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СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Спортскеигремладих
Прошлог петка 25. маја одржане су

Спортске игре младих у Сремској
Митровици. Свечано отварање

спортскихигараодигралосенаТргуЋире
Милекићаузприсуствобројнихпредстав
никавластикакоизлокалнесамоуправе
тако и на нивоу државе. Овај догађај је
организован уз подршку Града Сремска
Митровица,Градскеуправезаобразова
ње,културу,спортиомладинуузподршку
канцеларије за младе и бројних невла
диних организација. Спортске игре мла
дих се уСремскојМитровици одржавају
попетипут,ациљовеманифестацијеје
промовисањездравогначинаживотакоји
сетемељинаразумевању,пријатељству,
солидарности и фер плеј игри. Спорт
скеигресуотворенедефилеомученика
основних и средњих школа. У манифе
стацијисуучествовалимладиизСрбије,
Хрватске и Босне и Херцеговине. Након
свечаноготварањауГрадуодржаласусе
такмичењауосамспортована14локаци
јауСремскојМитровициукојимајеуче
стовалопреко6000ученикаизосновних
и средњих школа. Испред ПСЦ „Пинки“
одржано јетакмичењеизмеђудвеватре
заученикеодпрвогдочетвртогразреда
каоитрчањена60метара.Уфоајеухале
играосестонитенис.Натерениматени
ског клуба „Сирмијум“ иза хале  „Пинки“
играо се велики тенис.Фудбал се играо
на четири терена мултифункционални
теренпоредхале„Пинки“,салаПрехрам
беношумарскеихемијскешколе,спољни
теренОШ„ЈованЈовановићЗмај“испољ

ни терен ОШ „Јован Поповић“. Женска
одбојка се играла у Митровачкој гимна
зији,амушкауОШ„БошкоПалковљевић
Пинки“. Један деошаха се играо у шах
клубу„Срем“адругиуОШ„БошкоПал
ковљевић Пинки“. Кошарка се играла у
суботу26.мајанаспецијалнопоставље
нимтерениманаГрадскомтргуаодбојка
напескућебитиодигранакадасеотвори
Градскаплажа.
Генерални секретар спортског Саве

за Града Сремска Митровица Немања
Црнићјеистакаодајеоваманифестаци
јавеликастварзаГрадидајециљдасе
коддецеразвијесвестоспортукаостилу
живота и да се спорт не посматра само
као начин за освајањемедаља и награ

давећкаовиддружењаиздравогначина
живота.
Спортскеигресусеодржалеиосталим

градовимауСрбији,апобеднициигарасу
остварилиучестовањенаДржавнофина
ле које је заказаносредином јулауБео
граду.ОникојибудунајбољиуБеограду
ће себи обезбедити одлазак у Сплит на
регионално међународно финале као и
бесплатноминилетовање.
Поредмногобојнихактивностиибогатог

програматоком„Спортскихигарамладих“
група„ЦрвенаЈабука“јеодржалаконцерт
увечерњимсатима25.мајанаГрадском
тргу у Сремској Митровици. Митровча
ни су громогласним аплаузом поздрави
личлановепоменуте групе,анаконтога
свирка је почела, па су се тако низали
познатихитовиовогмузичкогсаставакоје
суМитровчанипевалиуглассапевачем.
Наконзавршеногконцертафронтменбен
да „Црвена јабука“ Дражен Жерић је са
поделиосанамасвојеутискесасвирке.
–Билојепрекрасновечерас.Најбитни

јеједасесвидружеидаимапуномла
дих. Драго ми је што сам видео млада
лицаупублици,иштосеидаљесаистим
жаромпевајупесмекојесусепевалепре
30годинајерјетоуспехмузике–рекаоје
ДраженЖерић
Онједодаодајеманифестација„Спорт

скеигремладих“лепповоддасеомлади
на још више дружи кроз игру и спортске
активности,јеркакокажепримећуједаје
данашње дружење постало виртуелно и
датоганијебилоуњегововреме.

А.Димић
НаступЦрвенеЈабуке

КошарканаГрадскомтргу

Дефилеградскимулицама ГрадоначелникВладимирСанадернаотварању
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Моја рад ња,
мој дућан

Текст који ћете, надам се, про чи та ти, сигур но неће 
бити увод ник у кла сич ном сми слу речи, пошто неће 
чита о ца „уве сти“  у садр жај ово не дељ ног изда ња М 

нови на. Ово је више реак ци ја на про шло не дељ ну колум ну 
коле ги ни це Дра га не Попов која је писа ла о љуба зно сти. 
Твр ди ла је како је љуба зност мно го добра за људ ско здра
вље, спо ми ња ла хор мо не сре ће, али и закљу чи ла да је 
љуба зност лако пре по ру чи ти, али да се она тешко учи. Ех, 
тешко, бога ми ника ко.

Када смо, ми већ сре до веч ни, некад били мла ди, гово ри
ли су нам да је капи та ли зам систем у ком про фит зави си од 
тржи шног пози ци о ни ра ња, а ово опет од ква ли те та робе 
или услу ге која се про да је. Да не забо ра вим, сви смо живе
ли у соци ја ли зму, у ком је реч 
тржи ште била исте ра на из еко
но ми је, која је да под се тим била 
дого вор на, а рад на сна га није 
била роба као данас. 

Елем, у Митро ви ци се само 
јед но пред у зе ће  бави ло трго ви
ном на мало (Вој во ди на), све је 
било дру штве но, сем поне ке 
обу ћар ске или фри зер ке рад ње, 
и нарав но кафа на. Ради ло се 
дво крат но, неде љом само до 
девет ују тро, али, неким чудом 
сви смо били снаб де ве ни, а 
нисмо неде љом после под не 
ишли у набав ку. 

Што се тиче љуба зно сти тих 
трго ва ца, са ове дис тан це гле да
но, она је стан дард који тешко да 
може да буде достиг нут у ова 
тржи шна вре ме на. Не знам 
зашто је у систе му тзв. дого вор
не еко но ми је више „тржи шно сти“ 
било него данас? Мла ди људи 
нема ју пој ма како су изгле да ле 
нека да шње рад ње и коли ко је 
тај свет који је тамо радио био 
нека ко господ ствен и одме ре но 
љуба зан. Они су свој посао 
ради ли, а не ота ља ва ли. Тада 
није могло да се деси да вра та 
про дав ни це буду закљу ча на, да 
на њима буде нале пље но „дола зим одмах“. А некад не 
пише ни то. Нисте могли да дожи ви те да вам тргов ки ња 
каже сва у чуду да се ваш кон фек циј ски број, а мало је већи 
(јер ви има те и мало више годи на и мало више кила) јед но
став но не про из во ди!? Зато што у капи та ли зму ваљ да сви 
мора мо да буде мо мла ди и вит ки, шта ли? Нико вас не би 
сав у чуду гле дао када бисте тра жи ли да купи те реци мо 
бер му де. За кога? Па за мене. За вас? А то „за вас“ је рече
но тако иро нич но и непри клад но, да се пита те чиме пла ћа
ју ту децу што раде у бути ци ма? Веро ват но чоко ви ма, кад 
им је сасвим све јед но да ли ће нешто про да ти или не.

То тржи ште о којем су нам само при ча ли и које смо чека

ли као озе б’о сун це, испо ста ви ло се да уоп ште није оно 
што смо ми мисли ли да ће да буде. Ми смо сви веро ва ли 
да ће ти људи у услу жном сек то ру бити још љуба зни ји, да 
ће се тру ди ти да што боље раде свој посао, јер ће им од 
паза ра зави си ти и пла та. Кад оно испа да да су ста ри тргов
ци има ли више везе са паза ром и про фи том него ови нови  
„капи та ли стич ки“. 

Јер, шта ради „капи та ли ста“? Отво ри бутик, напу ни га 
робом (не ула зим у ква ли тет), запо сли рад ни цу која мрзи 
да ради у бути ку, али мора. Она онда доче ку је муште ри је, 
гле да их ко крме на секи ру, куца у теле фон, раз го ва ра са 
дру га ри ца ма и чуди се што неко носи бер му де, а има 50 
годи на. И то на глас. Онда рад ња има мали пазар, газда 

рад ни ци не испла ти пла ту, она 
због тога још више раз го ва ра на 
мобил ни и куц ка пору ке, паза ри 
још више пад ну, и рад ња се 
затво ри. Крај при че. И сад, каже 
човек, па добро мало их пла ћа ју, 
што и да се тру де. По тој логи ци, 
коли ко су мало пла ће не комот но 
би могле да туку муште ри је чим 
зако ра че у бутик. 

Нељу ба зно сти има на сва ком 
кора ку, нису ни муште ри је баш 
све одре да цвећ ке, али наше је 
пра во да буде мо или не буде мо 
цвећ ке, јер ми пла ћа мо. И сад 
рекло би се да је то довољ но, 
али уоп ште није. Коли ко пута 
вам се деси ло да уђе те у неку 
рад њу, а тргов ки ња при ча на 
мобил ни и не обра ћа пажњу на 
вас? 

Све га има по нашим рад ња ма. 
Али, добро, бутик ко бутик, ако 
не купи те данас маји цу, купи ће те 
сутра. Међу тим, кад вас нељу
ба зност заско чи у некој орди на
ци ји, то је већ дру ги падеж. А 
има и тога, неко можда не би 
веро вао, и опет би се пози вао на 
тржи ште и при ва тлук, али то 
нема везе. Све је то у ства ри 
исто, маји це, бер му де или оправ

ка зуба. Капи та ли зам је све то порав нао. Само, кад вас 
пони жа ва ју лека ри у при ват ној орди на ци ји, е то је нешто 
посеб но, ствар но тре ба има ти луду сре ћу па дожи ве ти тако 
нешто. Ту хлад ну неза ин те ре со ва ност лека ра за ваш бол, 
тај софи сти ци ра ни пре зир и одсу ство еле мен тар не људ
ско сти, хума ност не могу поми ња ти у истој рече ни ци. Е, кад 
тако нешто дожи ви те у при ват ној орди на ци ји, онда вам све 
при че о љуба зно сти у при ват ном сек то ру дођу на врх гла
ве. 

И да, да не забо ра вим, не могу се „бути ка ши це“ мери ти 
са лека ри ма, зуба ри ма посеб но. Зуба ри ма „бути ка ши це“ 
нису ни до коле на. Ма, шко ло ва но то.

Онда рад ња има
мали пазар, газда рад ни ци

не испла ти пла ту,
она због тога још више
раз го ва ра на мобил ни
и куц ка пору ке, паза ри

још више пад ну,
и рад ња се затво ри.

Крај при че. И сад,
каже човек, па добро

мало их пла ћа ју,
што и да се тру де.

По тој логи ци, коли ко
су мало пла ће не
комот но би могле
да туку муште ри је

чим зако ра че у бутик. 
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ОПШТИН СКО ВЕЋЕ

Подр шка пољо при вре ди
На послед њој, 62. сед

ни ци Општин ског већа 
у Инђи ји, изме ђу оста

лог, донет је Закљу чак о 
испла ти накна де за стрел
це ангажованe по уго во ру са 
Радар ским цен тром Фру шка 
гора и Закљу чак о набав ци 
про тив град них раке та. Како је 
иста као пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак, накна
да за стрел це уве ћа на је на 7 
хиља да дина ра, у скла ду са 
пре по ру ком Сек то ра за ван
ред не ситу а ци је МУПа Срби
је.

– Та сред ства сигур но тре
ба да буду већа, али сада 
смо испо што ва ли пре по ру ку 
МУПа Срби је и при том смо 
извр ши ли и набав ку 53 про
тив град не раке те. С обзи ром 
на то да нам је и од про шле 
годи не остао један број неис
ко ри шће них раке та, уз нове, 
то ће бити сасвим довољ но за 
пери од до кра ја теку ће годи не 
– иста као је Гак.

Инђиј ски већ ни ци усво ји
ли су и Про грам подр шке за 
спро во ђе ње пољо при вред не 
поли ти ке и поли ти ке рурал
ног раз во ја за 2018. годи ну. 
Пољо при вред ни ци са тери то
ри је инђиј ске општи не могу да 
рачу на ју на под сти цај на сред
ства из локал не касе у изно
су од 28 мили о на дина ра. У 
пита њу су сред ства која су за 
чети ри мили о на дина ра већа у 
одно су на про шлу годи ну.

– Наш буџет за пољо при
вред у је међу три нај ви ша у АП 
Вој во ди ни. С обзи ром на то да 
се пољо при вред ни ци нај ви ше 

осла ња ју на фон до ве Покра
ји не и Репу бли ке, ми ипак 
воли мо да пока же мо да нам је 
заи ста ста ло до тога да пољо

при вре да на локал ном нивоу 
функ ци о ни ше јако добро и да 
на тај начин пока же мо пољо
при вред ни ци ма да бри не мо 
о њима – иста као је пред сед
ник Општи не Инђи ја и додао 
да ће кроз ово го ди шњи Про
грам подр шке пољо при вре ди и 
рурал ном раз во ју бити спро ве
де не већ добро позна те мере.

– Прва мера је наме ње
на сто ча ри ма и одно си се на 
финан си ра ње вештач ког осе
ме ња ва ња, а повра ћај сред
ста ва је сто посто. Дру га мера 
одно си се на ризи ке и оси гу
ра ње усе ва и пло до ва и овде 
има мо повра ћај од 60 посто, а 
мак си ма лан износ који даје мо 
је 150.000 дина ра – иста као је 
пред сед ник Општи не Инђи ја 
и навео још две под сти цај не 
мере.

– Тре ћа мера је опре де ље
на за кре дит ну подр шку (крат
ко роч ни пољо при вред ни кре
ди ти), где суфи нан си ра мо 80 
посто кама те са мак си мал ним 
изно сом од 100.000 дина ра и 
послед ња мера јесте нај тра
же ни ја а одно си се на инве сти
ци је у физич ка сред ства. Овом 
мером су обу хва ће ни и пче ла
ри, а укуп но је опре де ље но 18 
мили о на дина ра. Пољо при
вред ни ци су пока за ли нај ве ће 
инте ре со ва ње за ову меру јер 
помо ћу ових сред ста ва могу 
наба ви ти нову при кључ ну 
меха ни за ци ју – каже Гак. 

М. Ђ.

На послед њој сед ни ци 
Општин ског већа у Инђи ји 
раз ма тран је Изве штај о 
актив но сти ма на реа ли за ци ји 
Јав них овла шће ња и дистри
бу ци ји обро ка у окви ру 
Народ не кухи ње Црве ног 
крста Инђи ја у 2017. годи ни. 
Како је иста као пред сед ник 
Општи не Инђи ја, лока ла 
само у пра ва је за ову годи ну 
опре де ли ла додат на сред
ства за функ ци о ни са ње 
Народ не кухи ње.

– Народ на кухи ња функ ци
о ни ше добро и ми се заи ста 
тру ди мо да се број кори сни ка 
сма њи јер би то зна чи ло да 
људи раде, да има ју нека дру
га при ма ња и да на тај начин 
себи обез бе ђу ју сред ства за 
основ на егзи стен ци јал на 
пита ња – каже Гак и дода је:

– Тру ди ће мо се да сред
ства и даље уве ћа ва мо, 
докле год буде потреб но, али 
нам је циљ да се број кори
сни ка сма њи.

Народ на кухи ња
Сед ни ца Општин ског већа у Инђи ји

У неде љу, 27. маја у Инђи ји обе ле
же на је град ска сла ва – Духо ви. 
У окви ру сла ве одр жан је 13. Етно 

фести вал на шета ли шту у ули ци Вој во де 
Сте пе. У при јат ном вој во ђан ском амби

јен ту оку пио се вели ки број изла га ча из 
раз ли чи тих дело ва Срби је. Током про дај
не изло жбе руч но рађе них, више на мен
ских и уни кат них пред ме та, суве ни ра и 
дома ће хра не, изла га чи су пред ста ви ли 

кул ту ру и тра ди ци ју ових про сто ра.
Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 

Инђи ја и Дру штво Етно арт били су орга
ни за то ри и ово го ди шњег Етно фести ва
ла, уз покро ви тељ ство Општи не Инђи ја.

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГРАД СКА СЛА ВА  ДУХО ВИ 

У зна ку Етно фести ва ла
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ВЛА ДИ МИР ГАК, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА О ИНВЕ СТИ ЦИ ЈА МА

Инве сти то ри радо дола зе у Инђи ју

Општи на Инђи ја из дана у дан све је 
при ма мљи ви ја инве сти то ри ма који 
често дола зе код првог чове ка ове 

општи не како би у директ ном раз го во ру 
сазна ли где и на који начин могу да сагра де 
про из вод ни погон и које погод но сти могу да 
доби ју од локал не само у пра ве. Општи на 
Инђи ја заи ста има шта да пону ди а и гео
граф ски поло жај је такав да у преч ни ку од 
само 50 кило ме та ра живи три мили о на ста
нов ни ка, јер се овај срем ски град нала зи на 
пола пута изме ђу Бео гра да и Новог Сада.

– Зна мо да су ова два гра да неис цр пан 
извор рад не сна ге, што је пре суд но при 
ода би ру лока ци је на којој инве сти тор одлу
чу је да изгра ди постро је ње – обја шња ва 
Гак и дода је да брза пру га која се нала зи 
тик уз севе ро и сточ ну инду стриј ску зону је 

раз лог више да се инве сти тор одлу чи за 
ула га ње у Инђи ју.

– Раз го ва ра ли смо са пред став ни ци ма 
Желе зни ца Срби је да ту напра ве ста ја ли
ште по свим свет ским стан дар ди ма. Укр
ца ва ње пут ни ка тра је три мину та, што зна
чи да ћемо има ти неис цр пан извор рад не 
сна ге, а с обзи ром да ће се возо ви кре та ти 
200 кило ме та ра на сат то зна чи пут ни ци од 
Бео гра да до Инђи је сти ћи за рекорд них 15 
мину та, обја шња ва пред сед ник Општи не 
Инђи ја и дода је:

– Инђи ја нуди огром не пред но сти у одно
су на оста ле општи не и пре неки дан смо 
има ли састан ке са два потен ци јал на инве
сти то ра. Један жели да заку пи земљи ште 
повр ши не два хек та ра, дру ги три хек та
ра. Након тога, уз земљи ште које чува мо 

за јед ну од нај ве ћих свет ских ком па ни ја, 
дола зи мо у пози ци ју да оста је мо са врло 
мало сло бод ног земљи шта у севе ро и
сточ ној рад ној зони. Раз го ва ра ли смо и са 
пред став ни ци ма ком па ни је Агро мар кет и 
од њих смо чули да пла ни ра ју да про ши
ре недав но отво ре ни про из вод ни погон за 
додат них 5 хиља да ква драт них мета ра. То 
су озбиљ ни резул та ти нашег сва ко днев ног 
рада и могу рећи да нема општи не у Сре
му која је за годи ну и по дана пот пи са ла 
седам нових уго во ра. Посто је ћи инве сти то
ри попут Агро мар ке та, Фар ми не, Индо фу да 
и ИГБ про ши ру ју сво је капа ци те те и то нам 
је пра ви пока за тељ да смо на добром путу 
и да смо општи на са одлич ном послов ном 
кли мом, каже Гак.

 М. Ђ.

Владимир Гак: Инве сти то ри радо дола зе у Инђи ју

– Уз број не изла га че, и ове годи не Кул
тур ни цен тар Инђи ја при пре мио је богат 
музич ки про грам. У вечер њим сати ма 
могли смо да ужи ва мо у насту пи ма Етно 
саста ва Шара и гру пе Гара ви сокак, каже 
Маја Бошњак, в.д дирек то ра Тури стич ке 
орга ни за ци је општи не Инђи ја.

Орга ни за то ри исти чу да се ове годи
не поја вио вели ки број изла га ча на Етно 
фести ва лу из свих дело ва наше земље.

– Са поно сом може мо рећи да је Етно 
фести вал јед на озбиљ на мани фе ста ци
ја, дру га чи ја од свих оста лих које се орга
ни зу ју на тери то ри ји општи не Инђи ја и 
наша жеља је да шета ли ште у ули ци Вој
во де Сте пе сле де ће годи не буде попу
ње но до послед њег места, од Поште до 
Кул тур ног цен тра, иста кла је Рад ми ла 
Митро вић, пред сед ни ца Дру штва Етно 
арт Инђи ја.

Срп ска Пра во слав на цркве на општи на 
Инђи ја тра ди ци о нал но је орга ни зо ва ла 
лити ју инђиј ским ули ца ма. Поред број ног 
све штен ства и гра ђа на, лити ју је пред во
дио Епи скоп Срем ски Госпо дин Васи ли је 
а поред њега нала зио се и пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак.

М.Ђ.
Лити ја инђиј ским ули ца ма 
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА РУМА

Одлич ни резул та ти
ЈП „Гас – Рума“ 

На 55. сед ни ци Општин ског већа , 
која је одр жа на 22. маја, усво јен 
је изве штај о раду рум ског ЈУП 

„План“ за про те клу годи ну, које је, по 
речи ма дирек тор ке Мил ке Павло вић 
било успе шно буду ћи да је ово јав но 
пред у зе ће забе ле жи ло нето добит од 
нешто пре ко 432.000 дина ра. 

– При хо де оства ру је мо на тржи шту, 
а ради мо поред рум ске, и у ири шкој и 
пећи нач кој општи ни – рекла је дирек
тор ка Павло вић.

На овој сед ни ци Општин ског већа, 
у скло пу при пре ма за сед ни цу СО 
Рума, било је речи и о посло ва њу 
Дома здра вља. 

– Успе шно смо реа ли зо ва ли свој 
план рада, а у про те клој годи ни је 
оба вље но чак 440.000 пре гле да. 
Захва љу ју ћи пре не тим и неу тро ше
ним сред стви ма из прет ход не, про
шлу годи ну смо завр ши ли са суфи ци
том од 5,8 мили о на дина ра – иста кла 
је дирек тор ка др Јеле на Сто ја нац 
Мра че вић.

Усво јен је и годи шњи план рада 
Општин ског шта ба за ван ред не ситу
а ци је за ову годи ну, као и изве штај о 
раду за про шлу годи ну када је одр жа
на и ван ред на сед ни ца има ју ћи у виду 
сеп тем бар ско невре ме које је про шле 
годи не пого ди ло Руму. При хва ћен је и 
пред лог опе ра тив ног пла на одбра не 
од попла ва вода дру гог реда на тери
то ри ји рум ске општи не за теку ћу годи
ну. 

– За про ду бља ва ње канал ске мре
же обез бе ђе но је два мили о на дина
ра и то ће се ради ти на пет кана ла, а 
нај у гро же ни ји је део код Риго вог мли

на – рекао је Милен ко Секу лић, члан 
Општин ског већа заду жен за без бед
ност и додао да је прет ход ног дана 
пада ла јака киша, тако да је забе ле же
но да је пало 55 лита ра за пола сата.

Душан Љуби шић, начел ник 
Општин ске упра ве је пово дом ове 
тач ке иста као да је поме ну то невре ме 
иза зва ло и две неже ље не ситу а ци је у 
гра ду и Кра љев ци ма. Наи ме, у цен тру 
гра да се сру ши ло јед но дрво у јачем 
нале ту ветра, али су запо сле ни у ЈП 
„Кому на лац“ врло брзо реа го ва ли и 
укло ни ли га. Мно го већи про блем је 
био у Кра љев ци ма где су обил не 
пада ви не про у зро ко ва ле да воде ни 

талас кре не из ата ра ка селу и вода је 
ушла пре ко зад њег дела дво ри шта у 
дома ћин ства и затим изби ла на Желе
знич ку ули цу. 

– Били су попла вље ни суте ре ни у 
пет кућа и при чи ње на је одре ђе на 
мате ри јал на ште та. Брзом реак ци јом 
мешта на, који су се орга ни зо ва ли и 
иско ри сти ли пум пе које кори сте у 
пољо при вред ној про из вод њи, вода је 
испум па на. Вео ма брзо је реа го ва ла 
и Ватро га сна једи ни ца са сво јим пум
па ма, али је одре ђе на ште та ипак 
при чи ње на. ЈП „Водо вод“ је зато већ 
сле де ћег дана у Кра љев ци ма про ду
бља вао кана ле на ули ци да би сва та 

Сед ни ца Општин ског већа

Рада Мара вићДушан Љуби шић
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вода иза шла из села. Кра љев ча ни 
кажу да су слич ну ситу а ци ју има ли и 
2003. годи не – рекао је Љуби шић и 
додао да је одр жа ва ње кана ла испред 
кућа оба ве за вла сни ка. Ове годи не ће 
се сре ђи ва ти пет кана ла, од којих су 
три у Руми и по један у Путин ци ма и 
Пла ти че ву.

Он је потвр дио речи Милен ка Секу
ли ћа да је тре нут но нај кри тич ни ја 
ситу а ци ја са кана лом код Риго вог 
мли на и да не може да се утвр ди ода
кле поти че вода. 

– У „Водо во ду“ су ради ли узор ко ва
ње, и вода која иде пре ма насе љу 
Вогањ, није из водо во да. Веро ват но 
се ради о под зем ним вода ма и хидро
ин же ње ри ће мора ти да дају сво ју реч 
и то ће нам бити смер ни ца како ћемо 
даље посту пи ти. Ми смо послед њих 
неко ли ко годи на обез бе ђи ва ли буџет
ска сред ства која су била наме ње на 
за уре ђе ње канал ске мре же и у зна
чај ној мери смо нај кри тич ни ја места 
сани ра ли – иста као је Душан Љуби
шић.

На сед ни ци је дата и сагла сност на 
одлу ку Над зор ног одбо ра ЈП Стам бе
но о усва ја њу пра ви ла о раду дистри
бу тив ног систе ма топлот не енер ги је, 
а како је рекао дирек тор Срђан Нико
лић реч је о тех нич ким пита њи ма која 
су бит на за рад дистри бу тив ног систе
ма, а о чему тако ђе, конач ну реч дају 
одбор ни ци СО Рума.

Нај бо ље рум ско јав но пред у зе ће 
„Гас – Рума“ је сво јим радом у про
шлој годи ни потвр дио да и даље држи 
ту пози ци ју. По речи ма дирек то ра 
овог пред у зе ћа Раде Мара ви ћа у 
мину лој годи ни је про да то пре ко 18,6 
куб них мета ра при род ног гаса, што је 
дру га по коли чи ни про да ја од осни ва
ња пред у зе ћа. У овој годи ни се оче ку
је чак и већа број ка има ју ћи у виду да 
је потро шња у првом квар та лу ове 
годи не била за седам про це на та већа 
него у истом пери о ду лане. 

– За ове резул та те смо заслу жни 
ми, мада се често поми ње наш моно
пол ски поло жај. На пове ћа ну про да ју 
сва ка ко ути чу и број не погод но сти 
које ми као дистри бу тер гаса нуди мо 
куп ци ма. То су уво ђе ње гаса у дома
ћин ство на 12 месеч них рата, пето ме
сеч ни репр о грам тро шко ва у одно су 
70:30 одсто рачу на. То је оно како ми 
сти му ли ше мо потр о шњу гаса. Поно
сан сам и на то што је нето добит ЈП 
„Гас – Рума“ у про шлој годи ни била 
чак 27 мили о на дина ра, што је гото во 
три и по пута више него у 2016. годи
ни, а дупло је већа него што смо пла
ни ра ли – рекао је Рада Мара вић. 

Пред у зе ће стал но ради и на побољ
ша њу сво јих услу га па је у про шлој 
годи ни инве сти ра ло 15,7 мили о на 
дина ра соп стве них сред ста ва у уна
пре ђе ње гаси фи ка ци о не мре же. Тре
нут но, ово јав но пред у зе ће има око 
8.000 актив них потр о ша ча у рум ској и 
ири шкој општи ни, а лане је забе ле же
но и 166 нових при кљу ча ка.

С. Џ.

ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА „МИЛЕН КО БРЗАК УЧА“ РУМА

Обра зо ва ње и при вре да
за истим сто лом

Ускла ђи ва ње шко ло ва ња кадро
ва са потре ба ма при вре де је 
била тема окру глог сто ла који 

је 23. маја одр жан у рум ској Тех нич кој 
шко ли „Милен ко Брзак Уча“.

Поред шко ле дома ћи на, у раду 
окру глог сто ла на ову важну тему су 
уче ство ва ли дирек то ри оста лих рум
ских сред њих шко ла, пред став ни ци 
рум ске  при вре де, При вред не комо ре 
Срби је, Петар Виђи кант, само стал ни 
педа го шки савет ник Школ ске упра
ве Нови Сад, Дар ко Клич ко вић, као 
пред став ник Оде ље ња за дру штве не 
делат но сти, Наци о нал на слу жба за 
запо шља ва ње и пред став ни ци уни
вер зи те та Еду конс.

Игор Садри ја, дирек тор Тех нич ке 
шко ле је иста као добру сарад њу ове 
шко ле са рум ским при вред ни ци ма и 
доса да шња иску ства у врше њу прак
тич не наста ве.

 – При вред ни ци су изар зи ли сво
ју сагла сност са уво ђе њем дуал ног 
систе ма обра зо ва ња, као и пози тив
ну оце ну на наш план упи са. Ми смо 
доби ли ново оде ље ње које ће бити у 
дуал ном систе му обра зо ва ња – то је 
зани ма ње елек три чар у тре ћем сте
пе ну које смо пред ста ви ли и на Сај му 
обра зо ва ња. Све фир ме које се баве 
елек три ком ће моћи да при ме ђаке са 
овог сме ра на прак су – рекао је Игор 
Садри ја. 

Он је додао да овај окру гли сто има 
за циљ и да рум ске при вред ни ке упо
зна са дуал ним систе мом обра зо ва
ња – при вред ни ци ће прак тич но обу

ча ва ти уче ни ке, а после шко ло ва ња 
ће има ти обу че не рад ни ке спрем не за 
рад. Оба ве за при вре де по том систе
му је сти пен ди ра ње уче ни ка, сада се 
бара та са изно сом од 50 про це на та 
мини мал не цене рада.

По речи ма Петра Виђи кан та пред
ност ова квог систе ма обра зо ва ња 
је што  при пре ма уче ни ке за буду ћи 
посао.

  Рум ска Тех нич ка шко ла  је добро 
орга ни зо ва на и може да иза ђе на 
крај са  свим  иза зо ви ма које дуал
ни систем обра зо ва ња под ра зу ме ва. 
Сами уче ни ци тре ба да схва те које су 
пред но сти про из вод них зани ма ња јер 
је то начин да се добро обу че и лак
ше дођу до посла. Ја се надам да ће 
се овај вид  обра зо ва ње спро во ди ти у 
што већем бро ју шко ла, а ова шко ла 
у Руми  је при мер како се добро при
пре ма за дуал ни систем – иста као је 
Петар Виђи кант.

Рум ски пред у зет ни ци су ука за ли  да 
је потреб но све више рад ни ка, али 
струч них и добро обу че них – посеб но 
када је реч о машин ци ма, тек стил ци
ма, као и тех ни ча ра поли ме ра. 

Под се ти мо, ми смо у нашем изве
шта ју са Сај ма обра зо ва ња и забе
ле жи ли речи дирек тор ке Мир ја не 
Божић из Пољо при вред не шко ле да 
су тра жи ли ново оде ље ње упра во 
за тех ни ча ре поли ме ра али да им то 
није одо бре но, без обзи ра што у Руми 
раде вели ке фир ме попут „Мита са“ и  
„Хачин со на“.

 С. Џ.

Окру гли сто у Тех нич кој шко ли

Игор Садри ја, дирек тор Тех нич ке шко ле је иста као 
добру сарад њу ове шко ле са рум ским при вред ни ци ма и 
доса да шња иску ства у врше њу прак тич не наста ве
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Про је кат „РУМСКА ПАНОРАМА“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Рума.
Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА „АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ“ РУМА

Одр жа ни осми Дани сло вен ске 
писме но сти и кул ту ре

После све ча ног отва ра ња осмих 
Дана сло вен ске писме но сти и 
кул ту ре и бесе де Вла ди ми ра 

Копиц ла, позна тог књи жев ни ка и есе
ји сте, ова мани фе ста ци ја је наста
вље на 19. маја кон цер том Ансам
бла народ них песа ма и ига ра  „Коло“ 
током којег је број на рум ска публи ка 
има ли при ли ку да ужи ва у песма ма и 
игра ма из раз ли чи тих кра је ва Срби је. 
Нарав но, све је било на висо ком умет
нич ком нивоу, буду ћи да „Коло“ има 
ста тус кул тур не инсти ту ци је од наци
о нал ног зна ча ја, а иза себе има дугу 
тра ди ци ју која дати ра из 1948. годи не.

Одмах сутра дан одр жа на је про јек
ци ја  руског  доку мен тар ног фил ма 
„Ћири лов код – рађа ње циви ли за ци
је “ у холу Кул тур ног цен тра „Бра на 
Црн че вић“ . Овај филм има  за тему  
уни шта ва ње  сло вен ске кул ту ре путем 
уни шта ва ња ћири ли це, важност  ћири
ли це данас, о нај твр ђем беде му кул
тур ног рас по зна ва ња Сло ве на кроз 
веко ве. Филм је рађен у про дук ци ји 
држав не теле ви зи је Руси је.

У чита о ни ци Град ске библи о те ке 
„Ата на си је Стој ко вић“ одр жа но је 21. 
маја пре да ва ње о Андри ћу и савре
ме ној књи жев но сти о чему је гово рио  
проф. др Михај ло Пан тић.

 Мани фе ста ци ја је наста вље на три
би ном „Андреј Бели или Бели анђео 
сре бр ног века руске књи жев но сти“ 
22. маја. Три истак ну та пре во ди о ца 
са руског јези ка – Људ ми ла Јок си мо
вић, Мир ја на Грбић и Радо слав Божић 

су – сва ко од њих је пре вео по неко 
дело Андре ја Белог  гово ри ли о њему 
и њего вој књи жев но сти. Тако је Мир
ја на Грбић иста кла да је Андреј Бели 
увео нову лек си ку у руску књи жев ност, 
да се није пла шио да у сво јим рома
ни ма кори сти нове, науч не речи, а  на 
при мер у књи зи „Москов ски чудак“ 
има чак 3.712 уни кат них речи. Радо
слав Божић, про фе сор руског јези ка у 
рум ској Гим на зи ји је рекао да је Бели 
„Џојс руске књи жев но сти“ те да у Гра
да ској библи о те ци има 61 наслов које 
су пре ве ле Људ ми ла и Мир ја на. Има и 
педе се так Гого ље вих и осам Бело вих 
књи га, али су све, на жалост у библи о
те ци, а не на чита њу. 

– Свр ха ова квих књи жев них вече ри 
је да под стак не мо људе да чита ју оне 
књи ге о који ма смо гово ри ли – рекао 
је Божић.

Прет по след њи про грам ове мани
фе ста ци је је била три би на пре да ва
ча проф. др Бог да на Лубар ди ћа  који 
је  гово рио је о Св. Јусти ну Попо ви
ћу и  њего вом зна ча ју за хри шћан
ску, а посеб но пра во слав ну тео ло шку 
мисао.

Про фе сор Лубар дић је посеб но 
акцен то вао  ути цај руске духов но сти 
на фор ми ра ње Јусти но вих тео ло шких 
про ми шља ња.

Три би ном која је  посве ће на рома
ну „Зли дуси“  Ф. М. Досто јев ског коју 
је одр жао проф. др Дра ган Сто ја но вић 
завр шен  је  про грам ски део мани фе
ста ци је  „Дани сло вен ске писме но

сти и кул ту ре“,  а ово го ди шња осма 
по реду мани фе ста ци ја је завр ше на 
зајед нич ким кон цер том рум ских хоро
ва и ансам ба ла. 

У про гра му су уче ство ва ли Срп ско 
певач ко дру штво Рума, дечи ји састав 
ГТО „Бран ко Ради че вић“ и певач ка 
гру па ОМШ „Тео дор Тоша Андре је
вић“, Јован Беро ња и Михај ло Ста
нић као дуо хар мо ни ка, Гим на зиј ски 
вокал ни састав, мла да пија нист ки ња 
Јеле на Бошњак и Народ ни орке стар 
АНИП „Бран ко Ради че вић“.

Осме  Дане сло вен ске писме но сти 
и кул ту ре је зва нич но затво рио дирек
тор Град ске библи о те ке Жељ ко Сто ја
но вић која је и њихов орга ни за тор.

 Он је ука зао на пода так да је Рума 
једи ни град у Срби ји који има јед ну 
ова кву мани фе ста ци ју која тра је осам 
дана и у којој уче ству ју нај е ми нент ни ји 
кул тур ни рад ни ци. 

– Мно ги про фе со ри бео град ског 
Уни вер зи те та који су ове годи не има
ли сво ја пре да ва ња су иста кли да би 
били пре за до вољ ни када би на сво
јим пре да ва њи ма увек има ли толи ко 
публи ке коли ко су има ли овде. Ово 
што смо вече рас чули од наших КУД
ова и мла дих музи ча ра који нас пред
ста вља ју и у све ту је само доказ да 
смо расад ник тале на та и да негу је мо 
ту гра ђан ску тра ди ци ју  и да на томе 
упор но раде сви они који су узе ли уче
шће у орга ни зо ва њу ове мани фе ста
ци је – рекао је дирек тор Жељ ко Сто ја
но вић. С. Џ. 

Жељ ко Сто ја но вић Народ ни орке стар АНИП Бран ко Ради че вић
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КУЋА ВОЈНОВИЋ

Први сајам вина
Дан уочи град ске сла ве, Духо ви у 

субо ту, 26. маја у дво ри шту Куће 
Вој но ви ћа одр жан је први Сајам 

фру шко гор ских вина у Инђи ји. Орга ни
за тор мани фе ста ци је Удру же ње Вина 
Инђи је орга ни зо ва ло је богат про грам, а 
на сај му је уче ство ва ло више од 20 фру
шко гор ских вина ри ја са пре ко 150 вина. 
Орга ни за то ри ма су подр шку пру жи ли 
Тури стич ка орга ни за ци ја, Кул тур ни цен
тар и Општи на Инђи ја.

– Наше удру же ње је мла до и посто ји 
чети ри годи не, те смо се сада одлу чи ли 
да орга ни зу је мо сајам вина и веже мо га 
за Фру шку гору. Успе ли смо да оку пи мо 
21. вина ри ју. Сва ке годи не ћемо има ти 
госте, а ове су нам сти гла вина из мана
сти ра Хилан дар. Јако смо задо вољ ни 
посе том и бро јем вина ра који су се ода
зва ли јер смо успе ли да оку пи мо фру
шко гор ску ели ту, рекао је Алек сан дар 
Ива ниш, пред сед ник Удру же ња Вина 
Инђи је.

Струч на коми си ја доде ли ла је при зна
ња у неко ли ко кате го ри ја. Уру че но је 25 
злат них, 29 сре бр них и исто толи ко брон
за них меда ља. У кате го ри ји спе ци јал
на вина при зна ње је при па ло Вина ри ји 
Кома зец из Инђи је за црве ни Бер мет, у 
кате го ри ји розе вина награ ђе на је Вина
ри ја Кау шка из Кру ше дол ског Прња во ра. 

Нај бо ље бело вино има Вина ри ја Одро
вач ки из Риви це, а у кате го ри ји црве на 
вина, ујед но, и побед ник првог Сај ма 
фру шко гор ских вина у Инђи ји је Вина ри
ја Аку мин кум из Ста рог Слан ка ме на са 
Шира зом из 2013. годи не.

– Задо вољ ни смо, пре све га, што смо 
узе ли уче шће а затим и што смо доби ли 
при зна ње за Шираз из 2013. годи не који 
је, ина че, јако добро оце њен ове годи не. 
Нама су награ де вео ма дра ге јер смо из 

хоби ја поче ли да се бави мо вино гра дар
ством. Наше гро жђе су сади ли и беру га 
при ја те љи и пози тив на енер ги ја и 1убав 
су утка ни су у сва ку кап нашег вина — 
иста кла је Сне жа на Спа сић из Вина ри је 
Аку мин кум Ста ри Слан ка мен..

Цело днев ни про грам 1. Сај ма фру
шко гор ских вина обо га ти ли су и чла но
ви Град ског там бу ра шког орке стра и рок 
бен да Ста ре куке.

М. Ђ.

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ОБИ ШАО РАДО ВЕ НА БАЗЕ НУ

Бољи усло ви за купа че
Посе ти о ци Град ског 

базе на у Инђи ји током 
пред сто је ће купа ли шне 

сезо не  ужи ва ће захва љу ју ћи 
број ним, новим садр жа ји ма. 
Радо ви на изград њи хидро
ма са жног базе на су у пуном 
јеку а у петак, 25. маја у то је 
имао при ли ку да се уве ри и 
пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак. Од пред став ни
ка Спорт ског цен тра, уста но ве 
која упра вља Град ским базе
ном, чуло се да ће нова сезо на 
поче ти 15. јуна, а да се оче ку је 
да ће сви пред ви ђе ни радо ви 
бити окон ча ни до 10. јуна.

– У току су земља ни радо
ви и изград ња хидро ма са жног 
базе на који је димен зи ја 6×6 
мета ра и нала зи се са леве 
стра не тобо га на, непо сред но 
уз дечи ји базен. У окви ру овог 
базе на ће бити поста вље но 
17 хидро ма са жних мла зни ца 
за леђа и 17 хидро ма са жних 
мла зни ца на дну базе на. Реч 
је о плит ком базе ну дуби не 
90 цм и он ће се пре ли ва
ти у вели ки базен ства ра ју ћи 
ефе кат водо па да, обја снио 
је Или ја Трбо вић, дирек тор 
Уста но ве Спорт ски цен тар 
Инђи ја.

Поред изград ње хидро
ма са жног базе на у току су и 
радо ви на изград њи пот пор
ног зида дужи не 40 мета ра, 
који се нала зи иза тобо га на. 
Како је иста као Трбо вић, реч 
је о зиду који ће спре чи ти спи
ра ње земље у базен током 
кишних дана.

– У пита њу је бетон ска 
плат фор ма иза које ће бити 
поста вље на тра ва тако да 
ће сви љуби те љи при род не 

хла до ви не и даље моћи да 
ужи ва ју на овом месту. Позна
то је да овде има мо вели ки 
број дрве ћа које је поди гло 
бетон ске пло че и ство ри ло 
нерав ни не, те ћемо и овај део 
базе на рекон стру и са ти – каже 
Трбо вић. 

Током оби ла ска радо ва, 
пред сед ник Општи не Инђи
ја наја вио је да ће локал на 
само у пра ва сле де ће годи не 
обез бе ди ти сред ства за заме

ну кори та базе на, које није 
мења но од њего ве изград ње.

– Нео п ход но је заме ни ти 
кори то базе на јер је на неким 
дело ви ма оште ћен и дола зи 
до оти ца ња воде при чему 
се пра ве и додат ни тро шко
ви Спорт ском цен тру. Морам 
напо ме ну ти и да смо оства ри
ли дого вор са чел ним људи ма 
Водо во да да се ума њи цена 
куби ка воде коју у сезо ни пла
ћа ова уста но ва, јер су наши 
прет ход ни ци одре ди ли да 
цена буде иста као и она коју 
пла ћа ју дома ћин ства, обја
снио је Гак и додао да су из 
тог раз ло га зате че на вели ка 
дуго ва ња Спорт ског цен тра 
пре ма Водо во ду. 

– Ми се заи ста тру ди мо 
да ситу а ци ја на базе ну буде 
добра и задо во љан сам како 
руко вод ство Спорт ског цен
тра упра вља град ским купа
ли штем. Град ски базен у 
сезо ни тро ши и до 20 хиља да 
куби ка воде, те је било нео
п ход но да се цена воде ума
њи чети ри пута, исти че Гак и 
под се ћа да је про шле годи не 
оства ре на рекорд на посе та 
од 54 хиља де реги стро ва них 
„ула за“. М. Ђ.

Сајам фру шко гор ских вина у Инђи ји

У току изград ња хидро ма са жног базе на
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У окви ру теку ћег одр
жа ва ња које је пред
ви ђе но ула ском 

стам бе них згра да у систем 
пред у зе ћа Град ско Ста но
ва ње, поче ли су радо ви на 
кре че њу 46 згра да, коли ко 
је пла ни ра но за ову годи
ну. Том при ли ком, дирек
тор Град ског Ста но ва ња 
Милош Ковач и члан саве та 
МЗ „Нико ла Тесла“, 23. маја 
су оби шли радо ве на згра
ди број 32 у Њего ше вој ули
ци у Срем ској Митро ви ци. 

– Поче ли смо са оним 

што смо рекли да ћемо 
први спро ве сти на тери
то ри ји Срби је. Из теку ћег 
одр жа ва ња, сва ких пет 
годи на, кре чи ће се зајед
нич ки дело ви згра да. Има
мо ситу а ци је да неке стам
бе не згра де нису кре че не 
и више од 30 годи на и да 
су послед њи пут окре че не 
при ли ком изград ње. Кре
че ње је зва нич но поче ло 
22. маја, а оче ку је мо да се 
пред ви ђе ни посло ви завр
ше до кра ја годи не. Вред
ност радо ва је при бли жно 

чети ри мили о на дина ра, 
а ово је отпри ли ке пети на 
свих стам бе них згра да за 
које се пла ни ра кре че ње. 
Сви зна мо да су ста ри је 
згра де биле доста запу ште
не, а ми овим путем жели
мо да улеп ша мо те згра де и 
подиг не мо ква ли тет живо та 
у њима – каже Ковач. 

Саша Буга џи ја је, као 
члан саве та МЗ Нико ла 

Тесла, изја вио да му је дра
го што је ова акци ја поче
ла упра во у њего вој месној 
зајед ни ци. Пре ма њего вим 
речи ма, и Савет ове месне 
зајед ни це алу ди рао је ста
на ри ма окол них згра да да 
уђу у систем Град ског Ста
но ва ња како би сво је згра
де одр жа ва ли на што јед но
став ни ји начин. 

Н. Мило ше вић

ГРАДСКО СТАНОВАЊЕ

Поче ло кре че ње
стам бе них згра да

Милош Ковач Саша Буга џи ја

Радо ви у току

БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

Каци ге за воза че мопе да
Савет за без бед ност сао

бра ћа ја Гра да Срем ска 
Митро ви ца, у сарад њи 

са Мото Саве зом Срби је, у 
уто рак 24. маја орга ни зо ва ли 
су у град ској кући три би ну у 
окви ру кам па ње уна пре ђе ња 
без бед но сти воза ча мопе да. 

Пре да ва ње на три би ни одр
жа ли су секре тар за спо рт у 
Мото Саве зу Срби је Дар ко 
Радо њић и Ђор ђе Вра њеш 
испред Цен тра за зашти ту и 
без бед ност. Три би ни је, поред 
уче сни ка и воза ча мопе да, 
при су ство вао и начел ник 
Град ске упра ве за сао бра ћај 
Миро слав Јова но вић.

– Јед на од глав них уло га 
Саве та за без бед ност сао бра
ћа ја Гра да Срем ска Митро ви
ца јесте спро во ђе ње кам па
ња веза них за све уче сни ке 
у сао бра ћа ју. То је доне кле и 
наша оба ве за, јер смо усво

ји ли пето го ди шњу стра те ги ју 
о без бед но сти сао бра ћа ја на 
под руч ју гра да. Про шле годи
не смо орга ни зо ва ли низ ова
квих кам па ња, а ове годи не 
смо се одлу чи ли да кре не мо 

од мопе ди ста зато што има мо 
пода так да се заштит на каци
га за мопе ди сте као нај бит ни
ја заштит на опре ма код нас 
кори сти у јако малом про цен
ту и ту смо при дну у Репу бли

ци Срби ји. Пре ма одре ђе ним 
пода ци ма, само нешто више 
од 50 одсто воза ча кори сти 
заштит не каци ге – рекао је 
Јова но вић и додао да је пре
ма ста ти стич ким пода ци ма 
Аген ци је за без бед ност сао
бра ћа ја, од 2012. до 2016. 
годи не поги нуо један мопе ди
ста, а 109 лица је настра да ло 
у сао бра ћај ним несре ћа ма на 
мопе ду. Пре ма њего вим речи
ма, нај ви ше стра да ју мла ди, а 
глав ни фак тор настан ка сао
бра ћај не несре ће је непра
вил но руко ва ње мопе дом и 
упра во због тога су важне ова
кве еду ка ци је. 

По завр шет ку три би не, при
сут ни ма су поде ље не заштит
не каци ге за мопе ди сте, као 
и леци са кључ ним саве ти ма 
за без бед но уче шће у сао бра
ћа ју. 

Н. Мило ше вић
Поклон каци га за воза ча мопе да
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Про је кат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ У СЛУЖБИ ГРАЂАНА“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Града Сремска Митровица.
Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

На лици та ци ји 5.800 хек та ра 
држав ног земљи шта

На сед ни ци Скуп шти не 
Гра да Срем ска Митро
ви ца, одр жа ној у петак 

25. маја, усво је но је више 
тача ка днев ног реда. Митро
вач ки одбор ни ци усво ји ли 
су пред лог одлу ке о про ме
ни ста ту та Гра да Срем ска 
Митро ви ца, као и пред лог 
одлу ке о завр шном рачу ну 
буџе та Гра да за 2017. годи
ну, који је реа ли зо ван са 76 
про це на та и суфи ци том од 
14 мили о на дина ра.

Поред пла но ва детаљ
не регу ла ци је рад не зоне 
„Кија инокс“ на Ман ђе ло
шком путу, повр шин ског 
копа Мутаљ К.О. Беше
но вач ки прња вор и К.О. 
Шуљам, секун дар ног цен
тра Ради нач ки пут, ком плек
са за изград њу енер га не на 
био ма су и сто чар ске фар
ме у Јар ку и про стор ног 
бло ка изме ђу ули ца Све тог 
Дими три ја, Кра ља Петра 
I и Ста ри шор, усво јен је и 
план детаљ не регу ла ци је 
за изград њу под си сте ма за 
навод ња ва ње Попо ва бара 
у Мар тин ци ма. 

Пре ма речи ма гра до на
чел ни ка Вла ди ми ра Сана
де ра поме ну ти план детаљ
не регу ла ци је ће омо гу ћи ти 
изград њу дру ге фазе под си
сте ма Попо ва бара. Ово би, 

како каже, омо гу ћи ло реша
ва ње имо вин скоправ них 
одно са и про ме ну наме не 
пољо при вред ног у гра ђе
вин ско земљи ште, како би 
се изгра ди ле црп не ста ни це 
које су нео п ход не за навод
ња ва ње. 

Даље, на сед ни ци је усво
јен пред лог годи шњег про
гра ма зашти те, уре ђе ња и 
кори шће ња пољо при вред
ног земљи шта у Срем ској 
Митро ви ци за 2018. годи ну, 
као и пред ло зи закљу ча ка 
о одре ђи ва њу над ле жних 
орга на за дава ње на кори
шће ње пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји
ни са и без накна де. 

– Ово је један од нај зна
чај ни јих доку ме на та које 
локал на само у пра ва усва ја. 
То је доку мент који ће омо
гу ћи ти нашим сто ча ри ма да 
по пра ву првен ства дођу до 
јеф ти ни је држав не земље, 
а са дру ге стра не омо гу ћи
ће и лици та ци ју за пре о
ста ле хек та ре које ће наши 
рата ри иско ри сти ти да 
уве ћа ју сво је заса де у овој 
годи ни, од чега ће локал на 
само у пра ва има ти кори сти. 
Ове годи не се ради о око 
5.800 хек та ра, што је од 200 
до 300 хек та ра више него 
про шле – рекао је гра до на
чел ник Вла ди мир Сана дер. 

Начел ник Град ске упра ве 

за пољо при вре ду и зашти
ту живот не сре ди не Вла
ди мир Насто вић изја вио је 
да се про грам изда ва ња 
земље овај пут реа ли зу је 
са бла гим про би ја њем рока 
због про ме не самог поступ
ка изда ва ња, који се сада 
ради путем новог софт ве ра. 
Након усва ја ња поме ну тог 
про гра ма, начел ник је наја
вио и њего ву реа ли за ци ју, 
а лици та ци је се оче ку ју од 
јесе ни. 

Скуп шти на Гра да усво ји
ла је, тако ђе, и изве штај о 
посло ва њу пред у зе ћа „Сир
ми јум пут“ за 2017. годи ну 
као и одлу ку о рас по де ли 
њего ве доби ти, изве штај о 
посло ва њу и одлу ку о рас
по де ли доби ти за 2017. 
годи ну ЈП „Сремгас“ и изве
штај о ста њу без бед но сти 
сао бра ћа ја на путе ви ма на 
тери то ри ји Гра да Срем ска 
Митро ви ца. 

Бра ни слав Вук мир раз ре
шен је са функ ци је врши о ца 
дужно сти дирек то ра Цен
тра за соци јал ни рад Сава и 
име но ван за њего вог дирек
то ра, а усво јен је и пред
лог одлу ке о допу ни ста ту
та Дома здра вља Срем ска 
Митро ви ца  због уво ђе ња 
рад ног места заме ни ка 
дирек то ра.  Н. Мило ше вић

Вла ди мир Сана дер Вла ди мир Насто вић
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БОРИ СЛА ВА БАЊЕ ГЛАВ КЛА ЋИК, ДИРЕКТОРКA ПУ „РАДОСТ“ БАНОВ ЦИ ДУНАВ 

Бебе у Ста рим Банов ци ма 
више не чека ју на вртић
Општи на Ста ра Пазо ва је јед на од 

рет ких у којој функ ци о ни шу два 
врти ћа. Један од њих је ПУ 

„Радост“ са седи штем у насе љу Банов ци 
Дунав. Овај вртић осно ван је 1986. годи
не са циљем да збри не децу из насе ља 
поред Дуна ва. Овај вртић је у почет ку 
био у скло пу ОШ „Нико ла Тесла“ у Новим 
Банов ци ма да би после годи ну дана од 
осни ва ња почео да функ ци о ни ше само
стал но. Тада је бро јао око 400 деце о 
који ма је бри ну ло око 50 запо сле них да 
би се данас овај вртић свр ста вао у ред 
уста но ва сред ње вели чи не са око 900 
деце и 130 запо сле них. Уста но ва има 
девет обје ка та у 4 насе ља и то у Ста рим 
и Новим Банов ци ма, Сур ду ку и Беле ги
шу, као и цен трал ном објек ту насе љу 
Банов ци Дунав. Про те кле неде ље обе
ле же ни су дани врти ћа, а пре неко ли ко 
дана завр ше но је рено ви ра ње објек та у 
Ста рим Банов ци ма. На ову и дру ге теме 
гово ри дирек тор ка врти ћа Бори сла ва 
Бање глав Кла ћик.

М НОВИ НЕ: Ових дана ком плет но је 
рено ви ран обје кат врти ћа у Ста рим 
Банов ци ма у којем бора ви око седам
де се так деце?

БОРИ СЛА ВА БАЊЕ ГЛАВ КЛА ЋИК: 
Морам да истак нем да када је сада шњи 
пред сед ник општи не сту пио на функ ци
оју посе тио је наш вртић и раз го ва рао с 
роди те љи ма, саслу шао њихо ве потре бе 
и потре бе врти ћа и што је још важни је 
раз у мео их. С тим у вези, општин ско 
руко вод ство је посеб ну пажњу посве ти ло 
како изград њи нових врти ћа тако и опре
ма њу посто је ћих обје ка та. Ових дана на 
ред је дошао и обје кат у Ста рим Банов
ци ма. Да је опре ма ње ових про сто ри ја 
било ургент но гово ри чиње ни ца да је 
сама згра да у којој бора ве деца у дво ри
шту ОШ „Сло бо дан Сав ко вић“ ста ра око 
150 годи на. Сва ке годи не про сто ри је се 

адап ти ра ју, а пре месец дана обје кат је 
пре тр пео вели ке про ме не и сада је у пот
пу но сти опре мљен. Оно што је нај ва жни
је, од две напра вље не су три про сто ри је 
што је омо гу ћи ло фор ми ра ње још јед не 
гру пе, у овом слу ча ју јасле не, тако да 12 
беба које су биле на тако зва ној листи 
чека ња више не чека ју на бора вак у 
врти ћу.

Како је про те кло при ја вљи ва ње 
деце у вртић које је тра ја ло од 7. до 
18. маја?

– Кри те ри јум за упис деце у вртић 
послед њих годи на је гото во исти. Сва ка
ко да при о ри тет при упи су има ју осе тљи
ве гру пе. Ту пре све га мислим на роди те
ље деце са ста ту сом само хра них роди
те ља, деца са смет ња ма у раз во ју, деца 
рат них и вој них цивил них инва ли да, као 
и деца из мате ри јан ло угро же них поро
ди ца. Нај ви ше се при ја ви деце јасле ног 

узра ста и тако је у послед њих неко ли ко 
годи на, тако да се наш вртић сусре тао са 
про бле мом да из врти ћа иза ђе мање 
пред шко ла ца, а при ја ви више деце 
поме ну тог узра ста. Коми си ја у окви ру 
врти ћа тре нут но пре гле да при сти гле 
при ја ве и кона чан спи сак деце која су 
сте кла пра во на бора вак биће познат 20. 
јуна. 

Хоће ли ове годи не бисти листе 
чека ња?

– Пре осам годи на било је и до 120 
деце на листи чека ња да би се тај број 
током годи на сма њи вао и ми данас с 
поно сом може мо да каже мо да у нашем 
врти ћу нема листе чека ња и то захва љу
ју ћи изград њи нових обје ка та као што је 
то било слу чај 2013. годи не када су 
Ново ба нов ча ни доби ли нови вртић и 
2015. у којој је изгра ђен вртић у Беле ги
шу. Како пра во на бора вак у врти ћу има
ју деца са јед ном годи ном, често се деси 
да кон ку ри шу и деца која у тре нут ку упи
са нема ју навр ше ну јед ну годи ну и они 
оста ју на тако зва ној листи чека ња.

Коли ке су цене борав ка деце у врти
ћи ма?

– Еко ном ска цена врти ћа по дете ту за 
један месец изно си 25.000 дина ра од 
којих општи на издва ја 80 посто што је 
20.000, а сва ки роди тељ је дужан да пла
ти 20 посто од укуп не цене што је по 
5.000 дина ра месеч но. То прак тич но зна
чи да роди тељ днев но издва ја 250 дина
ра за бора вак свог дете та у врти ћу.

Да ли роди те љи редов но изми ру ју 
сво је оба ве зе пре ма врти ћу?

– Роди те љи деце која бора ве у нашем 
врти ћу углав ном редов но изми ру ју сво је 
оба ве зе, али има и оних којих из разних 
раз ло га касне. Роди те љи су дужни да до 
десе тог у месе цу пла те вртић, а уко ли ко 
се то два пута уза стоп но деси, деца у 
том слу ча ју могу бити испи са на што је 
регу ли са но уго во ром изме ђу уста но ве и 
роди те ља. Међу тим, у прак си гото во да 
нема мо таквих слу ча је ва, с обзи ром да 
је у послед њих седам годи на из поме ну
тог раз ло га само јед но дете изгу би ло 
пра во на бора вак у врти ћу. Роди те ље 
који касне у пла ћа њу често опо ме не мо 
да изми ре сво ја дуго ва ња пре ма врти ћу, 
а то је систем путем којег се бори мо са 
нере дов ним пла ти ша ма.

На шта све може да рачу на дете 
током борав ка у врти ћу, а самим тим 
и роди те љи?

– На првом месту деца и роди те љи 
могу да рачу на ју на цело днев ни бора вак 
у тра ја њу од шест часо ва ују тру до 17 
часо ва после под не. У том вре ме ну има
ју пет обро ка, а с дру ге стра не могу да 
рачу на ју на струч но – обра зов ни рад, 
поред све оне пра те ће опре ме која пра ти 

M NOVINE :

Бори сла ва Бање глав Кла ћик
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ВОЈ КА

Дан шко ле

Основ на шко ла „Милан Хаџић“ у Вој ки са 
тра ди ци јом дугом ско ро два и по века 24. 
мај ске вече ри у сали Дома кул ту ре обе ле
жи ла је свој Дан кул тур но – умет нич ким 
про гра мом под сло га ном „Раду је мо се, 
децо“. Обе ле жа ва њу Дана шко ле при су
ство ва ли су начел ник Оде ље ња за дру
штве не делат но сти Жељ ко Шола ја, пред
став ни ци општин ског руко вод ства и месних 
зајед ни ца Вој ка и Крње шев ци, дирек то ри 
основ них и сред њих шко ла са тери то ри је 
општи не и мно го број не зва ни це. Била је то 
при ли ка да се нај бо љи на так ми че њи ма 
награ де, али и да уче ни ци ове шко ле пока
жу сво је тален те за глу му, реци то ва ње, 
игру и песму. С. С.

ФЕСТИ ВАЛ ДЕЧ ЈЕГ ФОЛ КЛО РА

Раз и гра на мла дост
У Новој Пазо ви је дола ском госту ју ћег 

ансам бла из Шан га ја почео 13. Међу на род
ни фести вал деч јег фол кло ра Раз и гра на 
мла дост који је тра јао до 27. маја. Од ове 
годи не фести вал је добио епи тет мани фе
ста ци ја од општег инте ре са Општи не Ста
ра Пазо ва, а од про шле се нала зи на листи 
Међу на род не феде ра ци је фол клор них 
фести ва ла  ЦИОФФ, која оку пља чла ни це 
из више од 90 зема ља и више од 300 свет
ских фести ва ла. Глав ни фести вал ски дани 
су били у петак и у субо та, када су одр жа ни 
кон цер ти уз уче шће поме ну тог, али и 
ансам ба ла из Укра ји не, Репу бли ке Срп ске, 
Црне Горе и десет гру па из Срби је. Од 
ансам ба ла са тери то ри је ста ро па зо вач ке 
општи не у петак су насту пи ли деч ја гру па 
ФА Дукат и СКУДа херој Јан ко Чме лик из 
Ста ре Пазо ве и дру штва Извор из Ста рих 
Бано ва ца, и дома ћи ни.  З. К.

МИНИ СТАРС ТВО ПРАВ ДЕ

Новац од казни
дат шко ла ма

Мини стар ство прав де Репу бли ке Срби је 
опре де ли ло је пре ко пет мили о на дина ра 
за пет обра зов не уста но ве у општи ни Ста
ра Пазо ва од укуп но 130 про је ка та који су 
подр жа ни на ово го ди шњем кон кур су за 
доде лу сред ста ва при ку пље них по осно ву 
одла га ња кри вич ног гоње ња за 2018. годи
ну. Нај ве ћи део сред ста ва у изно су од 
2.130.000 дина ра доби ла је Шко ла за 
основ но и сред ње обра зо ва ње „Антон Ска
ла“ у Ста рој Пазо ви за реа ли за ци ју про јек
та „Аси ситвна шко ла“. Еко ном ско  трго вин
ска шко ла „Вук Кара џић“ у Ста рој Пазо ви 
доби ла је 906.240 дина ра за набав ку и 
уград њу видео над зо ра у шко ли ради пове

ћа ња без бед но сти уче ни ка и запо сле них, 
Основ ној шко ли „Милан Хаџић“ у Вој ки за 
реа ли за ци ју про јек та који се тиче набав ке 
школ ског наме шта ја – школ ских клу па, 
кате дри и сто ли ца, као и школ ских табли 
одо бре но је 905.520 дина ра, за кре че ње 
Основ не шко ле „Симе он Ара ниц ки“ у Ста
рој Пазо ви издво је но је 596.000 дина ра, док 
је за набав ку настав них сред ста ва потреб
них за нор мал но функ ци о ни са ње настав ног 
про це са у Основ ној шко ли „Нико ла Тесла“ у 
Новим Банов ци ма издво је но 478.900 дина
ра. С. С.

ЈКП ЧИСТО ЋА

Обно ва зна ко ва
 

За обе ле жа ва ње хори зон тал не сао бра
ћај не сиг на ли за ци ја на локал ним путе ви ма 
и ули ца ма на тери то ри ји општи не издво је
но је мили он и 659 хиља да дина ра. Поред 
тога, за набав ку нове вер ти кал не и хори
зон тал не сао бра ћај не сиг на ли за ци је са 
еле мен ти ма за мон та жу и оста лу сао бра
ћај ну и пут ну опре му на тери то ри ји општи
не Ста ра Пазо ва ове годи не биће утро ше но 
око 148 хиља да дина ра.  С. С.

Одр жа ва ње сема фо ра 

За услу ге одр жа ва ње пет сема фо ра, од 
којих су три у Ста рој и два у Новој Пазо ви, 
као и за мате ри јал потре бан за одр жа ва ње 
спољ не опре ме на овим сема фо ри ма ове 
годи не опре де ље но је мили он 513 хиља да 
824 дина ра. Радо ве изво ди Пред у зе ће за 
одр жа ва ње сиг на ли за ци о не опре ме „Сел
ма“ из Субо ти це. С. С.

ДОДЕ ЛА КУЋА ИЗБЕ ГЛИ ЦА МА

Девет поро ди ца
под кро вом

Још девет поро ди ца са ста ту сом избе
глих и прог на них лица који има ју бора ви
ште или пре би ва ли ште на тери то ри ји 
општи не Ста ра Пазо ва реши ли су сво је 
стам бе но пита ње. У згра ди општи не су пот
пи са ни уго во ри о доде ли сео ских кућа и 
доде ли паке та помо ћи у виду набав ке гра
ђе вин ског мате ри ја ла. За девет поро ди ца 
које су избе гле из Хрват ске и Босне и Хер
це го ви не обез бе ђе не су сео ске куће у вред
но сти од по 9.500 евра и гра ђе вин ски мате
ри јал у вред но сти од по 1.500 евра. За ову 
наме ну издво је но је 99 хиља да евра. Реша
ва ње стам бе ног пита ња се реа ли зу је у 
окви ру Реги о нал ног стам бе ног про јек та 
који подр жа ва ју Коме са ри јат за избе гли це и 
мигра ци је и Општи на Ста ра Пазо ва. С. С.

Про је кат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Стара Пазова. 

рад јед не вас пит но – обра зов не уста но
ве у узра сту од јед не до 6,5 годи на.

Посеб ну пажњу посве ћу је те раду са 
децом са смет ња ма у раз во ју и њихо
вим роди те љи ма?

– Наш вртић је један од првих у Срби ји 
који је запо чео да при ме њу је инклу зив ни 
при ступ у раду са децом што зна чи 
„вртић по мери сва ког дете та“. Када гово
ри мо о инклу зив ним врти ћа, онда то зна
чи да је таква пред школ ска уста но ва 
осе тљи ва на све потре бе деце. У нашој 
уста но ви тре нут но има сед мо ро деце са 
смет ња ма у раз во ју са реше њи ма интер
ре сор не коми си је и таква деца по зако ну 
има ју пра ва на пер со нал ног аси стен та, 
тако да сва ко наше дете са смет ња ма у 
раз во ју има свог пер со нал ног аси стен та 
који се сусре ћу са децом са тежим обли
ци ма аути зма или бла жим раз вој ним 
поре ме ћа ји ма који се током сазре ва ња 
дете та и изгу бе. Ова деца нису издво је
на из гру па, већ функ ци о ни шу с оста лом 
децом и по пра ви лу пре по ру ка је да у 
јед ној гру пи буде нај ви ше два дете та са 
смет ња ма у раз во ју. 

У врти ћу су анга жо ва ни и пер со нал
ни педа го шки аси стен ти?

– Пер со нал ни аси стент је запра во 
лич ни пра ти лац дете та који бри не, пре 
све га, о без бед но сти дете та током 
борав ка у врти ћу. Пла те свих 7 пер со
нал них аси сте на та финан си ра општи на, 
а пра во на њихо во анга жо ва ње пер со
нал ног аси стен та има ју искљу чи во деца 
са реше њи ма интер ре сор не коми си је.  
Педа го шки аси стен ти су нај пре били 
ром ски аси стен ти и ради ли су искљу чи
во са децом ром ске наци о нал но сти. 
Данас педа го шки аси стент пома же у 
раду како деци тако и струч ним сарад ни
ци ма и вас пи та чи ма, пре све га оној деци 
која има ју поте шко ће у уче њу. Наша 
уста но ва има једног педа го шког аси стен
та и финан си ра се из буџе та Мини стар
ства про све те, нау ке и тех но ло шког раз
во ја. Њихов рад ни ста тус је на годи
шњем нивоу регу ли сан током јед не 
школ ске годи не. Захва љу ју ћи подр шци 
педа го шког аси стен та деца ром ске наци
о нал но сти су моти ви са на за поха ђа њем 
врти ћа. Тре нут но у врти ћу има мо негде 
око десе так деце ром ске наци о нал но сти 
пред школ ског узра ста.

Оства ру је те сарад њу с врти ћи ма у 
Срби ји, али и са пред школ ским уста
но ва ма из зема ља реги о на?

– У послед ње три годи не наш вртић је 
раз вио хори зон тал но уче ње, а како смо 
после екс тер не ева лу а ци је оце ње ни нај
ви шом оце ном, посве ти ли смо пажњу и 
струч ном уса вр ша ва њу и раз ме ни иску
ства с коле га ма из дру гих зема ља. Циљ 
нам је да раз ме ни мо при ме ре добре 
прак се, иде је и иску ства. У мар ту месе цу 
орга ни зо ва ли смо међу ре ги о нал ни 
струч ни скуп у којем је уче ство ва ло око 
120 струч них рад ни ка из Срби је и зема
ља реги о на на тему упо тре бе при род ног 
мате ри ја ла у вас пи та њу деце пред школ
ског узра ста. Поред тога, у мају смо има
ли при ли ку да уго сти мо коле ге из Сло ве
ни је и Хрват ске.  С. Стан ко вић
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ОШ „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“ ИРИГ

Креативна заштита природе

Свет ска орга ни за ци ја за при ро
ду (ВВФ), која је део обра зов не 
ком по нен те вели ког реги о нал

ног про јек та „Зашти ће на под руч ја за 
при ро ду и људе“, орга ни зо ва ла је про
шле годи не дру гу ВВФ ака де ми ју за 
при ро ду у окви ру које су настав ни ца 
Сања Медић и уче ник осмог раз ре да 
Лука Фодог про шлог окто бра бора ви
ли у Истра жи вач кој ста ни ци Пет ни ца. 
Сања Медић и Лука Фодог су били 
пред став ни ци ОШ „Доси теј Обра до
вић“ из Ири га међу укуп но десет шко
ла из Срби је.

– Циљ обу ке је био да деца нау че 
како да живе на одр жив начин, како да 
актив но и кре а тив но зашти те при ро ду. 
После обу ке поне ли смо титу лу фру

шко гор ских амба са до ра и сход но томе 
у про те клих седам месе ци смо спро во
ди ли актив но сти у окви ру про јек та које 
су обу хва ти ле учи о ни це на отво ре ном, 
кре а тив ни дојам уче ни ка и настав ни
ка, вршњач ке еду ка ци је и еду ка ци је од 
стра не упра вља ча Наци о нал ног пар ка 
о био ло шкој разно вр сно сти, зашти
ти живот не сре ди не и при ро де – каже 
настав ни ца био ло ги је Сања Медић.

Лука Фодог је био лане у Пет ни ци 
и каже да му је тај бора вак јако кори
стио, али потом и све актив но сти веза
не за Наци о нал ни парк Фру шка гора.

 – Упо знао сам добро Наци о нал ни 
парк и задо во љан сам сво јим новим 
сазна њи ма. Иако сам уче ник осмог 
раз ре да и имам доста оба ве за, то није 

био про блем, јер све што се воли није 
ти тешко да ура диш. Све актив но сти 
су ми се јако сви де ле и баш сам ужи
вао у све му – каже нам Лука који је 
одли чан ђак и који се спре ма да упи ше 
Елек тро тех нич ку шко лу у Новом Саду.

Пово дом завр шет ка про јек та 21. 
маја у Срп ској чита о ни ци су пре зен то
ва не поме ну те актив но сти, изве де на 
је хим на амба са до ра коју је напи са ла 
уче ни ца Ива Бабић која је и члан тима 
„Фру шко гор ски амба са до ри“, потом је 
про чи тан лите рар ни рад на тему Фру
шке горе који је напи сао Лука Фодог, а 
при ка за не су и фото гра фи је наста ле 
на тим ради о ни ца ма.

Пре зен та ци ји је при су ство вао и Дра
ги ша Савић, био лог у Наци о нал ном 
пар ку Фру шка гора који је и сара ђи вао 
са уче ни ци ма Доси те је ве шко ле.

Он исти че да је Наци о нал ни парк, 
пре све га, орга ни за ци ја која се бави 
зашти том при ро де и свих оних вред но
сти које Фру шка гора посе ду је. 

– Наша је и оба ве за да уче ству је
мо у про мо ци ја ма и еду ка ци ја ма свих 
оних који дола зе код нас, посеб но 
деце школ ског узра ста које тре ба нау
чи ти пра вом одно су пре ма при ро ди. 
Ми смо орга ни зо ва ли две јед но днев не 
шет ње по шуми где смо поку ша ли да 
деци при бли жи мо при ро ду и оно што 
нема ју при ли ку да виде тамо где живе. 
Они су се тако кон крет но упо зна ли са 
при ро дом и оним што је вред но зашти
те. То су били уче ни ци шестог, сед мог 
и осмог раз ре да, прет по ста вљам да 
је реч о уче ни ци ма који су сами били 
заин те ре со ва ни за ова кво упо зна ва
ње Фру шке горе, има ли су пуно пита
ња, били су радо зна ли, што је похвал
но – рекао је за наше нови не Дра ги ша 
Савић.

 С. Џ.
Лука Фодог, Сања Медић и Дра ги ша Савић

Тим Фру шко гор ски амба са до ри
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Упис у основ не и сред ње шко ле
Сред ња струч на шко ле „Бори вој 

Михај ло вић Михиз“ из Ири га има 
два сме ра, кули нар ски тех ни чар 

и вино гра дар – винар. Оба сме ра су 
четво ро го ди шња, а упи су је се укуп но 
60 свр ше них осно ва ца, по 30 у сва ком 
сме ру. 

– Има мо добре усло ве како би прак
ти чан рад реа ли зо ва ли што успе шни
је. Кули на ри има ју сво ју кухи њу где 
оба вља ју прак ти чан рад  дру га, тре
ћа и четвр та годи на јед ном недељ
но, а има мо скло пље не и уго во ре са 
мно гим ресто ра ни ма где ђаци, тако ђе, 
оба вља ју прак ти чан рад. Вина ри сво ју 
прак су оба вља ју у школ ском подру му, 
има мо и школ ски вино град, а и скло
пље не уго во ре са доста вина ри ја на 
под руч ју ири шке општи не – каже Ива
на Обра но вић, настав ни ца микро би
ло ги је и вино гра дар ства. 

Оно што је зани мљи во је да уче ни ци 
који упи шу прву годи ну у овој, једи ној 
ири шкој сред њој шко ли, има ју бес
пла тан пре воз ка Руми, Новом Саду, 
Врд ни ку и Шатрин ци ма, као и бес плат
не уџбе ни ке за уче ни ке првог раз ре
да. Тако ђе, уче ни ци кувар ског сме ра 
доби ја ју бес плат не уни фор ме за рад.

Када је реч о основ ним шко ла ма, 
ири шка општи на ове годи не има 91 
„малог мату ран та“ – 58 осма ка завр
ша ва шко ло ва ње у ОШ „Доси теј Обра
до вић“ у Ири гу и 33 у врд нич кој шко ли 

„Мили ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“.
 Исто вре ме но, како сазна је мо од 

дирек тор ке Сање Нико лић, у први раз
ред у „Доси те је вој“ шко ли се упи су је 
58 мали ша на, од тога 38 у матич ној 
шко ли и 20 у под руч ним оде ље њи ма у 
Риви ци, Нера ди ну, Шатрин ци ма и Кру

ше до лу. Када је реч о врд нич кој шко
ли, дирек тор Горан Жугић каже да ће 
бити упи са но 17 прва ка, уз могућ ност 
додат ног упи са још два прва ка у Врд
ни ку, док ће у под руч ној шко ли у Јаску 
у сеп тем бру по први пут у школ ске клу
пе сести све га чети ри уче ни ка. С. Џ.

Ива на Обра но вић са уче ни ци ма Михи зо ве шко ле

ИРИГ 

Четвр ти Лут кар ски фести вал
У орга ни за ци ји ДУ „Дечи ја радост“ у Ири

гу је 17. маја одр жан четвр ти Лут кар ски 
фести вал. Актив но сти су реа ли зо ва не у 

про сто ри ја ма Срп ске чита о ни це и Дому кул
ту ре, као и у самој уста но ви. То је била при
ли ка да се уго сте деца, вас пи та чи, сарад ни ци 
и дирек то ри пред школ ских уста но ва из Руме, 
Пећи на ца, Срем ске Митро ви це, Шида, Инђи је, 
Ста ре Пазо ве, Нових Бано ва ца и Врба са. 

Циљ лут кар ског фести ва ла је афир ма ци ја 
лут кар ског ства ра ла штва и кори шће ње лута
ка у вас пит но  обра зов ном раду. Фести вал је 
отво ри ла дирек тор ка врти ћа Јеле на Вида но
вић, про свет на савет ни ца Весна Раду ло вић, 
а уче сни ке је поздра вио заме ник пред сед ни ка 
ири шке општи не Мио драг Бебић.

У пле нар ном делу струч ног ску па уче сни ци 
су има ли при ли ку да пра те пре зен та ци је из 
ове обла сти, а у зва нич ном делу Фести ва ла 
пред ста вље но је десет лут кар ских пред ста ва 
мали ша на и вас пи та ча из Ири га, Ста ре Пазо
ве, Инђи је, Шида, Нових Бано ва ца, Срем ске 
Митро ви це, Крче ди на и Врд ни ка. У еду ка тив
ном делу струч ног ску па реа ли зо ва не су две 
ради о ни це.

Лут кар ска пред ста ва

Про је кат „ИРИГ ПРЕСТОНИЦА ФРУШКЕ ГОРЕ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Ириг.
Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.
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ШИД

Обе ле же на град ска сла ва
Ово го ди шњи 

добит ник
Све то ни кољ ског 

при зна ња је
Весе лин Вуч ко вић 

за изу зе тан
допри нос

кул тур ном раз во ју 
гра да, иста као је 

пред сед ник
при вре ме ног
орга на Месне

зајед ни це Шид
др Крсто Куреш

Про грам обе ле жа ва ња 
град ске сла ве све тог 
Нико ле лет њег, који је 

обе ле жен 22. маја, почео је 
све ча ном сед ни цом у 
Месној зајед ни ци Шид, на 
којој је уру че но Све то ни
кољ ско при зна ње које се 
тра ди ци о нал но сва ке годи
не доде љу је нај за слу жни јим 
поје дин ци ма и колек ти ви ма, 
који су сво јим радом, допри
не ли раз во ју и афир ма ци ји 
Шида.

Савет месне зајед ни це 
Шид је раз ма тра ју ћи при
спе ле пред ло ге, руко во де ћи 
се укуп ним допри но сом и 
заслу га ма које су пред ло же
ни оства ри ли у свом дуго го
ди шњем раду, доне ла одлу
ку да се ово го ди шње Све то
ни кољ ско при зна ње уру чи 
шид ском књи жев ни ку и 
песни ку Весе ли ну Вуч ко вић. 
Он је до сада обја вио 14 
песнич ких зби р ки и пре ко 
20.000 при ме ра ка покло нио 
је свој деци у шид ској 
општи ни. Песник Вуч ко вић 
је засту пљен у 30 поет ских 
збор ни ка, дечи јих књи жев
них листо ва и часо пи са, а 
узео је уче шће у гото во свим 
књи жев ним мани фе ста ци ја
ма у Шиду, као и на песнич
ким мани фе ста ци ја ма 
широм бив ше Југо сла ви је. 
Тако ђе, члан је неко ли ко 
књи жев них асо ци ја ци ја, 
Дру штва књи жев ни ка Вој во
ди не, зајед ни це књи жев них 
клу бо ва Срби је, Кра љев

ског књи жев ног клу ба „Кара
ђор ђе вић“, европ ске песнич
ке асо ци ја ци је са седи штем 
у Бечу, а један је од осни ва
ча књи жев но клу ба „Филип 
Вишњић“. Осни вач је цркве
ног хора „Јавор Гусле“ при 
пра во слав ном хра му све ти 
Нико ла у Шиду и један је од 
осни ва ча шид ског град ског 
хора. С књи га ма радо оби
ла зи децу у шид ској 
општини, а њего ви песнич ки 
насту пи обо га ће ни су сцен
ским ино ва ци ја ма, наро чи то 
у ново го ди шњим про сла ва
ма, када Вуч ко вић обу чен у 
деда Мра за  нуди заба ву 
дечи јим врти ћи ма, шко ла ма 
и Кул тур но обра зов ном цен
тру Шид.

– Као и сва ке годи не 

Месна зајед ни ца Шид доде
љу је Све то ни кољ ско при
зна ње. Ове годи не одлу чи
ли смо да при зна ње уру чи
мо Весе ли ну Вуч ко ви ћу за 
изу зе тан допри нос кул тур
ном раз во ју гра да. Овом 
при ли ком му чести там још 
јед ном на награ ди, са 
жељом да и убу ду ће ради 
са још већим ела ном, иста
као је пред сед ник при вре
ме ног орга на Месне зајед
ни це Шид др Крсто Куреш.

Добит ник Све то ни кољ ског 
при зна ња, захва лио се на 
ука за на ом пове ре њу:

– Ово при зна ње ми зна чи 
мно го. После 44 годи не мог 
кул тур ног рада, конач но је 
неко пре по знао да нешто 
вре дим и да заслу жу јем ово 

при зна ње. На ини ци ја ти ву 
Сне жа не Михај ло вић и гру
пе гра ђа на, углав ном пот пи
сни ка рад ни ка шид ског 
Дома здра вља, Књи жев ног 
клу ба „Шид“ из Шида, ја сам 
добио ову награ ду. У сво јој 
кари је ри обја вио сам 13 
дечи јих збир ки песа ма, јед
ну књи гу хаи ко пое зи је, књи
гу љубав не пое зи је а око 
20.000 при ме ра ка, сам 
поде лио деци из Шида, из 
целе Срби је, бив ше Југо
сла ви је, а доста тога је оти
шло и у дија спо ру. Ових 
дана биће одштам па на и 
нова књи га. Од мла до сти 
пишем пое зи ју, а то је већ 
пуних 50 годи на и писа ћу до 
кра ја живо та, иста као је 
Весе лин Вуч ко вић.

Чла но ви СКУДа „Све ти Сава“
Све то ни кољ ско при зна ње др Крсто Куреш 
уру чио је Весе ли ну Вуч ко вићу



1730. MAJ 2018.  M NOVINE

Про сла ва пра зни ка месне 
зајед ни це, наста вље на је 
све ча ним обре дом, моли
твом све ште ни ка и ломље
њем слав ског кола ча. Ове 
годи не част да буде кума 
при па ла је дирек тор ки ЈКП 
„Стан дард“ Сла ви ци Сре
мац:

– Мени је изу зет на част 
што сам од стра не Месне 
зајед ни це позва на да им 
будем кума. Поздра вљам 
рад месне зајед ни це јер ови 
људи се заи ста тру де да 
гра ђа ни ма шид ске општи не 
омо гу ће при сто јан и леп 
живот, рекла је Сла ви ца 
Сре мац.

Све ча ност је наста вље на 
литур ги јом у хра му све тог 
Оца Нико ла ја коју је слу жио 
епи ском срем ски госпо дин 
Васи ли је уз саслу же ње 
више пра во слав них све ште
ни ка. Након све ча не литур
ги је,  тра ди ци о нал но ули ца
ма гра да, про шла је лити ја у 
којој су уче ство ва ли поред 
мно го број них гра ђа на шид
ске општи не, пред став ни ци 
локал не само у пра ве, јав них 
пред у зе ћа и уста но ва, уче
ни ци и њихо ви настав ни ци и 
про фе со ри. Све ча ни про
грам наста вљен је потом у 
пор ти цркве, бога тим кул
тур но умет нич ким про гра
мом у коме су се пред ста ви
ли чла но ви СКУДа „Све ти 
Сава“ из Шида.

У вечер њим сати ма у сали 
ризни це Срп ског пра во слав
ног наме сни штва шид ског, 
све ча ном ака де ми јом, отпо
че ло је обе ле жа ва ње цркве
ног пра зни ка и сла ве, посве
ће ном пре но су мошти ју све
тог оца Нико ла ја. У про гра
му су уче ство ва ли уче ни ци 
основ них и сред њих шко ла 
из Шида.

М. Н.

Нека да шњи срем ски гигант месна инду
стри ја „Срем“ у Шиду, током ове неде
ље покре ну ће поно во про из вод њу у 

сво јим хала ма и то нешто више од месец 
дана отка ко је доби ла нове вла сни ке. У 
савре ме ним и модер но опре мље ним хала
ма, у које инве сти то ри пла ни ра ју да уло же 
око 3,6 мили о на евра, пре ра ђи ва ће се гове
ђе месо за тур ско тржи ште, које тре ба да 
до кра ја годи не испу ни кво ту од 5.000 тона 
меса. Нови вла сни ци кон зор ци јум „Агро па
пук“ у Куку јев ци ма и „Ђур ђе вић“ у Субо ти
шту, не бри ну за сиро ви ну, јер како каже 
један од њих, Милен ко Ђур ђе вић, већ сада 
има ју око 10.000 јуна ди у соп стве ном тову.

Радо ви на уре ђи ва њу и опре ма њу хала 
у инду стри ји меса „Срем“, изво де се убр за
ном дина ми ком, вре ме на нема за губље ње, 
а нови вла сни ци већ при ма ју при ја ве заин
те ре со ва них рад ни ка за нова рад на места. 
Само у току про шле неде ље при сти гло 
је око сто при ја ва за раз не про фи ле, које 
потра жу је ова фир ма.

–  Опре ма је сти гла, када је намон ти ра
мо спрем ни смо за посао, оче ку јем да ћемо 
стар то ва ти већ 1. јуна. Ми до кра ја годи не 
мора мо да испу ни мо кво ту од 5.000 тона 
гове ђег меса за тур ско тржи ште, а до сада, 
како смо оба ве ште ни она је испу ње на са 
само 500 тона, каже за М нови не, Милен
ко Ђур ђе вић вла сник месне инду стри је 
„Ђур ђе вић“, не пре ци зи ра ју ћи коли ко ће се 
днев но кла ти гове да, јер ће то зави си ти и 
од отку па.

Сигур но тржи ште и цена од 2,2 евра за 

кило грам живе ваге, кла ни ча ри оче ку ју да 
ће гове дар ство ожи ве ти и вра ти ти на вели
ка вра та не само у овом реги о ну већ и у 
Срби ји.

– Ми пози ва мо сто ча ре бив ше а и буду ће 
да нам се при дру же, јер зара де има за све. 
У Сре му је пре о вла да ло сви њар ство, зато и 
посто ји про блем коме про да ти, а и оства ри
ти добру цену, нагла ша ва Ђур ђе вић дода ју
ћи да они нај ве ћу сиро ви ну од коо пе ра на та 
оче ку ју у сеп тем бру и окто бру.

Ожи вља ва њем још јед не инду стри је меса 
на под руч ју Сре ма, која ће вео ма зна чи ти 
не само за овај реги он, већ и за целу Срби
ју, сво је задо вољ ство не кри је Бра ни слав 
Неди мо вић мини стар пољо при вре де, водо
при ве де и шумар ства.

– Покре та њем ове инду стри је меса, ми 
ћемо испу ни ти капа ци те те за тур ско тржи
ште. Већ сле де ће годи не, надам се да ћемо 
про ши ри ти те кво те и оче ку јем да ћемо се 
са Тур ском дого во ри ти, рекао је мини стар 
Неди мо вић.

Месна инду стри ја „Срем“ тре нут но ће 
бити нај ве ћа кла ни ца у Срби ји у којој су 
капа ци те ти днев ног кла ња од 300 до 400 
гове да.

С. Костић

Сигур но тржи ште и цена од 2,2 евра за кило грам живе ваге, 
кла ни ча ри оче ку ју да ће гове дар ство ожи ве ти и вра ти ти на 
вели ка вра та не само у овом реги о ну већ и у Срби ји

Инду стри ја меса Срем, нека да је запо
шља ва ла око 1.700 рад ни ка. Од нека да 
пре по зна тљи вог име на и брен да, послед
њих 17 годи на оста ло је само сећа ње бив
ших рад ни ка и Шиђа на. Лоша при ва ти за
ци ја и сте чај ову инду стри ју меса дове ли 
су до руба про па сти.

Од брен да
до про па сти

ИНДУ СТРИ ЈА МЕСА „СРЕМ“ У ШИДУ КРЕ ЋЕ У ПРО ИЗ ВОД ЊУ

Шан са за
узга ји ва че гове да

Милен ко Ђур ђе вић
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ЈАМЕНА

Уме сто бетон ских сту бо ва 
оче ку ју гра нич ни пре лаз
За сео ску сла ву Духо ви коју су 

недав но обе ле жи ли мешта ни 
села Јаме на, при ја те љи, род би на 

из сусед них места Стро шин ци и Рачи
нов ци у Репу бли ци Хрват ској, мора ли 
су да пре ђу око 80 кило ме та ра пре ко 
Батр о ва ца, уме сто три, коли ко их раз
два ја асфалт ни и мака дам ски пут, до 
овог места. Вест да би могао да се 
отво ри гра нич ни пре лаз упра во код 
Јаме не пре ма Хрват ској, и те како је 
обра до ва ла ово ста нов ни штво, где су 
уме сто међу ре пу блич ке поста ле међу
др жав не гра ни це, које су им ускра ти ле 
кра ћи пут чак и да оби ђу нај ми ли је на 
гро бљу.

Ско ро три деце ни је мешта ни срем
ског села Јаме на, са сво јим ком ши ја ма 
из сусед них хрват ских села Стро шин
ци и Рачи нов ци, кому ни ци ра ју пре ко 
бетон ских сту бо ва док јед ни обра ђу ју 
њиве са хрват ске, а дру ги са срп ске 
стра не. 

– Рат је про ме нио све. Ја имам доста 
при ја те ља и род би не у Стро ши ни ци
ма, имам и рођа ке који су сахра ње ни 
у том селу, али да би сти гао до тамо, 
морам да идем на нај бли жи гра нич ни 
пре лаз Батров ци, уме сто асфалт ним 
путем у дужи ни од три кило ме та ра, 
којег је већим делом пре кри ло шибље 
– при ча за наш лист Перо Пајић, пред
сед ник Саве та месне зајед ни це Јаме
на, дода ју ћи да је село што се тиче 
хрват ске стра не „затво ре но“. 

При че да би уско ро ово место могло 
да се пове же са земљом чла ни цом 

Европ ске уни је, при јат но су изне на
ди ле мешта не Јаме не, који ма је сада 
сва ки поку шај пре ла ска ове гра ни це 
иле га лан.

– Са хрват ске стра не од села Рачи
нов ци до наше гра ни це је асфалт
ни пут. Ми има мо ура ђен мака дам и 
мали део земља ног пута, то је све у 
дужи ни од чети ри кило ме тра, који би 
спо јио обе стра не и ту би се отво рио 
гра нич ни пре лаз. Недав но су били из 
Путе ва Срби је и мери ли шири ну тог 
мака дам ског пута – при ча први човек 
села, испред бетон ских сту бо ва, поред 
којих је табла са упо зо ре њем  да смо 
на гра ни ци са Хрват ском. Нешто даље 
је и осма трач ни ца из које су се поја ви
ла два хрват ска гра нич на поли цај ца. У 
раз го во ру са њима, они кажу, да није 
било про бле ма иле гал ног пре ла ска 
на овој стра ни међу др жав не гра ни це, 
како мешта на тако и мигра на та, те да 
се сви пошту ју и сва ко ради свој посао.

– Нека да смо се са ком ши ја ма пре 
рата редов но посе ћи ва ли и дру жи ли. 
Сада су оста ле само теле фон ске везе, 
јер је далек пут да би оти шли јед ни код 
дру гих. Кад би има ли бар мало гра нич
ни пре лаз са Хрват ском, ство ри ли би 
више кому ни ка ци ја, сао бра ћа ја, не би 
били као сле по цре во – сма тра Перо.

Јаме на се са јужне стра не гра ни
чи са Босном и Хер це го ви ном, у коју 
може да се пре ђе ске лом пре ко реке 
Саве, али у одре ђе ном вре мен ском 
тер ми ну.

С. Костић

До Јаме не се дола зи асфалт ним 
путем од Моро ви ћа, тако што се два 
пута ула зи у Репу бли ку Хрват ску. 
Одно сно на пар места међу др жав на 
гра ни ца је пут, који је са јед не стра не 
у Хрват ској, а са дру ге у Срби ји. 
Овде се често види хрват ска поли ци
ја  да патр о ли ра, али како кажу нико 
од воза ча није санк ци о ни сан јер је 
возио хрват ским делом пута.

Гра ни ца
на сред пута

Перо Пајић

Про је кат „ШИДСКА ТРИБИНА: ОД СРЕДЕ ДО СРЕДЕ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Шид.
Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.
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ПЕЋИН ЦИ: УДРУ ЖЕ ЊЕ
ПОЉО ПРИ ВРЕД НИХ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА

Прорадио
СМС сер ви с
Пећи нач ки пољо при

вред ни ци већ неко 
вре ме на рас по ла га њу 

има ју могућ ност кори шће ња 
бес плат ног СМС сер ви са, 
што им у усло ви ма савре ме
не пољо при вре де омо гу ћа ва 
стал ни доток инфор ма ци ја 
веза них за посло ве који ма 
се баве. Удру же ње пољо
при вред них про из во ђа ча 
општи не Пећин ци пре неко
ли ко месе ци на овај начин 
је обез бе ди ло умре жа ва ње 
пољо при вред ни ка, који су 
тако укљу че ни у систем оба
ве шта ва ња о свим под сти
ца ји ма и кон кур си ма који их 
инте ре су ју, што им пред ста
вља вели ко олак ша ње, јер су 
до ско ро до свих инфор ма
ци ја мора ли да дола зе само
стал но. 

– СМС инфор ма ци о ни 
систем је нешто рела тив но 
ново у нашем удру же њу. У 
функ ци ји је од јесе ни про шле 
годи не, а све ово смо реа
ли зо ва ли уз помоћ локал не 
само у пра ве. То мно го зна
чи нашим пољо при вред ним 
про из во ђа чи ма, јер их оба ве
шта ва мо о све му оно ме што 
је веза но за пољо при вре ду. 
Све оно што мини стар ство 
пољо при вре де и покра ји на 
обја вљу ју, а да је веза но за 
пољо при вре ду, ми пра ти мо 
сва ко днев но, и одмах након 
тога им јавља мо путем СМС 
пору ка. Након тога, пољо
при вред ни про из во ђа чи су у 
могућ но сти да дођу у нашу 
кан це ла ри ју и инфор ми шу се 
о даљим кора ци ма које желе 
да пре ду зму, а који су углав
ном веза ни за доку мен та ци ју 
– рекла је пред сед ни ца Удру
же ња пољо при вред них про

из во ђа ча општи не Пећин ци 
Мари ја на Панић и дода ла је 
до сада при мље но пре ко 300 
зах те ва за кори шће ње овог 
сер ви са и да су пољо при
вред ни ци махом задо вољ ни. 
Све што је потреб но за под
но ше ње зах те ва за кори шће
ње СМС сер ви са јесте доста
вља ње име на и пре зи ме на 
под но си о ца зах те ва, њего
ве адре се и бро ја мобил ног 
теле фо на. 

Мар ко Гми зић из Пећи на ца 
бави се сто чар ством и, како 
каже, кори сти овај сер вис и 
врло је задо во љан инфор
ма ци ја ма које путем њега 
доби ја. 

– Путем пору ке нам сти жу 
оба ве ште ња о све му веза ном 
за суб вен ци је, о кон кур си ма 
пре ко покра јин ског фон да и 

слич но. Све што смо рани је 
спо ра дич но сазна ва ли сада 
нам сти же путем СМС пору ке 
пре ко удру же ња. Мно го ства
ри које до сада нисмо ни зна
ли да посто је сада сазна је мо 
на овај начин. Супер је, шта 
год да се деша ва сазнаш. Ми 
мла ђи до доста инфор ма ци
ја дође мо и путем интер не та, 
али мислим да је ово зна чај
но за ста ри је који углав ном 
не кори сте рачу на ре – каже 
Гми зић и дода је: 

– Зад ње пору ке су биле 
веза не за Пољо при вред ни 
сајам у Новом Саду на који 
смо ишли. Орга ни зо ван нам 
је бес пла тан одла зак за 170 
људи, а за то смо сазна ли 
путем овог сер ви са, и потом 
се при ја ви ли у удру же њу. 
Тако је све про шло врло 
орга ни зо ва но и јед но став но. 

Н. Мило ше вић

Мари ја на Панић Мар ко Гми зић

ДАН МИНИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ 
ПОСЛО ВА СРБИ ЈЕ

Одли ко ван 
Ђура Ман дић

У неде љу, 27. маја, пово
дом дана Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва, мини
стар др Небој ша Сте фа но
вић је одли ко вао начел ни ка 

Поли циј ске упра ве Срем ска 
Митро ви ца, глав ног поли
циј ског савет ни ка Ђуру 
Ман ди ћа Сре бр ном меда
љом за заслу ге.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Штрајк у Митро сре му

У поне де љак, 28. маја, 
рад ни ци Митро сре
ма сту пи ли су у штрајк 

и ску пи ли се на Тргу вој во
ђан ских бри га да у Срем ској 
Митро ви ци, изра жа ва ју ћи 
неза до вољ ство због недав не 
одлу ке руко вод ства фир ме о 
сма ње њу пла та рад ни ци ма. 
У штрајк су сту пи ли чла но ви 
и при ста ли це Само стал ног 
син ди ка та и син ди ка та Неза
ви сност.

Пре ма речи ма пред сед ни
ка Само стал ног син ди ка та у 
Митро сре му Сте ва на Јова

но ви ћа, рад ни ци су у штрајк 
сту пи ли пре све га због одлу ке 
Над зор ног одбо ра и руко вод
ства поме ну тог пред у зе ћа о 
сма ње њу пла та рад ни ци ма 
у изно су од 20 до 60 одсто. 
Штрајк је сво јим пот пи си
ма подр жа ло 300 рад ни ка 
Митро сре ма, а више десе
ти на њих иза шло је на пла то 
испред згра де упра ве фир ме 
зах те ва ју ћи пони ште ње нових 
анек са уго во ра, пове ћа ње 
про из вод ње са акцен том на 
Корн про дук ту, као и оштри ју 
реви зи ју посло ва ња.  Н. М.

Штрај ка чи на Тргу вој во ђан ских бри га да
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СВЕЧАНА СЕДНИЦА СКУП ШТИ НЕ

Додељена признања заслужним 
појединцима и организацијама
У петак, 25. маја, одр жа на је све ча на 

сед ни ца Скуп шти не општи не 
Пећин ци, цен трал ни дога ђај сед

мо днев ног обе ле жа ва ња Дана општи не 
Пећин ци, 22. маја Све тог Нико ле лет њег. 
Сед ни цом је пред се да ва ла пред сед ни ца 
пећи нач ког пар ла мен та Дубрав ка Кова
че вић Субо тич ки, која је том при ли ком 
нагла си ла да јој је вели ка част што је 
иза бра на да пред се да ва упра во овим 
сази вом Скуп шти не који је успео да 
оства ри изу зет но висок ниво поли тич ке 
ста бил но сти, нео п хо дан за успе шно 
функ ци о ни са ње свих аспе ка та живо та у 
локал ној зајед ни ци.

– Скуп шти на општи не Пећин ци је 
место где о про бле ми ма отво ре но раз го
ва ра мо и где зајед нич ки про на ла зи мо 
нај оп ти мал ни ја реше ња. Захва љу ју ћи 
ова квом при сту пу успе ли смо да у 
послед њих неко ли ко годи на нашу општи
ну учи ни мо бољим местом за живот. 
Општи на Пећин ци има будућ ност и у ту 
будућ ност мора мо зако ра чи ти хра бро, 
али и мудро, јер будућ ност коју ства ра
мо, биће сада шњост наше деце – рекла 
је прва жена пећи нач ког пар ла мен та.

Одбор ни ке, већ ни ке, пред став ни ке 
при вред ног, кул тур ног и јав ног живо та 
пећи нач ке општи не, госте из покра ји не, 
репу бли ке, сусед них општи на и награ ђе
не поздра вио је пред сед ник општи не 
Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић, који је под
се тио да је општи на Пећин ци пре 58 
годи на поче ла као мала рурал на сре ди

на а да је данас изра сла у модер ну 
локал ну само у пра ву окре ну ту гра ђа ни
ма.

– Општи ну не чини тери то ри ја, општи
ну чине људи који у њој живе и ово 
општин ско руко вод ство то ника да не 
забо ра вља. Гра ђа ни су у цен тру свих 
наших насто ја ња и зато у свим нашим 
насто ја њи ма од гра ђа на доби ја мо пуну 
подр шку и помоћ. Зајед нич ки напо ри 
локал не само у пра ве и гра ђа на дају 
видљи ве резул та те и општи на Пећин ци 
је данас боље место за живот него што је 
то била пре само неко ли ко годи на. У 
општи ни Пећин ци данас има мање од 
хиља ду неза по сле них што је нај ма ње у 
окру же њу, али и мање од хиља ду нама 
је још увек мно го. Увек може боље, и 
зато је пред нама још увек дуг пут. Пут, 
на којем ћемо наи ћи на мно го пре пре ка 
које може мо пре ћи само зајед ни штвом и 
напор ним радом, али и пут на којем 
види мо пер спек ти ву бољег живо та за 
наше гра ђа не и боље будућ но сти за 
нашу децу. Зато ћемо и убу ду ће све што 
ради мо ради ти по мери наших гра ђа на, 
јер је за нас то једи на пра ва мера – 
рекао је први човек пећи нач ке општи не.

На све ча ној сед ни ци уру че не су награ
де, који ма општи на Пећин ци већ тра ди
ци о нал но ода је при зна ње они ма који су 
сво јим радом, зала га њем и хума но шћу 
учи ни ли локал ну зајед ни цу бољом. Ово
го ди шњи добит ни ци пла ке те за хума ност 
су, Горан Сто ја но вић за 51 добро вољ но 

дава ње крви, Удру же ње жена „Шима нов
чан ке“ за више го ди шњи кон ти ну и ран рад 
на при ку пља њу кори шће не оде ће и обу
ће за соци јал но угро же не поро ди це, 
Добро вољ но ватро га сно дру штво 
„Деспот Ђурађ Бран ко вић“ из Купи но ва 
за пожр тво ван рад на пове ћа њу без бед
но сти гра ђа на и њихо ве имо ви не од 
пожа ра у јужном делу пећи нач ке општи
не. Пла ке те је уру чио пред сед ник општи
не мр Жељ ко Трбо вић.

При зна ња за дру штве ну одго вор ност 
које је уру чи ла начел ни ца Општин ске 
упра ве општи не Пећин ци Дра га на 
Крстић, доде ље на су – Пинк интер не
шнал ком па ни која је дони ра ла сред ства 
за рено ви ра ње фискул тур не сале у 
пећи нач кој основ ној шко ли, ком па ни ји 
Дунав оси гу ра ње која сва ке годи не дони
ра ново го ди шње паке ти ће за децу из 
соци јал но угро же них поро ди ца из пећи
нач ке општи не и пред у зе ћу Гаја град ња 
из Пећи на ца које је дони ра ло при ступ ну 
рам пу за осо бе са инва ли ди те том на 
ула зу у пећи нач ку сред њу шко лу.

Добит ни ци ово го ди шњих захвал ни ца 
за успе шну сарад њу су Пећи нач ке нови
не које већ дуже од десет годи на инфор
ми шу гра ђа не наше општи не о свим 
дога ђа ји ма од зна ча ја за живот локал не 
зајед ни це, Наци о нал на слу жба за запо
шља ва ње Фили ја ла Срем ска Митро ви ца 
са којом пећи нач ка општи на већ чети ри 
годи не успе шно орга ни зу је Сај мо ве 
запо шља ва ња који у зна чај ној мери 

Добит ни ци пла ке та 
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Литургија у цркви

У окви ру мани фе ста ци ја које су 
одр жа не пово дом Дана општи не 
Пећин ци, у уто рак, 22. маја, у цркви 

Све тог Нико ле у овој општи ни одр жа на је 
све та литур ги ја пово дом пра зни ка пре но
са мошти ју Све тог оца Нико ла ја.  

Том при ли ком, литур ги ји је при су ство
ва ло и руко вод ство пећи нач ке локал не 

само у пра ве, зајед но са пред сед ни ком 
општи не мр Жељ ком Трбо ви ћем. 

На кра ју литур ги је, пред сед ник је зајед
но са сво јим сугра ђа ни ма уче ство вао у 
ломље њу слав ског кола ча. У цркви се 
оку пио вели ки број вер ни ка из пећи нач ке 
општи не, а литур ги ји су при су ство ва ли и 
они нај мла ђи.  Н. М.

Пред сед ник Трбо вић на литур ги ји

допри но се сма ње њу бро ја неза по сле них 
у нашој општи ни и Покра јин ском фон ду 
за раз вој пољо при вре де због број них 
про гра ма подр шке раз во ју пољо при вре
де и због пожр тво ва ног рада на инфор
ми са њу пољо при вред ни ка из пећи нач ке 
општи не о могућ но сти ма оства ре ња пра
ва на под сти ца је у пољо при вред ној про
из вод њи.

Захвал ни це за успе шну сарад њу је 
уру чио заме ник пред сед ни ка општи не 
Пећин ци Зоран Вој кић, а у име награ ђе
них захва лио се дирек тор Покра јин ског 
фон да за раз вој пољо при вре де Алек сан
дар Бог да но вић, који се том при ли ком 
захва лио Општи ни Пећин ци што је пре
по зна ла дру штве ну одго вор ност оних 
који су спрем ни да учи не да Пећин ци 
буду леп ше место за живот.

– Посеб но ми је дра го што у послед
њих неко ли ко годи на општи на Пећин ци, 
захва љу ју ћи мера ма и репу блич ке и 
покра јин ске вла де, поста је пре по зна
тљи ва не само по инду стриј ским зона ма, 
већ су данас Пећин ци асо ци ја ци ја и на 
пла сте нич ку про из вод њу и на кла нич ну 
инду стри ју и на тов јуна ди, што и нама 
даје пуно воље и ела на да наста ви мо са 
мера ма Покра јин ске вла де на уве ћа њу 
аграр ног буџе та и сти му ла ци ји пољо при
вред них про из во ђа ча, како би што више 
људи у вашој сре ди ни нашло сво ју егзи
стен ци ју у бавље њу пољо при вред ном 
про из вод њом – рекао је Бог да но вић.

Честит ку пово дом Дана општи не је 
пред сед ни ку Трбо ви ћу упу тио и пот пред
сед ник Покра јин ске вла де Ђор ђе Мили
ће вић.

– Пово дом Дана општи не вама лич но, 
као и свим гра ђа ни ма Пећи на ца упу ћу
јем честит ке са надом да ћете са пуно 
успе ха наста ви ти и нада ље прав цем 
раз во ја и добрих резул та та – пише се у 
честит ки пот пред сед ни ка Покра јин ске 
вла де.

Добро до шли ца за бебе
Про шлог четврт ка, 24. маја су пред

сед ник општи не Пећин ци мр Жељ
ко Трбо вић и начел ни ца Оде ље ња 

за дру штве ну делат ност општи не Пећин
ци Сне жа на Гагић уру чи ли јед но крат ни 
нов ча ни дода так поро ди ца ма које су при
ја ви ле ново ро ђен чад у пери о ду од 25. 
децем бра 2017. до 11. маја 2018. годи не.

Помоћ у изно су од 40.000 дина ра доби
ле су 73 поро ди це са при но вом у општи ни 
Пећин ци, а пре ма речи ма пред сед ни ка 
Општи не мр Жељ ка Трбо ви ћа, ово је 
само јед на од мера подр шке поро ди ци 
које при ме њу је пећи нач ка локал на само у
пра ва.

– У вре ме беле куге која пога ђа целу 
Срби ју, ми у општи ни Пећин ци се искре но 
обра ду је мо сва кој новој беби и зато сва
кој лич но поже ли мо добро до шли цу. Ових 
40.000 дина ра подр шке коју смо уру чи ли 
је ујед но и пору ка поро ди ца ма да нису 
сами и да ће у одга ја њу дете та увек моћи 

да се осло не на локал ну само у пра ву, од 
рође ња пре ко шко ло ва ња до запо сле ња. 
Финан си ра мо бора вак у врти ћу за тре ће и 
четвр то дете, као и у поро ди ца ма са бли
зан ци ма, сти пен ди ра мо сту ден те и регре
си ра мо пут не тро шко ве, суб вен ци о ни ше
мо тро шко ве пре во за сред њо школ ци ма, 
сва ког лета на пећи нач ким базе ни ма 
орга ни зу је мо бес плат ну шко лу пли ва ња 
за основ це и сред њо школ це а за одлич не 
уче ни ке улаз на базе не је бес пла тан 
током чита ве купа ли шне сезо не, док кроз 
кон стан тан рад на при вла че њу инве сти
то ра и отва ра њу нових рад них места мла
ди ма пру жа мо могућ ност запо сле ња – 
рекао је први човек пећи нач ке општи не и 
додао да Вла да Репу бли ке Срби је од 1. 
јула почи ње са при ме ном зна чај них мера 
за под сти ца ње рађа ња, и да без обзи ра 
на те мере, Општи на Пећин ци неће уки
да ти ни јед ну меру подр шке поро ди ци коју 
је до сада при ме њи ва ла.

Са уру че ња
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Зма је ви и витезови

У Купи но ву је 26. маја све било у 
зна ку Зма ја Огње ног Вука и вите
зо ва реда зма ја. Мани фе ста ци ја 

„Купи ник – Дани зма је ва“, коју је у скло
пу обе ле жа ва ња Дана општи не Пећин
ци орга ни зо ва ло удру же ње „Зеле ни 
поглед“ из Купи но ва уз подр шку Тури
стич ке орга ни за ци је општи не Пећин
ци и пећи нач ке локал не само у пра ве, 
ожи ве ла је сећа ње на срп ског деспо та 
Вука Гргу ре ви ћа Бран ко ви ћа, леген
дар ног Зма ја Огње ног Вука, деспо та, 
рат ни ка, вла да ра и можда послед њег 
пра вог сред њо ве ков ног вите за срп
ске тра ди ци је, који је сто ло вао упра во 
у Купи ни ку, где је и пре ми нуо пре 533 
годи не.

Дух вите штва, бор бе ну вешти ну и 
хра брост сред њо ве ков них вите зо ва 
демон стри ра ли су чла но ви вите шког 

удру же ња „Бели орло ви“, а поред вите
шког над ме та ња посе ти о ци су могли 
да ужи ва ју у ковач кој ради о ни ци и 
изло жби сред њо ве ков ног оруж ја, да 
се опро ба ју у кали гра фи ји и стре ли
чар ству и да оку се хра ну из про шлих 
вре ме на коју су при пре ми ла удру же
ња жена „Мај ка Анге ли на“, „Шима нов
чан ке“, „Весе ли це“, „Колев ка Сре ма“, 
„Огар чан ке“, „Сун чев цвет“ и вред не 
дома ћи це из Купи но ва.

– Ово је само још један корак у нашим 
насто ја њи ма да скре не мо пажњу шире 
јав но сти на Купи ник, који је бисер срп
ске исто ри је и као такав не сме бити 
запо ста вљен и забо ра вљен – рекао је 
пред сед ник удру же ња „Зеле ни поглед“ 
Пери ца Одо ба шић.

Прве Дане зма је ва отво рио је наш 
позна ти глу мац Иван Вуч ко вић који 

оте ло тво рио лик Зма ја Огње ног Вука 
у сери ја лу „Срп ски јуна ци сред њег 
века“.

– Вите шки код није био само хра брост 
већ и досто јан ство, љубав, пошто ва ње 
и поште ње. Надам се да ћемо сачу ва ти 
и при ла го ди ти вре ме ну у којем живи мо 
све то што су они нека да пред ста вља
ли – пору чио је Вуч ко вић.

У мани фе ста ци ју су се укљу чи ли и 
модер ни вите зо ви – чла но ви мото клу
ба „Адре на лин“ из Пећи на ца и њихо ви 
гости из при ја тељ ских мото клу бо ва, 
духов ни аспект мани фе ста ци је зао кру
жи ли су сво јим насту пом чла но ви хора 
духов не музи ке „Покров пре све те Бого
ро ди це“ из Сур чи на, а након кон цер та 
одр жа но је вечер ње бого слу же ње у 
цркви Све тог Луке, нај ста ри јем пра во
слав ном хра му у Вој во ди ни.

Вите шка бор ба у част Змаја Огњеног Вука

Сви њар ско пове чер је у Доњем Товарнику

Тре ће Сви њар ско пове чер је у 
Доњем Товар ни ку, којим су завр
ше ни Дани општи не Пећин ци, још 

јед ном је ожи ве ло тра ди ци о нал ни начин 
живо та сви ња ра из доњег, тако зва ног 
свињ ског Сре ма. Шесна ест удру же ња 
жена из пећи нач ке и окол них општи на 
је, испред репли ке сви њар ске коле бе у 
дво ри шту ловач ког дома, на пра ви 
начин пред ста ви ло тра ди ци о нал ну 
срем ску трпе зу, а так ми че ња у спре ма
њу сви њар ске тара не и пуца њу бичем 
су дока за ла да вешти не срем ских сви
ња ра нису још ишчи ле ле из све сти 
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Пета пећи нач ка Фија ке ри ја да
Послед њег дана обе ле жа ва ња 

Дана општи не, одр жа на је V 
пећи нач ка Фија ке ри ја да у орга

ни за ци ји Коњич ког клу ба „Пећи нач ки 
липи ца нер”, на тере ни ма за коњич ки 
спорт у Пећин ци ма. Фија ке ри ја ду зва
нич но је отво рио пред сед ник општи не 
Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић, који је 
нагла сио да је зна чај ове мани фе ста
ци је, упра во у очу ва њу тра ди ци је.

– Послед њих деце ни ја ову пле ме ни
ту живо ти њу, која је кра си ла ули це 
наших села и наше њиве, заме ни ли 
смо трак то ри ма, али јед но је сигур но 
– коњи су и даље у нашим срци ма – 
рекао нам је Трбо вић и под се тио да 
Општи на Пећин ци доста ула же у раз
вој спор та и да ће тако наста ви ти и 
убу ду ће, као и да га раду је што је имао 
при ли ку да види да се све више деце 
инте ре су је за овај спорт, који из годи не 

у годи ну поста је све попу лар ни ји у 
пећи нач кој општи ни.

Пред сед ник „Пећи нач ког липи ца не
ра” Зоран Пет ко вић рекао је да се чла
но ви овог клу ба тру де да сва ке годи не 
орга ни зу ју што зани мљи ви ју мани фе
ста ци ју са већим бро јем уче сни ка, као 
и да про ши ре број чла но ва свог клу ба, 
који тре нут но бро ји пре ко 40 чла но ва, 
али и да при ву ку што већи број деце 
да се баве овим пле ме ни тим спор том. 
Са тим циљем, пре почет ка зва нич ног 
так ми чар ског дела про гра ма, уру че ни 
су пеха ри нај мла ђим чла но ви ма 
коњич ких клу бо ва, као под стрек за 
даљи рад, а про грам су обо га ти ли и 
нај мла ђи чла но ви Дру штва за него ва
ње народ не тра ди ци је Пећин ци.

Пета по реду Фија ке ри ја да у Пећин
ци ма оку пи ла је укуп но 85 уче сни ка, 
заљу бље ни ка у овај спорт из целе 
Срби је, који су се так ми чи ли у вожњи 
пре ци зно сти са два коња, дво прег и са 
чети ри коња, четво ро прег. Акту ел ни 
првак Срби је у четво ро пре гу Милан 

Ђур ђе вић из Пећи на ца, понео је 
побед нич ки пехар у дру гој кате го ри ји, 
у дво пре гу. Дру го место у овој кате го
ри ји зау зео је Борис Миал ков ски из 
Јабу ке, док се на тре ћем месту у 
вожњи дво пре га нашао Нико ла Топа
ло вић из Чач ка.

У вожњи четво ро пре га нај у спе шни ји 
је био Дра ган Трна ков из Ста па ра, 
дру го место осво јио је Милош Плав
шић из Доба но ва ца а тре ће Урош 
Милин ко вић из Доба но ва ца. Уме ће у 
вожњи пре ци зно сти са дво пре гом 
пока за ли су и нај мла ђи где је побед
нич ки пехар оти шао у руке Мило ша 
Ђур ђе ви ћа из Пећи на ца. Дру го место 
осво јио је Мар ко Топа ло вић из Чач ка а 
тре ће Алек сан дра Трња ков из Ста па
ра.

Иако је коњич ки спорт так ми чар ског 
карак те ра и сва ки так ми чар се тру ди 
да постиг не што бољи скор, ипак је 
јед но сигур но – без неиз мер не љуба ви 
пре ма овој пле ме ни тој живо ти њи не 
би се пости гли ни врхун ски резул та ти.

У вожњи четво ро пре га нај у спе шни ји је био Дра
ган Трна ков из Ста па ра, дру го место осво јио је 
Милош Плав шић из Доба но ва ца а тре ће Урош 
Милин ко вић из Доба но ва ца. Уме ће у вожњи пре
ци зно сти са дво пре гом пока за ли су и нај мла ђи 
где је побед нич ки пехар оти шао у руке Мило ша 
Ђур ђе ви ћа из Пећи на ца. Дру го место осво јио је 
Мар ко Топа ло вић из Чач ка а тре ће Алек сан дра 
Трња ков из Ста па ра

локал ног ста нов ни штва.
Мани фе ста ци ју је отво рио први 

човек пећи нач ке општи не мр Жељ ко 
Трбо вић, који је нагла сио да ова мани
фе ста ци ја чува један део срем ске тра
ди ци је.

– Она нас под се ћа на то како су 
нека да живе ли срем ски сви ња ри, а где 
су живе ли под се ћа нас репли ка сви
њар ске коле бе изгра ђе не у овом дво
ри шту. Тра ди ци ју мора мо да чува мо, 
јер нам она гово ри ко смо, шта смо и 
ода кле дола зи мо, а све то мора мо зна
ти да бисмо зна ли куда иде мо и где 
жели мо да стиг не мо. Општи на Пећин
ци је увек спрем на да подр жи ова кве 
мани фе ста ци је и тако ће бити и убу ду
ће – рекао нам је пред сед ник Трбо вић.
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САН ДИ СЕЛИ МО ВИЋ: КОЊИ КАО ЛЕП ША СТРА НА ЖИВО ТА

Сре ћа важни ја од бизни са

Коњи су див на
ство ре ња и ако неко 

њима хоће да се бави, 
мора да се одрек не 
мно го чега, а нај пре 

ком фор ми зма. То учим 
сво је сино ве. Пони ји 

су коњи о које су
се људи током

исто ри је огре ши ли.
Те живо ти ње могу да 

пову ку дупло више од 
сво је тежи не, па су

их кори сти ли у
руд ни ци ма, држе ћи их 
у тами док не осле пе. 
Међу тим, има леп ших 
ства ри које може те да 

ради те с њима

У име модер ног и брзог дру штва, 
каквом тежи мо, изгу би ло се 
доста тога од тра ди ци о на ли зма, 

па је сад све теже очу ва ти неке ста
ре вред но сти, од рит ма  тем па каквог 
дик ти ра живот. Мај сто ре ста рих зана та 
и ста рих вешти на нема ко да насле
ди, па можда ових годи на посма тра мо 
послед њи талас из којег поку ша ва ју 
да не иза ђу као давље ни ци. Међу тим, 
мањевише све је јасно кад је у пита
њу опста нак истих, а довољ но је бити 
при су тан на неком ваша ру, као што је 
недав но одр жа ни у Руми. Ту се нај бо
ље види коли ко је запра во немо гућ 
наста вак рав но прав не бор бе изме ђу 
тра ди ци о нал ног у раду и фак то ра које 
дик ти ра око ли на и вре ме у којем живи
мо.

У Руму је дру гог и тре ћег дана маја 
Сен ди Сели мо вић из Срем ске Митро
ви це дошао са нај мла ђим сином 
Алми ром, не би ли про да ли три пони
ја. Међу свим коњи ма који су изло же
ни на ваша ру, не вели ки липи ца не ри 
и оста ли, него Сан ди је ви мали пони ји 
при ву кли су вели ку пажњу – не због 
сво је егзо тич но сти, јер не пред ста
вља ју ништа ново, већ због тога што 
је увек зани мљи ви је оно што се ређе 
виђа.

 Водим их на ваша ре кад поне ки 
ста са за про да ју, али трго ви на пони ји
ма није глав ни раз лог зашто и држим. 
Имам три сина за које се види да ће 
бити сјај ни у послу, ако одлу че да се 

баве коњи ма, а пони ји као и липи ца не
ри су моја вели ка љубав, која је, коли
ко видим пре шла са мене на моју децу 
која зна ју са коњи ма. Имам седам 
пони ја и три липи ца не ра – поно сан је 
Сан ди Сели мо вић.

Четр де се то го ди шњи Сан ди је окру
жен коњи ма од свог рође ња, а посао је 
нау чио од оца.

 Мој покој ни отац је дуго држао 
коње, тако да, прак тич но, од раног 
детињ ства сам упо знат и нау чен на 
њих. Он је трго вао, имао је раз не коње 
и путо вао је од гра да до гра да – при
се ћа се Сан ди и дода је – ско ро чети
ри деце ни је коли ко се овим бавим, 
кра так је пери од да се нау жи вам са 
сво јим коњи ма, јер како кажу, прво гле
даш коња па себе, и то је исти на. Како 
се чини, мла ди се ипак инте ре су ју за 
коње више него што се мисли, чини се 
да ће можда то и да се осе ти у неком 
наред ном пери о ду. 

Пра ва ствар је кад посао који неко 
воли, при том не осе ћа ју ћи ни нај ма њи 
напор док га учи и оба вља, неко поже
ли да наста ви и буде ани ми ран целом 
при чом. Сан ди се тру ди да зна ње које 
је поку пио од оца и оно које је након 
тога сте као, при ме ни на нај бо љи могу
ћи начин – пре не се га на сво ју децу. 
Како каже, о ову врсту коња, људи су 
се огре ши ли у про шло сти, кори сте ћи 
до нај да љих гра ни ца издр жљи вост 
ове живо ти ње. Како није све у томе, 
он скре ће пажњу сино ви ма Арман

Сан ди с децом: Арман до и Дар вин који су упре гли Џоа и Срећ ка и Алмир на коби ли Џип си
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ду, Дар ви ну и Алми ру на то да је све 
поста вље но у том сме ру да је довољ
но само да наста ве при чу и раде на 
начин на који сад уче о томе и биће од 
њих коња ри за при мер. 

 Коњи су див на ство ре ња и ако неко 
њима хоће да се бави, мора да се 
одрек не мно го чега, а нај пре ком фор
ми зма. То учим сво је сино ве. Пони ји су 
коњи о које су се људи током исто ри је 
огре ши ли. Те живо ти ње могу да пову
ку дупло више од сво је тежи не, па су 
их кори сти ли у руд ни ци ма, држе ћи их 
у тами док не осле пе. Међу тим, има 
леп ших ства ри које може те да ради те 
с њима, није све у екс пло а та ци ји. Зато 
ја имам две мале кочи је у које упре жем 
пони је и три вели ке за липи ца не ре, и 

на тај начин про во дим ква ли тет но вре
ме уз коње са сво јом децом. Ани ми рам 
их, да би они ани ми ра ли сутра неког 
дру гог и упо зна ли леп шу стра ну живо
та – гово ри Сан ди.

Сан ди је, поно сно и са нестр пље њем 
ско ро, извео из шта ле липи ца не ра 
име на Буке фал, зеле ног коња вит ког 
ста са и господ ског хода. Није вра нац 
као што је био нај бо љи при ја тељ Алек
сан дра Вели ког, али и овај Буке фал је 
јак и твр до глав – баш она кав какво 
име гово ри да је. Тако је чуве ни свет
ски вој ско во ђа назвао свог коња, што 
би зна чи ло „бико гла ви“, одно сно твр
до глав, сво је глав. Поред њега, Сан ди 
има и две коби ле – Спар ту и Гару.

 Алек сан дар Ћосић

Као у некој бај ци о три сина која 
пред собом има ју поста вљен одре
ђен мито ло шки зада так, и код Сан ди
ја се издва ја ко – ако не нај мла ђи, 
Алмир.

 Овај мали је опа сан – поно сан је 
Сан ди – нај мла ђи је, а има нај ви ше 
срца и изгле да да ће он овде бити 
глав ни кад се ја пову чем у стра ну.  
Ова дво ји ца ста ри јих су супер клин
ци, све зна ју, али овај мали се нека ко 
издва ја. Алмир је дете које ће ову 
моју иде ју наста ви ти на пра ви начин 
– веру је Сан ди Сели мо вић.

Како би иза шли у нај ре пре зен та
тив ни јем изда њу, Сан ди, Арман до, 
Дар вин и Алмир изве ли су пони је и 
упре гли дво ји цу – Џоа и Срећ ка, док 
је као мини ја тур ни Буч Кеси ди или 
неки дру ги вели ки херој Запа да, на 
коби ли зва ној Џип си изја хао поред 
кочи је упра во нај мла ђи Алмир.

Алмир у седлу

Алмир и Џип си

Сан ди и ждре бац Буке фал

Оби ја ли викен ди це
При пад ни ци Мини стар ства уну тра

шњих посло ва у Срем ској Митро ви ци 
ухап си ли су Н.С. (1992) због посто ја ња 
осно ва сум ње да је од јану ра ове годи не 
до маја почи нио 29 кри вич них дела тешка 
кра ђа. 

Сум ња се да је Н.С. у викенд зона ма 
Крче дин, Слан ка ме нач ки Вино гра ди, 
Слан ка мен и Бешка про ва љи вао у викен
ди це и из њих крао раз не ала те, маши не, 
бакар, белу тех ни ку. 

Већи број укра де них пред ме та про на
ђен је у кући у којој осум њи че ни живи. 

Н.С. ће уз кри вич ну при ја ву бити при
ве ден Основ ном јав ном тужи ла штву у 
Ста рој Пазо ви. 

Дро га у ауто мо би лу
При пад ни ци Мини стар ства уну тра

шњих посло ва у Срем ској Митро ви ци, по 
нало гу над ле жног тужи ла штва, под не ли 
су кри вич ну при ја ву у редов ном поступ ку 
про тив два де сет ше то го ди шња ка због 
посто ја ња осно ва сум ње да је почи нио 
кри вич но дело нео вла шће на про из вод ња 
и ста вља ње у про мет опој них дро га. 

Поли ци ја је у ауто мо би лу осум њи че ног 
про на шла 40,83 гра ма мари ху а не, 24 
табле те екста зи ја, скри ве не у тор би ци за 
прву помоћ, као и диги тал ну ваги цу за 
пре ци зно мере ње. 

Оруж је без дозво ле
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Шиду су, при ли ком пре тре са 
пут нич ког ауто мо би ла мар ке фијат на 
под руч ју Шида про на шли и оду зе ли мало
ка ли бар ску пушку и шест мета ка, у неле
гал ном посе ду. 

Због посто ја ња осно ва сум ње да је 
извр шио кри вич но дело недо зво ље на 
про из вод ња,  држа ње, ноше ње и про мет 
оруж ја и екс пло зив них мате ри ја, про тив 
педе се то смо го ди шњег вла сни ка вози ла 
биће под не та кри вич на при ја ва, над ле
жном тужи ла штву.

Запа лио кућу
При пад ни ци Мини стар ства уну тра

шњих посло ва у Срем ској Митро ви ци 
ухап си ли су Д. М. (29), због посто ја ња 
осно ва сум ње да је извр шио кри вич но 
дело иза зи ва ње опште опа сно сти.

Сум ња се да је у при ват ној кући на 
под руч ју гра да пре тио и физич ки мал тре
ти рао вла сни цу и њену рођа ку а затим у 
кући под мет нуо пожар и побе гао са лица 
места. 

Пожар су уга си ли при пад ни ци Ватро га
сноспа си лач ке једи ни це у Срем ској 
Митро ви ци, док су  уви ђај извр ши ли при
пад ни ци Оде ље ња за ван ред не ситу а ци
је и Поли циј ске упра ве у Срем ској Митро
ви ци.

По нало гу над ле жног тужи о ца, осум
њи че ном је одре ђе но задр жа ва ње до 48 
часо ва, након чега ће, уз кри вич ну при ја
ву бити дове ден на саслу ша ње у Основ
но јав но тужи ла штво у Срем ској Митро
ви ци. 

СА ОП ШТЕ ЊА
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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СЛО ВА ЦИ У БИЈЕ ЉИ НИ

Са поно сом чува ју
тра ди ци ју у Сем бери ји

Ако се сасвим слу чај но или пак 
намер но нађе те на десној оба ли реке 
Саве у Сем бе ри ји или ти у Босни 
и Хер це го ви ни и пут вас нане се јужни
је пре ко ове пито ме Сем бер ске рав ни
це  и села нани за них као бисе ри уз 
савре мен асфалт ни пут до Бије љи не 
која данас поста је вели ки и зна ча јан 
град у Репу бли ци Срп ској, а којим слу
ча јем сте у град ушли са њего ве запад
не стра не путем од Тузле, про ла зи те 
поред јед ног малог уре ђе ног гро бља 
које ода је ути сак да се о њему неко 
све срд но бри не. На све га пар сто ти на 
аме та ра даље дола зи те до јед не мале 
ули чи це која данас носи име Косов ке 
Ђевој ке и ако ту скре не те лево наи ла
зи те на јед ну малу лепо уре ђе ну 
и нову цркву.  Све ово не би било инте
ре сант но да није реч о два објек та који 
већ веко ви ма негу ју и одр жа ва ју кул ту
ру и тра ди ци је јед ног малог наро да 
чији су се при пад ни ци у вре ме Аустро 
Угар ске вла да ви не, одмах по одла ску 
Тура ка овде насе ли ли тра же ћи бољи 
живот. Реч је о при пад ни ци ма сло вач
ког наро да који су се ту током послед
ње мигра ци је из вој во ђан ских места 
у који ма су живе ли Сло ва ци насе ли ли 
овде, прво у селу Љељен ча а потом 
и у Бије љи ни. Била је то мигра ци ја 
којом су се Сло ва ци обре ли нај ју жни је 
од сво је матич не земље током тих 
годи на дру ге поло ви не девет на е стог 
века. Данас при пад ни ци Сло вач ке 
наци о нал не мањи не живе у Бије љи ни 
инте гри са ни у савре ме не токо ве живо
та ове сре ди не, а има их око сто ти ну 
душа, љубо мор но и поно сно чува ју ћи 
кул ту ру и оби ча је и веру сво јих пре да
ка а за шта има ју пуно раз у ме ва ње 
и подр шку свог већин ског наро да са 
којим овде орга ни зу ју скла дан сужи
вот. 

А шта бисмо могли рећи о овим 
људи ма, о томе шта и када их је то 
наве ло да се досе ле у ове кра је ве? 
Како су орга ни зо ва ли свој живот 
и чиме су се бави ли? Шта је то било 
толи ко сна жно у њихо вом бићу да им 
да воље и сна ге да сво је оби ча је, веру, 
кул ту ру и свој језик очу ва ју до данас 
а и сада то тако љубо мор но чува ју? 
Одго во ре на ова и мно га дру га пита ња 
потра жи ће мо прво међу њима сами
ма, њихо вим сећа њи ма и поро дич ним 
леген да ма очу ва ним до дана шњих 
дана. Међу ста рим пожу те лим фото
гра фи ја ма које се са таквом пажњом 
и пошто ва њем чува ју у поро дич ним 
албу ми ма ожи вља ва ју ћи лепе али 
и оне дру га чи је успо ме не из про шло
сти, сва ки пут када се пре ли ства 
албум. О дола ску Сло ва ка у Сем бе ри

ју је мало исто риј ских пода та ка јер се 
овим пита њем у про шло сти нико није 
бавио зна чај ни је. Битан допри нос 
овом пита њу дали су у сво јој бро шу ри 
„Сло ва ци у Бије љи ни 2009“ Зоран 
Мила но вић и Мила Ста но је вић украт
ко при ка зу ју ћи позна те подат ке о Сло
вач ким поро ди ца ма у Љуљен чи 
и Бије љи ни. Пре ма њихо вим пода ци
ма прве сло вач ке поро ди це досе ли ле 
су у Бије љи ну осам де се тих годи на 
девет на е стог века или пре око 150 
годи на. Ста ни је ви ће ва и Мила но вић 
кажу да су у сво ме раду кори сти ли 
пода тке које су нашли нео бја вље не 
у писа ној фор ми код чла но ва поро ди
це Павла Шимо на и Хеле не Гашпар 
Мило ше вић а том пита њу посве ћен је 
и један чла нак у Сем бер ским нови на
ма којег је напи сао Муста фа Граб ча но
вић обја вље ном под насло вом „Досе
ља ва ње Мађа ра и Сло ва ка у Бије љи
ну“. Пре ма тим пода ци ма годи не 1885 
досе ље но је првих два на ест поро ди ца 
Сло ва ка у место Љељен чу из вој во
ђан ских места Пив ни це, Кова чи ца, 
Љуба, Бин гу ла и Бач ки Петро вац. 
Поро ди ца Јозе фа Бар то ша досе ли ла 
је 1888. Годи не из Кова чи це. Затим су 
ту при пад ни ци поро ди ца: Сљив ка, 
Лака тош, Тра бак, Јурик, Бар тош, Сено
храд ски, Ште фек, Шимон, Гашпар, 
Грња, Часар, Балаш, Кра лик. Лешћан 
и дру ги. 

Када гово ри мо о раз ло зи ма досе ља
ва ња Сло ва ка у Бије љи ну погре шно 
би било закљу чи ти да су први Сло ва
ци у Бије љи ну досе ли ли као пука 
сиро ти ња у потра зи за лак шим живо
том. Напро тив прве поро ди це које су 
се досе ли ле биле су за тада шње при
ли ке вео ма имућ не или боље рече но 
дола зи ле су са капи та лом којим су 
у Сем бе ри ји по одла ску Тура ка, могли 
да купе вели ке пов рши не обра ди ве 
земље. Један од таквих осо ба био је 
Ште фан Шимон који је 1895. годи не  
у Љељен чи купио  400 дулу ма (око 
100 хек та ра) обра ди ве земље а 1897. 
годи не је дигао кре дит од 26.000 кру на  
и купио још 350 дулу ма и тако постао 
један од нај ве ћих и нај у глед ни јих 
земљо по сед ни ка у Бије љи ни. Дру га 
поро ди ца која је при па да ла сло ју нај у
глед ни јих био је инду стри ја лац Јозеф 
Сено храд ски који је 1902. годи не купио 
земљи ште на лока ци ји Суљин Хан 
и ту поди гао цигла ну која је са успе хом 
ради ла све до 1945. годи не. Касни је су 
досе ља ва не и мање имућ не поро ди це 
које су или нашле посао код поро ди ца 
Шимон, која је има ла и сво ју уља ру 
и врша ли цу, као  и код поро ди це Сено
храд ски на њихо вој цигла ни,  или су 
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купо ва ли мања пољо при вред на има
ња. Мно ги Сло ва ци, који су досе ља ва
ли били су и врсни мај сто ри зана тли је 
и то кова чи, кола ри, сто ла ри, бра ва ри, 
кро ја чи и дру го. 

Зајед нич ки сужи вот на овим про сто
ри ма усло вио је да се и Сло вач ке 
поро ди це расло ја ва ју и у погле ду 
соци јал не кар те ута па ју се у све оп шту 
сли ку ста нов ни штва. Све више деце 
се шко лу је и поста ју инду стриј ски рад
ни ци или пак слу жбе ни ци у држав ним 
орга ни ма. 

С обзи ром да је већи на сло вач ког 
ста нов ни штва при па да ла Еван ге
листич кој веро и спо ве сти и махом су 
били наста ње ни у око ли ни Љуљен че 
у којој је посто ја ла еван ге листич ка 
црква којој су при па да ли и Нем ци који 
су ту живе ли па су зајед но са Нем ци ма 
и кори сти ли ову цркву за него ва ње 
сво је духов но сти. То је био и раз лог да 
су у почет ку и бра ко ви скла па ни са 
при пад ни ци ма Мађар ске и Немач ке 
наци о нал не зајед ни це а касни је се 
поја вљу ју меша ни брач ни паро ви са 
при пад ни ци ма Срп ског наро да. Данас 
тешко да се може наћи брач ни пар да 
оба брач на парт не ра при па да ју Сло
вач ком наро ду. Међу тим упра во духов
ност је тај фак тор који је одр жао ову 
наци о нал ну зајед ни цу на оку пу. Он је 
био једи но место где су се него ва ли 
језик, оби ча ји и клу ту ра Сло вач ког 
наро да током про де клих ско ро 150 
годи не а то је и данас место где се то 
чини. После дру гог свет ског рата Сло
ва ци се орга ни зу ју и у Бије љи ни 
и 1956. годи не осни ва ју сво ју Сло вач ку 
еван ге лич ку цркве ну зајед ни цу која се 
осни ва као фили ја ла Еван ге листич ке 

цркве не општи не у Шиду а тако ради 
и данас. Годи не 1966. поро ди ца 
Шином покла ња земљи ште у ули ци 
Косовв ке ђевој ке на којем је те годи не 
и изгра ђе на мала цркве на згра да која 
је кори шће на за одр жа ва ње Бого слу
же ња све до 2009. Годи не када је на 
том истом про сто ру уз помоћ Вла де 
Сло вач ке Репу бли ке и сред ста ва 
локал не само у пра ве у Бије љи ни 
изгра ђе на нова згра да цркве у којој се 
од тада одр жа ва ју и Бого слу же ња али 
у тим про сто ри ја ма је  данас актив но 
и ради ново о сно ва но Сло вач ко кул
тур но умет нич ко дру штво „Јурај Јано
шик“ које је носи лац чува ња и него ва
ња кул ту ре и оби ча ја Бије љин ских 
Сло ва ка. 

За сло вач ко гро бље у Бије љи ни 
веза на је дру га при ча. Наи ме и са про
сто ром, одно сно са пар це лом на којем 
је Сло вач ко гро бље је пове за на поро
ди ца Шимон. Наи ме почет ком два де
се тог века један члан поро ди це Шимон 
је при сту пио вер ској сек ти Наза ре на 
чије при пад ни ке нису хте ли да сахра
њу ју у неко од посто је ћих гро ба ља 
у Бије љи ни па је поро ди ца Шимон 
одлу чи ла да пар це лу на којој је гро
бље данас покло ни за потре бе сахра
њи ва ња прво наза ре на а касни је се 
овде сахра њу ју и при пад ни ци Еван ге
лич ке цркве и поста ло је Сло вач ко 
гро бље.

Ова два објек та у Бије љи ни сим бол 
су при сут но сти шачи це при пад ни ка 
јед ног наро да који је у потра зи за 
бољим живо том посе јао у ову плод ну 
и пито му сем бер ску земљу и чији 
потом ци и данас у миру и са поно сом 
овде живе. Ста ни слав Сту пав ски

С обзи ром да је 
већи на сло вач ког 

ста нов ни штва
при па да ла

Еван ге лич кој
веро и спо ве сти 

и махом су били 
наста ње ни у око ли ни 

Љуљен че у којој
је посто ја ла

еван ге листич ка 
црква којој су

при па да ли и Нем ци 
који су ту живе ли па 

су зајед но са
Нем ци ма икори сти ли 

ову цркву за
него ва ње сво је 

духов но сти

Сло вач ка црква у Бије љи ни

Вик то ри ја Сте фек



28 30. MAJ 2018.  M NOVINE ДРУШТВО

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?

Да 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 

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.

У 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

Драгана Петрас Љубомир Вујчић
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Дани ло дру ги у Срби ји
Митров ча нин Дани ло Митро

вић је уче ник осмог раз ре да ОШ 
„Јован Јова но вић Змај“. Про те
клог викен да, 20 маја осво јио је 
дру го место на репу блич ком 
так ми че њу из гео гра фи је. Зна
чај на подр шка и допри нос 
Дани ло вом успе ху била је њего
ва настав ни ца, Све тла на Мак
си мо вић, која га је при пре ма ла 
за так ми че ње. Тако ђе, у овој 
школ ској годи ни, Дани ло је 
осво јио је и прво место на окру
жним так ми че њи ма из гео гра
фи је и исто ри је. На општин ским 
так ми че њи ма Дани ло је био 
први на так ми че њи ма из исто
ри је и гео гра фи је, дру ги из 
мате ма ти ке. Да је Дани ло све
стран потвр ђу је и пода так да је 
на општин ским так ми че њи ма 
оства рио висок пла сман, тре ће 
место, из  немач ког јези ка, а на 
књи жев ној олим пи ја ди је тако ђе 
био тре ћи.

  М. М.

ИНЂИ ЈА

Књи жев ни 
фести вал
„Про поет“

Међу на род ни књи жев ни 
фести вал „Про поет Инђи ја 
2018” почи ње 1. и тра ја ће до 5. 
јуна. На дру гом по реду фести
ва лу наја вљен је дола зак вели
ког бро ја књи жев ни ка из наше 
земље и ино стран ства. Про
грам се реа ли зу је на неко ли ко 
раз ли чи тих лока ци ја у Инђи ји. 
На све ча ном отва ра њу при сут
ни ма ће се обра ти ти Мило ван 
Вите зо вић, добит ник награ де 
„Гран при Про поет“ за ову годи
ну. Током фести ва ла „Про поет“ 
пред ви ђе на су и дру же ња писа
ца са децом из инђиј ских основ
них шко ла, као и мно го број не 
књи жев не вече ри у Библи о те ци 
„Др Ђор ђе Нато ше вић“. Орга
ни за то ри Међу на род ног фести
ва ла „Про поет Инђи ја 2018” су 
Кул тур ни цен тар, Народ на 
библи о те ка „Др Ђор ђе Нато ше
вић“ и Удру же ње „Мој Срем”, 
под покро ви тељ ством општи не 
Инђи ја.   М. Ђ.

Данило са сребрном медаљом

ОЛИМ ПИ ЈА ДА ПРЕД ШКО ЛА ЦА У ПЕЋИНЦИМА

Осме си деце нај ве ћи поклон
У окви ру обе ле жа ва ња Дана 

општи не, на шета ли шту у 
Пећин ци ма одр жа на је тра ди

ци о нал на тре ћа по реду Олим пи ја да 
пред шко ла ца, у орга ни за ци ји Спорт
ског саве за „Раз вој спор то ва“ и Пред
школ ске уста но ве „Вла да Обра до
вић Каме ни“ а под покро ви тељ ством 
пећи нач ке локал не само у пра ве. Пре
ко 200 мали ша на из свих пет на ест 
насе ља општи не на поли го ну спрет
но сти пока за ли су вешти не у савла
да ва њу пре пре ка, так ми че ћи се са 
сво јим вршња ци ма али и дру же ћи се 
уз песму и игру.

Иако су деца пока за ла зави дан 

спорт ски дух, мани фе ста ци ја Деч ја 
олим пи ја да није так ми чар ског карак
те ра, те је орга ни за тор за све уче
сни ке при пре мио меда ље које су им 
уру чи ли Зоран Вој кић заме ник пред
сед ни ка Општи не Пећин ци, Дра га на 
Крстић начел ни ца Општин ске упра ве, 
Сне жа на Гагић начел ни ца Оде ље ња 
за дру штве не делат но сти, Сини ша 
Ђокић пред сед ник пећи нач ког Спорт
ског саве за и Мило рад Пан тић дирек
тор пред у зе ћа „Луки комерц“ које је 
дони ра ло осве же ња за мали ша не.

Како нам је рекао заме ник пред сед
ни ка Општи не Пећин ци Зоран Вој
кић, посеб но је задо вољ ство виде ти 

насме ја на лица деце.
– Нарав но, нај ве ћи поклон сва ко

ме од нас су њихо ви осме си и радост 
који ма су испу ни ли пећи нач ко шета
ли ште. Оно што је важно то је да сле
де ће школ ске годи не пола зе у први 
раз ред, када их оче ку ју сасвим друк
чи је оба ве зе, али на спорт не сме ју да 
забо ра ве. Зато смо ту ми, да их од нај
ра ни јих дана усме ри мо на спорт, али 
и да им омо гу ћи мо без бед но и боље 
шко ло ва ње. Тру ди ће мо се сва ка ко да 
побољ ша мо усло ве у шко ла ма у свим 
нашим насе љи ма, како би сва деца 
има ла под јед на ке усло ве за сти ца ње 
зна ња – рекао је Вој кић.



30 30. MAJ 2018.  M NOVINE ДРУШТВО

ПОЉО ПРИ ВРЕД НА ШКО ЛА РУМА

Шест уче ни ка доби ло
сред ства за свој први бизнис

Завр шна кон фе рен ци ја 
про јек та „Осна жи ва ње 
мла дих пред у зет ни ка у 

обла сти пољо при вре де“ одр
жа на је 21. маја у Пољо при
вред ној шко ли „Сте ван Петро
вић Бри ле“ у Руми. Реч је о 
подр шци мла дим пред у зет ни
ци ма којa се реа ли зу је у окви
ру про јек та Немач ке орга ни
за ци је за међу на род ну сарад
њу ГИЗ и Фон да ци је Ана и 
Вла до Дивац, а који се реа ли
зу је у сарад њи рум ске општи
не и Пољо при вред не шко ле.

Као резул тат овог про јек та 
14 уче ни ка рум ске Пољо при
вред не шко ле је, после еду ка
ци је, пре да ло ком плет не при
ја ве за сво је бизнис про јек те. 
Коми си ја је иза бра ла десет 
нај бо љих, а шест су доби ли 
опре му или сред ства за реа
ли за ци ју сво јих иде ја у вред
но сти од око 200.000 дина ра 
по сва ком про јек ту. Прво бит
но је било пред ви ђе но да 
пето ро нај бо љих из завр шних 
раз ре да доби ју сред ства, али 
се коми си ја опре де ли ла и за 
јед ног уче ни ка тре ћег раз ре
да.

Међу добит ни ци ма су Јован 
Кеске но вић који је сред ства 
добио за набав ку опре ме за 
узгој пра са ди, Ати ла Мадац ки 
за набав ку три теле та, Дејан 
Гру ји чић за набав ку сад ни ца 
јаго да, Павле Авра мо вић за 
пољо при вред ну меха ни за ци
ју, Ерик Пути ца, из тре ћег раз
ре да, за опре му за пче лар
ство, као и Милош Було вић за 
коке носи ље. Дакле, реч је о 
раз во ју поро дич не пољо при
вред не делат но сти.

Један од добит ни ка, Дејан 
Гру ји чић из Гра бо ва ца каже 
да је кон ку ри сао због роди те

ља који мисле да је боље да 
се бави пољо при вред ном 
про из вод њом којом се и они 
баве.

– Мој про је кат се одно си на 
набав ку сад ни ца јаго де које 
ћу заса ди ти на 57 ари. Моја 
поро ди ца се бави пољо при
вре дом и ја ћу то наста ви ти. 
Није било тешко напи са ти 
про је кат , пома га ла нам је у 
писа њу про фе сор ка Боја на 
Гра во ња. Чудан је био осе ћај 
када сам чуо да сам међу иза
бра ни ма, нисам мислио да ћу 
доби ти сред ства јер се доста 
нас јави ло. У јулу кре ћем да 
садим јаго де, а прве пло до ве 
оче ку јем у мају наред не годи
не – каже Дејан.

Боја на Гра во ња, про фе сор
ка и коор ди на тор ка про јек та 
под се ти ла је да је овај про је
кат запо чео у новем бру про
шле годи не. 

– Зна чај про јек та је у томе 
што се први пут дају бес по
врат на сред ства као подр шка 
мла дим људи ма, уче ни ци ма 
– иста кла је она.

Мир ја на Божић, дирек тор ка 
Пољо при вред не шко ле каже 
да је посеб но задо вољ на што 

је њихо ва шко ла јед на од све
га две шко ле у Срби ји које су 
укљу че не у овај про је кат чији 
је циљ да се заин те ре су ју 
мла ди да се укљу че у пољо
при вре ду. 

– Ту су били укљу че ни уче
ни ци завр шних раз ре да који 
по завр шет ку шко ле пла ни ра
ју да се вра те у сво је газдин
ство и да га сво јим радом 
даље уна пре ђу ју. Одр жа не су 
број не ради о ни це на који ма 
су уче ни ци сте кли важна зна
ња која ће им зна чи ти у 
даљем раду и надам се да ће 
вре ме ном поста ти мла ди 
успе шни пољо при вред ни 
пред у зет ни ци. Чести там сви
ма који су доби ли сред ства, а 
циљ про јек та је био да се 
обез бе де еду ка ци је уче ни ци
ма сред њих пољо при вред них 
шко ла за писа ње бизнис пла
но ва као и да се подр жи пред
у зет нич ки дух код мла дих у 
обла сти пољо при вре де – 
рекла је дирек тор ка Мир ја на 
Божић.

Урош Делић, еко ном ски 
савет ник у Фон да ци ји Ана и 
Вла де Дивац је под се тио да 
су, после три и по месе ца 

поно во у рум ској шко ли.
– Орга ни зо ва ли смо им 

ради о ни це где су има ли при
ли ку да нау че како се пише 
бизнис план, важно је да стек
ну те вешти не како би могли 
да се касни је јавља ју на број
не кон кур се који посто је. 
Данас смо овде да про мо ви
ше мо резул та те кон кур са и 
мла де људе који су доби ли 
сред ства а то је шест уче ни ка 
од којих је сва ко добио око 
200.000 дина ра, одно сно 
доби ће у тој вред но сти сад ни
це, дома ће живо ти ње, опре му 
за пче лар ство, коке носи ље. 
Све су то добре иде је, а и они 
ће сво јим дру га ри ма испри ча
ти о кон кур си ма, и тако моти
ви са ти и дру ге да се јаве на 
њих – рекао је Урош Делић.

Пред вели ким бро јем сво јих 
дру га ра и вршња ка шест мла
дих људи који су ура ди ли нај
бо ље бизнис пла но ве и про
јек те су украт ко обра зло жи ли 
сво је иде је, иста кав ши сви да 
им је опре де ље ње да се 
после завр ше не шко ле баве 
пољо при вре дом, али на 
савре мен начин.

С. Џ.

Дејан Гру ји чић Јован Кеске но вић Мир ја на Божић
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ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Награ да у кате го ри ји музеј ских 
уста но ва
Зави чај ни музеј Рума добит ник је 

награ де „Миха и ло Вал тро вић“ за 
про те клу годи ну која је уру че на 

на све ча ној скуп шти ни Музеј ског дру
штва Срби је одр жа ној 18. маја у Ваље
ву. 

Ова пре сти жна награ да је назва на 
по вели ка ну срп ске нау ке и кул ту ре и 
доде љу је се у три кате го ри је  музеј
ским рад ни ци ма, уста но ва ма за посе
бан допри нос уна пре ђи ва њу и раз ви
ја њу музеј ске делат но сти и за изу зет не 
резул та те у струч ном раду постиг ну те 
током кален дар ске годи не.

Награ да „Миха и ло Вал тро вић“ за 
изу зет не резул та те у струч ном раду за 
про те клу годи ну у кате го ри ји музеј ских 
уста но ва је том при ли ком доде ље на 
Зави чај ном музе ју Рума.

Све ча но сти су при су ство ва ли струч
ни рад ни ци рум ског Музе ја, а награ ду 
је, у име колек ти ва, при ми ла дирек тор
ка Сне жа на Јан ко вић. 

У кате го ри ји истак ну ти поје ди нац ова 
награ да је за уку пан допри нос, живот

но дело, доде ље на др Јасни Јова нов, 
дуго го ди шњој управ ни ци Спо мен збир
ке Павле Бељан ски из Новог Сада, а 
у кате го ри ји поје ди нац или аутор ски 

тим за про је кат годи не награ ђен је 
четво ро чла ни аутор ски тим из Народ
ног музе ја Леско вац за изло жбу „Тај на 
архе о ло шких депоа“. С. Џ.

Пред став ни ци Зави чај ног музе ја Рума

ШИД СКЕ УСПО МЕ НЕ: ВАША РИ ШТЕ

Шид ски вашар
Мари ја Тере зи ја је 

1. сеп тем бра 1768. 
годи не изда ла Наред

бу у којој је било пред ви ђе но 
регу ли са ње одно са изме ђу 
зана тли ја и цехов ских зана
тли ја (ста ле шка орга ни за
ци ја у то вре ме). Већ 1773. 
годи не она доно си и Пра
ви ло којим потвр ђу је зах тев 
Шиђа на да се Шид зајед
но са око ли ном ста ви под 
комор ску упра ву и да као 
комор ски град ужи ва све 
при ви ле ги је. Ту се изме ђу 
оста лог гово ри да се могу 
одр жа ва ти годи шњи ваша ри 
и то на Јоси по во (19. мар та), 
Све тог Ловру (10. авгу ста) и 
на Сви све те (1. новем бра). 
Дакле, ваша ри су се могли 
одр жа ва ти на вер ске пра зни
ке. Пре ма тада шњим про пи
си ма ваша ри се нису могли 
одр жа ва ти неде љом јер се 
томе про ти ви ла Црква која 
је има ла изу зе тан ути цај на 
дру штве ни живот. Добив ши 
ову при ви ле ги ју Шид поста је 
при влач но место за зана тли
је и тргов це. Ваша ри су се у 
то вре ме одр жа ва ли у доли
ни пото ка Шиди на. Тај крај је 

познат под име ном Бељ ња
ча, где се у непо сред ној бли
зи ни нала зио пут за Илок. 
Пре ма пода ци ма при хо ди од 
ваша ра кра јем осам на е стог 
века изно си ли су 70 до 80 
форин ти што је у то вре ме 
била вели ка сума. При хо ди 
се из годи не у годи ну пове
ћа ва ју, па тако поло ви ном 
девет на е стог века изно си 
250 до 300 форин ти. Инте
ре со ва ње за вашар је било 
вели ко. На интер вен ци ју 
поро ди ца зана тли ја, трго ва
ца и гости о ни ча ра Бла го је
ви ћа, Мау ко ви ћа, Недељ ко
ви ћа, Шало ша, Шума но ви ћа 
и дру гих 1860. годи не општи
на Шид доно си одлу ку да 
се ваша ри ште са Бељ ња че 
пре ме сти на место где се и 
данас нала зи. Један од раз
ло га за ова кву одлу ку је и 
бли зи на пута који је пове зи
вао исток и запад. Ваша ри 
су тра ја ли три дана. На први 
дан се углав ном про да ва ла 
и купо ва ла сто ка, дру ги дан 
врши ле су се оста ле при
пре ме, наме шта ле шатре за 
тре ћи дан када се про да ва ла 
роба зана тли ја и трго ва ца. 

Тре ћи дан ваша ра познат је 
под име ном сабат. Сва три 
дана уго сти те љи су има ли 
сво је шатре где су нуди ли 
спе ци ја ли те те и музи ку до 
зоре. Мом ци су обич но купо
ва ли девој ка ма меде на срца 
раз ли чи то укра ше на као и 
оста ле про из во де од мај сто
ра лици де ра. Ваша ри више 
не тра ју три дана већ се одр

жа ва ју сва ког 15. у месе цу. И 
даље су изу зет но посе ће ни и 
као нека да све га на ваша ру. 
Неки оби ча ји нису вре ме ном 
неста ли као што су шатре са 
пону дом пра се ћег и јаг ње ћег 
меса, а и мај сто ри лици де ри 
нису устук ну ли пред кон ди
тор ском инду стри јом. Све га 
има. Ко на ваша ру!

Д. Попов

Детаљ са ваша ра
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Кућа са пла ве лини је Пише:
Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

На тра си пла ве лини је број 55. у 
ули ци Кра ља Петра Првог нала
зи се кућа из два де се тих годи на 

про шлог века, која пле ни јед но став но
шћу и одме ре но шћу сво јих обли ка. 
Уста но вље на 2001.годи не пла ва лини
ја се про те за ла кроз град ско језгро и 
пове зи ва ла све зна чај ни је кул тур не 
уста но ве и дести на ци је у гра ду. Реа ли
зо ва на у сарад њи са фран цу ским гра
дом Невер зами шље на је као допу на 
тури стич кој пону ди гра да. Нажа лост 
ова тра са одав но је избле де ла и неста
ла без тра га са град ских тро то а ра, 
избри са ле су је вре мен ске при ли ке и 
непри ли ке и без број људ ских кора ка, 
који су пре ко ње пре шли, али су оста ле 
табле на гра ђе ви на ма и кућа ма са нат
пи си ма, зна ме ни то сти које су обе ле жа
ва ле. Јед на таква табла сто ји на кући 
поро ди це Мило ван чев, која спа да у 
јед ну од леп ших грaђанских кућа у  
митро вач кој архи тек ту ри сво га вре ме
на.

При ли ком поде ле имо ви не у поро ди
ци почет ком 20. века Јован Мило ван

чев одлу чу је да про да свој део и да се 
из род ног Врба са досе ли у Митро ви цу. 
У гра ду на оба ли Саве купио је вели ки 
плац у глав ној ули ци, тада Желе знич
кој и три века ста ри салаш са земљом 
на ман ђе ло шком путу. Мило ван че ви су 
воле ли земљу, при па да ли су сло ју 
боље сто је ћих земљо по сед ни ка, који 
су у гра ду има ли куће, а има ња изван 
гра да, где су радом сво јих чла но ва 
поро ди це, а било их је мно го, сти ца ли 
и уве ћа ва ли капи тал. 

Не деша ва се често, а пажње је вре
дан пода так, да су се три рође не 
сестре Којић, ћер ке углед ног тргов ца 
Мила на Који ћа, вла сни ка коло ни јал не  
рад ње у Нада љу уда ле за митро вач ке 
дома ћи не, који су живе ли у истој ули
ци.  Нај ста ри ја Пела ги ја уда ла се за 
Сисо је вић Сте ва на, Мари ја за Мило
ван чев Јова на, а нај мла ђа Дани ца за 
Радо ва нов Сте ва на. Коло ни јал не рад
ње су биле трго ви не робом за широ ку 
потро шњу, непре ра ђе ном робом, наро
чи то из коло ни ја европ ских зема ља, 
оту да и назив за ову робу, као што су 

кафа, шећер, какао, зачи ни, чаје ви и 
слич но. Пре рата, све рад ње су биле 
при ват не, сва ки трго вац се борио са  
кон ку рен ци јом, а нај ви ше ква ли те том 
услу ге и уме ћем услу жи ва ња. Вешти на 
про да је била је на висо кој цени, пра ва 
нау ка, која се годи на ма уса вр ша ва ла. 
Важно је било да купац оде задо во
љан, а не само коли ко се робе про да
ло. Лепи мани ри су посеб но него ва ни и 
ћер ке углед ног тргов ца Који ћа из Нада
ља, код Србо бра на, у јужно бач ком 
окру гу су их поне ле са собом као свој 
нај вред ни ји мираз. 

Јова но ви нај ста ри ји сино ви Милан и 
Сте ван су око 1920. сагра ди ли рас ко
шну гра ђан ску кућу целом дужи ном 
пла ца пре ма ули ци са  сре ди шњим 
ајнфор том који је кућу делио на два 
симе трич на дела. Гра ђе на је по типу 
паор ских кућа, које су се могле виде ти 
сву да по Вој во ди ни, са еле мен ти ма 
аустро у гар ске архи тек ту ре, вели ким 
ајнфор том и бога то укра ше ном фаса
дом у сти лу сеце си је. Фаса да је деко
ра тив ним лезе на ма, које ими ти ра ју 

Кућа поро ди це Мило ван чев
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сту бо ве поде ље на на више поља у 
хори зон тал ној и вер ти кал ној поде ли.  
Уну тар поља нала зе се чети ри пара 
про зо ра, по два  пара са сва ке стра не 
од ула за, који кра си капи ја са еле мен
ти ма кова ног гво жђа. Укра си су типич
ни за два де се те годи не про шлог века 
са сти ли зо ва ним обли ци ма, све де ним 
на гео ме триј ске фор ме. Погле ду се 
наме ћу број не ком би на ци је тро у га о
них, ква драт них и кру жних обли ка и 
лини је,  ути сну те у фаса ду или у испу
сту наја вљу ју ћи дола зак модер ног 
доба.   Ко је био глав ни про јек тант 
куће није позна то, али се зна да је у 
изво ђе њу радо ва и укра ша ва њу објек
та уче ство вао Мари јин сестрић Паја 
Сисо је вић, коме је гра ђе ви нар ство 
поста ло живот но зани ма ње и који је 
нешто касни је про јек то вао две поро
дич не куће у истој ули ци. А кућа је 
гра ђе на врло ква ли тет но, са упо тре
бом, за оно вре ме нај бо љих мате ри ја
ла. 

Јован и Мари ја су има ли десе то ро 
деце, али вре ме је учи ни ло сво је, као и 
код дру гих број них поро ди ца мно ги су 
напу сти ли зави чај и у потра зи за 
бољим живо том насе ли ли Нови Сад, 
Земун, Сом бор, Сло ве ни ју. Ста ри ји 
син Милан оже нио је Мари ју Чон кић, 
која је доче ка ла дубо ку ста рост. Умр ла 
је у 103. годи ни у Сан Дије гу, где је 
живе ла код сино ва. Стри на Мари ја је 
више пута дола зи ла из Аме ри ке и у 
сво јим позним годи на ма. У сво је вре ме 
важи ла је за пра ву даму, увек доте ра на 

и феш, како се тада гово ри ло за вео ма 
вит ку лини ју. Зани мљив је један од 
њених реце па та за вит кост,  који се 
пре при ча ва у фами ли ји, као анег до та. 
Како је гово ри ла, ника да се не тре ба 
пре је да ти за сто лом, већ пра ви ти мале 
пија це, које се једу, у ходу, док радиш. 
Можда је ова нави ка ути ца ла на њену 
витал ност и дуго веч ност.

Мла ђи син Сте ван, који је остао у 
кући имао је два на е сто ро деце са Сми
љом Мила ди нов, али како је она умр ла 
у сво јој 44 годи ни, он се поно во оже нио 
са Мари јом Крче ди нац, са којом није 
имао деце. А Маца, како су је зва ли 
уда ла се нај ви ше због Радо ва на, који 
је имао само чети ри годи не кад му је 
она заме ни ла мај ку. Сте ван је волео 
коње, а имао је и расних. Из сећа ња 
нису ишчи ле ла њихо ва име на, иако су 
били деца сећа ју се да су у фија кер 
паре ни Сокол и Дрин ка, липи цан ске 
расе, а у чезе упре зан коњ Дахо ман, 
расе нони јус, уве зен из Сло вач ке за 
при плод. Мило ван че ви су живе ли и 
паор ски и град ски, како кад, рав на ло 
се пре ма земљи од које се живе ло. А 
живе ло се дома ћин ски, није се раз ба
ци ва ло, све је мора ло да има сво ју 
свр ху, ништа се није купо ва ло само 
ради моде, а тре ба ло је и отхра ни ти и 
изве сти на пут толи ку децу. На сала шу 
су поред сељач ких посло ва, почет ком 
три де се тих сеља ци ма из окол них села 
мле ли жито мли ном на стру ју из агре
га та. Лети су се сели ли на салаш, где 
се живе ло пра вим паор ским живо том, у 

зно ју и пра ши ни, по жези и са жуље ви
ма, а зими се ужи ва ло у гра ду од пло
до ва сво га рада.

Али тога више нема, сала ши се про
да ју, нема више ко да ради, ста ри не 
могу, а мла ди не уме ју. Вели ке поро ди
це се расу ле по све ту, ста ри ји поу ми
ра ли, имо ви на се поче ла дели ти на 
мно го дело ва, про да ва ти. Неста ле су 
број не поро ди це, начин живо та се про
ме нио, изу мро је читав један свет забе
ле жен, још само на рет ким фото гра фи
ја ма, ура мље ним и чува ним на зиду, са 
нај ве ћом пажњом, као какве рели кви је 
и у при ча ма оних који су оста ли. Радо
ван, нај мла ђи Сте ва нов син остао је да 
живи у роди тељ ској кући. Од оца је 
насле дио љубав пре ма живо ти ња ма, 
бавио се голу бар ством, а напи сао је и 
чети ри књи ге о мал те шком голу бу. Овај 
бив ши  књи го во ђа и бла гај ник Митро
сре ма, био је у сво је вре ме пред сед ник 
клу ба одга ји ва ча мал те шког голу ба 
Репу бли ке Срби је. 

Сестра Мили ца често дола зи из 
Аустра ли је, где је оти шла дав не 1962. 
годи не. Бави ла се обра дом полу дра гог 
каме на опа ла, кога ваде из пустињ ских 
пре де ла, око хиља ду кило ме та ра уда
ље них од Аде ла и де, где живи. У дво
ри шној кући, од пото ма ка живи пра у ну
ка Сне жа на, ћер ка њихо ве сестре 
Љубин ке. Вул ка ни зер ска рад ња Црве
на зве зда у дво ри шту, која при па да 
Сањи, ћер ци бра та Јова на Бате и мај
стор Зоран у њој пре жи ве ла је све про
ме не и сва ка ко, поста ла јед на од 
њених нај пре по зна тљи ви јих зна ко ва. 
Оста ли су расу ти по све ту у Аме ри ци, 
Кана ди, Аустра ли ји. Данас је кућа 
дели мич но про ме ни ла наме ну, део 
објек та је пре тво рен у послов ни про
стор, али ова про ме на није ути ца ла на 
про ме ну спо ља шње струк ту ре објек та. 
Током 2006.годи не Вера Латас, рође на 
Пери шић је од наслед ни ка купи ла 
Мила нов део куће и пре тво ри ла га од 
стам бе не у послов ну једи ни цу отва ра
њем шко ле стра них јези ка. 

Живот тече даље. Док се сво је вре
ме но скла па ла при ча о поро ди ци, код 
Радо ва на је дошао Пела ги јин унук, 
Здрав ко Сисо је вић. Тих дана сла вио је 
злат ну свад бу, педе сет годи на бра ка, а 
дога ђај је обе ле жен и цркве ним вен ча
њем у мана сти ру Пет ко ви ца. У ана ли
ма овог фру шко гор ског мана сти ра 
оста ће забе ле жен сре до веч ни пар као 
нај ста ри ји вен ча ни пар под сво до ви ма 
цркве Све те Пет ке. Радо ван је пома ло 
писао, знао је да каже да оно што се не 
запи ше, забо ра ви се. 

А кућа, са антич ким спо ме ни ком из 
III века н.е. про на ђе ног при ли ком радо
ва у дво ри шту са искле са ним нат пи
сом из кога сазна је мо да је жртве ник 
посве ћен рет ком божан ству  Бону су 
Евен ту су (заду жен за добру жетву и 
сре ћан исход), про ме нив ши вре ме ном 
садр жа је живи један нови живот, још 
увек зра че ћи пуним сја јем сво јих  
модер них обли ка.

У сле де ћем бро ју:
Кућа поро ди це Анђе лић

Уста но вље на 2001.
годи не плавалинија 
се про те за ла кроз 
град ско језгро и
пове зи ва ла све
зна чај ни је кул тур не 
уста но ве и
дести на ци је у гра ду. 
Реа ли зо ва на у
сарад њи са
фран цу ским гра дом 
Невер зами шље на
је као допу на
тури стич кој пону ди 
гра да. Нажа лост
ова тра са одав но
је избле де ла и
неста ла без тра га
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ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Срби ја и
рија ли ти Пише:

Дра га на Попов

Послед њих пет на ест годи на, 
а можда и коју годи ну више и 
ми смо део све та. Како су нам 
у куће, викен ди це, хоте ле и дру
га места уше та ли тзв. рија ли ти 
про гра ми, може мо и да одах не
мо. Па, не мора мо у Европ ску 
зајед ни цу, већ смо ту, бар гео
граф ски. довољ ни су нам про
гра ми чији садр жај је упи тан. 
Гле да те рија ли ти? Ма, не откуд! 
То? Већи на ће тако одго во ри
ти. Ајд`, раз у мем кад су поче ли 
да еми ту ју прве фор ма те, па из 
радо зна ло сти погле даш и схва
тиш да то баш и није нешто. 
На теби је избор шта ћеш да 
гле даш. Толи ку залу ђе ност не 
могу да оправ дам. Шта је то што 
људе при вла чи да гле да ју гоми
лу људи у углав ном затво
ре ном про сто ру који од 
доса де сплет ка ре, мудру
ју и пра ве од себе бла го 
рече но глу пе Авгу сте? Не 
гле дам, али ми новин ски 
сај то ви сва ки дан сер ви ра
ју неве ро ват не обр те у тим 
важним про гра ми ма који 
гле чуда тра ју до бес ко нач
но сти. Има ли неког у тим 
ТВ кућа ма са наци о нал ним 
фре квен ци ја ма са  иде ја ма  
које би опле ме ни ле про
грам? Све је новац. А тек 
лико ви који шаљу пору ке? 
У ком све ту они живе? Али, 
изгле да да ови про гра ми 
има ју арми је гле да ла ца, па 
онда пита ње где се деде 
обра зов ни про грам? Не 
тако дав но дана шњи РТС, 
а онда само теле ви зи ја 
Бео град, била је оли че ње 
ква ли тет ног обра зов ног про гра
ма. Неке од тих еми си ја и данас 
могу да погле да ју срећ ни ци 
који на каблов ској има ју канал 
Тре зор. Насу прот боток си ра
ним, раш чу па ним лепо ти ца ма 
и набил до ва ним и уми шље ним 
типо ви ма чвр сто сто је еми си је у 
који ма може те мно го да сазна те 
и нау чи те. Сад се пита те где? 
Е, о томе мало касни је. Про сто 
не могу да се оду прем жељи да 
не напи шем још коју реч о рија
ли ти људи ма. Сви су навод но 
ушли у рија ли ти да би пока за ли 
пра во лице. Ма, кога то у Срби
ји инте ре су је? Сво је пра во лице 
пока жи у свом при род ном окру
же њу, роди те љи ма, при ја те љи
ма. Један од циље ва уче сни ка 

је да буду што интри гант ни ји са 
неким као тај на ма. Откри ћу ја о 
теби све – чуве на је рече ни ца. 
Кога бри га? Шта ти радиш кад 
пола годи не можеш да одво јиш 
за уче шће у рија ли ти про гра му?  
Пишеш науч ни рад са темом 
Како сам побе дио у нај бо љем 
рија ли ти ју и остао свој? Нико 
ништа не ради, живе од рија ли
ти сезо не, а онда све испо чет
ка. Желе ћи да сазнам шта то 
при вла чи људе да гле да ју ова
кве про гра ме пита ла сам ста
ри ју позна ни цу шта она у томе 
види? Она гле да само Паро ве и 
то само кад се сва ђа ју. То јој је 
јако зани мљи во. Нити зна што 
се сва ђа ју, али тако гле да. Пин
ко ва Задру га је баш и не инте

ре су је и нека ко се погу би у свим 
тим лико ви ма. Уко ли ко спа да те 
у оне дру ге који пре зи ру ова кве 
про гра ме и зато има реше ња. 
Бар два. Први је да пет ком од 
20 часо ва на дру гом про гра му 
РТСа  гле да те еми си ју Сту
дио зна ња и да ужи ва те. Није 
још увек све изгу бље но. Еми
си ја је фан та стич на. У мани ру 
нај бо љих обра зов них еми си ја 
злат ног доба срп ске теле ви зи
је. Еми си ја при па да обра зов
нонауч ном про гра му и бави се 
зани мљи вим тема ма. Често јој 
тер мин буде мало поме рен због 
неких акту ел них дога ђа, али 
вре ди је чека ти. Дру го реше ње 
је изми шље но још 1955. годи не 
и зове се даљин ски упра вљач.

Она гле да само 
Паро ве и то само 

кад се сва ђа ју. То јој 
је јако зани мљи во. 

Нити зна што се
сва ђа ју, али тако 

гле да. Пин ко ва 
Задру га је баш и не 

инте ре су је и
нека ко се погу би у 

свим тим лико ви ма

ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“

Ради о ни ца за децу

Про шле сре де 23. маја у гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ 
у Срем ској Митро ви ци одр жа на је кре а тив на ради о ни
ца скла па ња Лего коц ки ца за децу. Ова ради о ни ца је 
реа ли зо ва на у окви ру изло жбе „Скоц ка ни“. Пред сед
ни ца лего клу ба „Скоц ка ни“  Патри ци ја Лехоц ки Ристић  
је рекла  нешто више о овој  кре а тив ној ради о ни ци.

– Данас одр жа ва мо ради о ни цу са децом и има мо 
њих десе так који су се поја ви ли и изра зи ли жељу да 
уче ству ју у скла па њу Лего коц ки ца. Пра ви ће мо брдо 
од основ них коц ки ца. Мислим да деци ова кве актив но
сти пуно зна че јер она нема ју ово ли ко коц ки ца код 
куће. Лего коц ки це су погод не за раз ви ја ње мото ри ке 
и маште, а то је оно што је деци у том узра сту потреб
но – каже Патри ци ја Лехоц ки Ристић 

А коли ко је ова ради о ни ца пози тив но ути ца ла на 
мали ша не нај бо ље пока зу је то да су деца на помен 
пола ска кући скла па ла тужне фаце и инси сти ра ла да 
оста ну још који минут дуже у Гале ри ји. А. Д.

ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Про мо ци ја сме ра
моде лар оде ће

ССШ „Бран ко Ради че вић“ је током маја орга ни зо ва
ла ликов ни кон курс за ста ри је и мла ђе уче ни ке основ
них шко ла на теме Мод на оде ћа будућ но сти и Мод на 
оде ћа про шлих епо ха у савре ме ном виђе њу, а све у 
циљу про мо ци је сме ра моде лар оде ће.

У сарад њи са настав ни ци ма ликов не кул ту ре основ
них шко ла иза бра на су тален то ва на деца која су заин
те ре со ва на за црта ње и сли ка ње. Кон курс је био отво
рен до 22. маја а при сти гло је пре ко сто ти ну радо ва. 
Деца чији су радо ви иза бра ни као нај бо љи позва на су 
да буду гости шко ле. То су награ ђе ни уче ни ци ОШ 
„Змај Јова Јова но вић“, ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“, ири
шке шко ле „Доси теј Обра до вић, исто и ме не шко ле из 
Пути на ца и шко ле „Небој ша Јер ко вић“ из Буђа но ва ца.

Награ ђе ни уче ни ци су оби шли шко лу, дру жи ли се са 
ста ри јим уче ни ци ма, а потом су има ли кре а тив ну 
ради о ни цу Мод ни цртеж где су још јед ном пока за ли 
коли ко су тален то ва ни. Нај бо љи су доби ли и при год не 
покло не  који су изра ђе ни у тек стил ној ради о ни ци 
ССШ „Бран ко Ради че вић“.
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ОВАН: Делу је те сна
ла жљи во и уме те да 
при до би је те нечи је 
пове ре ње. Тим ски рад 

пред ста вља сјај ну при ли ку да про
ши ри те сво је сазна ње из одре ђе
них обла сти и да напре ду је те на 
раз ли чи тим стра на ма. У љубав
ном живо ту има те осе ћај да 
непра вед но трпи те због нечи јег 
нерас по ло же ња или нера зу ме ва
ња. Ваш однос са воље ном осо
бом све више под се ћа на зајед
нич ку игру над му дри ва ња. 

БИК: Делу је те актив но 
и уме те да упо тре би те 
успе шну фор му лу у 
посло ва њу, без обзи ра 

на ситу а ци ју у којој се нала зи те. 
Ако успо ста ви те пра вил ну меру 
вред но сти изме ђу сво јих прак тич
них циље ва емо тив ног задо вољ
ства оче ку је вас добит на ком би на
ци ја успе ха, љуба ви и сре ће. 
Потру ди те се да делу је те довољ
но под сти цај но на свог парт не ра. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Посто је 
раз ли чи та гле ди шта 
међу сарад ни ци ма у 
реша ва њу неких 

послов них инте ре са, нови неспо
ра зу ми ства ра ју напе ту атмос фе
ру у вашем окру же њу. Избе га вај те 
јав не рас пра ве, послов на над му
дри ва ња или дока зи ва ње исти не 
пред сарад ни ци ма који рас по ла жу 
са већим ауто ри те том. Буди те 
мудри, нема потре бе да отво ре но 
при ча те о сво јим интим ним пла но
ви ма. 

РАК: Има те ути сак да 
се при ли ке на послов
ној сце ни мења ју у 
пози тив ном прав цу и у 

скла ду са вашим инте ре си ма. 
Због суко ба раз ли чи тих инте ре са , 
често наи ла зи те на изне над не 
про бле ме у сусре ту са сарад ни ци
ма. Воље на осо ба неће дозво ли ти 
да поро ди ца трпи због ваше кари
је ре или вели ких амби ци ја које вас 
међу соб но уда ља ва ју. Усме ри те 
сво је стра сти и емо ци је у прав цу 
зајед нич ке визи је. 

ЛАВ: Потреб но је да 
пре ци зни је раз гра ни
чи те сво је послов не 
оба ве зе. Пре те ра на 

анга жо ва ност на раз ли чи тим стра
на ма може да про у зро ку је низ неу
год них ситу а ци ја. Немој те дозво
ли ти да вам неко наме ће напор не 
оба ве зе за које нема те довољ но 
инте ре со ва ња. Има те осе ћај да 
вам недо ста је нечи је при су ство и 
емо тив на пажња. На сре ћу, 
љубав на кри за се уско ро реша ва 
на ваше задо вољ ство. 

ДЕВИ ЦА: Успех који 
сте оства ри ли даје 
вам за пра во да при
ме ти те нове кри те ри

ју ме или усло ве у послов но –
фи нан сиј ској сарад њи. Делу је те 
нескром но и уме те да пре те ру је те 
у сво јим зах те ви ма. У љубав ном 
живо ту оче ку ју вас неки нови али и 
интри гант ни дога ђа ји. Ако сте сло
бод ни пра те вас инте ре сант ни 
сусре ти. Инспи ри са ни сте за нову 
љубав ну везу. 

ВАГА: Неке ста ре везе 
и при ја тељ ства, могла 
би се испо ста ви ти 
важна кроз реша ва ње 

бит них послов них циље ва. Ако 
вам је већ потреб на сагла сност 
шефа, не би било мудро да га пре
ско чи те. Не при хва та те туђе 
комен та ре здра во за гото во. 
Финан сиј ска ситу а ци ја је добра. 
Познан ство до кога дође, током 
ове неде ље, пре ко при ја те ља или 
рођа ка, могло би вас убр за но 
води ти у зајед нич ки живот. 

ШКОР ПИ ЈА:  Ове 
неде ље ћете бити рас
по ло же ни роман тич но. 
Ако тра жи те љубав, 

окре ни те се дру же њи ма с људи ма 
на неким кре а тив ним ради о ни ца
ма или рас пра ва ма, тамо ћете 
нај ве ро ват ни је оно што вам тре ба. 
Накло ње но вам је дру же ње, а 
можда и сим па ти је с осо бом стра
ног поре кла. Тако ђе бисте могли 
оти ћи на мање путо ва ње у којем 
ћете ужи ва ти. 

СТРЕ ЛАЦ: Ако пада те 
с ногу, ове неде ље ће 
вам и пла не те бити 
накло ње не за одмор и 

опу шта ње уз дру штво и воље ну 
осо бу. Посве ти те се себи и сво јим 
потре ба ма, а оста ле пусти те мало 
по стра ни. Тре нут но вам је то нај
ва жни је. Пра ва осо ба ће раз у ме ти 
да је ово само при вре ме но. 
Финан сиј ски ова неде ља није иде
ал на па ћете мора ти више пажње 
посве ти ти тро ше њу нов ца. 

ЈАРАЦ: Ста ло вам је 
да оства ри те висо ко
про фе си о нал не стан
дар де, али ваши 

сарад ни ци има ју дру га чи ја мери ла 
вред но сти и често мења ју сво ју 
стра те ги ју дело ва ња. У љубав ном 
одно су сачу вај те тре зве ност духа 
и мудро сти , парт нер може да вас 
изне на ди на неу го дан начин сво
јим пона ша њем или новом одлу
ком. Не жели те да при хва ти те спо
ред ну емо тив ну уло гу коју вам 
неко наме њу је. 

ВОДО ЛИ ЈА: Јасно 
вам је да пре те ра но 
екс по ни ра ње или 
додат ни ризик у 

послов ним сусре ти ма пред ста
вља ју лош избор, боље је да сле
ди те зацр та на пра ви ла и утвр ђе не 
кри те ри ју ме. Поне кад је тешко 
пред ви де ти ток дога ђа ја у ситу а
ци ја ма када се суко бља ва ју раз
ли чи ти послов ни инте ре си. Не 
може те да оста не те рав но ду шни , 
пред осо бом која вас про во ци ра 
на бур ну емо тив ну реак ци ју. 

РИБЕ: Нала зи те се у 
доброј фор ми у пози
тив ном окру же њу. 
Добра послов на про

це на пред ста вља основ ни услов за 
успе шну сарад њу. При ја ло би вм 
неко кра ће путо ва ње, про ме на или 
излет у при јат ном дру штву. Осе ћа
те уну тра шњи немир и потре бу да 
са емо тив не дис тан це ана ли зи ра те 
нечи је пона ша ње. Буди те мир ни, 
након љубав ног затиш ја оче ку је 
вас изне над на сре ћа. 

VREMEPLOV
30. мај

1431. У Ру а ну спа ље на на 
ло ма чи фран цу ска на ци о нал
на хе ро и на Јо ван ка Ор ле ан ка, 
на кон што је по на ло гу Ен гле
за пред цр кве ним су дом оп ту
же на да је је ре тик и ве шти ца. 
Ре ха би ли то ва на је на ре ви зи
ји про це са 1456., а од лу ком 
па пе Бе не дик та XV 1920. про
гла ше на је за све ти цу. 

31. мај
1859. По чео је да ра ди ве ли ки 
сат Биг Бен на ку ли бри тан
ског пар ла мен та у Лон до ну. 
1970. У зе мљо тре су ја чи не 7,9 
Рих те ро ве ска ле у Пе руу по ги
ну ло је ви ше од 70.000, а 
600.000 љу ди оста ло је без 
до мо ва. 

1. јун
1198. Ви зан тиј ски цар Алек си
је III Ан ђео одо брио срп ском 
ве ли ком жу па ну Сте фа ну 
Не ма њи и ње го вом си ну мо на
ху Са ви да на ру ше ви на ма 
Хи лан да ри о на по диг ну но ви 
ма на стир Све те Го ре, срп ски 
ма на стир Хи лан дар

2. јун
1924. Аме рич ки Кон грес при
знао је др жа вљан ство Ин ди
јан ци ма, ста ро се де о ци ма на 
те ри то ри ји на ко јој су ство ре
не САД. 
1953. Бри тан ска кра љи ца 
Ели за бета II кру ни са на је у 
Вест мин стер ској ка те дра ли у 
Лон до ну. То је би ло пр во кру
ни са ње у исто ри ји ко је је пре
но си ла те ле ви зи ја. 

3. јун
1968. У Бе о гра ду, а по том и у 
дру гим уни вер зи тет ским цен
три ма у Ју го сла ви ји, по че ле су 
сту дент ске де мон стра ци је, 
пр ве у ко му ни стич кој Ју го сла
ви ји. Про тест про тив при ви ле
ги ја ко му ни стич ких функ ци о
не ра, не за по сле но сти и угро
жа ва ња основ них де мо крат
ских пра ва пре ки нут је по сле 
се дам да на на кон што се сту
ден ти ма пре ко ТВ Бе о град 
обра тио пред сед ник СФРЈ 
Јо сип Броз Ти то.

4. јун
1783. Фран цу ски про на ла за чи 
бра ћа Етјен и Жо зеф Мон гол
фје пр ви пут су јав но де мон
стри ра ли ле те ње ба ло ном 
пу ње ним за гре ја ним ва зду
хом.
1942. По че ла је че тво ро днев
на бит ка за па ци фич ка остр ва 
Ми двеј, у ко јој су Аме ри кан ци 
на не ли пр ви озби љан по раз 
Ја пан ци ма у Дру гом свет ском 
ра ту. 

5. јун
1941. Екс пло ди ра ло спре ми
ште муни ци је немач ке вој ске у 
сме де рев ској твр ђа ви у Дру
гом свет ском рату. Поги ну ло 
више хиља да људи, а сру ше
но и оште ће но више сто ти на 
кућа. Узрок екс пло зи је остао је 
непо знат.

HOROSKOP

Сре да, 30. (17) мај
Све ти апо стол Андро ник и Све
та Јуни ја

Четвр так, 31. (18) мај
Све ти муче ник Тео дот Анкир ски

Петак, 1. јун (19. мај)
Све ти све ште но му че ник Патри
ки је

Субо та, 2. јун (20. мај)
Св. муч. Тала леј; Преп. Сте фан 
Пипер ски (Ода ни је Педе сет ни
це)

Неде ља, 3. јун (21. мај)
Св. цар Кон стан тин и цари ца 
Јеле на; Преп. Јеле на Дечан ска 
(Петров ске покла де)

Поне де љак, 4. јун (22. мај)
Све ти муче ник Јован Вла ди
мир, кнез срп ски (Поче так 
поста)

Уто рак, 5. јун (23. мај)
Пре по доб ни Миха и ло Испо вед
ник

Crkveni
kalendar

• Срби ја нема море, зато 
се ми овде дави мо руч
но.
• Веру јем у живот после 
смр ти – негде га мора 
бити.
• Кад куц не зад њи час, 
баби не пома же што је 
глу ва.

Запе че на 
тесте ни на са 
сиром и луком

Састој ци: 2 црна лука, 250 г 
кач ка ва ља или сред ње ста рог 
белог сира, 500 г тесте ни не, 50 г 
путе ра, со и бибер.

При пре ма: Лук ољу шти те 
и исе ци те на кома ди ће а сир 
нарен дај те. Загреј те рер ну на 
150 сте пе ни. Тесте ни ну ску вај те 
пре ма упут ству на пако ва њу па 
оста ви те да се оце ди, а онда је 
ређај те наиз ме нич но са сиром 
у ватро стал ној чини ји. Посо ли
те и поби бе ри те и запе ци те у 
прет ход но загре ја ној рер ни.Лук  
про пр жи те на путе ру па тиме 
пред слу же ње пре лиј те запе че ну 
тесте ни ну.  
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Јазак: Пла ни нац – Цар Урош 
0:6; Јар ков ци: Борац – Фру
шко го рац 3:2; Мара дик: Сло га 
(М) – Сло га (К) 7:0; Чор та нов
ци: ЧСК – Дунав 3:2; Кру ше
дол: Кру ше дол – Рад нич ки 3:2.

01. Кру ше дол 17 14 2 1 57:18 44
02. ЧСК 17 14 1 2 48:16 43
03. Сло га (К) 17 9 3 5 28:29 30
04. Сло га (М) 17 9 1 7 46:27 28
05. Рад нич ки 17 7 7 3 32:19 28
06. Дунав 17 7 4 6 37:23 25
07. Пла ни нац 17 4 2 11 24:46 14
08. Фру шко го р. 17 2 6 9 21:37 12
09. Цар Урош 17 2 3 12 20:54 9
10. Борац 17 2 1 14 17:61 7

Чела ре во: ЧСК Пива ра – 
ТСЦ 0:3; Гор њи Мила но вац: 
Мета лац – Јаго ди на 1:0; Доба
нов ци: Будућ ност – Син ђе лић 
0:3; Вра ње: Дина мо – Нови 
Пазар 1:1; Бежа ни ја: Бежа ни ја 
– Рад нич ки (К) 0:3; Нови Сад: 
Про ле тер – Теле оп тик 2:0; 
Пирот: Рад нич ки (П) – Инђи ја 
0:0; Пара ћин:Тем нић – Сло бо
да 0:0.

01. Про ле тер 29 20 4 5 62:24 64
02. Дина мо 29 19 3 7 44:24 60
03. Мета лац 29 17 6 6 40:19 57
04. ТСЦ 29 14 9 6 43:21 51
05. Инђи ја 29 12 8 9 29:24 44
06. Бежа ни ја 29 11 10 8 35:32 43
07. Син ђе лић 29 12 6 11 29:31 42
08. Теле оп тик 29 10 9 10 39:32 39
09. Н. Пазар 29 9 12 8 26:31 39
10. Будућ ност 29 9 10 10 31:31 37
11. Рад нич ки (К) 29 10 6 13 32:36 36
12. Сло бо да 29 9 7 13 22:33 34
13. Рад нич. (П) 29 7 7 15 25:37 28
14. Тем нић 29 6 8 15 24:40 26
15. ЧСК Пива ра 29 4 10 15 28:50 22
16. Јаго ди на 29 2 7 20 13:57 13

Срем ска Митро ви ца: Рад
нич ки (СМ) – Брат ство 1946 0:2; 
Пан че во: Желе зни чар – Бач ка 
1901 1:2; Ста ри Банов ци: 
Дунав – Рад нич ки (З) 3:2; Шид: 
Рад нич ки (Ш) – Омла ди нац 0:9; 
Нова Пазо ва: Рад нич ки (НП) – 
Цемент 5:0; Саку ле: Борац – 
Оџа ци 2:1; Бач ки Јарак: Мла
дост (БЈ) – Бечеј 1918 3:3; Нови 
Сад: Црве на Зве зда – Дина мо 
1945 2:1.

01. Бечеј 29 23 3 3 77:24 72
02. Брат ство 29 18 5 6 54:20 59
03. Рад ни. (НП) 29 17 2 10 48:30 53
04. Дина мо 29 16 2 11 46:27 50
05. Борац 29 13 6 10 43:35 45
06. Омла ди нац 29 13 5 11 47:35 44
07. Цемент 29 14 2 13 40:41 44
08. Рад ни. (З) 29 13 2 14 57:53 41
09. Оџа ци 29 11 6 12 43:42 39
10. Желе зни чар 29 11 5 13 32:29 38
11. Ц. Зве зда 29 11 4 14 38:48 37
12. Мла до. (БЈ) 29 10 7 12 39:50 37
13. Бач ка 29 9 6 14 33:45 33
14. Дунав 29 9 6 14 41:59 33
15. Рад ни. (СМ) 29 9 4 16 37:45 31
16. Рад ни. (Ш) 29 2 1 26 15:107 7

Нови Сад: Кабел – Хај дук (Д) 
2:1; Бешка: Хај дук (Б) – Сла ви
ја 4:2; Ста ра Пазо ва: Једин
ство – Поду на вац 1:4; Купи но
во: Купи но во – Хај дук (Ч) 2:1; 
Теме рин: Сло га (Т) – Југо вић 
2:3; Вој ка: Сре мац – ЛСК 7:2; 
Нови Сад: Борац (НС) – Борац 
(Ш) 2:0; Ерде вик: Сло га (Е) – 
Индекс 3:0.

Врд ник: Рудар – Борац (М) 
1:1; Голу бин ци: Јадран – ПСК 
4:2; Салаш Ноћај ски: Будућ
ност – Сло бо да 0:2; Мачван ска 
Митро ви ца: Под ри ње – Први 
Мај 0:0; Рума: Сло вен – Напре
дак 2:0; Вито јев ци: Пар ти зан – 
Борац (К) 2:1; Љуко во: Љуко во 
– Гра ни чар 1923 4:2; Инђи ја: 
Желе зни чар – Хрт ков ци 3:0.

01. Под ри ње 29 23 3 3 83:19 72
02. Сло бо да 29 22 2 5 55:18 68
03. Први Мај 29 18 7 4 70:22 61
04. Желе зни ч. 29 17 5 7 56:24 56
05. Борац (К) 29 11 6 12 48:44 39
06. Пар ти зан 29 13 3 13 45:47 39
07. Гра ни чар 29 12 3 14 48:53 39
08. ПСК 29 10 8 11 40:42 38
09. Будућ ност 29 11 4 14 51:47 37
10. Рудар 29 11 3 15 52:53 35
11. Јадран 29 11 2 16 30:61 34
12. Борац (М) 29 9 6 14 32:48 33
13. Напре дак 29 10 3 16 36:53 33
14. Сло вен 29 9 5 15 40:52 32
15. Љуко во 30 9 2 19 32:69 29
16. Хрт ков ци 30 4 4 22 35:101 15

Бре стач: Бре стач – Фру шко
го рац 0:4; Буђа нов ци: Мла дост 
– Полет 2:1; Шашин ци: Сло бо
да – Бикић Дол 2:1; Рума: Фру
шка Гора – Гра ни чар (О) 0:0; 
Пећин ци: Доњи Срем 2015 – 
Доњи Петров ци 1:1; Рав ње: 
Зека Буљу ба ша – Напре дак 1:2; 
Вишњи ће во: Хај дук – Сло га 
3:0; Срем ска Митро ви ца: 
Митрос – Гра ни чар (К) 5:0.

01. Кабел 29 20 6 3 55:27 66
02. Сло га (Е) 29 19 7 3 65:18 64
03. Борац (Ш) 29 19 6 4 65:32 63
04. Једин ство 29 16 11 2 58:23 59
05. Хај дук (Д) 29 12 6 11 39:35 42
06. Поду на вац 29 12 5 12 49:45 41
07. Хај дук (Б) 29 12 2 15 38:44 38
08. Сло га (Т) 29 11 5 13 35:41 38
09. Хај дук (Ч) 29 11 4 14 54:50 37
10. Сре мац 29 11 4 14 46:53 37
11. Борац (НС) 29 11 3 15 30:43 36
12. Југо вић 29 10 5 14 37:50 35
13. ЛСК 29 8 4 17 50:84 28
14. Купи но во 29 7 6 16 27:47 27
15. Сла ви ја 29 7 6 16 36:66 27
16. Индекс 29 3 6 20 22:48 15

Ваши ца: Напре дак – Јед но та 
1:1; Ерде вик: Ерде вик 2017 – 
Једин ство (М) 2:1; Гиба рац: 
Син ђе лић – Сре мац 2:2; Јаме
на: Гра ни чар – Оби лић 1993 
1:2; Бачин ци: ОФК Бачин ци – 
Једин ство (Љ) 5:1; Бин гу ла: 
ОФК Бин гу ла – Омла ди нац 2:3.

01. Оби лић 20 17 1 2 71:19 52
02. Ерде вик 20 15 3 2 45:17 48
03. Напре дак 20 14 4 2 49:20 46
04. Син ђе лић 20 9 5 6 51:37 32
05. Сре мац 20 8 4 8 49:36 28
06. ОФК Бачин . 20 8 4 8 40:34 28
07. Једин ство 20 8 3 9 35:37 27
08. Јед но та 20 8 3 9 38:42 27
09. Омла ди нац 20 6 0 14 34:61 18
10. Гра ни чар 20 5 3 12 26:57 18
11. ОФК Бин г. 20 3 3 14 20:50 12
12. Једин с. (Љ) 20 2 1 17 24:72 7

Шатрин ци: 27.Окто бар – 
Полет 1:4; Мали Радин ци: Фру
шко го рац – Једин ство (Ру) 0:4; 
Пла ти че во: Једин ство (П) – 
Сре мац 2:0; Павлов ци: Мла
дост – Гра ни чар 4:3; Вогањ: 
Сло га – Вој во ди на 2:1; Кра
љев ци: Једин ство (К) – Борац 
1:2.

01. Сло га 20 15 2 3 66:18 47
02. Једин с. (Ру) 20 15 2 3 47:18 47
03. Сре мац 20 13 2 5 56:23 41
04. Једин с. (К) 20 13 1 6 58:33 40
05. Једин с. (П) 20 12 2 6 49:24 38
06. Полет 20 9 5 6 44:28 32
07. Фру шко го . 20 9 4 7 43:44 31
08. Гра ни чар 20 7 1 12 40:54 22
09. Вој во ди на 20 5 2 13 30:54 17
10. Борац 20 5 2 13 31:65 17
11. Мла дост 20 2 2 16 18:74 8
12. 27–Окто бар 20 2 1 17 20:67 7

Срем ска Рача: Срем – Борац 
(ВР) 8:1; Ноћај: Ноћај – БСК 
3:2; Заса ви ца: Сло га (З) – Пла
ни нац је одло же но; Напре дак је 
био Сло бо дан.

01. БСК 12 9 2 1 52:10 29
02. Срем 11 6 2 3 35:14 20
03. Сло га (З) 10 5 2 3 19:23 17
04. Пла ни нац 11 4 2 5 19:21 14
05. Ноћај 11 4 2 5 25:33 14
06. Борац (ВР) 12 3 1 8 21:41 10
07. Напре дак 11 2 1 8 14:43 7

01. Полет 27 17 5 5 69:24 56
02. Напре дак 27 15 8 4 61:15 53
03. Д. Петров ци 27 15 7 5 73:25 52
04. Мла дост 27 15 5 7 51:31 50
05. Д. Срем 27 13 8 6 48:29 47
06. Б. Дол 27 12 6 9 42:30 41
07. Митрос 27 12 5 10 43:39 41
08. Гра ни ч. (О) 27 13 3 11 36:40 41
09. Ф. Гора 27 11 6 10 40:43 39
10. Фру шко г. 27 10 6 11 42:40 36
11. Хај дук 27 9 8 10 41:35 33
12. Сло га 27 9 4 14 38:55 31
13. З. Буљу б. 27 8 5 14 37:46 29
14. Бре стач 27 7 6 14 33:65 27
15. Сло бо да 27 4 2 21 31:97 14
16. Гра ни чар (К) 27 2 4 21 18:89 9

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ РУ МА – ИРИГ

МОЛ СРЕМ

СРЕМ СКА
ЛИ ГА

ОФЛ ИН ЂИ ЈА  
– СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

МАЛИ ФУДБАЛ: ИНДИАНС 2013

Припреме у току

Клуб малог фуд ба ла Инди
анс 2013 из Инђи је при пре
ма се за оно што их оче ку је 

у фут сал лиги вој во ди не сезо на 
2018 – 2019 у  којој ће се овај 
клуб так ми чи ти. Инђин ча ни се 
окре ћу ком пле ти ра њу играч ког 
кадра и пла на при пре ма ма за 
сезо ну у којој је једи ни циљ 
прво место и пла сман у дру гу 
лигу.

– У упра ви клу ба задо вољ ни 
смо до сада са игра чи ма који су 
дошли и који ће још поја ча ти 
наш клуб, а сва ка ко вели ку 
захвал ност дугу је мо шефу 

струч ног шта ба који је довео те 
игра че. Еки па тре ни ра и ради 
сва ко днев но тако да има мо 
мак си мал но пове ре ње у шефа 
струч ног шта ба Сла ви шу Мар
ко ви ћа у јед ном зајед нич ком 
циљу, а то је сва ка ко дру га лига 
што би био вели ки успех нашег 
клу ба. За сада оди гра ли смо 
чети ри при ја тељ ске утак мни це 
побе ди ли смо КМФ. Оно што 
нас још оче ку је јесте и међу на
род на утак мни ца у Лак та ши ма 
про тив еки пе КМФ – рекао је 
пред сед ник клу ба Марио Мил
ко вић.
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АТЛЕТИКА

Сребро за Ању
Током про шлог викен да у 

Бео гра ду на ста ди о ну Вој не 
Ака де ми је одр жа но је Првен
ство Срби је за ста ри је пио
ни ре у атле ти ци. 

Нај у спе шни ја так ми чар ка 
АК „Срем“ била је Ања Лајић 
која је осво ји ла сре бр ну 
меда љу у дисци пли ни скок у 
даљ резул та том 5,24 мета ра. 
Она је била и четвр то пла си
ра на у трци на 80 мета ра 
пре по не (12,98 секун ди).  

Тако ђе четвр то пла си ра на 

али у дисци пли ни баца ње 
кугле (3 кило гра ма) са 11 
мета ра била је Ната ли ја 
Крстић, док је у истој дисци
пли ни Мила Миљ ко вић осво
ји ла  деве ту пози ци ју (9,65 
мета ра). Деве та на 60 мета
ра резул та том 8,40 секун ди 
била је Ксе ни ја Зора но вић, 
три на е ста Мила на Симић у 
ско ку у даљ (4,81 мета ра) 
док је Андре ја Јок си мо вић у 
трци на 800 мета ра био пет
на е сти.

Кари јус, Бејл и 
сло мље ни Салах
Реал Мадрид је по тре

ћи пут заре дом првак 
Евро пе. У субо ту, 26. 

маја сру ше ни су сви сно ви 
нави ја ча Ливер пу ла и нада 
да могу да побе де реал но 
јачег про тив ни ка и и напра
ве вели ки под виг. Виде ли 
смо чуд ну утак ми цу коју је 
обе ле жио гол ман Ливер пу
ла Кари јус при мив ши два 
пацер ска гола. Бејл је пока
зао кла су можда и нај леп
шим голом икад виђе ним у 
фина лу, а Рамос је јед ним 

џукач ким поте зом послао 
Сала ха у аут и можда му 
сру шио сно ве о Свет ском 
првен ству. Фина ле је обе
ле жио и наш Мило рад 
Мажић који је одсу дио без 
гре шке и ста вио себе у кон
ку рен ци ју за суђе ње фина
ла Мун ди ја ла.

Први битан и можда 
одлу чу ју ћи моме нат десио 
се већ у првом полу вре ме
ну када је Сер хио Рамос 
ухва тио Сала хо ву руку, 
ура дио му полу гу и пао на 
њу чиме га је оне спо со био 
за даљи ток меча а можда 
и за наступ на Свет ском. 
Прља ви Шпа нац је толи ко 
иску сан у свом послу да 
Мажић није сви рао ни фаул 
јер се на први поглед уоп
ште није чини ло да је било 
наме ре да се из игре изба
ци нај бо љи играч Ливер пу
ла. Тек се на поно вље ном 
сним ку виде ло шта се 
запра во деси ло. Нека ко се 

увек питам, зашто се увек 
нај ја че и нај бо га ти је еки пе 
пона ша ју тако силе џиј ски 
на тере ну. Зашто неправ да 
увек мора да се деси над 
сла би јим еки па ма. Зашто 
су игра чи Бар се ло не када 
су били на врхун цу моћи 
увек врши ли при ти сак на 
суди је и пона ша ли се као 
дери шта на тере ну. То је 
ствар но муч но гле да ти и 
због тога увек бирам да 
нави јам за сла би је.

Затим смо виде ли „бра

ву ре“ Ливер пу ло вог гол ма
на. Ако их је Сала хо ва 
повре да уздр ма ла, гре шке 
Кари ју са су доту кле Црве
не. Руку на срце, није им 
„помо гао“ и пре леп гол 
Гере та Беј ла мака зи ца ма.

Реал је одли чан тим. 
Доми ни ра ју европ ским и 
свет ским фуд ба лом. Међу
тим, нека ко увек оста не 
неки горак укус после њихо
ве побе де и про ла ска 
даље. Пенал, про тив 
Јувен ту са у надок на ди, 
кикс Бајер но вог гол ма на и 
опет покло њен гол. Сада у 
фина лу два покло на и 
намер но повре ђи ва ње нај
бо љег про тив нич ког игра
ча. Није то фуд бал. Није то 
лепо та ове игре. Фуд бал је 
када побе ди бољи. Реал у 
овом мечу није био бољи, 
био је срећ ни ја али и прља
ви ја еки па. А Ливер пул, 
никад неће ићи сам.   

С. Крсмановић

ПВК СРЕМ

Успеси митров ач ких 
пливача

Прва побе да ватер по ли
ста Сре ма на првен ству 
репу бли ке Срби је. Наши 
нај мла ђи ватер по ли сти 
ПВК Срем су у првом колу 
првен ства репу бли ке Срби
је побе ди ли Полет из Сом
бо ра са 6:4, што је изу зе тан 
успех и напре дак наших 
пио ни ра, пошто је за већи
ну овај меч био и први 
наступ на пра вом тере ну за 
ватер по ло. Сва ка ко је ова 
побе да вели ки сти му ланс 
не само за мла де ватер по
ли сте, већ и за оста ле чла
но ве клу ба, роди те ље и 
клуб, који је после 24 годи
не посто ја ња, доче као да 
наши нај мла ђи пио ни ри 
деби ту ју на првен ству репу

бли ке и то са побе дом. 
Прву побе ду доне ли су: 
Мати ја Видо вић, Анђе ла и 
Сте фа ни Лади нек, Ната ли
ја Ћор да, Вук Будо шан, 
Лука Тома ше вић, Лука 
Тешић, Бојан Тодо ро вић, 
Дими три је Алим пић, Нема
ња Радо вић, Живан Мак сић 
и Дими три је Шти мац, уз 
тре не ре Вла ди ми ра Пет ко
ви ћа и Иго ра Шпа но ви ћа.

А на недав но одр жа ној 
спорт ској Олим пи ја ди АПВ 
у пли ва њу, једи ну меда љу 
из срем ског окру га, доне ла 
нам је пли ва чи ца ПВК Срем 
Нана Ћор да на 50 мета ра 
сло бод ним сти лом у изу
зет ној кон ку рен ци ји вој во
ђан ских клу бо ва. 

Нана са тре не ром Дра га ном Чуди ћем


