набавку нове вертикалне и хори
зонталне саобраћајне сигнализације са
елементима за монтажу и осталу саобра
ћајну и путну опрему на територији општи
не Стара Пазова ове године биће утрошено
око 148 хиљада динара. 
С. С.

Одржавање семафора

ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ ФОЛКЛОРА

Разиграна младост
У Новој Пазови је доласком гостујућег
ансамбла из Шангаја почео 13. Међународ
ни фестивал дечјег фолклора Разиграна
младост који је трајао до 27. маја. Од ове
године фестивал је добио епитет манифе
стација од општег интереса Општине Ста
ра Пазова, а од прошле се налази на листи
Међународне федерације фолк лорних
фестивала - ЦИОФФ, која окупља чланице
из више од 90 земаља и више од 300 свет
ских фестивала. Главни фестивалски дани
су били у петак и у субота, када су одржани
концерти уз учешће поменутог, али и
ансамбала из Украјине, Републике Српске,
Црне Горе и десет група из Србије. Од
ансамбала са територије старопазовачке
општине у петак су наступили дечја група
ФА Дукат и СКУД-а херој Јанко Чмелик из
Старе Пазове и друштва Извор из Старих
Бановаца, и домаћини. 
З. К.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Новац од казни
дат школама
Министарство правде Републике Србије
определило је преко пет милиона динара
за пет образовне установе у општини Ста
ра Пазова од укупно 130 пројеката који су
подржани на овогодишњем конкурсу за
доделу средстава прикупљених по основу
одлагања кривичног гоњења за 2018. годи
ну. Највећи део средстава у износу од
2.130.000 динара добила је Школа за
основно и средње образовање „Антон Ска
ла“ у Старој Пазови за реализацију пројек
та „Асиситвна школа“. Економско - трговин
ска школа „Вук Караџић“ у Старој Пазови
добила је 906.240 динара за набавку и
уградњу видео надзора у школи ради пове

За услуге одржавање пет семафора, од
којих су три у Старој и два у Новој Пазови,
као и за материјал потребан за одржавање
спољне опреме на овим семафорима ове
године опредељено је милион 513 хиљада
824 динара. Радове изводи Предузеће за
одржавање сигнализационе опреме „Сел
ма“ из Суботице.
С. С.

ДОДЕЛА КУЋА ИЗБЕГЛИЦАМА

Девет породица
под кровом
Још девет породица са статусом избе
глих и прогнаних лица који имају борави
ште или пребивалиште на територији
општине Стара Пазова решили су своје
стамбено питање. У згради општине су пот
писани уговори о додели сеоских кућа и
додели пакета помоћи у виду набавке гра
ђевинског материјала. За девет породица
које су избегле из Хрватске и Босне и Хер
цеговине обезбеђене су сеоске куће у вред
ности од по 9.500 евра и грађевински мате
ријал у вредности од по 1.500 евра. За ову
намену издвојено је 99 хиљада евра. Реша
вање стамбеног питања се реализује у
оквиру Регионалног стамбеног пројекта
који подржавају Комесаријат за избеглице и
миграције и Општина Стара Пазова. С. С.

Пројекат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.
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ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИРИГ

Креативна заштита природе

Тим Фрушкогорски амбасадори

С

ветска организација за приро
ду (ВВФ), која је део образовне
компоненте великог регионал
ног пројекта „Заштићена подручја за
природу и људе“, организовала је про
шле године другу ВВФ академију за
природу у оквиру које су наставница
Сања Медић и ученик осмог разреда
Лука Фодог прошлог октобра борави
ли у Истраживачкој станици Петница.
Сања Медић и Лука Фодог су били
представници ОШ „Доситеј Обрадо
вић“ из Ирига међу укупно десет шко
ла из Србије.
– Циљ обуке је био да деца науче
како да живе на одржив начин, како да
активно и креативно заштите природу.
После обуке понели смо титулу фру

шкогорских амбасадора и сходно томе
у протеклих седам месеци смо спрово
дили активности у оквиру пројекта које
су обухватиле учионице на отвореном,
креативни дојам ученика и наставни
ка, вршњачке едукације и едукације од
стране управљача Националног парка
о биолошкој разноврсности, зашти
ти животне средине и природе – каже
наставница биологије Сања Медић.
Лука Фодог је био лане у Петници
и каже да му је тај боравак јако кори
стио, али потом и све активности веза
не за Национални парк Фрушка гора.
– Упознао сам добро Национални
парк и задовољан сам својим новим
сазнањима. Иако сам ученик осмог
разреда и имам доста обавеза, то није

Лука Фодог, Сања Медић и Драгиша Савић

био проблем, јер све што се воли није
ти тешко да урадиш. Све активности
су ми се јако свиделе и баш сам ужи
вао у свему – каже нам Лука који је
одличан ђак и који се спрема да упише
Електротехничку школу у Новом Саду.
Поводом завршетка пројекта 21.
маја у Српској читаоници су презенто
ване поменуте активности, изведена
је химна амбасадора коју је написала
ученица Ива Бабић која је и члан тима
„Фрушкогорски амбасадори“, потом је
прочитан литерарни рад на тему Фру
шке горе који је написао Лука Фодог, а
приказане су и фотографије настале
на тим радион
 ицама.
Презентацији је присуствовао и Дра
гиша Савић, биолог у Национ
 алном
парку Фрушка гора који је и сарађивао
са ученицима Доситејеве школе.
Он истиче да је Национ
 ални парк,
пре свега, организација која се бави
заштитом природе и свих оних вредно
сти које Фрушка гора поседује.
– Наша је и обавеза да учествује
мо у промоцијама и едукацијама свих
оних који долазе код нас, посебно
деце школског узраста које треба нау
чити правом односу према природи.
Ми смо организовали две једнодневне
шетње по шуми где смо покушали да
деци приближимо природу и оно што
немају прилику да виде тамо где живе.
Они су се тако конкретно упознали са
природом и оним што је вредно зашти
те. То су били ученици шестог, седмог
и осмог разреда, претпостављам да
је реч о ученицима који су сами били
заинтересовани за овакво упознава
ње Фрушке горе, имали су пуно пита
ња, били су радознали, што је похвал
но – рекао је за наше новине Драгиша
Савић.

С. Џ.
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ИРИГ

Упис у основне и средње школе

С

редња стручна школе „Боривој
Михајловић Михиз“ из Ирига има
два смера, кулинарски техничар
и виноградар – винар. Оба смера су
четворогодишња, а уписује се укупно
60 свршених основаца, по 30 у сваком
смеру.
– Имамо добре услове како би прак
тичан рад реализовали што успешни
је. Кулинари имају своју кухињу где
обављају практичан рад - друга, тре
ћа и четврта година једном недељ
но, а имамо склопљене и уговоре са
многим ресторанима где ђаци, такође,
обављају практичан рад. Винари своју
праксу обављају у школском подруму,
имамо и школски виноград, а и скло
пљене уговоре са доста винарија на
подручју иришке општине – каже Ива
на Обрановић, наставница микроби
логије и виноградарства.
Оно што је занимљиво је да ученици
који упишу прву годину у овој, јединој
иришкој средњој школи, имају бес
платан превоз ка Руми, Новом Саду,
Врднику и Шатринцима, као и бесплат
не уџбенике за ученике првог разре
да. Такође, ученици куварског смера
добијају бесплатне униформе за рад.
Када је реч о основним школама,
иришка општина ове године има 91
„малог матуранта“ – 58 осмака завр
шава школовање у ОШ „Доситеј Обра
довић“ у Иригу и 33 у врдничкој школи

Ивана Обрановић са ученицима Михизове школе

„Милица Стојадиновић Српкиња“.
Истовремено, како сазнајемо од
директорке Сање Николић, у први раз
ред у „Доситејевој“ школи се уписује
58 малишана, од тога 38 у матичној
школи и 20 у подручним одељењима у
Ривици, Нерадину, Шатринцима и Кру

шедолу. Када је реч о врдничкој шко
ли, директор Горан Жугић каже да ће
бити уписано 17 првака, уз могућност
додатног уписа још два првака у Врд
нику, док ће у подручној школи у Јаску
у септембру по први пут у школске клу
пе сести свега четири ученика. С. Џ.

ИРИГ

Четврти Луткарски фестивал

У

организацији ДУ „Дечија радост“ у Ири
гу је 17. маја одржан четврти Луткарски
фестивал. Активности су реализоване у
просторијама Српске читаонице и Дому кул
туре, као и у самој установи. То је била при
лика да се угосте деца, васпитачи, сарадници
и директори предшколских установа из Руме,
Пећинаца, Сремске Митровице, Шида, Инђије,
Старе Пазове, Нових Бановаца и Врбаса.
Циљ луткарског фестивала је афирмација
луткарског стваралаштва и коришћење лута
ка у васпитно - образовном раду. Фестивал је
отворила директорка вртића Јелена Видано
вић, просветна саветница Весна Радуловић,
а учеснике је поздравио заменик председника
иришке општине Миодраг Бебић.
У пленарном делу стручног скупа учесници
су имали прилику да прате презентације из
ове области, а у званичном делу Фестивала
представљено је десет луткарских представа
малишана и васпитача из Ирига, Старе Пазо
ве, Инђије, Шида, Нових Бановаца, Сремске
Митровице, Крчедина и Врдника. У едукатив
ном делу стручног скупа реализоване су две
радионице.

Луткарска представа

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.
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ШИД

Обележена градска слава
Овогодишњи
добитник
Светоникољског
признања је
Веселин Вучковић
за изузетан
допринос
културном развоју
града, истакао је
председник
привременог
органа Месне
заједнице Шид
др Крсто Куреш

П

рограм обележавања
градске славе светог
Николе летњег, који је
обележен 22. маја, почео је
свеч ан ом
седн ицом
у
Месној заједници Шид, на
којој је уручено Светони
кољско признање које се
традиционално сваке годи
не додељује најзаслужнијим
појединцима и колективима,
који су својим радом, допри
нели развоју и афирмацији
Шида.
Савет месне заједнице
Шид је разматрајући при
спеле предлоге, руководећи
се укупним доприносом и
заслугама које су предложе
ни остварили у свом дугого
дишњем раду, донела одлу
ку да се овогодишње Свето
никољско признање уручи
шидском књижевник у и
песнику Веселину Вучковић.
Он је до сада објавио 14
песничких збирки и преко
20.000 примерака поклонио
је свој деци у шидској
општини. Песник Вучковић
је заступљен у 30 поетских
зборника, дечијих књижев
них листова и часописа, а
узео је учешће у готово свим
књижевним манифестација
ма у Шиду, као и на песнич
ким
маниф ес тац ијам а
широм бивше Југославије.
Такође, члан је неколико
књиж евн их
асоц ијац ија,
Друштва књижевника Војво
дине, заједнице књижевних
клубова Србије, Краљев

ског књижевног клуба „Кара
ђорђевић“, европске песнич
ке асоцијације са седиштем
у Бечу, а један је од оснива
ча књижевно клуба „Филип
Вишњић“. Оснивач је цркве
ног хора „Јавор Гусле“ при
православном храму свети
Никола у Шиду и један је од
оснивача шидског градског
хора. С књигама радо оби
лаз и децу у шидс кој
општини, а његови песнички
наступи обогаћени су сцен
ским иновацијама, нарочито
у новогодишњим прослава
ма, када Вучковић обучен у
деда Мраза нуди забаву
дечијим вртићима, школама
и Културно образовном цен
тру Шид.
– Као и сваке године

Месна заједница Шид доде
љује Светоникољско при
знање. Ове године одлучи
ли смо да признање уручи
мо Веселину Вучковићу за
изузетан допринос култур
ном развоју града. Овом
приликом му честитам још
једном на награди, са
жељом да и убудуће ради
са још већим еланом, иста
као је председник привре
меног органа Месне зајед
нице Шид др Крсто Куреш.
Добитник Светоникољског
признања, захвалио се на
указанаом поверењу:
– Ово признање ми значи
много. После 44 године мог
културног рада, коначно је
неко препознао да нешто
вредим и да заслужујем ово

Светоникољско признање др Крсто Куреш
уручио је Веселину Вучковићу

признање. На иницијативу
Снежане Михајловић и гру
пе грађана, углавном потпи
сник а радник а шидског
Дома здравља, Књижевног
клуба „Шид“ из Шида, ја сам
добио ову награду. У својој
каријери објавио сам 13
дечијих збирки песама, јед
ну књигу хаико поезије, књи
гу љубавне поезије а око
20.000 примерак а, сам
поделио деци из Шида, из
целе Србије, бивше Југо
славије, а доста тога је оти
шло и у дијаспору. Ових
дана биће одштампана и
нова књига. Од младости
пишем поезију, а то је већ
пуних 50 година и писаћу до
краја живота, истак ао је
Веселин Вучковић.

Чланови СКУД-а „Свети Сава“
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Прослава празника месне
заједнице, настављена је
свечаним обредом, моли
твом свештеника и ломље
њем славског колача. Ове
године част да буде кума
припала је директорки ЈКП
„Стандард“ Славици Сре
мац:
– Мени је изузетна част
што сам од стране Месне
заједнице позвана да им
будем кума. Поздрављам
рад месне заједнице јер ови
људи се заиста труде да
грађанима шидске општине
омогуће пристојан и леп
живот, рекла је Славица
Сремац.
Свечаност је настављена
литургијом у храму светог
Оца Николаја коју је служио
еписком сремски господин
Василије уз саслу жење
више православних свеште
ника. Након свечане литур
гије, традиционално улица
ма града, прошла је литија у
којој су учествовали поред
многобројних грађана шид
ске општине, представници
локалне самоуправе, јавних
предузећа и установа, уче
ници и њихови наставници и
професори. Свечани про
грам настављен је потом у
порти цркве, богатим кул
турно уметничким програ
мом у коме су се представи
ли чланови СКУДа „Свети
Сава“ из Шида.
У вечерњим сатима у сали
ризнице Српског православ
ног намесништва шидског,
свечаном академијом, отпо
чело је обележавање цркве
ног празника и славе, посве
ћеном преносу моштију све
тог оца Николаја. У програ
му су учествовали ученици
основних и средњих школа
из Шида.
М. Н.
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ИНДУСТРИЈА МЕСА „СРЕМ“ У ШИДУ КРЕЋЕ У ПРОИЗВОДЊУ

Шанса за
узгајиваче говеда
Сигурно тржиште и цена од 2,2 евра за килограм живе ваге,
кланичари очекују да ће говедарство оживети и вратити на
велика врата не само у овом региону већ и у Србији

Н

екадашњи сремски гигант месна инду
стрија „Срем“ у Шиду, током ове неде
ље покренуће поново производњу у
својим халама и то нешто више од месец
дана откако је добила нове власнике. У
савременим и модерно опремљеним хала
ма, у које инвеститори планирају да уложе
око 3,6 милиона евра, прерађиваће се гове
ђе месо за турско тржиште, које треба да
до краја године испуни квоту од 5.000 тона
меса. Нови власници конзорцијум „Агропа
пук“ у Кукујевцима и „Ђурђевић“ у Суботи
шту, не брину за сировину, јер како каже
један од њих, Миленко Ђурђевић, већ сада
имају око 10.000 јунади у сопственом тову.
Радови на уређивању и опремању хала
у индустрији меса „Срем“, изводе се убрза
ном динамиком, времена нема за губљење,
а нови власници већ примају пријаве заин
тересованих радника за нова радна места.
Само у току прошле недеље пристигло
је око сто пријава за разне профиле, које
потражује ова фирма.
– Опрема је стигла, када је намонтира
мо спремни смо за посао, очекујем да ћемо
стартовати већ 1. јуна. Ми до краја године
морамо да испунимо квоту од 5.000 тона
говеђег меса за турско тржиште, а до сада,
како смо обавештени она је испуњена са
само 500 тона, каже за М новине, Милен
ко Ђурђевић власник месне индустрије
„Ђурђевић“, не прецизирајући колико ће се
дневно клати говеда, јер ће то зависити и
од откупа.
Сигурно тржиште и цена од 2,2 евра за

Од бренда
до пропасти
Индустрија меса Срем, некада је запо
шљавала око 1.700 радника. Од некада
препознатљивог имена и бренда, послед
њих 17 година остало је само сећање бив
ших радника и Шиђана. Лоша приватиза
ција и стечај ову индустрију меса довели
су до руба пропасти.

Миленко Ђурђевић

килограм живе ваге, кланичари очекују да
ће говедарство оживети и вратити на вели
ка врата не само у овом региону већ и у
Србији.
– Ми позивамо сточаре бивше а и будуће
да нам се придруже, јер зараде има за све.
У Срему је преовладало свињарство, зато и
постоји проблем коме продати, а и оствари
ти добру цену, наглашава Ђурђевић додају
ћи да они највећу сировину од коопераната
очекују у септембру и октобру.
Оживљавањем још једне индустрије меса
на подручју Срема, која ће веома значити
не само за овај регион, већ и за целу Срби
ју, своје задовољство не крије Бранислав
Недимовић министар пољопривреде, водо
приведе и шумарства.
– Покретањем ове индустрије меса, ми
ћемо испунити капацитете за турско тржи
ште. Већ следеће године, надам се да ћемо
проширити те квоте и очекујем да ћемо се
са Турском договорити, рекао је министар
Недимовић.
Месна индустрија „Срем“ тренутно ће
бити највећа кланица у Србији у којој су
капацитети дневног клања од 300 до 400
говеда.
С. Костић
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ЈАМЕНА

Уместо бетонских стубова
очекују гранични прелаз

З

а сеоску славу Духови коју су
недавно обележили мештани
села Јамена, пријатељи, родбина
из суседних места Строшинци и Рачи
новци у Републици Хрватској, морали
су да пређу око 80 километара преко
Батроваца, уместо три, колико их раз
дваја асфалтни и макадамски пут, до
овог места. Вест да би могао да се
отвори гранични прелаз управо код
Јамене према Хрватској, и те како је
обрадовала ово становништво, где су
уместо међурепубличке постале међу
државне границе, које су им ускратиле
краћи пут чак и да обиђу најмилије на
гробљу.
Скоро три деценије мештани срем
ског села Јамена, са својим комшијама
из суседних хрватских села Строшин
ци и Рачиновци, комуницирају преко
бетонских стубова док једни обрађују
њиве са хрватске, а други са српске
стране.
– Рат је променио све. Ја имам доста
пријатеља и родбине у Строшиници
ма, имам и рођаке који су сахрањени
у том селу, али да би стигао до тамо,
морам да идем на најближи гранични
прелаз Батровци, уместо асфалтним
путем у дужини од три километара,
којег је већим делом прекрило шибље
– прича за наш лист Перо Пајић, пред
седник Савета месне заједнице Јаме
на, додајући да је село што се тиче
хрватске стране „затворено“.
Приче да би ускоро ово место могло
да се повеже са земљом чланицом

Перо Пајић

Граница
на сред пута
До Јамене се долази асфалтним
путем од Моровића, тако што се два
пута улази у Републику Хрватску.
Односно на пар места међудржавна
граница је пут, који је са једне стране
у Хрватској, а са друге у Србији.
Овде се често види хрватска полици
ја да патролира, али како кажу нико
од возача није санкцион
 исан јер је
возио хрватским делом пута.

Европске уније, пријатно су изнена
диле мештане Јамене, којима је сада
сваки покушај преласка ове границе
илегалан.
– Са хрватске стране од села Рачи
новци до наше границе је асфалт
ни пут. Ми имамо урађен макадам и
мали део земљаног пута, то је све у
дужини од четири километра, који би
спојио обе стране и ту би се отворио
гранични прелаз. Недавно су били из
Путева Србије и мерили ширину тог
макадамског пута – прича први човек
села, испред бетонских стубова, поред
којих је табла са упозорењем да смо
на граници са Хрватском. Нешто даље
је и осматрачница из које су се појави
ла два хрватска гранична полицајца. У
разговору са њима, они кажу, да није
било проблема илегалног преласка
на овој страни међудржавне границе,
како мештана тако и миграната, те да
се сви поштују и свако ради свој посао.
– Некада смо се са комшијама пре
рата редовно посећивали и дружили.
Сада су остале само телефонске везе,
јер је далек пут да би отишли једни код
других. Кад би имали бар мало гранич
ни прелаз са Хрватском, створили би
више комуникација, саобраћаја, не би
били као слепо црево – сматра Перо.
Јамена се са јужне стране грани
чи са Босном и Херцеговином, у коју
може да се пређе скелом преко реке
Саве, али у одређеном временском
термину.
С. Костић

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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ПЕЋИНЦИ: УДРУЖЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Прорадио
СМС сервис
П
ећиначки
пољопри
вредници већ неко
време на располагању
имају могућност коришћења
бесплатног СМС сервиса,
што им у условима савреме
не пољопривреде омогућава
стални доток информација
везаних за послове којима
се баве. Удружење пољо
привредних
произвођача
општине Пећинци пре неко
лико месеци на овај начин
је обезбедило умрежавање
пољопривредника, који су
тако укључени у систем оба
вештавања о свим подсти
цајима и конкурсима који их
интересују, што им предста
вља велико олакшање, јер су
до скоро до свих информа
ција морали да долазе само
стално.

извођача општине Пећинци
Маријана Панић и додала је
до сада примљено преко 300
захтева за коришћење овог
сервиса и да су пољопри
вредници махом задовољни.
Све што је потребно за под
ношење захтева за коришће
ње СМС сервиса јесте доста
вљање имена и презимена
подносиоца захтева, њего
ве адресе и броја мобилног
телефона.
Марко Гмизић из Пећинаца
бави се сточарством и, како
каже, користи овај сервис и
врло је задовољан инфор
мацијама које путем њега
добија.
– Путем поруке нам стижу
обавештења о свему везаном
за субвенције, о конкурсима
преко покрајинског фонда и
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ДАН МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА СРБИЈЕ

Одликован
Ђура Мандић

У недељу, 27. маја, пово
дом дана Министарства
унутрашњих послова, мини
стар др Небојша Стефано
вић је одликовао начелника

Полицијске управе Сремска
Митровица, главног поли
цијског саветника Ђуру
Мандића Сребрном меда
љом за заслуге.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Штрајк у Митросрему
Маријана Панић

– СМС информациони
систем је нешто релативно
ново у нашем удружењу. У
функцији је од јесени прошле
године, а све ово смо реа
лизовали уз помоћ локалне
самоуправе. То много зна
чи нашим пољопривредним
произвођачима, јер их обаве
штавамо о свему ономе што
је везано за пољопривреду.
Све оно што министарство
пољопривреде и покрајина
објављују, а да је везано за
пољопривреду, ми пратимо
свакодневно, и одмах након
тога им јављамо путем СМС
порука. Након тога, пољо
привредни произвођачи су у
могућности да дођу у нашу
канцеларију и информишу се
о даљим корацима које желе
да предузму, а који су углав
ном везани за документацију
– рекла је председница Удру
жења пољопривредних про

Марко Гмизић

слично. Све што смо раније
спорадично сазнавали сада
нам стиже путем СМС поруке
преко удружења. Много ства
ри које до сада нисмо ни зна
ли да постоје сада сазнајемо
на овај начин. Супер је, шта
год да се дешава сазнаш. Ми
млађи до доста информаци
ја дођемо и путем интернета,
али мислим да је ово значај
но за старије који углавном
не користе рачунаре – каже
Гмизић и додаје:
– Задње поруке су биле
везане за Пољопривредни
сајам у Новом Саду на који
смо ишли. Организован нам
је бесплатан одлазак за 170
људи, а за то смо сазнали
путем овог сервиса, и потом
се пријавили у удружењу.
Тако је све прошло врло
организовано и једноставно.
Н. Милошевић

Штрајкачи на Тргу војвођанских бригада

У

понедељак, 28. маја,
радници
Митросре
ма ступили су у штрајк
и скупили се на Тргу војво
ђанских бригада у Сремској
Митровици,
изражавајући
незадовољство због недавне
одлуке руководства фирме о
смањењу плата радницима.
У штрајк су ступили чланови
и присталице Самосталног
синдиката и синдиката Неза
висност.
Према речима председни
ка Самосталног синдиката у
Митросрему Стевана Јова

новића, радници су у штрајк
ступили пре свега због одлуке
Надзорног одбора и руковод
ства поменутог предузећа о
смањењу плата радницима
у износу од 20 до 60 одсто.
Штрајк је својим потписи
ма подржало 300 радника
Митросрема, а више десе
тина њих изашло је на плато
испред зграде управе фирме
захтевајући поништење нових
анекса уговора, повећање
производње са акцентом на
Корн продукту, као и оштрију
ревизију пословања.  Н. М.
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Добитници плакета

СВЕЧАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Додељена признања заслужним
појединцима и организацијама
У
петак, 25. маја, одржана је свечана
седница Скупш тине општине
Пећинци, централни догађај сед
модневног обележавања Дана општине
Пећинци, 22. маја Светог Николе летњег.
Седницом је председавала председница
пећиначког парламента Дубравка Кова
чевић Суботички, која је том приликом
нагласила да јој је велика част што је
изабрана да председава управо овим
сазивом Скупштине који је успео да
оствари изузетно висок ниво политичке
стабилности, неопходан за успешно
функционисање свих аспеката живота у
локалној заједници.
– Скупштина општине Пећинци је
место где о проблемима отворено разго
варамо и где заједнички проналазимо
најоптималнија решења. Захваљујући
оваквом приступу успели смо да у
последњих неколико година нашу општи
ну учинимо бољим местом за живот.
Општина Пећинци има будућност и у ту
будућност морамо закорачити храбро,
али и мудро, јер будућност коју ствара
мо, биће садашњост наше деце – рекла
је прва жена пећиначког парламента.
Одборнике, већнике, представнике
привредног, културног и јавног живота
пећиначке општине, госте из покрајине,
републике, суседних општина и награђе
не поздравио је председник општине
Пећинци мр Жељко Трбовић, који је под
сетио да је општина Пећинци пре 58
година почела као мала рурална среди

на а да је данас израсла у модерну
локалну самоуправу окренуту грађани
ма.
– Општину не чини територија, општи
ну чине људи који у њој живе и ово
општинско руководство то никада не
заборавља. Грађани су у центру свих
наших настојања и зато у свим нашим
настојањима од грађана добијамо пуну
подршку и помоћ. Заједнички напори
локалне самоуправе и грађана дају
видљиве резултате и општина Пећинци
је данас боље место за живот него што је
то била пре само неколико година. У
општини Пећинци данас има мање од
хиљаду незапослених што је најмање у
окружењу, али и мање од хиљаду нама
је још увек много. Увек може боље, и
зато је пред нама још увек дуг пут. Пут,
на којем ћемо наићи на много препрека
које можемо прећи само заједништвом и
напорним радом, али и пут на којем
видимо перспективу бољег живота за
наше грађане и боље будућности за
нашу децу. Зато ћемо и убудуће све што
радимо радити по мери наших грађана,
јер је за нас то једина права мера –
рекао је први човек пећиначке општине.
На свечаној седници уручене су награ
де, којима општина Пећинци већ тради
ционално одаје признање онима који су
својим радом, залагањем и хуманошћу
учинили локалну заједницу бољом. Ово
годишњи добитници плакете за хуманост
су, Горан Стојановић за 51 добровољно

давање крви, Удружење жена „Шиманов
чанке“ за вишегодишњи континуир
 ан рад
на прикупљању коришћене одеће и обу
ће за социјално угрожене породице,
Добровољн о
ватрогас но
друш тво
„Деспот Ђурађ Бранковић“ из Купинова
за пожртвован рад на повећању безбед
ности грађана и њихове имовине од
пожара у јужном делу пећиначке општи
не. Плакете је уручио председник општи
не мр Жељко Трбовић.
Признања за друштвену одговорност
које је уручила начелница Општинске
управе општине Пећинци Драгана
Крстић, додељена су – Пинк интерне
шнал компани која је донирала средства
за реновирање фискултурне сале у
пећиначкој основној школи, компанији
Дунав осигурање која сваке године дони
ра новогодишње пакетиће за децу из
социјално угрожених породица из пећи
начке општине и предузећу Гаја градња
из Пећинаца које је донирало приступну
рампу за особе са инвалидитетом на
улазу у пећиначку средњу школу.
Добитници овогодишњих захвалница
за успешну сарадњу су Пећиначке нови
не које већ дуже од десет година инфор
мишу грађане наше општине о свим
догађајима од значаја за живот локалне
заједнице, Национална служба за запо
шљавање Филијала Сремска Митровица
са којом пећиначка општина већ четири
године успешно организује Сајмове
запошљавања који у значајној мери
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Литургија у цркви

Председник Трбовић на литургији

У

оквиру манифестација које су
одржане поводом Дана општине
Пећинци, у уторак, 22. маја, у цркви
Светог Николе у овој општини одржана је
света литургија поводом празника прено
са моштију Светог оца Николаја.
Том приликом, литургији је присуство
вало и руководство пећиначке локалне

доприносе смањењу броја незапослених
у нашој општини и Покрајинском фонду
за развој пољопривреде због бројних
програма подршке развоју пољопривре
де и због пожртвованог рада на инфор
мисању пољопривредника из пећиначке
општине о могућностима остварења пра
ва на подстицаје у пољопривредној про
изводњи.
Захвалнице за успешну сарадњу је
уручио заменик председника општине
Пећинци Зоран Војкић, а у име награђе
них захвалио се директор Покрајинског
фонда за развој пољопривреде Алексан
дар Богдановић, који се том приликом
захвалио Општини Пећинци што је пре
познала друштвену одговорност оних
који су спремни да учине да Пећинци
буду лепше место за живот.
– Посебно ми је драго што у послед
њих неколико година општина Пећинци,
захваљујући мерама и републичке и
покрајинске владе, постаје препозна
тљива не само по индустријским зонама,
већ су данас Пећинци асоцијација и на
пластеничку производњу и на кланичну
индустрију и на тов јунади, што и нама
даје пуно воље и елана да наставимо са
мерама Покрајинске владе на увећању
аграрног буџета и стимулацији пољопри
вредних произвођача, како би што више
људи у вашој средини нашло своју егзи
стенцију у бављењу пољопривредном
производњом – рекао је Богдановић.
Честитку поводом Дана општине је
председнику Трбовићу упутио и потпред
седник Покрајинске владе Ђорђе Мили
ћевић.
– Поводом Дана општине вама лично,
као и свим грађанима Пећинаца упућу
јем честитке са надом да ћете са пуно
успеха наставити и надаље правцем
развоја и добрих резултата – пише се у
честитки потпредседник а Покрајинске
владе.

самоуправе, заједно са председником
општине мр Жељком Трбовићем.
На крају литургије, председник је зајед
но са својим суграђанима учествовао у
ломљењу славског колача. У цркви се
окупио велики број верника из пећиначке
општине, а литургији су присуствовали и
они најмлађи. 
Н. М.

Добродошлица за бебе

П

рошлог четвртка, 24. маја су пред
седник општине Пећинци мр Жељ
ко Трбовић и начелница Одељења
за друштвену делатност општине Пећин
ци Снежана Гагић уручили једнократни
новчани додатак породицама које су при
јавиле новорођенчад у периоду од 25.
децембра 2017. до 11. маја 2018. године.
Помоћ у износу од 40.000 динара доби
ле су 73 породице са приновом у општини
Пећинци, а према речима председника
Општине мр Жељка Трбовића, ово је
само једна од мера подршке породици
које примењује пећиначка локална самоу
права.
– У време беле куге која погађа целу
Србију, ми у општини Пећинци се искрено
обрадујемо свакој новој беби и зато сва
кој лично пожелимо добродошлицу. Ових
40.000 динара подршке коју смо уручили
је уједно и порука породицама да нису
сами и да ће у одгајању детета увек моћи

Са уручења

да се ослоне на локалну самоуправу, од
рођења преко школовања до запослења.
Финансирамо боравак у вртићу за треће и
четврто дете, као и у породицама са бли
занцима, стипендирамо студенте и регре
сирамо путне трошкове, субвенционише
мо трошкове превоза средњошколцима,
сваког лета на пећиначким базенима
организујемо бесплатну школу пливања
за основце и средњошколце а за одличне
ученике улаз на базене је бесплатан
током читаве купалишне сезоне, док кроз
константан рад на привлачењу инвести
тора и отварању нових радних места мла
дима пружамо могућност запослења –
рекао је први човек пећиначке општине и
додао да Влада Републике Србије од 1.
јула почиње са применом значајних мера
за подстицање рађања, и да без обзира
на те мере, Општина Пећинци неће уки
дати ни једну меру подршке породици коју
је до сада примењивала.
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Змајеви и витезови

Витешка борба у част Змаја Огњеног Вука

У

Купинову је 26. маја све било у
знаку Змаја Огњеног Вука и вите
зова реда змаја. Манифестација
„Купиник – Дани змајева“, коју је у скло
пу обележавања Дана општине Пећин
ци организовало удружење „Зелени
поглед“ из Купинова уз подршку Тури
стичке организације општине Пећин
ци и пећиначке локалне самоуправе,
оживела је сећање на српског деспота
Вука Гргуревића Бранковића, леген
дарног Змаја Огњеног Вука, деспота,
ратника, владара и можда последњег
правог средњовековног витеза срп
ске традиције, који је столовао управо
у Купинику, где је и преминуо пре 533
године.
Дух витештва, борбену вештину и
храброст средњовековних витезова
демонстрирали су чланови витешког

удружења „Бели орлови“, а поред вите
шког надметања посетиоци су могли
да уживају у ковачкој радионици и
изложби средњовековног оружја, да
се опробају у калиграфији и стрели
чарству и да окусе храну из прошлих
времена коју су припремила удруже
ња жена „Мајка Ангелина“, „Шиманов
чанке“, „Веселице“, „Колевка Срема“,
„Огарчанке“, „Сунчев цвет“ и вредне
домаћице из Купинова.
– Ово је само још један корак у нашим
настојањима да скренемо пажњу шире
јавности на Купиник, који је бисер срп
ске историје и као такав не сме бити
запостављен и заборављен – рекао је
председник удружења „Зелени поглед“
Перица Одобашић.
Прве Дане змајева отворио је наш
познати глумац Иван Вучковић који

отелотворио лик Змаја Огњеног Вука
у серијалу „Српски јунаци средњег
века“.
– Витешки код није био само храброст
већ и достојанство, љубав, поштовање
и поштење. Надам се да ћемо сачувати
и прилагодити времену у којем живимо
све то што су они некада представља
ли – поручио је Вучковић.
У манифестацију су се укључили и
модерни витезови – чланови мото клу
ба „Адреналин“ из Пећинаца и њихови
гости из пријатељских мото клубова,
духовни аспект манифестације заокру
жили су својим наступом чланови хора
духовне музике „Покров пресвете Бого
родице“ из Сурчина, а након концерта
одржано је вечерње богослужење у
цркви Светог Луке, најстаријем право
славном храму у Војводини.

Свињарско повечерје у Доњем Товарнику

Т

реће Свињарско повечерје у
Доњем Товарнику, којим су завр
шени Дани општине Пећинци, још
једном је оживело традицион
 ални начин
живота свињара из доњег, такозваног
свињског Срема. Шеснаест удружења
жена из пећиначке и околних општина
је, испред реплике свињарске колебе у
дворишту ловачког дома, на прави
начин представил о традицион
 алну
сремску трпезу, а такмичења у спрема
њу свињарске таране и пуцању бичем
су доказала да вештине сремских сви
њара нису још ишчилеле из свести
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Пета пећиначка Фијакеријада

П

оследњег дана обележавања
Дана општине, одржана је V
пећиначка Фијакеријада у орга
низацији Коњичког клуба „Пећиначки
липицанер”, на теренима за коњички
спорт у Пећинцима. Фијакеријаду зва
нично је отворио председник општине
Пећинци мр Жељко Трбовић, који је
нагласио да је значај ове манифеста
ције, управо у очувању традиције.
– Последњих деценија ову племени
ту животињу, која је красила улице
наших села и наше њиве, заменили
смо тракторима, али једно је сигурно
– коњи су и даље у нашим срцима –
рекао нам је Трбовић и подсетио да
Општина Пећинци доста улаже у раз
вој спорта и да ће тако наставити и
убудуће, као и да га радује што је имао
прилику да види да се све више деце
интересује за овај спорт, који из године
локалног становништва.
Манифестацију је отворио први
човек пећиначке општине мр Жељко
Трбовић, који је нагласио да ова мани
фестација чува један део сремске тра
диције.
– Она нас подсећа на то како су
некада живели сремски свињари, а где
су живели подсећа нас реплика сви
њарске колебе изграђене у овом дво
ришту. Традицију морамо да чувамо,
јер нам она говори ко смо, шта смо и
одакле долазимо, а све то морамо зна
ти да бисмо знали куда идемо и где
желимо да стигнемо. Општина Пећин
ци је увек спремна да подржи овакве
манифестације и тако ће бити и убуду
ће – рекао нам је председник Трбовић.

У вожњи четворопрега најуспешнији је био Дра
ган Трнаков из Стапара, друго место освојио је
Милош Плавшић из Добановаца а треће Урош
Милинковић из Добановаца. Умеће у вожњи пре
цизности са двопрегом показали су и најмлађи
где је победнички пехар отишао у руке Милоша
Ђурђевића из Пећинаца. Друго место освојио је
Марко Топаловић из Чачка а треће Александра
Трњаков из Стапара
у годину постаје све популарнији у
пећиначкој општини.
Председник „Пећиначког липицане
ра” Зоран Петковић рекао је да се чла
нови овог клуба труде да сваке године
организују што занимљивију манифе
стацију са већим бројем учесника, као
и да прошире број чланова свог клуба,
који тренутно броји преко 40 чланова,
али и да привуку што већи број деце
да се баве овим племенитим спортом.
Са тим циљем, пре почетка званичног
такмичарског дела програма, уручени
су пехари најмлађим члановима
коњичких клубова, као подстрек за
даљи рад, а програм су обогатили и
најмлађи чланови Друштва за негова
ње народне традиције Пећинци.
Пета по реду Фијакеријада у Пећин
цима окупила је укупно 85 учесника,
заљубљеника у овај спорт из целе
Србије, који су се такмичили у вожњи
прецизности са два коња, двопрег и са
четири коња, четворопрег. Актуелни
првак Србије у четворопрегу Милан

Ђурђевић из Пећинаца, понео је
победнички пехар у другој категорији,
у двопрегу. Друго место у овој катего
рији заузео је Борис Миалковски из
Јабуке, док се на трећем месту у
вожњи двопрега нашао Никола Топа
ловић из Чачка.
У вожњи четворопрега најуспешнији
је био Драган Трнаков из Стапара,
друго место освојио је Милош Плав
шић из Добановаца а треће Урош
Милинковић из Добановаца. Умеће у
вожњи прецизности са двопрегом
показали су и најмлађи где је побед
нички пехар отишао у руке Милоша
Ђурђевића из Пећинаца. Друго место
освојио је Марко Топаловић из Чачка а
треће Александра Трњаков из Стапа
ра.
Иако је коњички спорт такмичарског
карактера и сваки такмичар се труди
да постигне што бољи скор, ипак је
једно сигурно – без неизмерне љубави
према овој племенитој животињи не
би се постигли ни врхунски резултати.
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САНДИ СЕЛИМОВИЋ: КОЊИ КАО ЛЕПША СТРАНА ЖИВОТА

Срећа важнија од бизниса

Санди с децом: Армандо и Дарвин који су упрегли Џоа и Срећка и Алмир на кобили Џипси

Коњи су дивна
створења и ако неко
њима хоће да се бави,
мора да се одрекне
много чега, а најпре
комформизма. То учим
своје синове. Понији
су коњи о које су
се људи током
историје огрешили.
Те животиње могу да
повуку дупло више од
своје тежине, па су
их користили у
рудницима, држећи их
у тами док не ослепе.
Међутим, има лепших
ствари које можете да
радите с њима

У

име модерног и брзог друштва,
каквом тежимо, изгубило се
доста тога од традицион
 ализма,
па је сад све теже очувати неке ста
ре вредности, од ритма - темпа каквог
диктира живот. Мајсторе старих заната
и старих вештина нема ко да насле
ди, па можда ових година посматрамо
последњи талас из којег покушавају
да не изађу као дављеници. Међутим,
мање-више све је јасно кад је у пита
њу опстанак истих, а довољно је бити
присутан на неком вашару, као што је
недавно одржани у Руми. Ту се најбо
ље види колико је заправо немогућ
наставак равноправне борбе између
традиционалног у раду и фактора које
диктира околина и време у којем живи
мо.
У Руму је другог и трећег дана маја
Сенди Селимовић из Сремске Митро
вице дошао са најмлађим сином
Алмиром, не би ли продали три пони
ја. Међу свим коњима који су изложе
ни на вашару, не велики липицанери
и остали, него Сандијеви мали понији
привукли су велику пажњу – не због
своје егзотичности, јер не предста
вљају ништа ново, већ због тога што
је увек занимљивије оно што се ређе
виђа.
- Водим их на вашаре кад понеки
стаса за продају, али трговина понији
ма није главни разлог зашто и држим.
Имам три сина за које се види да ће
бити сјајни у послу, ако одлуче да се

баве коњима, а понији као и липицане
ри су моја велика љубав, која је, коли
ко видим прешла са мене на моју децу
која знају са коњима. Имам седам
понија и три липицанера – поносан је
Санди Селимовић.
Четрдесетогодишњи Санди је окру
жен коњима од свог рођења, а посао је
научио од оца.
- Мој покојни отац је дуго држао
коње, тако да, практично, од раног
детињства сам упознат и научен на
њих. Он је трговао, имао је разне коње
и путовао је од града до града – при
сећа се Санди и додаје – скоро чети
ри деценије колико се овим бавим,
кратак је период да се науживам са
својим коњима, јер како кажу, прво гле
даш коња па себе, и то је истина. Како
се чини, млади се ипак интересују за
коње више него што се мисли, чини се
да ће можда то и да се осети у неком
наредном периоду.
Права ствар је кад посао који неко
воли, при том не осећајући ни најмањи
напор док га учи и обавља, неко поже
ли да настави и буде анимиран целом
причом. Санди се труди да знање које
је покупио од оца и оно које је након
тога стекао, примени на најбољи могу
ћи начин – пренесе га на своју децу.
Како каже, о ову врсту коња, људи су
се огрешили у прошлости, користећи
до најдаљих граница издржљивост
ове животиње. Како није све у томе,
он скреће пажњу синовима Арман
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Алмир у седлу
Као у некој бајци о три сина која
пред собом имају постављен одре
ђен митолошки задатак, и код Санди
ја се издваја ко – ако не најмлађи,
Алмир.
- Овај мали је опасан – поносан је
Санди – најмлађи је, а има највише
срца и изгледа да ће он овде бити
главни кад се ја повучем у страну.
Ова двојица старијих су супер клин
ци, све знају, али овај мали се некако
издваја. Алмир је дете које ће ову
моју идеју наставити на прави начин
– верује Санди Селимовић.
Како би изашли у најрепрезента
тивнијем издању, Санди, Армандо,
Дарвин и Алмир извели су поније и
упрегли двојицу – Џоа и Срећка, док
је као минијатурни Буч Кесиди или
неки други велики херој Запада, на
кобили званој Џипси изјахао поред
кочије управо најмлађи Алмир.
ду, Дарвину и Алмиру на то да је све
постављено у том смеру да је довољ
но само да наставе причу и раде на
начин на који сад уче о томе и биће од
њих коњари за пример.
- Коњи су дивна створења и ако неко
њима хоће да се бави, мора да се
одрекне много чега, а најпре комфор
мизма. То учим своје синове. Понији су
коњи о које су се људи током историје
огрешили. Те животиње могу да пову
ку дупло више од своје тежине, па су
их користили у рудницима, држећи их
у тами док не ослепе. Међутим, има
лепших ствари које можете да радите
с њима, није све у експлоатацији. Зато
ја имам две мале кочије у које упрежем
поније и три велике за липицанере, и
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ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Обијали викендице
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Сремској Митровици
ухапсили су Н.С. (1992) због постојања
основа сумње да је од јанура ове године
до маја починио 29 кривичних дела тешка
крађа.
Сумња се да је Н.С. у викенд зонама
Крчедин, Сланк аменачки Виногради,
Сланкамен и Бешка проваљивао у викен
дице и из њих крао разне алате, машине,
бакар, белу технику.
Већи број украдених предмета прона
ђен је у кући у којој осумњичени живи.
Н.С. ће уз кривичну пријаву бити при
веден Основном јавном тужилаштву у
Старој Пазови.

Дрога у аутомобилу
Алмир и Џипси

на тај начин проводим квалитетно вре
ме уз коње са својом децом. Анимирам
их, да би они анимирали сутра неког
другог и упознали лепшу страну живо
та – говори Санди.
Санди је, поносно и са нестрпљењем
скоро, извео из штале липицанера
имена Букефал, зеленог коња витког
стаса и господског хода. Није вранац
као што је био најбољи пријатељ Алек
сандра Великог, али и овај Букефал је
јак и тврдоглав – баш онакав какво
име говори да је. Тако је чувени свет
ски војсковођа назвао свог коња, што
би значило „бикоглави“, односно твр
доглав, својеглав. Поред њега, Санди
има и две кобиле – Спарту и Гару.
Александар Ћосић

Припадници Министарства унутра
шњих послова у Сремској Митровици, по
налогу надлежног тужилаштва, поднели
су кривичну пријаву у редовном поступку
против двадесетшетогодишњак а због
постојања основа сумње да је починио
кривично дело неовлашћена производња
и стављање у промет опојних дрога.
Полиција је у аутомобилу осумњиченог
пронашла 40,83 грама марихуане, 24
таблете екстазија, скривене у торбици за
прву помоћ, као и дигиталну вагицу за
прецизно мерење.

Оружје без дозволе
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Шиду су, приликом претреса
путничког аутомобила марке фијат на
подручју Шида пронашли и одузели мало
калибарску пушку и шест метака, у неле
галном поседу.
Због постојања основа сумње да је
извршио кривично дело недозвољена
производња, држање, ношење и промет
оружја и експлозивних материја, против
педесетосмогодишњег власника возила
биће поднета кривична пријава, надле
жном тужилаштву.

Запалио кућу

Санди и ждребац Букефал

Припадници Министарства унутра
шњих послова у Сремској Митровици
ухапсили су Д. М. (29), због постојања
основа сумње да је извршио кривично
дело изазивање опште опасности.
Сумња се да је у приватној кући на
подручју града претио и физички малтре
тирао власницу и њену рођаку а затим у
кући подметнуо пожар и побегао са лица
места.
Пожар су угасили припадници Ватрога
сно-спасилачке јединице у Сремској
Митровици, док су увиђај извршили при
падници Одељења за ванредне ситуаци
је и Полицијске управе у Сремској Митро
вици.
По налогу надлежног тужиоца, осум
њиченом је одређено задржавање до 48
часова, након чега ће, уз кривичну прија
ву бити доведен на саслушање у Основ
но јавно тужилаштво у Сремској Митро
вици.
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СЛОВАЦИ У БИЈЕЉИНИ

Са поносом чувају
традицију у Семберији
Ако се сасвим случајно или пак
намерно нађете на десној обали реке
Саве у Семберији или ти у Босни
и Херцеговини и пут вас нанесе јужни
је преко ове питоме Семберске равни
це и села нанизаних као бисери уз
савремен асфалтни пут до Бијељине
која данас постаје велики и значајан
град у Републици Српској, а којим слу
чајем сте у град ушли са његове запад
не стране путем од Тузле, пролазите
поред једног малог уређеног гробља
које одаје утисак да се о њему неко
свесрдно брине. На свега пар стотина
аметара даље долазите до једне мале
уличице која данас носи име Косовке
Ђевојке и ако ту скренете лево наила
зите на једну малу лепо уређену
и нову цркву. Све ово не би било инте
ресантно да није реч о два објекта који
већ вековима негују и одржавају култу
ру и традиције једног малог народа
чији су се припадници у време Аустро
Угарске владавине, одмах по одласку
Турака овде населили тражећи бољи
живот. Реч је о припадницима словач
ког народа који су се ту током послед
ње миграције из војвођанских места
у којима су живели Словаци населили
овде, прво у селу Љељенча а потом
и у Бијељини. Била је то миграција
којом су се Словаци обрели најјужније
од своје матичне земље током тих
година друге половине деветнаестог
века. Данас припадници Словачке
националне мањине живе у Бијељини
интегрисани у савремене токове живо
та ове средине, а има их око стотину
душа, љубоморно и поносно чувајући
културу и обичаје и веру својих преда
ка а за шта имају пуно разумевање
и подршку свог већинског народа са
којим овде организују складан сужи
вот.
А шта бисмо могли рећи о овим
људима, о томе шта и када их је то
навело да се доселе у ове крајеве?
Како су организовали свој живот
и чиме су се бавили? Шта је то било
толико снажно у њиховом бићу да им
да воље и снаге да своје обичаје, веру,
културу и свој језик очувају до данас
а и сада то тако љубоморно чувају?
Одговоре на ова и многа друга питања
потражићемо прво међу њима сами
ма, њиховим сећањима и породичним
легендама очуваним до данашњих
дана. Међу старим пожутелим фото
графијама које се са таквом пажњом
и поштовањем чувају у породичним
албумима оживљавајући лепе али
и оне другачије успомене из прошло
сти, сваки пут када се прелиства
албум. О доласку Словака у Сембери

Када говоримо
о разлозима
досељавања Словака
у Бијељину погрешно
би било закључити да
су први Словаци
у Бијељину доселили
као пука сиротиња
у потрази за лакшим
животом. Напротив
прве породице које су
се доселиле биле су
за тадашње прилике
веома имућне или
боље речено долазиле
су са капиталом којим
су у Семберији по
одласку Турака, могли
да купе велике
површине обрадиве
земље

Милан Грња

ју је мало историјских података јер се
овим питањем у прошлости нико није
бавио значајније. Битан допринос
овом питању дали су у својој брошури
„Словаци у Бијељини 2009“ Зоран
Милановић и Мила Станојевић украт
ко приказујући познате податке о Сло
вачким породицама у Љуљенчи
и Бијељини. Према њиховим подаци
ма прве словачке породице доселиле
су у Бијељину осамдесетих година
деветнаес тог века или пре око 150
година. Станијевићева и Милановић
кажу да су у своме раду користили
податке које су нашли необјављене
у писаној форми код чланова породи
це Павла Шимона и Хелене Гашпар
Милошевић а том питању посвећен је
и један чланак у Семберским новина
ма којег је написао Мустафа Грабчано
вић објављеном под насловом „Досе
љавање Мађара и Словака у Бијељи
ну“. Према тим подацима године 1885
досељено је првих дванаест породица
Словака у место Љељенчу из војво
ђанских места Пивнице, Ковачица,
Љуба, Бингула и Бачки Петровац.
Породица Јозефа Бартоша доселила
је 1888. Године из Ковачице. Затим су
ту припадници породица: Сљивк а,
Лакатош, Трабак, Јурик, Бартош, Сено
храдски, Штефек, Шимон, Гашпар,
Грња, Часар, Балаш, Кралик. Лешћан
и други.
Када говоримо о разлозима досеља
вања Словака у Бијељину погрешно
би било закључити да су први Слова
ци у Бијељину доселили као пука
сиротиња у потрази за лакшим живо
том. Напротив прве породице које су
се доселиле биле су за тадашње при
лике веома имућне или боље речено
долазиле су са капиталом којим су
у Семберији по одласку Турака, могли
да купе велике површине обрадиве
земље. Један од таквих особа био је
Штефан Шимон који је 1895. године
у Љељенчи купио 400 дулума (око
100 хектара) обрадиве земље а 1897.
године је дигао кредит од 26.000 круна
и купио још 350 дулума и тако постао
један од највећих и најугледнијих
земљопоседника у Бијељини. Друга
породица која је припадала слоју нају
гледнијих био је индустријалац Јозеф
Сенохрадски који је 1902. године купио
земљиште на локацији Суљин Хан
и ту подигао циглану која је са успехом
радила све до 1945. године. Касније су
досељаване и мање имућне породице
које су или нашле посао код породица
Шимон, која је имала и своју уљару
и вршалицу, као и код породице Сено
храдски на њиховој циглани, или су
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Словачка црква у Бијељини

куповали мања пољопривредна има
ња. Многи Словаци, који су досељава
ли били су и врсни мајстори занатлије
и то ковачи, колари, столари, бравари,
кројачи и друго.
Заједнички суживот на овим просто
рима условио је да се и Словачке
породице раслојавају и у погледу
социјалне карте утапају се у свеопшту
слику становништва. Све више деце
се школује и постају индустријски рад
ници или пак службеници у државним
органима.
С обзиром да је већина словачког
становништва припадала Еванге
листичкој вероисповести и махом су
били настањени у околини Љуљенче
у којој је постојала евангелистичка
црква којој су припадали и Немци који
су ту живели па су заједно са Немцима
и користили ову цркву за неговање
своје духовности. То је био и разлог да
су у почетку и бракови склапани са
припадницима Мађарске и Немачке
националне заједнице а касније се
појављују мешани брачни парови са
припадницима Српског народа. Данас
тешко да се може наћи брачни пар да
оба брачна партнера припадају Сло
вачком народу. Међутим управо духов
ност је тај фактор који је одржао ову
националну заједницу на окупу. Он је
био једино место где су се неговали
језик, обичаји и клутура Словачког
народа током продеклих скоро 150
године а то је и данас место где се то
чини. После другог светског рата Сло
ваци се организују и у Бијељини
и 1956. године оснивају своју Словачку
евангеличку црквену заједницу која се
оснива као филијала Евангелистичке

С обзиром да је
већина словачког
становништва
припадала
Евангеличкој
вероис
 повести
и махом су били
настањени у околини
Љуљенче у којој
је постојала
евангелистичка
црква којој су
припадали и Немци
који су ту живели па
су заједно са
Немцима икористили
ову цркву за
неговање своје
духовности

Викторија Стефек
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црквене општине у Шиду а тако ради
и данас. Године 1966. породица
Шином поклања земљиште у улици
Косоввке ђевојке на којем је те године
и изграђена мала црквена зграда која
је коришћена за одржавање Богослу
жења све до 2009. Године када је на
том истом простору уз помоћ Владе
Словачке Републике и средстава
локалне самоуправе у Бијељини
изграђена нова зграда цркве у којој се
од тада одржавају и Богослужења али
у тим просторијама је данас активно
и ради новоос новано Словачко кул
турно уметничко друштво „Јурај Јано
шик“ које је носилац чувања и негова
ња културе и обичаја Бијељинских
Словака.
За словачко гробље у Бијељини
везана је друга прича. Наиме и са про
стором, односно са парцелом на којем
је Словачко гробље је повезана поро
дица Шимон. Наиме почетком дваде
сетог века један члан породице Шимон
је приступио верској секти Назарена
чије припаднике нису хтели да сахра
њују у неко од постојећих гробаља
у Бијељини па је породица Шимон
одлучила да парцелу на којој је гро
бље данас поклони за потребе сахра
њивања прво назарена а касније се
овде сахрањују и припадници Еванге
личке цркве и постало је Словачко
гробље.
Ова два објекта у Бијељини симбол
су присутности шачице припадника
једног народа који је у потрази за
бољим животом посејао у ову плодну
и питому семберску земљу и чији
потомци и данас у миру и са поносом
овде живе.
Станислав Ступавски
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ЗАШТО ЈЕ ПОДНЕТА ПРИЈАВА ПРОТИВ МИТРОВАЧКЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКТОРКЕ

Да ли су грађани дужни да трпе
шиканирање јавних службеника

Зашто су брачни пар Жељко и Драгана Петрас поднели службену пријаву
против грађевинске инспекторке Драгане Сарајлић Матаруга?

Д

а ли јавне службе
служе грађанима,
или грађани
треба да навикну да се
понашају као послушна
„раја“ која зависи од
добре воље јавних
службеника, који
примају плату од
пореза који грађани за
то плаћају? Ово је
питање које себи и
надлежнима често
постављамо, а
последњи од случајева
је пример брачног пара
Жељка и Драгане
Петрас из Сремске
Митровице, који су
доживели немили
сусрет са
грађевинском
инспекторком
Драганом Сарајлић
Матаруга, запосленој у
Градској управи за
саобраћај, комуналне и
инспекцијске послове.
Наиме, Жељко и
Драгана Петрас
приступили су у
просторије Градске
управе 18. маја ове
године, да би изнели
свој проблем који су
пар дана пре тога
доживели са
грађевинском
инспекторком
Драганом Сарајлић
Матаруга. Брачни пар
Петрас, који живи у
Насељу Камењар,
наиме има проблема
због тога што им стан
прокишњава, због чега
је потребна поправка,
а за то је надлежна
грађевинска
инспекција. Како су
изјавили пред
замеником начелника
Градске управе
Љубомиром Вујчићем,
од стране инспекторке

Драгана Петрас

Љубомир Вујчић

су доживели
својеврсно
шиканирање и пошто
су „буквално истерани
из канцеларије“
потражили су помоћ
од њиховог шефа
Љубомира Вујчића, не
знајући коме више да
се обрате.
Заменик начелника
Градске управе
Љубомир Вујчић
потврдио нам је ову
причу, уз опаску да до
овога свакако није
смело да дође и да
брачни пар Петрас није
први који се жали на
рад ове инспекторке.
Он је рекао да је
Градска управа
ангажовала другог
инспектора,
уверавајући нас да ће
проблем бити брзо
размотрен.
намери да чујемо
и другу страну,
обратили смо се
и инспекторки
Матаруга.
Она нам је рекла да
не жели да разговара
са новинарима,
односно да ће тужити
овог новинара ако
било шта о томе буде
писао. У кратком
телефонском
разговору додала је,
незванично, и да се
над њом врши мобинг.
Шта год да је у
питању, неки су
заборавили да грађани
нису „раја“ из турског
периода и да имају
права на достојанство,
а посебно на то да
службеници који живе
од њиховог пореза,
раде коректно свој
посао.
В. Ћосић
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ОЛИМПИЈАДА ПРЕДШКОЛАЦА У ПЕЋИНЦИМА

Осмеси деце највећи поклон

У

оквиру
обележавања
Дана
општине, на шеталишту у
Пећинцима одржана је тради
ционална трећа по реду Олимпијада
предшколаца, у организацији Спорт
ског савеза „Развој спортова“ и Пред
школске установе „Влада Обрадо
вић Камени“ а под покровитељством
пећиначке локалне самоуп
 раве. Пре
ко 200 малишана из свих петнаест
насеља општине на полигону спрет
ности показали су вештине у савла
давању препрека, такмичећи се са
својим вршњацима али и дружећи се
уз песму и игру.
Иако су деца показала завидан

спортски дух, манифестација Дечја
олимпијада није такмичарског карак
тера, те је организатор за све уче
снике припремио медаље које су им
уручили Зоран Војкић заменик пред
седника Општине Пећинци, Драгана
Крстић начелница Општинске управе,
Снежана Гагић начелница Одељења
за друштвене делатности, Синиша
Ђокић председник пећиначког Спорт
ског савеза и Милорад Пантић дирек
тор предуз ећа „Луки комерц“ које је
донирало освежења за малишане.
Како нам је рекао заменик председ
ника Општине Пећинци Зоран Вој
кић, посебно је задовољство видети

насмејана лица деце.
– Наравно, највећи поклон свако
ме од нас су њихови осмеси и радост
којима су испунили пећиначко шета
лиште. Оно што је важно то је да сле
деће школске године полазе у први
разред, када их очекују сасвим друк
чије обавезе, али на спорт не смеју да
забораве. Зато смо ту ми, да их од нај
ранијих дана усмеримо на спорт, али
и да им омогућимо безбедно и боље
школовање. Трудићемо се свакако да
побољшамо услове у школама у свим
нашим насељима, како би сва деца
имала подједнаке услове за стицање
знања – рекао је Војкић.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ИНЂИЈА

Митровчанин Данило Митро
вић је ученик осмог разреда ОШ
„Јован Јовановић Змај“. Проте
клог викенда, 20 маја освојио је
друго место на републичком
такмичењу из географије. Зна
чајна подршка и допринос
Даниловом успеху била је њего
ва наставница, Светлана Мак
симовић, која га је припремала
за такмичење. Такође, у овој
школској години, Данило је
освојио је и прво место на окру
жним такмичењима из геогра
фије и историје. На општинским
такмичењима Данило је био
први на такмичењима из исто
рије и географије, други из
математике. Да је Данило све
стран потврђује и податак да је
на општинским такмичењима
остварио висок пласман, треће
место, из немачког језика, а на
књижевној олимпијади је такође
био трећи.

М. М.

Међун ар одн и
књиж евн и
фестивал „Про поет Инђија
2018” почиње 1. и трајаће до 5.
јуна. На другом по реду фести
валу најављен је долазак вели
ког броја књижевника из наше
земље и иностранства. Про
грам се реализује на неколико
различитих локација у Инђији.
На свечаном отварању присут
нима ће се обратити Милован
Витезовић, добитник награде
„Гран при Про поет“ за ову годи
ну. Током фестивала „Про поет“
предвиђена су и дружења писа
ца са децом из инђијских основ
них школа, као и многобројне
књижевне вечери у Библиотеци
„Др Ђорђе Натошевић“. Орга
низатори Међународног фести
вала „Про поет Инђија 2018” су
Култ урни центар, Народна
библиотека „Др Ђорђе Натоше
вић“ и Удружење „Мој Срем”,
под покровитељством општине
Инђија. 
М. Ђ.

Данило други у Србији

Данило са сребрном медаљом

Књижевни
фестивал
„Про поет“
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ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА РУМА

Шест ученика добило
средства за свој први бизнис

З

авршна конференција
пројекта „Оснаживање
младих предузетника у
области пољопривреде“ одр
жана је 21. маја у Пољопри
вредној школи „Стеван Петро
вић Бриле“ у Руми. Реч је о
подршци младим предузетни
цима којa се реализује у окви
ру пројекта Немачке органи
зације за међународну сарад
њу ГИЗ и Фондације Ана и
Владо Дивац, а који се реали
зује у сарадњи румске општи
не и Пољопривредне школе.
Као резултат овог пројекта
14 ученика румске Пољопри
вредне школе је, после едука
ције, предало комплетне при
јаве за своје бизнис пројекте.
Комисија је изабрала десет
најбољих, а шест су добили
опрему или средства за реа
лизацију својих идеја у вред
ности од око 200.000 динара
по сваком пројекту. Првобит
но је било предвиђено да
петоро најбољих из завршних
разреда добију средства, али
се комисија определила и за
једног ученика трећег разре
да.
Међу добитницима су Јован
Кескеновић који је средства
добио за набавку опреме за
узгој прасади, Атила Мадацки
за набавку три телета, Дејан
Грујичић за набавку садница
јагода, Павле Аврамовић за
пољопривредну механизаци
ју, Ерик Путица, из трећег раз
реда, за опрему за пчелар
ство, као и Милош Буловић за
коке носиље. Дакле, реч је о
развоју породичне пољопри
вредне делатности.
Један од добитника, Дејан
Грујичић из Грабоваца каже
да је конкурисао због родите

Дејан Грујичић

ља који мисле да је боље да
се бави пољопривредном
производњом којом се и они
баве.
– Мој пројекат се односи на
набавку садница јагоде које
ћу засадити на 57 ари. Моја
породица се бави пољопри
вредом и ја ћу то наставити.
Није било тешко написати
пројекат , помагала нам је у
писању професорк а Бојана
Гравоња. Чудан је био осећај
када сам чуо да сам међу иза
бранима, нисам мислио да ћу
добити средства јер се доста
нас јавило. У јулу крећем да
садим јагоде, а прве плодове
очекујем у мају наредне годи
не – каже Дејан.
Бојана Гравоња, професор
ка и координаторка пројекта
подсетила је да је овај проје
кат започео у новембру про
шле године.
– Значај пројекта је у томе
што се први пут дају беспо
вратна средства као подршка
младим људима, ученицима
– истакла је она.
Мирјана Божић, директорка
Пољопривредне школе каже
да је посебно задовољна што

Јован Кескеновић

је њихова школа једна од све
га две школе у Србији које су
укључене у овај пројекат чији
је циљ да се заинтересују
млади да се укључе у пољо
привреду.
– Ту су били укључени уче
ници завршних разреда који
по завршетку школе планира
ју да се врате у своје газдин
ство и да га својим радом
даље унапређују. Одржане су
бројне радионице на којима
су ученици стекли важна зна
ња која ће им значити у
даљем раду и надам се да ће
временом постати млади
успеш ни
пољоп рив редн и
предузетници. Честитам сви
ма који су добили средства, а
циљ пројекта је био да се
обезбеде едукације ученици
ма средњих пољопривредних
школа за писање бизнис пла
нова као и да се подржи пред
узетнички дух код младих у
области пољопривреде –
рекла је директорка Мирјана
Божић.
Урош Делић, економски
саветник у Фондацији Ана и
Владе Дивац је подсетио да
су, после три и по месеца

Мирјана Божић

поново у румској школи.
– Организовали смо им
радионице где су имали при
лику да науче како се пише
бизнис план, важно је да стек
ну те вештине како би могли
да се касније јављају на број
не конкурсе који постоје.
Данас смо овде да промови
шемо резултате конкурса и
младе људе који су добили
средства а то је шест ученика
од којих је свако добио око
200.000 динара, односно
добиће у тој вредности садни
це, домаће животиње, опрему
за пчеларство, коке носиље.
Све су то добре идеје, а и они
ће својим другарима исприча
ти о конкурсима, и тако моти
висати и друге да се јаве на
њих – рекао је Урош Делић.
Пред великим бројем својих
другара и вршњака шест мла
дих људи који су урадили нај
боље бизнис планове и про
јекте су укратко образложили
своје идеје, истакавши сви да
им је опредељење да се
после завршене школе баве
пољопривред ом, али на
савремен начин.
С. Џ.
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ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ: ВАШАРИШТЕ

Шидски вашар

М

арија Терезија је
1. септембра 1768.
године издала Наред
бу у којој је било предвиђено
регулисање односа између
занатлија и цеховских зана
тлија (сталешка организа
ција у то време). Већ 1773.
године она доноси и Пра
вило којим потврђује захтев
Шиђана да се Шид зајед
но са околином стави под
коморску управу и да као
коморски град ужива све
привилегије. Ту се између
осталог говори да се могу
одржавати годишњи вашари
и то на Јосипово (19. марта),
Светог Ловру (10. августа) и
на Свисвете (1. новембра).
Дакле, вашари су се могли
одржавати на верске празни
ке. Према тадашњим пропи
сима вашари се нису могли
одржавати недељом јер се
томе противила Црква која
је имала изузетан утицај на
друштвени живот. Добивши
ову привилегију Шид постаје
привлачно место за занатли
је и трговце. Вашари су се у
то време одржавали у доли
ни потока Шидина. Тај крај је

познат под именом Бељња
ча, где се у непосредној бли
зини налазио пут за Илок.
Према подацима приходи од
вашара крајем осамнаестог
века износили су 70 до 80
форинти што је у то време
била велика сума. Приходи
се из године у годину пове
ћавају, па тако половином
деветнаестог века износи
250 до 300 форинти. Инте
ресовање за вашар је било
велико. На интервенцију
породица занатлија, тргова
ца и гостионичара Благоје
вића, Мауковића, Недељко
вића, Шалоша, Шумановића
и других 1860. године општи
на Шид доноси одлуку да
се вашариште са Бељњаче
премести на место где се и
данас налази. Један од раз
лога за овакву одлуку је и
близина пута који је повези
вао исток и запад. Вашари
су трајали три дана. На први
дан се углавном продавала
и куповала стока, други дан
вршиле су се остале при
преме, намештале шатре за
трећи дан када се продавала
роба занатлија и трговаца.

Детаљ са вашара

Трећи дан вашара познат је
под именом сабат. Сва три
дана угоститељи су имали
своје шатре где су нудили
специјалитете и музику до
зоре. Момци су обично купо
вали девојкама медена срца
различито украшена као и
остале производе од мајсто
ра лицидера. Вашари више
не трају три дана већ се одр

жавају сваког 15. у месецу. И
даље су изузетно посећени и
као некада свега на вашару.
Неки обичаји нису временом
нестали као што су шатре са
понудом прасећег и јагњећег
меса, а и мајстори лицидери
нису устукнули пред конди
торском индустријом. Свега
има. Ко на вашару!
Д. Попов

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

Награда у категорији музејских
установа

З

авичајни музеј Рума добитник је
награде „Михаило Валтровић“ за
протеклу годину која је уручена
на свечаној скупштини Музејског дру
штва Србије одржаној 18. маја у Ваље
ву.
Ова престижна награда је названа
по великану српске науке и културе и
додељује се у три категорије - музеј
ским радницима, установама за посе
бан допринос унапређивању и разви
јању музејске делатности и за изузетне
резултате у стручном раду постигнуте
током календарске године.
Награда „Михаило Валтровић“ за
изузетне резултате у стручном раду за
протеклу годину у категорији музејских
установа је том приликом додељена
Завичајном музеју Рума.
Свечаности су присуствовали струч
ни радници румског Музеја, а награду
је, у име колектива, примила директор
ка Снежана Јанковић.
У категорији истакнути појединац ова
награда је за укупан допринос, живот

Представници Завичајног музеја Рума

но дело, додељена др Јасни Јованов,
дугогодишњој управници Спомен збир
ке Павле Бељански из Новог Сада, а
у категорији појединац или ауторски

тим за пројекат године награђен је
четворочлани ауторски тим из Народ
ног музеја Лесковац за изложбу „Тајна
археолошких депоа“.
С. Џ.
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Кућа породице Милованчев

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Кућа са плаве линије

Н

а траси плаве линије број 55. у
улици Краља Петра Првог нала
зи се кућа из двадесетих година
прошлог века, која плени једноставно
шћу и одмереношћу својих облика.
Установљена 2001.године плава лини
ја се протезала кроз градско језгро и
повезивала све значајније културне
установе и дестинације у граду. Реали
зована у сарадњи са француским гра
дом Невер замишљена је као допуна
туристичкој понуди града. Нажалост
ова траса одавно је избледела и неста
ла без трага са градских тротоара,
избрисале су је временске прилике и
неприлике и безброј људских корака,
који су преко ње прешли, али су остале
табле на грађевинама и кућама са нат
писима, знаменитости које су обележа
вале. Једна таква табла стоји на кући
породице Милованчев, која спада у
једну од лепших грaђанских кућа у
митровачкој архитектури свога време
на.
Приликом поделе имовине у породи
ци почетком 20. века Јован Милован

чев одлучује да прода свој део и да се
из родног Врбаса досели у Митровицу.
У граду на обали Саве купио је велики
плац у главној улици, тада Железнич
кој и три века стари салаш са земљом
на манђелошком путу. Милованчеви су
волели земљу, припадали су слоју
боље стојећих земљопоседника, који
су у граду имали куће, а имања изван
града, где су радом својих чланова
породице, а било их је много, стицали
и увећавали капитал.
Не дешава се често, а пажње је вре
дан податак, да су се три рођене
сестре Којић, ћерке угледног трговца
Милана Којића, власника колонијалне
радње у Надаљу удале за митровачке
домаћине, који су живели у истој ули
ци. Најстарија Пелагија удала се за
Сисојевић Стевана, Марија за Мило
ванчев Јована, а најмлађа Даница за
Радованов Стевана. Колонијалне рад
ње су биле трговине робом за широку
потрошњу, непрерађеном робом, наро
чито из колонија европских земаља,
отуда и назив за ову робу, као што су

Пише:
Марија Вукајловић

кафа, шећер, какао, зачини, чајеви и
слично. Пре рата, све радње су биле
приватне, сваки трговац се борио са
конкуренцијом, а највише квалитетом
услуге и умећем услуживања. Вештина
продаје била је на високој цени, права
наука, која се годинама усавршавала.
Важно је било да купац оде задово
љан, а не само колико се робе прода
ло. Лепи манири су посебно неговани и
ћерке угледног трговца Којића из Нада
ља, код Србобрана, у јужнобачком
округу су их понеле са собом као свој
највреднији мираз.
Јованови најстарији синови Милан и
Стеван су око 1920. саградили раско
шну грађанску кућу целом дужином
плаца према улици са средишњим
ајнфортом који је кућу делио на два
симетрична дела. Грађена је по типу
паорских кућа, које су се могле видети
свуда по Војводини, са елементима
аустроуг арске архитектуре, великим
ајнфортом и богато украшеном фаса
дом у стилу сецесије. Фасада је деко
ративним лезенама, које имитирају
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Установљена 2001.
године плава линија
се протезала кроз
градско језгро и
повезивала све
значајније културне
установе и
дестинације у граду.
Реализована у
сарадњи са
француским градом
Невер замишљена
је као допуна
туристичкој понуди
града. Нажалост
ова траса одавно
је избледела и
нестала без трага

стубове подељена на више поља у
хоризонталној и вертикалној подели.
Унутар поља налазе се четири пара
прозора, по два пара са сваке стране
од улаза, који краси капија са елемен
тима кованог гвожђа. Украси су типич
ни за двадесете године прошлог века
са стилизованим облицима, сведеним
на геометријске форме. Погледу се
намећу бројне комбинације троугао
них, квадратних и кружних облика и
линије, утиснуте у фасаду или у испу
сту најављујући долазак модерног
доба.
Ко је био главни пројектант
куће није познато, али се зна да је у
извођењу радова и украшавању објек
та учествовао Маријин сестрић Паја
Сисојевић, коме је грађевинарство
постало животно занимање и који је
нешто касније пројектовао две поро
дичне куће у истој улици. А кућа је
грађена врло квалитетно, са употре
бом, за оно време најбољих материја
ла.
Јован и Марија су имали десеторо
деце, али време је учинило своје, као и
код других бројних породица многи су
напустили завичај и у потрази за
бољим животом населили Нови Сад,
Земун, Сомбор, Словенију. Старији
син Милан оженио је Марију Чонкић,
која је дочекала дубоку старост. Умрла
је у 103. години у Сан Дијегу, где је
живела код синова. Стрина Марија је
више пута долазила из Америке и у
својим позним годинама. У своје време
важила је за праву даму, увек дотерана

и феш, како се тада говорило за веома
витку линију. Занимљив је један од
њених рецепата за виткост, који се
препричава у фамилији, као анегдота.
Како је говорила, никада се не треба
преједати за столом, већ правити мале
пијаце, које се једу, у ходу, док радиш.
Можда је ова навика утицала на њену
виталност и дуговечност.
Млађи син Стеван, који је остао у
кући имао је дванаесторо деце са Сми
љом Миладинов, али како је она умрла
у својој 44 години, он се поново оженио
са Маријом Крчединац, са којом није
имао деце. А Маца, како су је звали
удала се највише због Радована, који
је имао само четири године кад му је
она заменила мајку. Стеван је волео
коње, а имао је и расних. Из сећања
нису ишчилела њихова имена, иако су
били деца сећају се да су у фијакер
парени Сокол и Дринка, липицанске
расе, а у чезе упрезан коњ Дахоман,
расе нонијус, увезен из Словачке за
приплод. Милованчеви су живели и
паорски и градски, како кад, равнало
се према земљи од које се живело. А
живело се домаћински, није се разба
цивало, све је морало да има своју
сврху, ништа се није куповало само
ради моде, а требало је и отхранити и
извести на пут толику децу. На салашу
су поред сељачких послова, почетком
тридесетих сељацима из околних села
млели жито млином на струју из агре
гата. Лети су се селили на салаш, где
се живело правим паорским животом, у
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зноју и прашини, по жези и са жуљеви
ма, а зими се уживало у граду од пло
дова свога рада.
Али тога више нема, салаши се про
дају, нема више ко да ради, стари не
могу, а млади не умеју. Велике породи
це се расуле по свету, старији поуми
рали, имовина се почела делити на
много делова, продавати. Нестале су
бројне породице, начин живота се про
менио, изумро је читав један свет забе
лежен, још само на ретким фотографи
јама, урамљеним и чуваним на зиду, са
највећом пажњом, као какве реликвије
и у причама оних који су остали. Радо
ван, најмлађи Стеванов син остао је да
живи у родитељској кући. Од оца је
наследио љубав према животињама,
бавио се голубарством, а написао је и
четири књиге о малтешком голубу. Овај
бивши књиговођа и благајник Митро
срема, био је у своје време председник
клуба одгајивача малтешког голуба
Републике Србије.
Сестра Милица често долази из
Аустралије, где је отишла давне 1962.
године. Бавила се обрадом полудрагог
камена опала, кога ваде из пустињских
предела, око хиљаду километара уда
љених од Аделаиде, где живи. У дво
ришној кући, од потомака живи праун
 у
ка Снежана, ћерк а њихове сестре
Љубинке. Вулканизерска радња Црве
на звезда у дворишту, која припада
Сањи, ћерци брата Јована Бате и мај
стор Зоран у њој преживела је све про
мене и свак ако, постала једна од
њених најпрепознатљивијих знакова.
Остали су расути по свету у Америци,
Канади, Аустралији. Данас је кућа
делимично променила намену, део
објекта је претворен у пословни про
стор, али ова промена није утицала на
промену спољашње структуре објекта.
Током 2006.године Вера Латас, рођена
Перишић је од наследник а купила
Миланов део куће и претворила га од
стамбене у пословну јединицу отвара
њем школе страних језика.
Живот тече даље. Док се својевре
мено склапала прича о породици, код
Радована је дошао Пелагијин унук,
Здравко Сисојевић. Тих дана славио је
златну свадбу, педесет година брака, а
догађај је обележен и црквеним венча
њем у манастиру Петковица. У анали
ма овог фрушкогорског манастира
остаће забележен средовечни пар као
најстарији венчани пар под сводовима
цркве Свете Петке. Радован је помало
писао, знао је да каже да оно што се не
запише, заборави се.
А кућа, са античким спомеником из
III века н.е. пронађеног приликом радо
ва у дворишту са исклесаним натпи
сом из кога сазнајемо да је жртвеник
посвећен ретком божанству Бонусу
Евентусу (задужен за добру жетву и
срећан исход), променивши временом
садржаје живи један нови живот, још
увек зрачећи пуним сјајем својих
модерних облика.
У следећем броју:
Кућа породице Анђелић
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СА СВИХ СТРАНА

ГАЛЕРИЈА „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“

Радионица за децу

Прошле среде 23. маја у галерији „Лазар Возаревић“
у Сремској Митровици одржана је креативна радиони
ца склапања Лего коцкица за децу. Ова радионица је
реализована у оквиру изложбе „Скоцкани“. Председ
ница лего клуба „Скоцкани“ Патриција Лехоцки Ристић
је рекла нешто више о овој креативној радионици.
– Данас одржавамо радионицу са децом и имамо
њих десетак који су се појавили и изразили жељу да
учествују у склапању Лего коцкица. Правићемо брдо
од основних коцкица. Мислим да деци овакве активно
сти пуно значе јер она немају оволико коцкица код
куће. Лего коцкице су погодне за развијање моторике
и маште, а то је оно што је деци у том узрасту потреб
но – каже Патриција Лехоцки Ристић
А колико је ова радион
 ица позитивно утицала на
малишане најбоље показује то да су деца на помен
поласка кући склапала тужне фаце и инсистирала да
остану још који минут дуже у Галерији.
А. Д.

ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РУМА

Промоција смера
моделар одеће

ССШ „Бранко Радичевић“ је током маја организова
ла ликовни конкурс за старије и млађе ученике основ
них школа на теме Модна одећа будућности и Модна
одећа прошлих епоха у савременом виђењу, а све у
циљу промоције смера моделар одеће.
У сарадњи са наставницима ликовне културе основ
них школа изабрана су талентована деца која су заин
тересована за цртање и сликање. Конкурс је био отво
рен до 22. маја а пристигло је преко стотину радова.
Деца чији су радови изабрани као најбољи позвана су
да буду гости школе. То су награђени ученици ОШ
„Змај Јова Јовановић“, ОШ „Вељко Дугошевић“, ири
шке школе „Доситеј Обрадовић, истоимене школе из
Путинаца и школе „Небојша Јерковић“ из Буђановаца.
Награђени ученици су обишли школу, дружили се са
старијим ученицима, а потом су имали креативну
радионицу Модни цртеж где су још једном показали
колико су талентовани. Најбољи су добили и пригодне
поклоне који су израђени у текстилној радионици
ССШ „Бранко Радичевић“.

30. MAJ 2018.

ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Србија и
ријалити

Пише:
Драгана Попов

Последњих петнаест година, је да буду што интригантнији са
а можда и коју годину више и неким као тајнама. Открићу ја о
ми смо део света. Како су нам теби све – чувена је реченица.
у куће, викендице, хотеле и дру Кога брига? Шта ти радиш кад
га места ушетали тзв. ријалити пола године можеш да одвојиш
програми, можемо и да одахне за учешће у ријалити програму?
мо. Па, не морамо у Европску Пишеш научни рад са темом
заједницу, већ смо ту, бар гео Како сам победио у најбољем
графски. довољни су нам про ријалитију и остао свој? Нико
грами чији садржај је упитан. ништа не ради, живе од ријали
Гледате ријалити? Ма, не откуд! ти сезоне, а онда све испочет
То? Већина ће тако одговори ка. Желећи да сазнам шта то
ти. Ајд`, разумем кад су почели привлачи људе да гледају ова
да емитују прве формате, па из кве програме питала сам ста
радозналости погледаш и схва рију познаницу шта она у томе
тиш да то баш и није нешто. види? Она гледа само Парове и
На теби је избор шта ћеш да то само кад се свађају. То јој је
гледаш. Толику залуђеност не јако занимљиво. Нити зна што
могу да оправдам. Шта је то што се свађају, али тако гледа. Пин
људе привлачи да гледају гоми кова Задруга је баш и не инте
лу људи у углавном затво
реном простору који од
досаде сплеткаре, мудру
ју и праве од себе благо
Она гледа само
речено глупе Августе? Не
Парове и то само
гледам, али ми новински
сајтови сваки дан сервира
кад се свађају. То јој
ју невероватне обрте у тим
важним програмима који
је јако занимљиво.
гле чуда трају до бесконач
Нити зна што се
ности. Има ли неког у тим
ТВ кућама са национ
 алним
свађају, али тако
фреквенцијама са идејама
које би оплемениле про
гледа. Пинкова
грам? Све је новац. А тек
Задруга је баш и не
ликови који шаљу поруке?
У ком свету они живе? Али,
интересује и
изгледа да ови програми
имају армије гледалаца, па
некако се погуби у
онда питање где се деде
образовни програм? Не
свим тим ликовима
тако давно данашњи РТС,
а онда само телевизија
Београд, била је оличење
квалитетног образовног програ ресује и некако се погуби у свим
ма. Неке од тих емисија и данас тим ликовима. Уколико спадате
могу да погледају срећници у оне друге који презиру овакве
који на кабловској имају канал програме и зато има решења.
Трезор. Насупрот ботоксира Бар два. Први је да петком од
ним, рашчупаним лепотицама 20 часова на другом програму
гледате емисију Сту
и набилдованим и умишљеним РТС-а
типовима чврсто стоје емисије у дио знања и да уживате. Није
којима можете много да сазнате још увек све изгубљено. Еми
и научите. Сад се питате где? сија је фантастична. У маниру
Е, о томе мало касније. Просто најбољих образовних емисија
не могу да се одупрем жељи да златног доба српске телевизи
не напишем још коју реч о рија је. Емисија припада образов
лити људима. Сви су наводно но-научном програму и бави се
ушли у ријалити да би показали занимљивим темама. Често јој
право лице. Ма, кога то у Срби термин буде мало померен због
ји интересује? Своје право лице неких актуелних догађа, али
покажи у свом природном окру вреди је чекати. Друго решење
жењу, родитељима, пријатељи је измишљено још 1955. године
ма. Један од циљева учесника и зове се даљински управљач.
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VREMEPLOV
30. мај
1431. У Руану спаљена на
ломачи француска национал
на хероина Јованка Орлеанка,
након што је по налогу Енгле
за пред црквеним судом опту
жена да је јеретик и вештица.
Рехабилитована је на ревизи
ји процеса 1456., а одлуком
папе Бенедикта XV 1920. про
глашена је за светицу.
31. мај
1859. Почео је да ради велики
сат Биг Бен на кули британ
ског парламента у Лондону.
1970. У земљотресу јачине 7,9
Рихтерове скале у Перуу поги
нуло је више од 70.000, а
600.000 људи остало је без
домова.
1. јун
1198. Византијски цар Алекси
је III Анђео одобрио српском
велик ом жупану Стефану
Немањи и његовом сину мона
ху Сави да на рушевинама
Хиландариона подигну нови
манастир Свете Горе, српски
манастир Хиландар
2. јун
1924. Амерички Конгрес при
знао је држављанство Инди
јанцима, староседеоцима на
територији на којој су створе
не САД.
1953. Британска краљица
Елизабета II крунисана је у
Вестминстерској катедрали у
Лондону. То је било прво кру
нисање у историји које је пре
носила телевизија.
3. јун
1968. У Београду, а потом и у
другим универзитетским цен
трима у Југославији, почеле су
студентске демонстрације,
прве у комунистичкој Југосла
вији. Протест против привиле
гија комунистичких функцио
нера, незапослености и угро
жавања основних демократ
ских права прекинут је после
седам дана након што се сту
дентима преко ТВ Београд
обратио председник СФРЈ
Јосип Броз Тито.
4. јун
1783. Француски проналазачи
браћа Етјен и Жозеф Монгол
фје први пут су јавно демон
стрирали летење бал оном
пуњеним загрејаним вазду
хом.
1942. Почела је четвороднев
на битка за пацифичка острва
Мидвеј, у којој су Американци
нанели први озбиљан пораз
Јапанцима у Другом светском
рату.
5. јун
1941. Експлодирало спреми
ште муниције немачке војске у
смедеревској тврђави у Дру
гом светском рату. Погинуло
више хиљада људи, а сруше
но и оштећено више стотина
кућа. Узрок експлозије остао је
непознат.

HOROSKOP
ОВАН: Делујете сна
лажљиво и умете да
прид об ијете нечије
поверење. Тимски рад
представља сјајну прилику да про
ширите своје сазнање из одређе
них области и да напредујете на
различитим странама. У љубав
ном животу имате осећај да
неправедно трпите због нечијег
нерасположења или неразумева
ња. Ваш однос са вољеном осо
бом све више подсећа на зајед
ничку игру надмудривања.

ВАГА: Неке старе везе
и пријатељства, могла
би се испоставити
важна кроз решавање
битних пословних циљева. Ако
вам је већ потребна сагласност
шефа, не би било мудро да га пре
скочите. Не прихватате туђе
коментаре здраво за готово.
Финансијска ситуација је добра.
Познанство до кога дође, током
ове недеље, преко пријатеља или
рођак а, могло би вас убрзано
водити у заједнички живот.

БИК: Делујете активно
и умете да употребите
успешну формулу у
пословању, без обзира
на ситуацију у којој се налазите.
Ако успоставите правилну меру
вредности између својих практич
них циљева емотивног задовољ
ства очекује вас добитна комбина
ција успеха, љубави и среће.
Потрудите се да делујете довољ
но подстицајно на свог партнера.

ШКОРПИЈА:
Ове
недеље ћете бити рас
положени романтично.
Ако тражите љубав,
окрените се дружењима с људима
на неким креативним радионица
ма или расправама, тамо ћете
највероватније оно што вам треба.
Наклоњено вам је дружење, а
можда и симпатије с особом стра
ног порекла. Такође бисте могли
отићи на мање путовање у којем
ћете уживати.

БЛИЗАНЦИ: Постоје
различита гледишта
међу сарадницима у
решав ањ у
неких
пословних интереса, нови неспо
разуми стварају напету атмосфе
ру у вашем окружењу. Избегавајте
јавне расправе, пословна надму
дривања или доказивање истине
пред сарадницима који располажу
са већим ауторитетом. Будите
мудри, нема потребе да отворено
причате о својим интимним плано
вима.

СТРЕЛАЦ: Ако падате
с ногу, ове недеље ће
вам и планете бити
наклоњене за одмор и
опуштање уз друштво и вољену
особу. Посветите се себи и својим
потребама, а остале пустите мало
по страни. Тренутно вам је то нај
важније. Права особа ће разумети
да је ово само привремено.
Финансијски ова недеља није иде
ална па ћете морати више пажње
посветити трошењу новца.

РАК: Имате утисак да
се прилике на послов
ној сцени мењају у
позитивном правцу и у
складу са вашим интересима.
Због сукоба различитих интереса ,
често наилазите на изненадне
проблеме у сусрету са сарадници
ма. Вољена особа неће дозволити
да породица трпи због ваше кари
јере или великих амбиција које вас
међусобно удаљавају. Усмерите
своје страсти и емоције у правцу
заједничке визије.

ЈАРАЦ: Стало вам је
да остварите високо
професионалне стан
дард е,
али
ваши
сарадници имају другачија мерила
вредности и често мењају своју
стратегију деловања. У љубавном
односу сачувајте трезвеност духа
и мудрости , партнер може да вас
изненади на неугодан начин сво
јим понашањем или новом одлу
ком. Не желите да прихватите спо
редну емотивну улогу коју вам
неко намењује.

ЛАВ: Потребно је да
прецизније разграни
чите своје пословне
обавезе. Претерана
ангажованост на различитим стра
нама може да проузрокује низ неу
годних ситуација. Немојте дозво
лити да вам неко намеће напорне
обавезеза које немате довољно
интересовања. Имате осећај да
вам недостаје нечије присуство и
емотивна пажња. На срећу,
љубавна криза се ускоро решава
на ваше задовољство.

ВОДОЛ ИЈ А:
Јасно
вам је да претерано
експ он ир ањ е
или
додатн и
ризик
у
пословним сусретима предста
вљају лош избор, боље је да сле
дите зацртана правила и утврђене
критеријуме. Понек ад је тешко
предвидети ток догађаја у ситуа
цијама када се сукобљавају раз
личити пословни интереси. Не
можете да останете равнодушни ,
пред особом која вас провоцира
на бурну емотивну реакцију.

ДЕВИЦА: Успех који
сте остварили даје
вам за право да при
метите нове критери
јуме или услове у пословно–
финансијској сарадњи. Делујете
нескромно и умете да претерујете
у својим захтевима. У љубавном
животу очекују вас неки нови али и
интригантни догађаји. Ако сте сло
бодни прате вас интересантни
сусрети. Инспирисани сте за нову
љубавну везу.

РИБЕ: Налазите се у
доброј форми у пози
тивн ом
окруж ењ у.
Добра пословна про
цена представља основни услов за
успешну сарадњу. Пријало би вм
неко краће путовање, промена или
излет у пријатном друштву. Осећа
те унутрашњи немир и потребу да
са емотивне дистанце анализирате
нечије понашање. Будите мирни,
након љубавног затишја очекује
вас изненадна срећа.
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Crkveni
kalendar
Среда, 30. (17) мај
Свети апостол Андроник и Све
та Јунија
Четвртак, 31. (18) мај
Свети мученик Теодот Анкирски
Петак, 1. јун (19. мај)
Свети свештеномученик Патри
кије
Субота, 2. јун (20. мај)
Св. муч. Талалеј; Преп. Стефан
Пиперски (Оданије Педесетни
це)
Недеља, 3. јун (21. мај)
Св. цар Константин и царица
Јелена; Преп. Јелена Дечанска
(Петровске покладе)
Понедељак, 4. јун (22. мај)
Свети мученик Јован Влади
мир, кнез српски (Почетак
поста)
Уторак, 5. јун (23. мај)
Преподобни Михаило Исповед
ник

Запечена
тестенина са
сиром и луком
Састојци: 2 црна лука, 250 г
качкаваља или средње старог
белог сира, 500 г тестенине, 50 г
путера, со и бибер.

Припрема: Лук ољуштите
и исеците на комадиће а сир
нарендајте. Загрејте рерну на
150 степени. Тестенину скувајте
према упутству на паковању па
оставите да се оцеди, а онда је
ређајте наизменично са сиром
у ватросталној чинији. Посоли
те и побиберите и запеците у
претходно загрејаној рерни.Лук
пропржите на путеру па тиме
пред служење прелијте запечену
тестенину.

• Србија нема море, зато
се ми овде давимо руч
но.
• Верујем у живот после
смрти – негде га мора
бити.
• Кад куцне задњи час,
баби не помаже што је
глува.
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ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМСКА
ЛИГА

Челарево: ЧСК Пивара –
ТСЦ 0:3; Горњи Милановац:
Металац – Јагодина 1:0; Доба
новци: Будућност – Синђелић
0:3; Врање: Динамо – Нови
Пазар 1:1; Бежанија: Бежанија
– Раднички (К) 0:3; Нови Сад:
Пролетер – Телеоптик 2:0;
Пирот: Раднички (П) – Инђија
0:0; Параћин:Темнић – Слобо
да 0:0.

Сремска Митровица: Рад
нички (СМ) – Братство 1946 0:2;
Панчево: Железничар – Бачка
1901 1:2; Стари Бановци:
Дунав – Раднички (З) 3:2; Шид:
Раднички (Ш) – Омладинац 0:9;
Нова Пазова: Раднички (НП) –
Цемент 5:0; Сакуле: Борац –
Оџаци 2:1; Бачки Јарак: Мла
дост (БЈ) – Бечеј 1918 3:3; Нови
Сад: Црвена Звезда – Динамо
1945 2:1.

Нови Сад: Кабел – Хајдук (Д)
2:1; Бешка: Хајдук (Б) – Слави
ја 4:2; Стара Пазова: Једин
ство – Подунавац 1:4; Купино
во: Купиново – Хајдук (Ч) 2:1;
Темерин: Слога (Т) – Југовић
2:3; Војка: Сремац – ЛСК 7:2;
Нови Сад: Борац (НС) – Борац
(Ш) 2:0; Ердевик: Слога (Е) –
Индекс 3:0.

Врдник: Рудар – Борац (М)
1:1; Голубинци: Јадран – ПСК
4:2; Салаш Ноћајски: Будућ
ност – Слобода 0:2; Мачванска
Митровица: Подриње – Први
Мај 0:0; Рума: Словен – Напре
дак 2:0; Витојевци: Партизан –
Борац (К) 2:1; Љуково: Љуково
– Граничар 1923 4:2; Инђија:
Железничар – Хртковци 3:0.

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

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

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

01. Подриње
02. Слобода
03. Први Мај
04. Железнич.
05. Борац (К)
06. Партизан
07. Граничар
08. ПСК
09. Будућност
10. Рудар
11. Јадран
12. Борац (М)
13. Напредак
14. Словен
15. Љуково
16. Хртковци

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

20
19
17
14
12
11
12
10
9
9
10
9
7
6
4
2

4
3
6
9
8
10
6
9
12
10
6
7
7
8
10
7

5
7
6
6
9
8
11
10
8
10
13
13
15
15
15
20

62:24
44:24
40:19
43:21
29:24
35:32
29:31
39:32
26:31
31:31
32:36
22:33
25:37
24:40
28:50
13:57

64
60
57
51
44
43
42
39
39
37
36
34
28
26
22
13

МОЛ СРЕМ
Брестач: Брестач – Фрушко
горац 0:4; Буђановци: Младост
– Полет 2:1; Шашинци: Слобо
да – Бикић Дол 2:1; Рума: Фру
шка Гора – Граничар (О) 0:0;
Пећинци: Доњи Срем 2015 –
Доњи Петровци 1:1; Равње:
Зека Буљубаша – Напредак 1:2;
Вишњићево: Хајдук – Слога
3:0; Сремска Митровиц а:
Митрос – Граничар (К) 5:0.
01. Полет
02. Напредак
03. Д. Петровци
04. Младост
05. Д. Срем
06. Б. Дол
07. Митрос
08. Гранич. (О)
09. Ф. Гора
10. Фрушког.
11. Хајдук
12. Слога
13. З. Буљуб.
14. Брестач
15. Слобода
16. Граничар (К)

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

17
15
15
15
13
12
12
13
11
10
9
9
8
7
4
2

5
8
7
5
8
6
5
3
6
6
8
4
5
6
2
4

5
4
5
7
6
9
10
11
10
11
10
14
14
14
21
21

69:24
61:15
73:25
51:31
48:29
42:30
43:39
36:40
40:43
42:40
41:35
38:55
37:46
33:65
31:97
18:89

56
53
52
50
47
41
41
41
39
36
33
31
29
27
14
9

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА
Јазак: Планинац – Цар Урош
0:6; Јарковци: Борац – Фру
шкогорац 3:2; Марадик: Слога
(М) – Слога (К) 7:0; Чортанов
ци: ЧСК – Дунав 3:2; Круше
дол: Крушедол – Раднички 3:2.
01. Крушедол
02. ЧСК
03. Слога (К)
04. Слога (М)
05. Раднички
06. Дунав
07. Планинац
08. Фрушкогор.
09. Цар Урош
10. Борац

17 14 2 1 57:18 44
17 14 1 2 48:16 43
17 9 3 5 28:29 30
17 9 1 7 46:27 28
17 7 7 3 32:19 28
17 7 4 6 37:23 25
17 4 2 11 24:46 14
17 2 6 9 21:37 12
17 2 3 12 20:54 9
17 2 1 14 17:61 7

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

23
18
17
16
13
13
14
13
11
11
11
10
9
9
9
2

3
5
2
2
6
5
2
2
6
5
4
7
6
6
4
1

3 77:24
6 54:20
10 48:30
11 46:27
10 43:35
11 47:35
13 40:41
14 57:53
12 43:42
13 32:29
14 38:48
12 39:50
14 33:45
14 41:59
16 37:45
26 15:107

72
59
53
50
45
44
44
41
39
38
37
37
33
33
31
7

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Вашица: Напредак – Једнота
1:1; Ердевик: Ердевик 2017 –
Јединство (М) 2:1; Гибарац:
Синђелић – Сремац 2:2; Јаме
на: Граничар – Обилић 1993
1:2; Бачинци: ОФК Бачинци –
Јединство (Љ) 5:1; Бингула:
ОФК Бингула – Омладинац 2:3.

01. Обилић
02. Ердевик
03. Напредак
04. Синђелић
05. Сремац
06. ОФК Бачин.
07. Јединство
08. Једнота
09. Омладинац
10. Граничар
11. ОФК Бинг.
12. Јединс. (Љ)

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

20
19
19
16
12
12
12
11
11
11
11
10
8
7
7
3

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

3
3
4
2
11
12
15
13
14
14
15
14
17
16
16
20

55:27
65:18
65:32
58:23
39:35
49:45
38:44
35:41
54:50
46:53
30:43
37:50
50:84
27:47
36:66
22:48

66
64
63
59
42
41
38
38
37
37
36
35
28
27
27
15

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30

23
22
18
17
11
13
12
10
11
11
11
9
10
9
9
4

3
2
7
5
6
3
3
8
4
3
2
6
3
5
2
4

3
5
4
7
12
13
14
11
14
15
16
14
16
15
19
22

83:19
55:18
70:22
56:24
48:44
45:47
48:53
40:42
51:47
52:53
30:61
32:48
36:53
40:52
32:69
35:101

72
68
61
56
39
39
39
38
37
35
34
33
33
32
29
15

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Сремска Рача: Срем – Борац
(ВР) 8:1; Ноћај: Ноћај – БСК
3:2; Засавица: Слога (З) – Пла
нинац је одложено; Напредак је
био Слободан.

01. БСК
02. Срем
03. Слога (З)
04. Планинац
05. Ноћај
06. Борац (ВР)
07. Напредак

12
11
10
11
11
12
11

9
6
5
4
4
3
2

2
2
2
2
2
1
1

1
3
3
5
5
8
8

52:10
35:14
19:23
19:21
25:33
21:41
14:43

29
20
17
14
14
10
7

МАЛИ ФУДБАЛ: ИНДИАНС 2013

Припреме у току

20 17 1 2 71:19 52
20 15 3 2 45:17 48
20 14 4 2 49:20 46
20 9 5 6 51:37 32
20 8 4 8 49:36 28
20 8 4 8 40:34 28
20 8 3 9 35:37 27
20 8 3 9 38:42 27
20 6 0 14 34:61 18
20 5 3 12 26:57 18
20 3 3 14 20:50 12
20 2 1 17 24:72 7

ОФЛ РУМА – ИРИГ
Шатринци: 27.Октобар –
Полет 1:4; Мали Радинци: Фру
шкогорац – Јединство (Ру) 0:4;
Платичево: Јединство (П) –
Сремац 2:0; Павловци: Мла
дост – Граничар 4:3; Вогањ:
Слога – Војводина 2:1; Кра
љевци: Јединство (К) – Борац
1:2.
01. Слога
02. Јединс. (Ру)
03. Сремац
04. Јединс. (К)
05. Јединс. (П)
06. Полет
07. Фрушкого.
08. Граничар
09. Војводина
10. Борац
11. Младост
12. 27–Октобар

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
15
13
13
12
9
9
7
5
5
2
2

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

3
3
5
6
6
6
7
12
13
13
16
17

66:18
47:18
56:23
58:33
49:24
44:28
43:44
40:54
30:54
31:65
18:74
20:67

47
47
41
40
38
32
31
22
17
17
8
7

К

луб малог фудбала Инди
анс 2013 из Инђије припре
ма се за оно што их очекује
у футсал лиги војводине сезона
2018 – 2019 у којој ће се овај
клуб такмичити. Инђинчани се
окрећу комплетирању играчког
кадра и плана припремама за
сезону у којој је једини циљ
прво место и пласман у другу
лигу.
– У управи клуба задовољни
смо до сада са играчима који су
дошли и који ће још појачати
наш клуб, а свак ако велику
захвалност дугујемо шефу

стручног штаба који је довео те
играче. Екипа тренира и ради
свакодневно тако да имамо
максимално поверење у шефа
стручног штаба Славишу Мар
ковића у једном заједничком
циљу, а то је свакако друга лига
што би био велики успех нашег
клуба. За сада одиграли смо
четири пријатељске утакмнице
победили смо КМФ. Оно што
нас још очекује јесте и међуна
родна утакмница у Лакташима
против екипе КМФ – рекао је
председник клуба Марио Мил
ковић.

M NOVINE

30. MAJ 2018.

Каријус, Бејл и
сломљени Салах

Р

еал Мадрид је по тре
ћи пут заредом првак
Европе. У суботу, 26.
маја срушени су сви снови
навијача Ливерпула и нада
да могу да победе реално
јачег противника и и напра
ве велики подвиг. Видели
смо чудну утакмицу коју је
обележио голман Ливерпу
ла Каријус примивши два
пацерска гола. Бејл је пока
зао класу можда и најлеп
шим голом икад виђеним у
финалу, а Рамос је једним

џукачким потезом послао
Салаха у аут и можда му
срушио снове о Светском
првенству. Финале је обе
лежио и наш Милорад
Мажић који је одсудио без
грешке и ставио себе у кон
куренцију за суђење фина
ла Мундијала.
Први битан и можда
одлучујући моменат десио
се већ у првом полувреме
ну када је Серхио Рамос
ухватио Салахову руку,
урадио му полугу и пао на
њу чиме га је онеспособио
за даљи ток меча а можда
и за наступ на Светском.
Прљави Шпанац је толико
искусан у свом послу да
Мажић није свирао ни фаул
јер се на први поглед уоп
ште није чинило да је било
намере да се из игре изба
ци најбољи играч Ливерпу
ла. Тек се на поновљеном
снимк у видел о шта се
заправо десило. Некако се

увек питам, зашто се увек
најјаче и најбогатије екипе
понашају тако силеџијски
на терену. Зашто неправда
увек мора да се деси над
слабијим екипама. Зашто
су играчи Барселоне када
су били на врхунцу моћи
увек вршили притисак на
судије и понашали се као
деришта на терену. То је
стварно мучно гледати и
због тога увек бирам да
навијам за слабије.
Затим смо видели „бра

вуре“ Ливерпуловог голма
на. Ако их је Салахова
повреда уздрмала, грешке
Каријуса су дотукле Црве
не. Руку на срце, није им
„помогао“ и прелеп гол
Герета Бејла маказицама.
Реал је одличан тим.
Доминирају европским и
светским фудбалом. Међу
тим, некако увек остане
неки горак укус после њихо
ве победе и проласка
даље.
Пенал,
прот ив
Јувент уса у надокнади,
кикс Бајерновог голмана и
опет поклоњен гол. Сада у
финалу два поклона и
намерно повређивање нај
бољег противничког игра
ча. Није то фудбал. Није то
лепота ове игре. Фудбал је
када победи бољи. Реал у
овом мечу није био бољи,
био је срећнија али и прља
вија екипа. А Ливерпул,
никад неће ићи сам.
С. Крсмановић

37

АТЛЕТИКА

Сребро за Ању
Током прошлог викенда у
Београду на стадиону Војне
Академије одржано је Првен
ство Србије за старије пио
нире у атлетици.
Најуспешнија такмичарк а
АК „Срем“ била је Ања Лајић
која је освојила сребрну
медаљу у дисциплини скок у
даљ резултатом 5,24 метара.
Она је била и четвртопласи
рана у трци на 80 метара
препоне (12,98 секунди).
Такође четвртопласирана

али у дисциплини бацање
кугле (3 килограма) са 11
метара била је Наталија
Крстић, док је у истој дисци
плини Мила Миљковић осво
јила девету позицију (9,65
метара). Девета на 60 мета
ра резултатом 8,40 секунди
била је Ксенија Зорановић,
тринаеста Милана Симић у
скоку у даљ (4,81 метара)
док је Андреја Јоксимовић у
трци на 800 метара био пет
наести.

ПВК СРЕМ

Успеси митровачких
пливача
Прва победа ватерполи
ста Срема на првенству
републике Србије. Наши
најм лађ и
ватерп ол ис ти
ПВК Срем су у првом колу
првенства републике Срби
је победили Полет из Сом
бора са 6:4, што је изузетан
успех и напредак наших
пионира, пошто је за већи
ну овај меч био и први
наступ на правом терену за
ватерполо. Свакако је ова
победа велики стимуланс
не само за младе ватерпо
листе, већ и за остале чла
нове клуба, родитеље и
клуб, који је после 24 годи
не постојања, дочекао да
наши најмлађи пионири
дебитују на првенству репу

блике и то са победом.
Прву победу донели су:
Матија Видовић, Анђела и
Стефани Ладинек, Натали
ја Ћорда, Вук Будошан,
Лука Томашевић, Лука
Тешић, Бојан Тодоровић,
Димитрије Алимпић, Нема
ња Радовић, Живан Максић
и Димитрије Штимац, уз
тренере Владимира Петко
вића и Игора Шпановића.
А на недавно одржаној
спортској Олимпијади АПВ
у пливању, једину медаљу
из сремског округа, донела
нам је пливачица ПВК Срем
Нана Ћорда на 50 метара
слободним стилом у изу
зетној конкуренцији војво
ђанских клубова.

Нана са тренером Драганом Чудићем

