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Одржана промоција
школе јахања

П

рошлог уторка, 12.
јуна је на митровач
ком хиподрому у
оквиру Казнено - поправног
завода одржана промоција
Школе јахања и Коњич
ког клуба Срем. Велики
број присутних, а посебно
они најмлађи, могли су да
уживају у друштву коња са
митровачке ергеле, да раз
гледају и возе се на фија
керу, а они храбрији имали
су прилику и да јашу.
Према речима управ
ника Казнено -  поправног
завода Сремска Митрови
ца Александра Алимпића,
Школа јахања у овој уста
нови постоји већ две годи
не.
– Сви коњи су социјали
зовани и ујахани, а напо
слетку   ће да се користе
у хипотерапији, а то је
један корак даље у ономе
што планирамо да ради
мо у будућности. Казнено
-  поправни завод у свом
власништву има ергелу
која тренутно броји око 40
грла. Осим грла липица
нерске расе, за најмлађу
популацију
обезбедили
смо и поније, тако да деца
имају прилику да прове
ду своје слободно време
на ваздуху, у природи, у

Александар Алимпић

друштву ових племенитих
животиња. Иначе, Коњички
клуб Срем активно ради од
2015. године, његови чла
нови и оснивачи су рад
ници Казнено поправног
завода и на задовољство
свих грађана у потпуно
сти смо искористили све
ресурсе које поседујемо.
Намера ми је да у потпу
ности оживим Хиподром у
свим оним ресурсима које
он нуди. Надам се да ћемо
ове године почетком окто
бра поново имати коњичке
трке, као и манифестаци
је попут фијакеријаде и
коњичких галопских дана,
каже Алимпић.

Тамара Тимић

У цео комплекс кон
стантно се улаже. У окви
ру хиподрома налази се
угоститељски објекат који
свакодневно ради од 9
до 17 часова, а недавно
су завршене и комплетно
опремљене и нове штале.
Према речима Тама
ре Тимић, ученице трећег
разреда основне школе
и полазнице митровачке
Школе јахања, отварање
ове школе њој је било вео
ма значајно.
– Веома пријатно сам се
изненадила када сам чула
да се отвара Школа јаха
ња на хиподрому. Јако сам
срећна што имам прилику

Огњен Алимпић

да се дружим са овим пле
менитим животињама. Чим
сам чула да се отвара Шко
ла јахања одмах сам се
прикључила, каже Тамара.
Огњен Алимпић, који
је недавно завршио осми
разред основне школе, гаји
велику љубав према коњи
ма.
– Тренирам првенствено
из љубави према коњима,
али и због опуштања након
напорних дана у школи.
Било је ту и доста незгода,
падао сам више пута, али
то ме није обесхрабрило.
Љубав према овој животи
њи је јача од страха, рекао
је Огњен.  Н. Милошевић

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

У

недељу је цела Србија славила победу фудбалске
репрезентације над Костариканцима. Коначно мало
сунца и у нашим фудбалским животима. Руку на
срце, Звезда и Партизан су имали лепе сезоне у Европи
као да су тиме наговестили да и репка може да убоде
нешто на овом Светском.
Искрен да будем, био сам прилично скептичан пред
почетак Мундијала. И још увек сам. Али мање. Бомба
Коларова из слободњака је нешто најбоље што је могло
да нам се деси с обзиром на то да и нисмо баш
бриљирали и да су се Костариканци бранили свим
средствима. Такве победе су најслађе.
Душко Тошић, мали Карлеушин, игра све боље како
године одмичу. Као Роналдо. По мени, можда и најбољи
на терену. Сергеј Милинковић Савић је показао колики
потенцијал има и мислим да озбиљно треба да градимо
игру око њега. Митровић се тукао са противничким
штоперима, задржавао лопту, улазио у шансе, био је јако
добар. Коларов капитенски шибнуо бомбу и решио меч.
Свака част. Генерално, читава екипа је добро одиграла и
видела се жеља и фокус. Једино ми Љајићево место у
тиму није јасно али не желим да се мешам у посао
селектора. Или можда желим?
Оно што је нашој репрезентацији преко потребно је
мир. Мир у њиховим редовима. Ту пре свега мислим на
разне менаџере, мафијаше, опортунисте, функционере и

моћнике који, ако буду хтели, стварно могу да се мешају у
посао селектора а не као ја и остатак Србије да баљезгају
у празно. Остаје нам само да се надамо да су сви
подмирени још пре почетка Светског па да сад играчи
могу да се окрену фудбалу.
Следећа на реду је Швајцарска. Јака екипа која има
једну ману. Пола репрезентације чине играчи са наших
простора, махом са Косова. Мислим ће бити под већим
притиском, треба их само шмекерски испровоцирати.
Било како било, прштаће на све стране. Победом би
оверили пласман у даље такмичење. Велики улог, велика
утакмица.
на крају, осврт и на екипу РТС-а која реализује
преносе и емисије на Светском првенству.
Катастрофа. Почевши од Пеђе Страјнића добро
познатог баксуза који се јавља из Русије да каже да су
играчи сад по својим собама. Затим емисија пре текме на
којој Џајић и Ивица Краљ најављују дуел уз добро познате
поштапалице: Лопта је округла, меч се игра 90 минута,
мир у свету итд. Несретни Аца Информација преноси
утакмицу а звук бржи од слике. Тотално убијање у појам.
Треба се мало угледати на комшије Хрвате који су много
професионалнији у том послу. Ко не верује, нека пребаци
на ХРТ, биће му све јасно. Ако ништа друго, утишајте тв и
уживајте у фудбалу. Костарика прешарана, нека се
спреме Швајцарци.

И
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НОВА ПАЗОВА

Лидл стигао у Србију
Л
Председник Србије
Александар Вучић
отворио Логистички
центар компаније
Лидл у Новој Пазови.
У новоотвореном
Логистичком центру
ће радити 180
запослених
различитих профила,
чији највећи део
долази из Нове
Пазове и околине.
Инвестиција је вредна
55 милиона евра

огистички центар компаније Лидл
Србија отворен је у уторак 12. јуна
у Новој Пазови као важан део припрема за отварање продавница у Србији
које се очекује до краја 2018. године. Притискањем дугмета и подизањем рампе за
први камион робе, Логистички центар су
званично отворили генерални директор
Лидла Србија Томислав Шапина и председник Србије Александар Вучић, а свечаности су присуствовале бројне званице
и почасни гости амбасадор Немачке у
Србији Аксел Дитман, министар трговине,
туризма и телекомуникација Расим
Љајић, председник Покрајинске владе
Игор Мировићи и председник Општине
Стара Пазова Ђорђе Радиновић.
Логистички центар компаније Лидл
Србија се простире се на више од 45
хиљада квадратних метара, има капацитет за складиштење 30.000 палета и 120
утоварних и истоварних рампи. Један је
од највећих објеката у Југоисточној Европи који је носилац сертификата за поштовање највиших стандарда у одрживој
градњи – због коришћења одрживих грађевинских материјала, ефикасније употребе воде и смањења отпада, боље
енергетске перформансе зграда, па до
пружања бољих услова за рад – попут
квалитета ваздуха у затвореном простору
и обезбеђивања дневног светла.
Као значајан инвеститор и послодавац,
компанија Лидл Србија је у процес изградње Логистичког центра активно укључила
српску грађевинску индустрију ангажовањем домаћих пројектантских, надзорних
и извођачких фирми са укупно 50 ангажованих подизвођача током годину дана
градње.

Александар Вучић на отварању
Логистичког центра Лидла
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Ђорђе Радиновић

– Отварање Логистичког центра важан
је догађај за Лидл, јер смо корак ближе да
кроз пажљиво одабран асортиман и наше
Лидл брендове, потрошачима у Србији
понудимо јединствено искуство куповине,
свеже и квалитетне производе, и најбољи
однос цене и квалитета. За Србију је ово
потврда да Лидл долази као дугорочан
партнер, који је ту остане и да се заједно
развијамо и унапређујемо, рекао је генерални директор Лидла Србија Томислав
Шапина.
Председник Србије Александар Вучић
рекао је у свом обраћању да је ово велики корак ка достизању европског стандарда живота у Србији и да ће до краја године овај највећи малопродајни ланац у
Европи отвори своје продавнице широм
Србије.
– Задовољан сам што је Лидл за само
годину дана успео да заврши овај велелепни објекат и уложи 55 милиона евра
истовремено запошљавајући 50 подизвођача из наше земље а и 2.000 радника
који су у томе учествовали. То је значајна
инвестиција за нашу Србију, а не само за
Стару Пазову, рекао је Вучић.
Председник Србије је истакао да је
задивљен преданошћу са којима радници
Лидла обављају свој посао и поручио грађанима Србије да ће до њих из Логистичког центра Лидла Србија сигурно доћи
најквалитетнији производи, те да се он
при обиласку Логистичког центра и сам
уверио у то.
У новоотвореном Логистичком центру
ће радити 180 запослених различитих
профила, чији највећи део долази из
Нове Пазове и околине.
Председник општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић истакао је да је поносан на чињеницу што је један од најпознатијих трговинских гиганата у Европи и
шире, изабрао баш ову општину за центар свог пословања.
– Искрено захваљујем компанији на
том поверењу. Симболичним подизањем
прве рампе за утовар робе озваничили
смо почетак рада компаније, који је коначни исход партерског односа, који смо са
руководством компаније остварили од
првог сусрета, избора локације за дистрибутивни центар, па све до завршетка
изградње модерног објекта у коме се
данас налазимо. Пружили смо максимал-

ну подршку и за нама је огроман, успешно
завршени посао, истакао је Радиновић.
Њего ва
екселен ци ја,
амба са дор
Немачке у Србији Аксел Дитман истакао
је да отварање Логистичког центра у
Новој Пазови представља за Лидл значајан корак на путу до почетка оперативног
рада у Србији.
– То је изванредан пример за све већи
интензитет економских односа између
Немачке и Србије, нагласио је амбасадор
Дитман, додавши да у Србији има око 400
немачких компанија са укупно 45.000 радника и инвестиција у вредности од око
две милијарде евра, што значи да ангажман немачких компанија у Србији никад
није био јачи. Блиско сарађујемо са
нашим српским партнерима, како бисмо
продубили овај позитиван тренд – у циљу
даљег побољшања пословне атмосфере,
за коју је јачање владавине права од централног значаја. Немачка ће и надаље
снажно подржати реформе у Србији на
њеном путу ка Европској унији.
Председник Покрајинске Владе Игор
Мировић поздравио је запослене у Лидлу
и рекао да је отварање Логистичког центра ове компаније један од знакова да су
показатељи за Војводину све бољи.
– Долазак Лидла Србија показује да је
Србија сигурна земља за инвестиције и
да бележи економски раст и развој. Када
се један овакав ланац отвори, онда то
шаље поруку и другима, рекао је Мировић.
Председник Покрајинске Владе је
додао да ће почетак пословања Лидла
Србија донети нашој земљи три позитивна ефекта и то повећање броја запослених, повећање конкуренције у малопродаји и повећање угледа српске економије.
Све намирнице у Логистичком центру
Лидла Србија ће се чувати у коморама на
посебно прилагођеној температури која је
оптимална за одржавање свежине одређеног производа. Центар има пет температурних зона, а између осталог, јединствен је по томе што има комору намењену искључиво за складиштење чоколадних производа. Комбинација модерних
технологија доприносиће ефикасности
Логистичког центра како се роба у њему
не би задржавала дуго, већ у најкраћем
року стигла до будућих потрошача.
С. С.
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ОТРОВАО СЕ КАФИЋУ

Дали му средство
за прање судова

октобра, а детаљније информације о усло
вима конкурса и потребној документацији
могу се пронаћи на званичном сајту општи
не www.starapazova.rs у одељку „Јавни
позиви и конкурси“.
С. С.

ЈКП „ЧИСТОЋА“

Полуподземни
контејнери

20. JUN 2018.

пријав ит и
путем
броја
телеф он а
0648559603 и 0648589616. Заинтересовани
треба да пријави број пољопривредног
газдинства, број и површину парцеле,
назив катастарске општине и потес у којем
се парцела налази, стрнина на којој ће се
вршити узорковање и планирани усеви за
наредне четири године. Поменуте послове
обавиче Пољопривредна стручна служба у
Сремској Митровици.
С. С.

Црвени крст

Признања
за хуманост
Само један гутљај воде у кафићу био је
довољан да Старопазовчанину Винку Вру
ћинићу спржи језик, једњак и гласне жице.
Течност која се налазила у флаши воде
која је овом аутомеханичару послужена у
Инђији било је средство за машинско пра
ње посуђа, које разара људско ткиво. Након
што су несрећном човеку пружили прву
помоћ, лекари Дома здравља у Инђији
одмах су га пребацили на токсикологију на
ВМА. Како сазнајемо, пацијент је у стабил
ном стању и јуче по подне је отпуштен кући
са прописаном терапијом. Полиција је утвр
дила да се у флаши која има амбалажу
газиране воде налазила течност за машин
ско прање посуђа. Претпоставка је да је
неко од особља пресуо течност из велике
канте у флашу и ставио је у фрижидер.
Приликом послуживања, конобар је најве
роватније нехотице узео баш ту флашу која
је била охлађена и послужио госте. О слу
чају је обавештено Основно јавно тужила
штво у Старој Пазови, које је наложило да
се узму изјаве од оштећених и запослених
у Инђијском кафићу. Ужас који је претрпео
поменути Старопазовчанин уздрмао је јав
ност у Србији.
Ј. Д.

ЕКОНОМИЈА

Конкурс за
предузетнике
Општина Стара Пазова додељује и ове
године бесповратна средства предузетни
цима, микро и малим правним лицима у
укупном износу од пет милиона динара.
Бесповратна средства се одобравају при
вредним субјектима у једнократном износу
од 50 хиљада динара и додељују се за суб
венционисање трошкова набавке нове или
половне опреме и машина, делова машина
или специјализованих алата, као и репро материјала и сировина. Приор
 итет при
додели средстава имаће привредни субјек
ти који по први пут конкуришу , док они који
су добили средства током прошле године
немају право учешћа на конкурсу као ни
привредни субјекти који обављају делатно
сти у примарној пољопривредној производ
њи, трговини, производњи и продаји оружја
и војне опреме, организовање игара на
срећу, производњи челика и синтетичких
влакана и вађење уља и производњи и про
мету било којих производа или активности
које се према домаћим прописима или
међународним конвенцијама сматрају
забрањеним. Конкурс је отворен до краја

У општини Стара Пазова ове године
биће уграђен значајан број полуподзем
них контејнера који ће спречити расипање
смећа и ширење непријатних мириса. У
односу на класичне, полуподземни контеј
нери онемогућавају евентуалне пожаре у
контјнеру, нема непријатног мириса, а и
отпорни су на атмосферске воде. Из тог
разлога ове године биће набављен и угра
ђен 51 полуподземни контејнер, а поред
тога близу три милиона динара старопа
зовачко ЈКП „Чистоћа“ издвојило је и за
куповину дизалице за пражњење ових
контејнера. У старопазовачкој општини
тренутно има 26 полуподзмених контејне
ра који су постављени у Старој и Новој
Пазови, као и у насељу Бановци Дунав,
док ће се нови постепено уграђивати
током лета.
С. С.

Црвени крст Стара Пазова доделом при
знања за вишеструке даваоце крви, њих
укупно 132, обележио је Светски дан
добровољних давалаца крви који ове годи
не носи слоган Буди ту за друге. Дајте крв.
Подарите живот. Кратким филмом који про
мовише солидарност као тему овогоди
шње кампање добровољног давања крви,
почела је свечаност уручења признања за
вишеструке даваоце крви старопазовачке
општине. Укупно 132 признања припре
мљено је за вишеструке даваоце крви у
протеклој години. Признање за пето дава
ње крви било је најбројније, а највећи број
давања крви остварио је Новопазовчанин
са 75 пута датом крви. Бесплатан једно
дневни излет повластица је коју Црвени
крст Стара Пазова организује за даваоц
е
крви ове општине. Овогодишња кампања
жели да истакне приче људи чији су живо
ти спасени захваљујући трансфузији крви
да би се мотивисали редовни добровољни
даваоци крви да наставе да дају крв, да
подстакну друге здраве, посебно младе
људе који никад нису дали крв, да то учи
не.
Љ. Ј.

ПОЉОПРИВРЕДА

ШКОЛА „АНТОН СКАЛА“

Жетва почела раније Најбоље у
држави у ткању

У старопазовачкој општини почела је
жетва пшенице, десетак дана раније од
планираног а како пољопривредници кажу
разлози су неповољни распоред падавина,
те раније сазревање пшенице и неуједна
чено наливање зрна. Приходи који се оче
кују скромнији су у односу на прошлогоди
ње.
Љ. Ј.

Бесплатна анализа
земљишта
Пољопривредни произвођачи који су
заинтересовани за бесплатно узорковање
и анализу контроле плодности земљишта и
давања препорука за ђубрење за жељене
културе које ће се вршити у свим катастар
ским општинама у Старој Пазови могу се

Ученице Школе за основно и средње
образовање „Антон Скала” Јована Пајић и
Дајана Јовишић освојиле су прва места на
20. републичком такмичењу у ткању одржа
ном у Крушевцу. Девојчице су у конкурен
цији три школе биле убедљиво најбоље у
практичном и теоријском делу, и тако
оправдале титулу коју су ученици ове шко
ле освајали у претходних шест година.
Успех је дошао након огромног труда и
рада које су уложиле заједно са својим
наставницима, а стари занат представља
њихову љубав и пружа им могућност да
своју креативност и машту представе кроз
ручни рад, за који се надају да ће једног
дана бити њихов посао.

Ј. Д.

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

20. JUN 2018.
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Усвојен други
ребаланс буџета
О

дборници Скупштине општине
Инђија већином гласова усвојили су другу Одлуку о ребалансу буџета за 2018. годину на седници
одржаној у понедељак, 18. јуна. Како је
потврдио председник Општине Инђија Владимир Гак један од разлога је и
одлука да се дограде четири боравка
у оквиру објекта „Невен“, Предшколске
установе „Бошко Буха“ чиме ће бити
решено питање боравка 100 малишана који се тренутно налазе на листи
чекања.
– Након спроведене јавне набавке кренућемо са радовима и на овај
начин, доградњом четири боравка,

решићемо проблем недостатка смештајних капацитета у нашој предшколској установи, рекао је Гак и додао:
– То је и био један од главних разлога да још једном направимо ребаланс
буџета за текућу годину и обезбедимо
средства за реализацију овог пројекта.
Заиста смо поносни јер сваке године
имамо све више деце али и нових радних места што доводи до ситуације да
су оба родитеља запослена, па самим
тим се ствара потреба за смештајним
капацитетима у вртићу на чему ми
вредно и одговорно радимо.
Пројекат доградње објекта „Невен“
вредан је нешто више од 6,7 милиона

Кредит због историјског пројекта
Одборници СО Инђија донели су
одлуку да се та локална самоуправа
кредитно задужи како би се почело са
реализацијом историјског пројекта
који се тиче асфалтирања свих неасфалтираних улица на територији
општине Инђија. Како је истакао председник Општине Владимир Гак реч је о
74 улице и о укупно 44 километара
коловоза.
– Говоримо о великом броју улица у
којима људи живе и где се у 2018.
години одвија живот у условима недостојним за 21. век. До краја ове године,
већина ових улица биће асфалтирана
и надам се да ћемо у 2019. ући са
неким другим пројектима – каже Гак и
додаје да кредитно задужење неће на
својој кожи осетити ниједан становник
инђијске општине.
– Добили смо одличне услове за

отплату кредита. Имамо две године
грејс периода и пет година отплате. У
наредне две године очекујемо значајан прилив средстава у локални буџет
јер, подсећам, имамо седам нових
инвестиција за чију реализацију су већ
потписани уговори – каже Гак и додаје:
– У наредне четири године биће још
нових инвестиција тако да кроз тај
грејс период добијамо пун капацитет
свих ових инвестиција, порез на имовину, порез на зараде... и као што сам
рекао, не само да ћемо моћи да
финансирамо ово задужење већ ћемо
имати и много више средстава захваљујући којима ћемо моћи да вратимо
сва стара дуговања. За годину и по
дана, ово руководство је вратило преко 700 милиона динара на име старих
дуговања – каже председник Општине
Инђија.

динара. Од тога 6 милиона је предвиђено за саме радове, 600.000 динара
је вредност израде пројекта, док је
132.000 динара предвиђено за надзор.
Поред доградње вртића, ребалансом су предвиђена и додатна средства
за реконструкцију пута од Виле Станковић до Дунава у Чортановцима. Како
је истакао први човек општине Инђија,
реч је о деоници која је већ деценијама
у веома лошем стању и чија је реконструкција била неопходна.
– Реконструисаћемо деоницу која је
дуга један километар и мораћемо да
урадимо и проширење коловоза. Пројектовање и јавну набавку за извођача
радова расписујемо одмах и реконструисан пут би требало да добијемо
за месец, месец и по дана, најавио
је председник Општине Инђија истакавши да је до ребанса буџета дошло
и због одлуке да се уради Студија
оправданости за изградњу пречистача отпадних вода у индустријској зони.
За те намене ребалансом је у буџету
обезбеђено три милиона динара.
– Сваки инвеститор се интересује на
који начин решавамо проблем отпадних вода и Студија оправданости је
само први корак ка реализацији овог
пројекта. Ми смо нашу индустријску
зону урадили по највишим светским
стандардима, тако да ћемо, када се
створе услови, изградити и пречистач
отпадних вода, рекао је Гак и додао:
– Неопходна су значајна средства да
би кренули у изградњу пречистача а да
би аплицирали за средства код виших
нивоа власти или европских фондова,
први корак је израда Студије оправданости, закључује председник Општине
Инђија.
М. Ђ.
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Споменик Милунки Савић
до Видовдана
Д

о Видовдана биће
завршени радови на
уређењу омањег трга у
близини инђијских Леја и
постав љањ у
спом ен ик а
српској Јованки Орлеански,
жени ратници са највише
одлик ов ањ а
Милунк и
Савић. Радови на месту где
ће бити постављено спомен
обележје у пуном су јеку.
Споменик Милунки Савић
биће постављен на потезу
преко пута нове спортске
хале у Лејама, поред зграде
фирме „Адаси“. На истом
месту биће постављене
клупе и јавна расвета, и
биће изграђен трг посвећен
највећој српској хероин
 и.
Предс едн ик
Општин е
Инђија Владимир Гак који је,
уједно, и иницијатор целог

пројекта, потврдио је да ће
свечано отварање трга бити
обележено на Видовдан, 28.
јуна. Он је више пута до
сада истакао да је реч о тргу
који није велике површине,
али је свак ако значајно
место у тој сремској општи
ни, пре свега, јер на тај
начин одају почаст Милунки
Савић за све оно што је учи
нила за српски народ.
Милунка Савић је била
жена која је обележила рат
не и послератне године
када је показала велику
љубав према домовини.
Ова знаменита жена је
одбила да се пресели у
Француску и добије њихову
националну пензију. Реч је о
жени која је носилац најве
ћег броја херојских одлико

„Тит Андроник“
отвара 5. Шекспир
фестивал

У току радови на тргу

вања из Србије и Француске
као и других савезничких
држава. Након почетка Дру
гог светског рата, Милунка
Савић је пружала огромну

подршку у борби против
фашизма и на тај начин још
једном показала своје херој
ство и родољубље.
М. Ђ.

СА САСТАНКА СИСТЕМА 48

Ефикасније јавне службе

5. Шекспир фестивал отвориће
28. јуна у 20 часова у Српском
народном позоришту у Новом
Саду представа Тит Андроник, у
извођењу Загребачког казалишта
младих и режији Игора Вука Тор
бице. Представа је премијерно
изведена у марту ове године.

Са састанка Система 48

Н
Организатори Итака арт центар из
Инђије истичу да је продаја ула
зница за представу Тит Андроник
почела 4. јуна на благајни Српског
народног позоришта и свим про
дајним местима Евентима. Цена
улазница у претпродаји првих
седам дана, до 11. јуна, износи
500,00 динара. Од 12. јуна редов
на цена улазнице износиће 700
динара. Покровитељи 5. Шекспир
фестивала су АП Покрајинска вла
да, Општина Инђија, Министар
ство културе и информисања, Уни
ка осигурање и МТС.
М. Ђ.

а последњем састанку Система
48 одржаном у петак, 15. јуна у
Инђији било је речи о ефикасно
сти јавних служби у чију опремљеност
се интензивно улагало у последњих
годину дана. Како је истакао председник
Општине Инђија Владимир Гак тек сада
су видљиви ефекти а показују се и први
резултати на терену.
У последњих месец дана у Инђији
је одржано неколико манифестација и
само пар сати након њиховог завршетка
град је био у потпуности чист, исто тако
Градски базен је напуњен без пробле
ма и рестрикција, потврђује председник
Гак.
–То су све ствари које можда наши
грађани не примећују у први мах, али
морам да похвалим рад свих јавних
предузећа, која су била ангажована на
различитим пословима, од чишћења
депонија, чистоће града након концера
та и многих других, рекао је председник
Општине и додао:

– Само ЈКП „Комуналац“ је у послед
њих годину дана добило неколико нових
возила, како би могли да обављају теку
ће послове. Ми ћемо у наредном пери
оду наставити да улажемо у опрему
наших јавних предузећа и ефекти свих
улагања врло брзо биће видљиви.
На последњем састанку Система 48
било је речи и о тренутно актуелној
акцији прикључења домаћинстава на
гасоводну мрежу по акцијским ценама.
Како је истакао Гојко Кнежевић, дирек
тор ЈП „Ингас“ за само неколико дана
потписано је 18 нових уговора, што је
више од очекиваног броја нових кори
сника за тако кратак временски период.
– Влада велико интересовање за при
кључке који сада, по акцијској цени,
наше суграђане коштају 41.000 дина
ра. То је за 25 посто мање у односу на
редовну цену и ова акција трајаће до 30.
септембра, како смо раније и најавили,
каже Кнежевић.
М. Ђ.
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АКТУЕЛНО ИЗ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

Нова опрема за
нове спортске успехе

У

ченици основне школе „Петар Кочић“ у
Инђији за изузетне резултате које постижу
на такмичењима у школском спорту деценију уназад награђени су новом
спортском опремом. Савез
спортова Србије одабрао
је ову образовну установу и посредством Општине
Инђија уручио им 40 лопти
за рукомет, фудбал, кошарку и одбојку, голове за рукомет и кошеве који ће бити
постављени у фискултурној
сали.
– Ми смо се веома обрадовали лоптама и головима
јер ће нам пуно значити. Ја
тренирам рукомет већ две
и по године и волим када
током наставе физичког
имамо прилику да се бавимо, између осталог, и овом
врстом спорта, рекла је
Дуња Пејаковић, ученица
седмог разреда.
Основна школа „Петар
Кочић“ је већ годинама уназад међу три најуспешније
у Срему у школском спорту, и то је један од основних

Фискултурна сала
у ОШ „Петар Кочић“

разлога због чега је опрема
стигла у њихову образовну
установу. Донацију представницима школе уручио
је председник СО Инђија
Милан Предојевић истакавши да локална самоуправа
тежи томе да се млади што
више баве спортом.
– Задовољство ми је што
имам прилику у име ресорног министарства и Савеза за спорт Србије уручим
опрему „Петар Кочић“ школи која је својим континуираним успесима у школском спорту заслужила да
ова награда стигне баш код
њих, рекао је Предојевић.
Директорица
Светлана
Пешут истакла је да њихова
школа има изузетно добру
сарадњу
са
Општином

40 лопти и голови као донација школи

Инђија и да су у претходном
периоду извршени одређени инфраструктурни радови
у циљу побољшања услова
за бављење спортом.
– Општина нам пружа
велику помоћ, самим тим
што смо предложени за ову
награду Савеза за школски спорт, рекла је Пешут и
додала:

– Ми смо прошле године
реконструисали
свлачионице у фискултурној сали,
тоалете, плафон и комплетну расвету. Имали смо и пех
да нам је олуја оштетила
кров али смо у веома кратком временском периоду, уз
помоћ Општине, поставили
нову кровну конструкцију.
М. Ђ.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ИЗ ИНЂИЈЕ

Посета помоћнице министра просвете

О

сновну школу „Јован Поповић“ у Инђији у уторак, 12. јуна
посетили су помоћница министра просвете Весна Недељковић и
саветница министра просвете Гордана
Косановић. Разлог њиховог доласка
је праћење тока реализације пројекта
Предузетне школе - израда туристичког водича Инђије. Основна школа
„Јован Поповић“ из Инђије изабрана
је међу 40 школа у Србији да се укључи у пројекат Предузетне школе, који
се реализује у сарадњи са компанијом
Универекспорт.
Поред
координаторке
пројекта,
наставнице биологије Горице Гледовић у реализацију су укључене и Мирјана Поповић, наставница географије,
Милица Клисура, наставница хемије, Јелена Суботић и Софија Росанић
Анталић, наставнице енглеског језика као и Сенка Свилар, наставница
немачког језика.
– Ученици су имали задатак да посе-

Помоћница министра просвете у посети ОШ „Јован Поповић“

те и фотографишу најзанимљивије
туристичке дестинације у општини
Инђија које ће сликом и речју представити на интерактивној мапи. Приликом
посете школи представнице ресорног
министарства су обишле реновирану
школску кухињу, која је једна од најсавременијих и урађена је по највишим

хигијенским стандардима са антибактеријским плочицама – истакла је
Гледовић и додала да је нова кухиња урађена по највишим хигијенским
стандардима. Уграђене су плочице са
антибактеријским слојем, а пултеви у
кухињи су од материјала са антибактеријским деловањем.
М.Ђ.
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Отворена сезона купања
на Градском базену

Отворена купалишна сезона

У

петак, 15. јуна тачно у
подне капије Градског
базена у Инђији отво
рене су за посетиоце, чиме
је званично почела овогоди
шња сезона купања. Пред
седник Општине Инђија
Владимир Гак симболично
је присуствовао отварању
нове сезоне поручивши да
је задовољан начином на
који запослени у Установи
Спортски центар воде рачу
на о Градском базену.
– Након изведених радова
базен сада изгледа много
лепше и надам се да ће
наши суграђани уживати у
овим додатним садржајима.
Правимо већ сада план шта
ћемо радити следеће годи
не, истак ао је Владимир
Гак, председник Општине
Инђија и додао да су први
пут успели да напуне корито
базена за два дана а да гра
ђани Инђије то нису осетили
у виду рестрикција воде.
– Сва јавна предузећа су
радила као једно и помогли,
свако на свој начин, да
базен буде спреман за нову
купалишну сезону. Надамо
се лепом времену, лепој
сезони и свима желимо да
уживају на Градском базену,
каже Гак.
Претходних месеци, у
оквиру друге фазе рекон
струкције базена, изграђен
је хидромасажни базен
димензија шест пута шест

Игре без граница
на инђијском базену
Током отварања сезоне
купањ а
предс едн ик
Општине Владимир Гак
најавио је да ће Спортски
центар бити домаћин так
мичења Игре без граница,
које су се пре неколико
година организовале на
купалиштима широм Срби
је.
– Инђија ће бити један
од десет градова и општи

на у нашој земљи која ће
имати такмичарску екипу и
ову манифестацију прено
сиће нека од телевизија са
националном фреквенци
јом. Задовољни смо због
тога јер ћемо моћи да
навијамо за нашу екипу и
уживамо у једном таквом
такмичењу, које ће почети
8. јула и то баш на нашем
базену, рекао је Гак.

метара и налази се са леве
стране тобогана, непосред
но уз дечији базен. У оквиру
овог базена је постављено
17 хидромасажних млазни
ца за леђа и 17 хидромаса
жних млазница на дну базе

на. Реч је о плитком базену
дубине 90 центиметара и он
ће се преливати у велики
базен стварајући ефек ат
водопада и то је само једна
од новина на Градском
базену.

Хидромасажни базен као нов садржај

– Уложен је велики труд и
ми смо успели да у веома
кратком року, за 25 дана,
завршимо све што смо пла
нирали да се уради до
почетка купалишне сезоне,
истакао је Илија Трбовић,
директор Установе Спорт
ски центар Инђија и додао
да је набављено 50 нових
лежаљки, те да Градски
базен сада располаже са
укупно 140 лежаљки, за
које је прошле године вла
дало велико интересовање.
– У плану је и трећа фаза
реконструкције базена, про
јекат је завршен, а идуће
године ће бити спроведени
радови. Подсећам да смо
прошле године спровели
радове на првој фази
реконс трукц ије
базен а,
односно постављене су
нове бехатон плоче око
корита базена, преливне
решетке, обновљена фаса
да и кров на управној згра
ди који је прокишњавао и
угрожавао рад филтер ста
нице, рекао је Трбовић и
додао да су цене карата
остале на прошлогоди
шњем нивоу.
Иначе, инђијски базен је
прошлог лета имао рекорд
ну посећеност са званич
ним бројем од 54.000 купа
ча а ове године надлежни
очекују да ће тај број бити
још већи.

М.Ђ.

Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“ реализован уз финансијску подршку општине Инђија
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Отворена реновирана амбуланта

УСПЕХ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Са отварања амбуланте у Крушедолу

Прошлог четвртка свечано је пуштена у рад реновирана амбуланта у Крушедолу, у
присуству високих званичника локалне самоуправе као и представника Дома
здравља Ириг

П

рошлог четвртка, 16. јуна у
Крушедолу је пуштена у рад
реновирана амбуланта, Ово
је веома значајна инвестиција
вредна преко седам милиона
динара, која ће много значити селу,
рекао је председник Општине Ириг
Стеван Казимировић. Средства су
обезбеђена захваљујући помоћи
Канцеларије за управљање јавним
улагањима и напорима локалне
самоуправе. По условима за рад,
нова амбуланта не заостаје за
оном у самом Иригу. Колико ова
амбуланта значи селу, видело се и
по великом интересовању мештана
који су се окупили на отварању.
Том приликом др Сандра Савић
Ђукић, начелница Службе за
здравствену заштиту одраслих Дома
здравља Ириг изјавила је:
„У име Дома здравља Ириг могу
да истакнем да смо веома
задовољни што је после дугог низа
година извршено реновирање
амбуланте у Крушедолу. Радови су
као што се може и видети изведени
у складу са свим стандардима при
чему је урађена комплетна
реконструкција објекта од
изолације, електро и водоводних
инсталација па до свих молерских
радова и нове столарије.
Оно што је за нас као
здравствену установу веома
значајно јесте да је реновирање
амбуланте извршено у складу са

захтевима Агенције за акредитацију
здравствених установа с обзиром да је
Дом здравља Ириг акредитована
здравствена установа почев од
децембра 2016.године.
У оквиру амбуланте се налазе

лекарска ординација, картотека,
соба за интервенције, изолација,
тоалети за особље и пацијенте,
магацин и просторија за
инфективни отпад.
Такође јако је битно што је
прилаз амбуланти прилагођен
најстаријим лицима, мајкама са
децом као и особама са
инвалидитетом. Свакако да ће
пуштањем у рад реновиране
амбуланте житељима Крушедола
бити омогућено квалитетније
остваривање права примарне
здравствене заштите.
Доктор и медицинска сестра
радиће два пута недељно,
уторком и четвртком од 10,оо до 12,оо
часова.
Да се вреднују напори на
побољшању квалитета рада види се и
по томе што смо, као што можете и
видети, претходне недеље од
Покрајинске владе добили ново
санитетско возило које ће нам
искључиво користити за ургентна
стања имајући у виду да поседује
сву неопходну медицинску
опрему од сета за кисеоник,
кардиолошке столице, ЕКГ-а и
дефилибратора.“
Том приликом одржан и Базар
здравља чиме је омогућено
житељима Крушедола да
провере своје тренутно
здравствено стање и добију
неопходне савете лекара.
В. Ћ.

Пројекат „ИРИГ ПРЕСТОНИЦА ФРУШКЕ ГОРЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Ириг.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

И опозиција задовољна буџетом

Седница СО Рума

Н

ајвише пажње одбор
ника СО Рума изазвао
је извештај о извршењу
буџета за прошлу годину, као
и први овогодишњи реба
ланс, о чему је на седници
одржаној 13. јуна образложе
ње поднела Биљана Дамља
новић, шефица Одељења за
финансије, привреду и пољо
привреду. Она је подсетила
да је буџет за прошлу годину
износио 2,069 милијарди
динара.
– Укупно остварени текући
приходи и примања су били
1.657.372.000 динара или
скоро 84 одсто од планираног
буџета, док су расходи изно
сили 1.566.060.000 динара
или 75,7 процената, указала
је Биљана Дамљановић.
Буџетски суфицит износи
125,8 милион
 а динара, а
средства из буџетског суфи
цита заједно са пренетим,
неутрошеним средствима из
претходних година укупно
износе 183,6 милиона дина
ра.
У структ ури остварених
прихода највеће учешће има
ју приходи од пореза на дохо
дак, добит и капиталне
добитке који износе скоро
665 милиона динара, следе
трансфери са осталих нивоа
власти у износу од 406,5
милиона динара и од пореза
на имовину 272 милиона
динара.
Шеф одборничке групе ДС
Ненад Боровић је изразио

Стеван Ковачевић

Ненад Боровић

Прерасподела запослених
Душан Љубишић, начел
ник Општинске управе
каже да се врши прераспо
дела броја запослених у
складу са потребама које
се укажу у пракси.
– У „Полетарцу“ ће бити
повећање броја запосле
них везано за отварање
вртића у Путинцима – где
ће ићи и деца из Жарковца
и Доњих Петроваца. Вред
ност целог овог пројекта је
15 милиона динара а вртић
ради се при путиначкој
школи , ЈКП „Паркинг и
инфраструктура“ је добило
два запослена више јер им

се шири делатност. Важно
је рећи да у систему локал
не самоуп
 раве и даље
имамо 667 запослених на
неодређено време, по
одлуци имамо право на
693, а у децембру 2013.
године било је преко 850
запослених. То значи и
уштеду у буџету и то око
100 милиона динара годи
шње. Све то је у складу са
оним чему тежимо, смање
њу броја запослених у јав
ном сектору, а повећање
броја запослених у приват
ном, реалном сектору,
рекао је Душан Љубишић.

задовољство што је прошло
годишњи буџет остварен у
тако високом проценту, веро
ватно најбољем у последњих
десетак година.
– Велики прилив од пореза
на доходак, добит и капитал
не добитке указује да у Руми
влада добра пословна клима,
имамо те сертификате и види
се да се добро радило. Изу
зетни су показатељи и код
трансфера са виших нивоа
власти, поготово што је реч о
наменским капиталним тран
сферима. Моја примедба се
само односи на мање сред
става добијених издавањем у
закуп
пољоп рив редн ог
земљишта и оно за шта се
залажем а то је више капи
талних пројек ата из буџет,
рекао је Боровић.
Председник Општине Сла
ђан Манчић је истакао да би
остварење буџета било и
веће, да у неким случајевима
није било понављања тенде
ра, а када је реч о издавању у
закуп
пољоп рив редн ог
земљишта у државној своји
ни, он је указао да је ту основ
ни разлог што је око 2.000
хектара враћено у процесу
реституције, највише цркви и
задругама.
– Када је реч о преос талих
300 хектара које није излици
тирано, нисмо добили сагла
сност за други круг, али има
узурпација и ми шаљемо на
терен инспекције како би се
то утврдило и наплатило
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Душан Мисиркић
ђак генерације

Снежана Јанковић и Бранислава Коњевић

незаконито коришћење тог
земљишта, каже Слађан
Манчић. Он је информисао
одборнике да на дан 13. јун,
приходи у буџету износе 965
милиона динара, што значи
да ће и ова година бити успе
шна када је реализација пла
нираног буџета у питању.
Када је реч о ребалансу,
Биљана Дамљановић је
информисала да се приходи
и примања усклађују са рас
ходима и издацима на вишем
нивоу и то у износу од готово
42,8 милиона динара буџет
ских прихода и расхода, док
се приходи и расходи из
додатних извора усклађују на
нижем нивоу у износу од 15,4
милиона динара. Овим реба
ланс ом
буџет
износ и
2.165.738.314 динара.
– Разлог за ребаланс је у
трансферним средствима у
области социјалне заштите у
висини од готово 11 милиона
динара од Министарства за
рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, а други
је распоред ненаменских и
наменских трансфера одо
брених корисницима буџета
да би се програмске активно
сти и пројекти реализовали у
предвиђеним роковима, поја
снила је Биљана Дамљано
вић.
Повећани су и расходи у
одређеним програмима и то
за саобраћај и инфраструкту
ру шест милион
 а динара,
основно образовање и васпи
тање нешто преко четири
милиона, здравствена зашти
та 9,5 милиона динара за
набавку санитетског возила и
поправке у сеоским амбулан
тама.
Председник СО Рума Сте
ван Ковачевић је указао да
обе одлуке потврђују да се
тренд стабилизације јавних
финансија наставља, да су
чак и представници опозиције
о томе похвално говорили.
– Извршење буџета од пре

ко 85 процената је вредно
похвале и показује да смо
истрајали на домаћинском
понашању и рационалном
трошењу сваког динара, уз
ангажовање што више инве
стиционих улагања. Када је у
питању ребаланс, он је извр
шен због добијања средстава
са виших нивоа власти а
уследиле су и неке мање
корекције у смислу пребаци
вања мањих средстава са
позиције на позицију да би се
обезбедило функционисање
наших јавних предузећа и
установа – у сваком случају
обе одлуке показују да смо на
добром путу и да очекујемо
још боље резултате у овој
години, рекао је Стеван Кова
чевић.
С обзиром да су на овој
седници прихваћени и изве
штаји о раду свих јавних
предуз ећа и установа чији је
оснивач румска општина
Ковачевић каже да су сва јав
на предуз ећа и установе
исказале позитивно послова
ње – неки више неки мање,
али нису ни сва предузећа у
истом положају на тржишту.
– Постоји простор за још
бољи рад свих њих и ми
стално на томе радимо, у
комуникацији са менаџмен
том предузећа, и мислим да
добро радимо, закључио је
Стеван Ковачевић.
Одборници су донели и
одлуку о изменама и допуна
ма одлуке о максималном
броју запослених на неодр
 е
ђено време у систему локал
не самоуправе, као и изве
штај о раду Општинске упра
ве.
На седници је донето и
решење о констатовању пре
станка мандата Снежани Јан
ковић, директорки Завичајног
музеја Рума, док је за вршио
ца дужности директора ове
установе именована истори
чарка Бранислава Коњевић.
Смиља Џакула

Вуковци Змајеве школе

Н

еколико
година
уназад, на крају
школске године, у
градској ОШ „Змај Јова
Јовановић“ организује
се свечаност на којој се,
из Фонда за талентова
не ученике, додељују
награде оним ученици
ма који су на такмиче
њима од окружног до
републичког,
заузели
неко од прва три места
– било да су у питању
такмичења из појединих
школских предмета или
Душан Мисиркић
спорта.
Тако је било и ове године, бити упоран како би се дости
па је пред својим другарима, гли циљеви којима се тежи.
али и родитељима, 40 уче
– На срећу, ја сам имао
ника добило ваучере за које подршку своје породице, при
могу куповати у спортским јатеља и наставника. Током
радњама – 3.000 динара ако школовања највише сам
је у питању групно такмичење волео техничко информатич
и 5.000 динара за појединце.
ко образовање и биологију,
Такође, на овој свечаности каже Душан.
и десет „Змајевих“ Вуковаца
На питање шта даље одго
су добили књиге и дипломе, вора да планира да упише
а проглашен је и ђак генера румску Гимназију, друштвени
ције.
смер.
Ове године са титулом ђака
– Касније желим да студи
генерације „Змај Јовину“ шко рам на правном факултету,
лу напушта Душан Мисиркић. то је и породична традиција,
Он је, сем књиге и дипломе, јер су ми родитељи адвокати.
добио на поклон и ручни сат Ја свирам годинама и там
и 10.000 динара.
буру Е прим, у ГТО „Бранко
Директор Зоран Дробац је Радичевић“, и моја старија
честитао најуспешнијим уче сестра свира тамбуру и она
ницима и истакао да је на ми је била инспирација да
крају школске године лепо упишем и завршим Музич
поменути и све оне који су ку школу и да уђем у Велики
били најбољи у школи, јер оркестар „Бранка Радичеви
се запослени током школ ћа“ где је и она стални члан.
ске године углавном баве и Треба само волети то што се
решавају проблеме лошијих ради и добро се организовати
и проблематичнијих ђака - и и онда имате времена за све,
тако бива сваке године.
рекао је нам је Душан Мисир
Душан Мисиркић, ђак гене кић, веома озбиљно и мудро
рације веома озбиљно каже за своје године.
за наше новине да се мора
С. Џ.
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Обележен Светски дан
добровољних давалаца

Б

удите ту за друге. Дајте
крв. Подарите живот.
То су слогани под који
ма се ове године обележава
Светски дан добровољних
давалаца крви, 14. јун.
Овај дан је обележио и
румски Црвени крст, заједно
са даваоцима крви, својим
сарадницима и волонте
рима на свечаности која је
одржана у Градској кући.
То је била прилика да се
даваоци окупе и друже, али
и да им се доделе заслуже
на признања. Признања и
плакете су уручене за укуп
но 57 давалаца који су крв
дали пет, 10, 20, 35, 50 и 75
пута.
Бранислав
Јовановић,
секретар Црвеног крста
Рума је подсетио да је Црве
ни крст Србије настао 1876.
године и једно је од најста
ријих национ
 алних друшта
ва у свету.
– Међу нашим суграђани
ма је око 1.900 добровољ
них давалаца крви и током
прошле године успели смо
да задовољимо потребе
лечених у здравственим
установама. На 18 реали
зованих акција у Руми, Пла
тичеву и Хртковцима крв је
дао 1.151 давалац а међу
њима је и преко 250 нових.
Овај догађај је прилика да
се захвалимо волонтерима
и добровољним даваоци
ма крви, људима који спа
шавају животе других, али
и подижемо свест о значају
добровољног давања крви,

Драгомир Маричић

Обележавање Светског дана давалаштва крви

истакао је Бранислав Јова
новић.
Зато је посебно важан и
рад са средњошколцима, а
прошле године је анимира
но стотинак средњошколаца
који су први пут дали крв.
Др Даница Кокар Гуша из
Трансфузиолошке службе
Здравственог центра Срем
ска Митровица са којим
Црвени крст у својим акција
ма редовно сарађује чести
тала је свим награђеним,
пожелела им здравља и још
пуно шанси да помогну дру
гима.
Председник СО Рума Сте
ван Ковачевић је указао
да је покрет добровољних
давалаца крви вероватно
најплеменитији покрет који
постоји на планети и да

охрабрује што прима нове,
младе чланове.
– Наш свет, уз све техно
лошке напретке би изгубио
сваки смисао без принципа
солидарности и хуманости,
а ви сте носиоц
 и тог прин
ципа. Надам се да ћете се
и даље одазивати када је
ваша помоћ потребна и ја
вам честитам, волонтери
ма Црвеног крста желим да
истрају у својим племени
тим напорима, а локална
самоуправа ће вам у томе
помагати, рекао је Стеван
Ковачевић који је потом уру
чио и сребрне плакете за
оне који су 75 пута дали крв.
Драгомир Маричић је
75 пута дао крв, а почео је
још као средњошколац да
иде на акције добровољног

Уручивање признања Зорану Пошарцу

давања крви.
– То ми је увек био један
леп и хуман гест и од тада
дајем крв, углавном је то
четири пута годишње, јер се
свака три месеца може дати
крв. Некад можда ређе, ако
сам био болестан. Проблем
је код нас запослених у при
ватном сектору, предузет
ници немају баш слуха за
те ствари, јер се тако губи
један радни дан. Ја сам се,
кад год сам могао, одази
вао и на редовне и ванред
не акције. Раније је и мој
брат давао крв, али сада
не може, јер има здравстве
них проблема. Пошто се крв
даје до 65 године старо
сти, ја још имам могућности
десет година да дајем крв,
тако да можда достигнем
и троцифрен број давања
крви, све зависи од здра
вља, рекао нам је Драгомир
Маричић.
Поред њега, 75 пута су крв
дали још Светислав Бајић,
Жељко Грандић и Зоран
Пошарац.
На традицион
 алном кон
курсу Црвеног крста Србије
на тему Крв живот значи ове
године је учествовало 188
румских ученика, а најбо
љи је био Немања Грујичић,
ученик петог разреда ОШ
„Душан Јерковић“ који је на
овој свечаности прочитао
своју награђену песму.
С. Џ.
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Потписани уговори
за куповину 25 кућа

Ч

ак 25 породица су, у
оквиру
проширења
Талас
Регионалног
стамбеног програма за стам
бено збрињавање избеглих
лица, добиле средства за
куповину кућа, а потпис на
уговоре, сем купаца и про
даваца ставио је и председ
ник Општине Слађан Ман
чић. Уговори су потписани
12. јуна у Градској кући, а
ради се о средствима којим
Европска унија финансира
регионални пројекат Коме
саријата за избеглице и
миграције.
Реч је о куповини кућа
са окућницом како у сели
ма румске општине, тако и
самом граду за шта је укуп
но обезбеђено 275.000 евра
– 9.500 евра за куповину
куће и додатни грант од по
1.500 евра за адаптацију.
Слађан Манчић, председ
ник Општине је подсетио
да је овај конкурс први пут
изашао 2015. године када је
додељено 14 кућа, а усло
ве је испуњавало укупно 54
лица која су поднела захтев.
– Тада смо ми смо рекли
да ће доћи до проширења
листе и да ће и остали бити
стамбено збринути, мада
су људи били скептични.
Ето чекали су мало дуже,
али није мала ствар реши
ти свој стамбени проблем.
Средства за куповину кућа
је комплетно обезбедио
Комесаријат за избеглице и
миграције, а румска општи
на је спроводила процедуру
везано за конкурс. Овај про

Слађан Манчић и Јелена Радовић

јекат је намењен, углавном,
за куповину кућа на селу
које су нешто јефтиније него
у граду тако да су те куће у
солидном стању јер су на
селу јефтиније, истакао је
председник Општине Сла
ђан Манчић.
Он је рекао да је посебно
задовољан што су, у овом

моменту као и у претход
них неколико година, људи
који добијају куће или гра
ђевински материјал управо
они који од момента када
су овде дошли, па до сада,
нису добили ништа.
– Наилазили смо на разне
ствари, да су неке породице
добијале више пута помоћ,

Потписивање уговора у Градској кући

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

било је ту и неких злоупо
треба, али су ово људи који
до сада нису добили ника
кву помоћ и зато ми је драго
због њих, додао је Манчић.
Јелена Радовић и супруг
Горан са кћеркицом Емом
живе у Витојевцима и једна
су од оних породица који су
добили новац за куповину
куће.
– У Витојевцима смо и
купили кућу. Јелена је дошла
из Подравске Слатине као
мала, сво време су живели
као подстанари. Задовољни
смо кућом коју смо купили,
требаће мало улагања, и на
овај начин решавамо вели
ки животни проблем. Обоје
радимо и имамо могућност
сада да проширимо поро
дицу, о томе размишљамо,
рекао је за наше новине
Горан.
С. Џ.

Наставак превентивних прегледа

Румски Дом здравља наставља са
акцијом бесплатних превентивних прегле
да мерења телесне масе, висине, обима
струка, БМИ, мерења артеријског крвног
притиска, шећера у крви, попуњавања
упитника за процену ризика за дијабетес
тип 2, као и скрининге на депресију. Врши
ће се и мерење густине костију на пети
употребом ултразвучне остеодензитоме
трије. Позиваће се на контролу пацијенти
код којих је у претходном мерењу вред
ност Т скора била -2.5 или виша, а такође
сви заинтересовани ће моћи да ураде

остеод енз итом ет рију.
Пацијентк ињ е
животне доби од 50-69 година ће имати
могућност да закажу скрининг мамогра
фију (према динамици скрининг програ
ма), а уколико дуже времена нису биле
код гинеколога имаће могућност да зака
жу и гинеколошки преглед.
Акција започела прегледима у Платиче
ву, а наставља се 26. и 28. јуна у Хртков
цима, 3. јула у Грабовцима, 5. јула у Вито
јевцима, 10. јула у Никинцима, а 12. јула у
Буђановцима. Све акције почињу у 8
часова.

Пројекат „РУМСКА ПАНОРАМА“ реал
 изује се уз финансијску подршку Општине Рума.
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Дуално образовање
даје резултате
Мислим да ће
Житни трг своју
пуну намену
добити у наредном
периоду, јер
планирамо да
наредне године
направимо једно
свеобухватно
културно лето
које ће се тамо
одржавати,
као и да га
промовишемо
као археолошки
локалитет од
изузетног значаја,
каже Илија Недић

П

оред спајања Градске
управе за инфра
структуру и имовину
са Управом за опште и
заједничке послове, на сед
ници Скупштине Града у
Сремској Митровици одржа
ној 29. марта дошло је и до
спајања Градске управе за
образовање са Градском
управом за културу, спорт и
омладину. Тако је настала
новоф ормирана Градс ка
управа за образовање, кул
туру и спорт, за чијег начел
ник а је постављен Илија
Недић, начелник некада
шње Управе за културу, спо
рт и омладину.
– Ово је сада једна обим
на управа која обухвата
образовање, културу, спорт,
туриз ам,
информ ис ањ е,
верске заједнице, омладину,
канцеларију за остварива
ње права национ
 алних
заједница и тако даље.
Имамо 11 установа, од чега
осам установа културе, две
установе спорта и туристич
ку организацију, са 16 школа

Илија Недић

и једном предшколском
установом – рекао је Недић
и додао:
– Што се тиче надлежно
сти које смо имали раније, у
бившој Управи за културу,
спорт и омладину, ту се
ништа није променил о.
Нама је само придодата
Управа за образовање, која
обухвата школе и пред
школску установу. Током
овог заједничког периода
имамо добру сарадњу. Тру
димо се да до краја јуна
успоставимо динамику пла
ћања обавеза према школа
ма.
Када је реч о малим мату

рама, начелник Недић је
изјавио да ове недеље кре
ће полагање матурских
испита основаца, по први
пут у новом формату, са
српским језиком и матема
тик ом као стандардним
предметима, као и са ком
бинованим тестом који ће се
такође од ове године бодо
вати.
– Школе су спремне што
се тиче пријемних испита, а
завршен је упис у ПУ Пчели
ца, као и упис првак а у
основне школе. Направиће
мо и анализу бројног стања,
да видимо на којим местима
евентуално недостају капа

цитети, а где је број ђака
мањи од очекиваног, па
ћемо сходно томе и припре
мити наредну школску годи
ну. Упис у средње школе тек
предстоји – рекао је Илија
Недић и додао да му је жао
што је број ученика из годи
не у годину све мањи.
Дуално образовање, као
новина у српском образов
ном систему, од недавно је
почело да се примењује и у
нашем граду.
– Оно што нам је циљ и
интерес у наредном перио
ду је да се дуално образова
ње у следећој години што
више исфорсира, јер већ од

Када је реч о малим матурама, начелник Недић је
изјавио да ове недеље креће полагање матурских
испита основаца, по први пут у новом формату, са
српским језиком и математиком као стандардним
предметима, као и са комбинованим тестом који ће се
такође од ове године бодовати
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Оно што се даље планира је мани
фестација под називом Вински
парк, други по реду, и одржава се
30. јуна. Морам да нагласим и отва
рање Житног трга које нас очекује
крајем месеца, а чију реконструк
цију су финансирали Министар
ство културе и Град Сремска Митр
овица
2019. то постаје и законска
обавеза за све средње
стручне школе. Тренутно
имамо три школе чији сме
рови су укључени у дуално
образовање, техничку, пре
храмбено-шумарску и у еко
номској имамо један смер.
То се показало као доста
добро, поготово када је реч
о смеровима из техничке
школе, као што су заварива
чи. Имамо информације да
ће фирма Вахали у којој су
ученици били на пракси пот
писати уговор о раду са њих
девет – каже начелник
Недић. Према његовим
речима, ово је један добар
пример образовања, где се
ученици не само кроз тео
ријску наставу, него и кроз
практичан вид наставе, при
премају за посао који ће у
будућности обављати, а
резултати су већ видљиви.
На тај начин, свима онима
који не планирају да после
средње школе наставе са
даљим образовањем, отва
ра се пут ка запослењу у
струци.
Начелник Илија Недић
истакао је и значај централ
ног отварања Спортских
игара младих у Сремској
Митровици, у чијој организа
цији је поменута Градска
управа учествовала, додају
ћи да је наш град тај испит
положио са високом оце
ном.
– Оно што се даље плани
ра је манифестација под
називом Вински парк, други
по реду, и одржава се 30.
јуна. Морам да нагласим и
отварање Житног трга које
нас очекује крајем месеца, а
чију реконс трукц ију су
финансирали Министарство
културе и Град Сремска
Митровица. Такође, очекују
нас и стандардне манифе
стације током лета, такозва
но Спортско лето на сави са
турниром у одбојци на песку,
у баскету, промоцијом салсе

и слично. Најважнија и нај
посећенија манифестација
која нас очекује овог лета је
Срем фолк фест, по први
пут на Житном тргу у новом
руху. Мислим да ће Житни
трг своју пуну намену доби
ти у наредном периоду јер
планирамо да наредне годи
не направимо једно свеобу
хватно културно лето које ће
се тамо одржавати, као и да
га промовишемо као архео
лошки локалитет од изузет
ног значаја, а самим тим и
да омогућимо да оно што
буде урађено на њему буде
и „експлоатисано“ – рекао је
Недић, додајући да ће Жит
ни трг од сада имати амфи
театар и трибине са око 650
до 700 седишта.
Овај трг биће придодат
туристичкој понуди Града, а
према начелниковим речи
ма, тренутно се ради на
стратегији развоја туризма
града за период од 2019. до
2025. године.
– Направићемо један све
обухватни стратешки про
грам, који ће уз постојеће
капацитете и ангажовањем
не само Туристичке органи
зације него и других устано
ва културе формирати једну
јединс твен у
турис тичк у
понуду. Морам да кажем да
се изузетно развијају и сео
ска туристичк а домаћин
ства. Већ их имамо неколи
ко који раде својим пуним
капацитетом. Нажалост, ми
немамо адекватан хотел на
територији града, али на тај
начин, кроз партнерство са
њима, решавамо проблем
смештаја туриста. Могу да
кажем да су ти људи спрем
но дочекали изазове који су
пред њима – каже Илија
Недић.
Према његовим речима, у
наредном периоду очекује
нас и реновирање позори
шта, чија сала ће у будућно
сти бити мултифункционал
на. 
Н. Милошевић
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Учешће
на конгресу
интерниста

Рад др Велимира Новаковића добио
високу оцену стручне јавности

М

итровачка
Општа
болница
велику
пажњу
посвећује
напретку у лекарској про
фесији, нарочито када је
реч о праћењу свих новина
које доприносе успешнијем
лечењу оболелих. Како ова
установа има изузетно раз
вијено гастроентеролошко
одељење, у том смислу, др
Велимир Новаковић, интер
ниста гастроентерохепато
лог, на недавно одржаном
18. Конгресу удружења
интерниста Србије на Зла
тибору, одржао је усмено
предавање о теми Кључ
но место колоноскопије у
дијагностици ретких поли
позних синдрома црева. Др
Новаковић је у свом раду
изнео став да сви полипи
дебелог црева имају 100
одсто склоност ка малиг
ној трансформацији и да
њихово откривање на вре
ме и потом уклањање било
путем ендоскопске полипек
томије било путем хирур
шке интервенције значајно
побољшава прогнозу ових
пацијената.

Последњих година суоче
ни смо са порастом малиг
нитета колона чиме је
значај превентивних коло
носкопија од изузетног зна
чаја. Прикази ретких поли
позних синдрома црева су
показали велику дијагно
стичку и терапијску оспо
собљеност лекара наше
болнице. Рад др Новакови
ћа је добио високу оцену
присутне стручне јавности,
како због самог присту
па и обради материје, тако
и због актуелности теме.
Као коаут ори учествовали
су лекари Интерног оде
љења др Никола Ивановић
и др Борислав Доламић,
а гастроентеролошки тим
чине још др Гордана Митић,
др Радован Зец и др Ана
Лаушевић
Конгресу
интерниста
Србије је ове године, током
четири дана рада прису
ствовало преко 500 лекара
из наше земље, земаља у
окружењу као и лекара из
Руске федерације, стога је
овај успех још значајнији.
Б. С.
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Судбина Дома Војске још
увек под знаком питања

Садашње стање

А

У унутрашњости
зграде
некадашњег
Дома ЈНА
уместо
маслинасто
зелене боје
војничких
униформи,
сада се
све зелени од
растиња које у
њој обитава,
подсећајући на
тропску шуму

ко пратимо некадашњу плаву линију
која је у нашем граду требала да води
туристе до бројних знаменитих обје
ката, шетајући Железничком улицом (или
Краља Петра I), наићи ћемо на зграду нека
дашњег Дома ЈНА. Зграда у којој је прво
битно, тридесетих година прошлог века, био
Ратарски дом, а потом је 1953. припала југо
словенској војсци, некада је Митровчанима
била добро позната по културном и забав

ном животу. Генерације Митровчана тамо су
излазиле, уживале у музици, а поред тога, у
Дому ЈНА прослављао се 8. март, Нова Годи
на, испраћаји у војску и слично.
Данас ова зграда, која је некада красила
поменуту улицу, не само да се руши, већ
представља опасност за сваког случајног
пролазника који шета тротоар
 ом поред ње.
У недавно реновирној улици Краља Петра
I, сваком пролазнику ова зграда ће бити трн
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Дом ЈНА некад (преузето из колекције Мирослава Лишчевића)

у оку, јер су од ње остали само околни
зидови, док јој фасада отпада, плафо
ни су се давно урушили, а од столарије
мало шта да је остало. У унутрашњости
зграде некадашњег Дома ЈНА уместо
маслинасто зелене боје војничких уни
форми, сада се све зелени од расти
ња које у њој обитава, подсећајући на
тропску шуму.
Сам објекат мењао је временом свој
назив, од Дома ЈНА, преко Клуба Војске
Југославије, затим Клуба Војске СЦГ, а
тренутни назив је Клуб Војске Србије.
Према информацијама које смо доби
ли из Министарства одбране, овај обје
кат се од 2006. године, према Мастер
плану располагања непокретностима
које нису неопходне за функциониса
ње војске, налази у списку вишкова вој
них непокретности које су предвиђене
за отуђење. Како кажу, за сада је при
купљена сва имовинско-правна доку
ментација за предметну непокретност и

утврђено је да на њој постоји евиден
тиран терет, односно хипотека уписана
од стране правног лица (банке) у Лист
непокретности. Оваква ситуац
 ија тре
нутно онемогућује даље располагање
непокретношћу.
– У складу са постојећим стањем,
надлежне службе у Управи за инфра
структуру предузимају мере како би се
у наредном периоду брисао наведени
терет и наставило располагање Клубом
Војске Србије у складу са процедуром
Мастер плана и Законом о јавној своји
ни, а која подразумева, између осталог,
процену тржишне вредности предметне
непокретности и понуду локалној само
управи по процењеној вредности непо
кретности. Уколико локална самоуправа
не буде заинтересована за предметну
непокретност доноси се Закључак Вла
де којим се омогућава да се непокрет
ност отуђује на тендеру на коме могу да
учествују правна и физичка лица – пише
у допису који смо добили од Министар
ства одбране Републике Србије.
Што се самог стања објекта тиче, у
Министарству кажу да оно нема могућ
ности и не планира новчана средства
за одржавање и његову обнову, већ
надлежне структуре Војске које обез
беђују и чувају комплекс, у складу са
расположивим финансијским средстви
ма, реализују само хитне и неодл
 ожне
интервенције на објекту ради зашти
те имовине и људи. С тим у вези, око
зграде Дома ЈНА с времена на време
можемо видети заштитну траку којом
се забрањује прилаз објекту због небе
збедности пролаза, али је несавесни
суграђани често склањају, тако да овај
проблем траје.
Начелник Градске управе за опште
и заједничке послове и имовину Миро
слав Јокић изјавио је да Град Срем
ска Митровица не планира откуп овог
објекта.

Мирослав Јокић

– Могу да кажем да Град Сремска
Митровица не размишља о куповини
објекта Дома ЈНА. О томе можемо раз
мишљати тек када се реши његов имо
вински статус и понуди нам се цена.
Овај објекат је у таквом стању да је
потребно његово рушење, тако да су
даљи кораци од стране Града још увек
под знаком питања, а сада могу да
кажем да за њега нисмо заинтересова
ни, мада постоји интересовање бројних
правних и физичких лица која би у слу
чају решења његовог имовинско-прав
ног статуса била вољна да га откупе на
тендеру – рекао је Јокић.
Када ће имовинско-правни статус
овог објекта бити решен још се не зна.
Након 12 година од уласка у Мастер
план Министарства одбране, чини се
да се о судбини зграде Дома ЈНА још
увек ништа не зна, а колико дуго ће још
овај објекат пропадати остаје нам да
видимо. Како ствари стоје, до решења
овог проблема, можда се ова зграда и
сама сруши. Обзиром на њено стање,
никад се не зна.
Н. Милошевић
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Додељена признања
„Капетан Миша Анастасијевић“

Добитници признања

У

четвртак, 14. јуна, у Градској
кући у Сремској Митровици орга
низована је свечана додела при
знања „Капетан Миша Анастасијевић“
за подручје Срема. Ова признања
додељена су како привредним и дру
штвеним субјектима, тако и појединци
ма који су у протеклих годину дана
остварили изузетне резултате у разли
читим областима.
Светлана Миловановић, заменица
градоначелника Сремске Митровице
изразила је задовољство тиме што је
наш град домаћин доделе ове награ
де.
– Оно што је врло занимљиво је да
имамо 19 награђених. То су и привред

на друштва, предузетници, појединци
из свих области. Од укупног броја
награђених, може се рећи да је наших
из Сремске Митровице 12, узевши у
обзир Прву телевизију и Амбасаду
Шведске као наше пријатеље. Ми има
мо доста вредних и талентованих
људи, без обзира на област у којој
делују, и заиста их треба истаћи јер то
заслужују – рекла је Миловановићева.
Директор фирме Медиа инвент, која
је организатор и иницијатор овог про
јекта, Влада Маркановић, изјавио је да
је њихов главни циљ промовисање
успеха, малих али великих људи, ства
ралаца из свих области друштвеног,
привредног и културног стваралаштва.

Једна од добитница награде, митро
вачка сликарка и уметница Анђелка
Карајовић, која је добила награду за
лепоту ликовног израза и промоцију
уметности у Региону, професор је
енглеског језика, а две деценије се
бави уметношћу.
– Била сам пожртвована у свему
што радим. Никада се нисам бојала
посла, а ова награда за мене значи
много. Јако сам узбуђена и веома
захвална на томе што је неко приме
тио мој рад. Преко педесет година тру
дила сам се да се усавршавам у свим
сегментима – рекла је Анђелка Карајо
вић.
Н. М.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Анализа савске воде

Ј

авно
комунално
предузеће
„Комуналије“ Сремска Митрови
ца обавештава грађане о резул
татима анализе савске воде, коју је
извршио Завод за јавно здравље
Сремска Митровица. Анализа савске
воде је извршена 6. јуна и то на тач
кама узорковања мала плажа, поче
так плаже, Богаз, Диспанзер.
Узорковањем и анализом физичкохемијских и микробиолошких параме
тара савска вода на наведеним лока

литетима одговара захтевима Уредбе
о граничним вредностима загађују
ћих материја у површинским водама
и подземним водама и седименту и
роковима за њихово достизање.
Препоруке за здравствено без
бедно купање: избегавати роњење,
гњурање, прскање, скакање и гледа
ње у води, приликом уласка у воду
постепено се расхладити, обавезно
се туширати чистом водом са тушева
након изласка из савске воде, врши

ти надзор над купањем мале деце (у
плићаку је вода најзагађенија), после
кише и олује не купати се 2-3 дана,
забранити приступ домаћим животи
њама.
Молимо све суграђане да се у току
боравка на плажи придржавају пра
вила забране игре с лоптом у води и
пешчаном делу плаже обележеном
знаковима забране, како не би оме
тали одмор и рекреацију посетилаца
Градске плаже у Сремској Митровици.
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Контрола прскалица и орошивача
Г
радска управа за пољо
привреду и заштит у
животне средине про
шле недеље почела је са
акцијом контроле прскалица
и орошивача у Сремској
Митровици. Тим поводом, у
Градској кући је у четвртак,
14. јуна одржана конферен
ција за медије којој су прису
ствовали начелник Градске
управе за пољопривреду и
заштиту животне средине
Владимир Настовић, дирек
тор Агенције за рурални раз
вој Петар Самарџић и дирек
тор Пољопривредне стручне
службе у Сремској Митрови
ци Жарко Сувић. Овом акци
јом подржан је програм кон
троле машина за заштиту
биља који се реализује на
републичком нивоу, а спро
води га Управа за заштиту
биља Министарства пољо
привреде и заштите животне
средине.
Поменуту контролу врши
митровачка Пољопривредна
стручна служба, док је Аген
ција за рурални развој Града
Сремска Митровица задуже

Владимир Настовић

на за спровођење кампање о
значају ове акције и позитив
ним ефектима које она доно
си.
Начелник Градске управе
за пољопривреду и заштиту
животне средине Владимир
Настовић изјавио је да је ова
акција нова активност у окви
ру његове управе.
– Ово је нешто што до сада
нисмо радили, а мислимо да
је потребно. Издвојили смо
средства за око 200 бесплат

Жарко Сувић

них прегледа и контрола
машина за заштиту биља и
мислим да ћемо остварити
позитивне ефекте. Ово није
само пољопривредна мера,
него и мера заштите животне
средине – изјавио је Насто
вић
За ову намену издвојено је
два милион
 а динара, а испи
тивање ће вршити обучени
контролори, који ће пољо
прив редн иц им а
пруж ит и
могућност да провере своје

машине и добију савет како
да смање штете од губитака.
Директор Пољопривредне
стручне службе Жарко Сувић
рекао је да му је драго што је
Град Сремска Митровица
препознао значај ове акције.
– Акција ће се изводити од
почетка овог месеца до јесе
ни. Вршиће се калибрација
прскалица и атомизера, за
шта је Пољоприв редн а
стручна служба оспособље
на. У будућности ће сви
пољопривредни произвођа
чи морати да врше ове кон
троле, у складу са европским
стандардима. Акција је бес
платна, а пољопривредници
ће тако добити квалитетне
прскалице и атомизере. Са
квалитетним прскалицама
опрскаваће се само она
површина која је потребна,
што доказује и еколошки зна
чај ове акције – рекао је
Сувић и додао да се пољо
привредници за бесплатну
конторолу и калибрацију
машина могу јавити Пољо
привредној стручној служби.
Н. Милошевић

ЈКП ВОДОВОД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Завршни радови
Р
еконструкција
водо
водне мреже у Улици
Вука Караџића приво
ди се крају. Ови послови у
склопу ревитализације сао
браћајнице у централном
градском језгру показали су
се као пример добре прак
се остварене у претходном
периоду, када се у оквиру
једног пројекта реализује
неколико инфраструктурних
радова.
Када је реч о радовима које
изводи ЈКП Водовод, упра
во је завршено постављање
полиетиленских цевовода,
а њихова укупна дужина је
око 500 метара, од чега је
200 метара секундрани вод
(пречник 110 милиметара),
а 300 метара – примарни
(пречник 250 милиметара).
Завршена је и реконструкци
ја сва четири чворна места,
а паралелно са овим радо
вима раде се и нови при
кључци на дистрибутивну

Чворно место у Улици Вука Караџића

мрежу. Комплетна обнова
подразумева замену старих
цевовода новим, поставља
ње нових вентила и других
припадајућих елемената.
– Битно је напоменути да
су обезбеђени одговарајући
противпожарни хидрантски
прикључци, што је од велике

Противпожарни хидрант

важности ако се зна да се у
овом делу града налазе број
не установе културе, преду
зећа, угоститељски објекти и
други правни субјекти. Циљ
је да се на овај начин осигура
квалитетно водоснабдева
ње, са минумумом ризика од
кварова, што практично зна

чи континуир
 ано и безбедно
водоснабдевање у наредним
годинама, рекао је у изјави
за медије Борислав Бабић,
в. д. директора ЈКП Водовод
Сремска Митровица.
Према плану, комплетан
посао могао би бити завршен
у наредних десетак дана.

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

Завршни рачун буџета за 2017.

О

дборници локалног парламента
Општине Шид су на седници која је
одржана прошле недеље 15. јуна
између осталог усвојили и предлог одлу
ке о консолидованом завршном рачуну
буџета Општине Шид за 2017. годину.
Како је истакла руководилац одељења
за финансијске послове Општине Шид
Јадранка Недић, у одлуци о консолидо
ваном завршном рачуну буџета Општине
Шид за 2017. годину, приказани су подаци
који се односе на све директне и инди
ректне кориснике који су корисници јав
них средстава буџета Општине Шид.
– Ова одлука садржи укупно остваре
не приходе и примања од продаје нефи
нансијске имовине која износи милијарду
44 милиона 225 хиљада динара. Укупно
извршени текући расходи и издаци изно
се милијарду 44 милиона 446 хиљада
динара. Разлика између укупних прима
ња, прихода и расхода и укупних издата
ка, износи 221.000 динара. Обрасци који
су прописани по међународним стандар
дима рачуноводственог извештавања
садржани су у овој одлуци, а такође опи
сан је извештај о извршењу програмског
дела буџета, односно учинку програма
током 2017. године и остали извештаји
који су саставни део сваке одлуке која се
односи на завршни рачун током фискал
не године, рекла је Јадранка Недић.
На самом почетку седнице, председ
ник Скупштине Општине Шид Велимир
Ранисављевић, обавестио је одборнике
о оставци одборника Дејана Логарушића
који је поднео оставку због сукоба инте
реса и немогућности вршења дужности

Јадранка Недић

директора Центра за социјални рад Шид
и одборника Скупштине Општине Шид.
Одборници су усвојили и предлог одлу
ке о изменама и допунама одлуке о гра
ђевинском земљишту Општине Шид. Као
разлог за доношење ове одлуке наведен
је престанак рада Јавног предузећа за
стамбене услуге и грађевинско земљи
ште Општине Шид, које је имало надле
жности у обезбеђивању услова за уре
ђење, употребу и уређивање и заштиту
грађевинског земљиште. Те надлежности
се сада преносе на органе Општине Шид.
Усвојена је и одлука о доношењу плана
детаљне регулације индустријског ком
плекса Биг бул фудс у К.О. Бачинци, а
у циљу изградње објеката на постојећој
локацији. Важност ове одлуке је према

речима председника СО Шид Велими
ра Ранисављевића у томе што ће се на
постојећој локацији изградити и пречи
стач воде, док ће се канал ће се изгра
дити на другој локацији. Тиме ће бити
решен проблем изливања воде кроз село
са којим су се мештани овог села често у
претходном периоду суочавали.
Поред ових тачака дневног реда усво
јен је и предлог одлуке о отуђењу непо
кретности из јавне својине Општине
Шид у К.О. Моровић, предлог решења о
давању сагласности на употребу имена
општине у називу Књижевне заједнице
Општине Шид, а који је поднео иниција
тивни одбор за оснивање удружења књи
жевника са подручја општине Шид.
Већином гласова одборника усвојен
је и извештај о раду општинске управе
Општине Шид за 2017. годину.
Свих предвиђених осам тачака дневног
реда, усвојене су већином гласова у крат
ком временском периоду, а све захваљу
јући ефикасном раду локалног парламен
та
– Дневни ред од осам тачака, предста
вља један велики напредак. Наиме, ради
ефикаснијег рада локалног парламента,
одлучили смо да чешће сазивамо сед
нице са мање обимним дневним редом.
Све тачке дневног реда су биле подједна
ко важне и све су већином гласова усво
јене. Морам да нагласим да сам веома
задовољан радом локалног парламента
и надам се да ћемо ефикасно радити и у
будућности, како би на првом месту били
задовољни и наши грађани, истакао је
Велимир Ранисављевић.

ШИДСКА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА

Изграђена нова саобраћајница

У

делу индустријске зоне у близини
италијанске фабрике за произ
водњу делова за обућу у Шиду, у
улици Бранка Радичевића, после пру
жног прелаза Адашевци, изграђена је
нова приступна саобраћајница. У поне
дељак 18. јуна новоизграђену приступ
ну саобраћајницу у дужини од 300 мета
ра обишли су председник Општине
Предраг Вуковић, заменик председника
Зоран Семеновић и директор Развојне
агенције Војводине Никола Жежељ.
– Наш задатак је да обезбедимо што
боље услове и што бољи привредни
амбијент за све инвеститоре који дола
зе у Шид. Ова фабрика је прва страна
компанија која је дошла у Шид 2016.
године, запошљава преко 40 радника
са тенденцијом да до краја године запо
сли још 80 радника, што нам је јако
драго. На нама је да и у будућности
урадимо све како би и остали инвести
тори дошли у шидску општину, истакао
је Вуковић.
Из Развојне агенције Војводине,
Општина Шид добила је похвалу да се
брзо позиционирала на мапи инвести
торских локација Војводине и Србије.

Зоран Семеновић, Никола Лабус, Предраг Вуковић и Никола Жежељ

– Поред индустријске зоне која се
гради на ауто-путу Адашевци, ово је
још један пример руководства да је
Општина Шид спремна да прихвати
инвеститоре и да им помогне. Развојна
агенција Војводине ће дати све од себе
да у шидској општини смањи незапо
сленост, да унапреди општину и квали

тет живота становништва, изјавио је
Никола Жежељ.
Из фабрике Флекси Солен захвалили
су се Општини на значајној инвестици
ји. Никола Лабус из ове компаније је
истакао да су асфалтирањем ове улице
испуњени сви предуслови за прошире
ње производње.
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ОДРЖАНА ДРУГА ШТРУДЛИЈАДА У БИНГУЛИ

Нема тајног рецепта
за добру штрудлу

У

суботу, 16. јуна, у Бин
гули у центру села, одр
жана је манифестаци
ја Штрудлијада. Штрудле са
маком, орасима, кокосом или
мало модерније, са еурокре
мом, несквиком или са сиром,
омиљена су посластица у Бин
гули. Бингулчанке за штрудлу
кажу да је колач који се најче
шће прави у њиховим домо
вима и да је штрудла њихов
заштитни знак. Отуда су жене
из Удружења жена „Бингул
ке“ дошле на идеју да у свом
селу организују манифестацију
посвећену овом колачу.
Председница
удружења
жена „Бингулке“ Александра
Павловић каже да ово удру
жењеактивно узима учешће на
другим манифестацијама које
се организују у околини, те да
су освојиле и бројне награде.
Гледајући како друге жене про
мовишу своје село организова
њем оваквих дружења и оне су
дошле на идеју да организују
ову манифестацију. Алексан
дра каже да су веома поносне
и да уз слогу све успевају.
Због чега су толико посеб
не штрудле из Бингуле питали
смо Невенку Весић. Мештани
кажу да Невенка прави штру
дле за цело село. Када коме
затреба.
– Штрудлу правим на уоби
чајени начин. Што има више
фила, а мање теста то је боља
штрудла. Ко више љубави уме
си, то је штрудла укуснија. Моји
укућани највише воле штру
длу са маком, а правим и са
орасима, рогачем, циметом...
Научила сам од моје свекрве
како се штрудле праве, она
је некада правила гломазне,

Александра Павловић

Најбоље
јер су се раније правиле тако
велике како би се могло наје
сти од једног парчета. Штру
дла се код нас прави, како кад
неко умре, тако и за весеља.
Захвалне смо свим женама
које су дошле да нас подрже,
каже чланица жирија и удруже
ња жена Невенка Весић.
На питање шта ће прво узе
ти у обзир када је оцењивање
штрудле у питању, Невенка
каже да је то тесто, фил и укус.
Ранка Стојковић штрудлу
меси свакодневно. Каже да је
то посластица која се најчешће
прави у њеној кући. Она нам је
открила због чега.
– Не постоји тајни рецепт
када је у питању штрудла.
Када се меси додају се уоби
чајени састојци – јаја, млеко,
квасац, брашно, уље. Треба
замесити мало мекше, онда
буде и мекше тесто. Правим

Невенка Весић

са маком, орасима, сиром,
јабукама... Углавном треба да
буде мекано тесто, да штрудла
има пуно фила и да буде слат
ка. Најбоље се умеси и захва
лан је колач за све. Раније су
се штрудле правиле са више
тестада се људи наједу. Мени
су одали тајну за најбољу
меру, а то је да се брашно згра
би са обе руке и то онда буде
идеална мера за тесто једне
штрудле, рекла је Стојковић.
Марија Галађик, домаћица
из Бингуле већ 40 година пра
ви штрудлу по истом рецепту.
Каже, штрудле у њеној кући
сви воле, те их неретко спре
ма.
– Млеко мора да буде вре
ло, да би се јаја запарила,
дода се брашно и квасац.
Штрудлу филујем са маком и
орасима најчешће, а никада са
сиром и јабукама јер буду гње

Ранка Стојковић

У конкуренцији девет штру
дли, најукусија је била она
коју су умесиле жене из Чере
вића. Друго место заузеле су
жене из Јамене, а Чалманке
треће. Све су добиле дипло
ме, а о укусу је одлучивао
четворочлани жири - Зоран
Машић, Невенка Весић, Ната
ша Руман и Јасминка Коваче
вић.

цаве – истиче Марија Галађик.
Бројне госте које смо тог
дана затекли у центру овог
села забављали су најмлађи
Бингулчани игром и рецитаци
јом, као и културно уметничко
друштво из Ердевика.
Најлепши штанд имале су
жене из Вишњићева, на дру
гом месту се нашао штанд
Илинчанки, а на трећем жена
из Беркасова.
Сања Станетић
Фото: Владимир Цуцанић

Марија Галађик

Пројекат „ШИДСКА ТРИБИНА: ОД СРЕДЕ ДО СРЕДЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Шид.
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ПРВОМ ЧОВЕКУ ПЕЋИНАЧКЕ ОПШТИНЕ УРУЧЕНА НАГРАДА „КАПЕТАН МИША
АНАСТАСИЈЕВИЋ“

Жељко Трбовић најбољи менаџер
у јавном предузетништву

У

Градској кући у Срем
ској Митровици су у
четвртак 14. јуна по
18. пут уручене награде
„Капетан Миша Анастаси
јевић“ за територију Срем
ског округа. Ова престижна
награда носи име српског
трговца и добротвора из
19. века а додељује се при
вредницима, појединцима и
институцијама за допринос
развоју предузетничког и
друштвеног стваралаштва.
Међу добитницима ове
престижне
награде
је
и председник Општине
Пећинци мр Жељко Трбо
вић за најбољег менаџера
у јавном предуз етништву а
награду је уручила замени
ца градоначелника Срем
ске Митровице Светлана
Миловановић. Обраћајући
се присутнима у име награ
ђених председник Трбовић
је истакао значај награде,
јер је она управо велика
обавеза свим лауреатима
да наставе са квалитетним
радом, као и да ниво квали
тета у будућности, колико
год је то могуће, унапређују.
– Наравно, нико овакав
успех не може да постиг
не сам. И зато морам да
се захвалим својим сарад
ницима који су овде са
мном. Људима који су сво
јом стручношћу, не пита
јући ни за количину посла
ни за радно време, дали
немерљив допринос оства
рењу моје визије пећинач
ке Општинске управе. Ову
награду данас примам и у

Светлана Миловановић је уручила награду мр Жељку Трбовићу

њихово име, рекао је први
човек пећиначке Општине,
који је ово престижно при
знање добио за 2017. годи
ну када је био на челу пећи
начке Општинске управе.
Пројекат „Пут ка врху“ и
угледно признање „Капе
тан Миша Анастасијевић“
у области привредног и
друштвеног стваралаштва
пуних 18 година додељу
ју агенција Медиа Инвент,
Привредна комора Војво
дине, Новосадски универ
зитет и Радио Телевизи
ја Војводине, а директор
Медиа
Инвента
Владо
Маркановић рекао је да се
нада да ће рад лауреата
мотивисати друге да крену
њиховим стопама.

– Иза нас је дуги низ
година препуних мудрости,
стваралаштва и радости,
а они који уносе радост у
туђе животе, не могу а да
не обрадују и сами себе.
Таква је Медиа Инвент а
такви су и наши добит
ници који стварају нове
вредности. А, добар глас
се далеко чује. Тај добар
глас о општини Пећинци и
њеном тадашњем начелни
ку Општинске управе Жељ
ку Трбовићу стигао је и до
нас, рекао је Маркановић и
додао да када се поседују
добри услови, какве имају
Пећинци, онда морате бити
најбољи, а захваљујући
тимском раду, захваљујући
ресурсима и на крају захва

љујући подршци Пећин
чана, Жељко Трбовић је
успео да створи нове вред
ности.
Међу добитницима пре
стижне награде „Капетан
Миша Анастасијевић“ била
је и компанија која успе
шно послује у пећиначкој
општини у Дечу - Coficab,
за промоцију пословног
амбијента у Пећинцима и
Срему. Свечаност у Град
ској кући својим наступом
улепшао је хор Митровач
ке гимназије, као и песник
Перо Зубац, који је бесе
дом приближио присутни
ма живот и рад Мише Ана
стасијевића, а који је данас
подстрек многима за трно
вит пут ка успеху.

Наложено чишћење ћуприја и канала

О

пштински комунални инспектор
Петар Козарев упутио је саветима
месних заједница налог за чишће
ње и одржавање ћуприја и канала, као и
јавних зелених површина у свих 15 насе
ља пећиначк е општине. Саветима
месних заједница је наложено да преду
зму све потребне мере и радње како би
грађане обавестили о обавези чишћења
и одржавања ћуприја, канала и јавних
зелених површина и на тај начин омогу
ћили њихово нормално функционисање
и уредан изглед.
Како је наведено у налогу, ова обавеза

прописана је Законом о комуналним
делатностима и Одлуком о одвођењу и
пречишћавању атмосферских и отпадних
вода.
– Увидом на терену у стање канала и
ћуприја на територији општине Пећинци
утврђена је чињеница да је ситуац
 ија
алармантна и да акција чишћења и уре
ђења канала и ћуприја није организована
ни у једној месној заједници наше општи
не. Стога је месним заједницама наложе
но да овом послу приступе у што краћем
року, изјавио је Козарев и нагласио да је
крајњи рок за спровођење ове акције 1.

јул, након чега ће изаћи на терен и извр
шити увид у стање канала, ћуприја и јав
них површина у свакој месној заједници.
Такође, комунални инспектор је нало
жио саветима месних заједница да у што
краћем року упознају грађане са њихо
вим обавезама одржавања и чишћења
канала, ћуприја и јавних површина, и да
остваре координацију са комуналним
инспектором ради бољег вршења надзо
ра и укупне организације.
Против одговорних лица и неодговор
них грађана биће предузете прописане
казнене мере.
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ДЕЧ

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ПЕЋИНЦИ

Игром и песмом
чувају традицију

Ц

ентром Деча, протекле недеље орила се
традиционална српска музика уз богато
шаренило народних ношњи фолклорних
ансамбала, који су учествовали на традицио
налном петом годишњем концерту Културно
- уметничког друштва „Свитац“, којем је при
суствовао и заменик председника општине
Пећинци Зоран Војкић.
Петогодишњицу постојања КУД „Свитац“
под уметничким руководством Иване Томаш,
обележио је уз госте из Шимановаца, КУД
„Искон“, из Сурчина КУД „Диоген“ и Угринова
ца КУД „Седмица“, а како нам је рекла Смиља
Тодорчевић, председница Скупштине удруже
ња „Свитац“, певачка група и све три фолклор
не групе јуче су бројној публици приказали све
оно што су за пет година увежбали и са чиме
представљају општину Пећинци на бројим
гостовањима.
– Драго нам је да смо приказали све оно
што смо вредно учили протеклих година. За
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Смотра
фолклора

ових пет година бројчано смо се увећали и
усавршили кореографије. Наравно, имамо
јако добру сарадњу са Општином Пећинци,
са бројним мештанима Деча, институцијама и
привредницима који нам увек изађу у сусрет,
као што су и приликом организовања концер
та, рекла је Тодорчевић.
Публика на платоу испред храма Светог Ваз
несења Господњег је била у прилици да ужива
у кореографијама из целе Србије, од певач
ке групе „Свитац“ која је извела песму Мајка
Ангелина на почетку концерта, преко игара из
Шумадије, Студенице, Црноречја, преко игара
из Шумадије, чобанске игре из Нишаве које су
извели гости, до Шопских и Циганских игара
домаћина. На крају концерта Удружење „Сви
тац“ је уручило захвалнице свим донатори
ма који су током године на различите начине
помагали рад овог удружења, а самим тим и
активно учествовали у очувању народне тра
диције у Дечу.

У суботу увече, 16. јуна, на
сцени пећиначког Културног
центра окупило се преко 250
извођача, који су на зани
мљив и аутентичан начин
приказали народну традицију
свога краја у оквиру 40. Смо
тре изворног фолк лорног
стваралаштва Срема. Укупно
14 представа учествовало је
на Зонској смотри, а нашу
општину представљао је
Удружење „Свитац“ из Деча.
Према речима директора КЦ
Пећинци Јована Деврње,
сусрела су се два јубилела у
овој установи.
– Драго ми је да смо дома
ћини 40. по реду Зонској смо
три, поготово јер и ми ове
године славимо 40. година
постојања и рада наше уста
нове. Примарни циљ Култур
ног центра управо је негова
ње традиције извоног ствара
лаштва, а публика је била у
прилици да види обичаје који
су већ помало и заборавље
ни. Сви учесници потрудили
су се да кроз игру и песму
прик аж у народне обичаје
народа и народности Срема
– рекао је Деврња.
Селектор Зонске смотре је
Дајана Костић, кореограф,
која ће након одгледаних свих
Смотри одлучити која пред
става ће представљати Срем
у септембру у Врбасу на Смо
три изворног фолк лорног
стваралаштва Војводине.

СУБОТИШТЕ

Уловљена
тона рибе

Љ

убитељима спортског риболова
на језеру Сремска оаза у Субо
тишту није сметала киша да би
постигли одличне резултате, али и да би
се добро дружили. Девето екипно дваде
сетчетворосатно такмичење, почело је у
суботу 16. јуна, да би се завршило дан
касније, а укупно је упецано 1.004,170
килограма шарана. Најтежег шарана упе
цала је екипа CT (Carp Team) Гвоздена
паприка из Брестача, који је тежио 14,260
килограма, чиме је оборен рекорд језера
у највећој упецаној риби. Према речи
ма Слободана Николића члана тима CT
Гвоздена Паприка, да није било заслуже
ног жутог картона оборили би и рекорд у
укупно упецаној риби.
– Лепо смо се дружили и успели смо да
освојимо друго место. Нажалост напра
вили смо грешку и заслужили жути кар

Учесници такмичења

тон, чиме нам је за 50 одсто смањена
количина упецане рибе. Трудићемо се
следећи пут да прођемо без жутих кар
тона и поставимо нови рекорд језера у
укупно уловљеном шарану. Киша нам
није сметала јер смо добро опремљени –
рекао је Николић.
Десет трочланих екипа на деветом
екипном такмичењу током 24 сата оства
рили су завидне резултате, а најуспешни
ји су били CT CAAAP из Београда који су

уловили укупно 185,640 килограма рибе,
одмах за њима на другом месту нашла се
екипа из Брестача, CT Гвоздена паприка
са уловљених 131,877 килограма, а тре
ће место припало је екипи CT Бед Бојс из
Београда са укупним уловом од 122,760
килограма рибе.
На такмичењу уручена је и награда за
најмању уловљену рибу, а пехар је поне
ла екипа CT CAAAP из Београда која је
уловила шарана тежине 1,570 килограма.
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У РАКОВЦУ КОД БЕОЧИНА

Од сланине и белог лука
правили торте и колаче

У ресторану Пећина на Фрушкој гори организатори новинари редакција Газдинства
и Сеоских новина окупили 11 екипа у спремању јела са сланином и белим луком.
Победили Слободан Лукић и Ђорђе Јовановски из Сремске Митровице

В

ече посвећено сланини и белом
луку беше почетком јуна, на Фру
шкој гори, у Раковцу надомак
Беочина уз учешће стотинак заљу
бљеника једну од најздравијих храна
људског рода. Уз сланину, коју свет
још видео није, било је свакавих ђако
нија. Бели лук са чудесним главицама
ширио је очи такмичара свих 11 екипа
и гостију. А гости новинара били су из
Новог Сада, Београда, више места
Срема, Мачве и других крајева.
Видно расположени организатори
листова Газдинства и Сеоских нови
на на челу са Чедомиром Кецом и
Миомиром Филиповићем Фићом и
њиховим сарадницима Биљом Попа
дић, др Александром Гајдобранским,
др Драганом Латковић, Браниславом
Гуланом и Петром Кочићем и осталим
колегама новинарима, имали су само
осмех на лицу и причу за радост и
апетит за јело.
Кад се завршило спремање јела
створила се слика дивних креац
 ија да
је била милина гледати на столовима
торте и колаче од сланине и белог
лука, али само за трен док нису очи се
рашириле и руке полететле ка слани
ни и белом луку. Смазано је све. И

плус смо јели диван гулаш који је
спремио газда Жарко Радишић и
његова супруга Снежана са екипом из
Пећине.
Наши гости били су донатори али и
познати диљем Европе професор
Миладин М. Шеварлић и знаменити
културни прегалац Србије Живорад
Жика Ајдачић, представник компаније
РТИ из Новог Сада Миле Тепић, и
привредник Његослав Трифковић из
Београда.
Ове године као и предходних, сами
учесници су изабрали победничку
екипу. Свака екипа има на располага
њу 10 поена и не може себе да оцењу
је. Највише може да да пет поена за
прво место једној екипи, а остале пое
не раздељује другим екипама. Свака
екипа имала је два-три члана.Тако је
екипа Слободан Лукић и Ђорђе Јова
новски из Сремске Митровице сакупи
ла највише поена и победила. Другу
награду је добила екипа Јелене
Пашћан из Беочина и Миомира Фили
повића Фиће из Раденковића, а трећа
је била екипа прошлогодишњих
победника Дарка Кнежевића и Мила
на Даничића из Богатића.
Награђени су и новинари за сеоску

обрађену тему салаш Невенка Бјелић
и Вера Стјепановић из Новог Сада.
Награда је припала и сеоском газдин
ству у Сусеку Сими и Зорици Коваче
вић за врхунски квалитет сланине и
сира.
Професор др Миладин М. Шевар
лић је похвалио дружење свих који су
на било који начин учествовали и
између осталог рекао да је добро што
не пропагирамо ГМО храну већ дома
ћу сланину и бели лук који су заиста
ГМО - Газдински Моћан Оброк.
Поред екипа које су заузеле прва
три места учествовале су и екипе у
сатаву: Миланка Љубиши и Даница
Јокић из Јевремовца код Шапца,
Бранка Бановић и Нада Тончек Бано
вић из Петроварадина, Нада Антони
јевић из Футога, Дубравка и Дамир
Клишанић из Беочина, Драгана Латко
вић и Богдан Латиновић , Олег Матић,
Гордана Мијић и Нена Сурдучки, сви
из Новог Сада, Златан Ђурић из Ноћа
ја, Радован Косановић и Миленко
Лазански из Мартинаца, Чедо Кецо из
Раковца и Александра Гајдобрански
из Новог Сада.
Миомир Филиповић Фића
Фото: Биљана Попадић
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У ГРГУРЕВЦЕ СТИГЛА СНАЈКА ИЗ КАНАДЕ

Индијанка Ерин се удала
за Горана Сремца
Младенци се венчали у цркви и Ерин Белкоурт постала Нада Марковић. Венчање
је било и код сеоског матичара и брачни пар је већ купио плац у селу да гради кућу.
Враћају се у Канаду да обезбеде будући живот у Србији

Г

оран Марковић, професионални
возач камиона из сремског села
Гргуреваца, у подножју Фрушке
горе, пре пет година је отишао у Канаду
да том земљом великог пространства
вози највеће камионе. Отишао је по
расписаном конкурсу великих прево
зничких компанија у Канади. Примљен
је у првој тури. За возача свих категори
ја је положио са 22 године живота и
запослио се у некад чувеном прево
зничком предузећу Руматранс у Руми.
Трогодишње искуство вожње највећих
камиона и његова младост били су пре
судни да у Канади добије исти посао
као у Србији, али за вишеструко већу
зараду.
– После две године, назовимо, проб
ног рада и вожњом скоро пола Канаде,
добио сам сталну дозволу за рад и нео
граничени боравак. Тек тада сам могао
мирно да размишљам о мом будућем
животу. Жеља је да тамо радом стек
нем нешто како би у мом родном селу
засновао породицу и био независан.
Од првог дана у Канади спријатељио
сам се са Денисом Бачелићем из
Хрватске, који је возач као и ја. Он ми је
једном рекао да се свиђам нашој слу
жбеници Ерин Белкоурт. Био сам резер
висан, али сам изашао једном прили
ком са њом. Свидела се и она мени и
тако је пре три године почела наша
љубав. Причао сам јој, можда, и преви
ше о мом народу и Србији. Она је изра
зила жељу да дођемо у Србију и венча
мо се. И, ево, то смо учинили ових дана
на велико задовољство мојих и њених
рођака који су сви били на нашој свад
би, у даху нам рече Горан Марковић
коме је равно 30 година.
Српска снајка, која је сад званично
житељк а сремског села Гргуреваца,
бивша Ерин Белкоурт, сад је Ерин Нада
Марковић и пореклом је северноаме
ричка Индијанка. Њен почивши отац
Доналд потиче од оних Индијанаца,
који су у прадавна времена стигли у
Канаду, преко Бериноговог мореуза из
Азије. Мајка Хоуп, што значи Нада, је
пореклом из Украјине, па је зато Ерин у
цркви свом имену додала и ово име
словенског порекла. Ерин Нада је лепа
жена. Она је права спортискиња. Иако
је шест година старија од Горана делује
као да је његов вршњак. Има сестру
близнакињу и старијег брата. Српски
говори по коју реч. Стално се осмехује
и диви народу који је окружује љуба
зношћу, а о свадби која је била један

Ерин Нада и Горан Марковић

дан у свечаној сали и другог дана под
шатором у Марковића авлији више је
него одушевљена. О томе говори нам
уз присуство Горанова сестра Босиљ
ка, која јој је била и кума на венчању,
али и преводилац и учитељ српског:
– Не знам ко је више одушевљен
мојом свадбом, да ли ја или моји рођа
ци који су овде стигли, што ви зовете
повођани. Ово нигде у свету нема. Да
има, ја бих то већ видела у неком фил
му. Зашто се не сними филм за цео
свет о српској свадби, да се види коли
ко су Срби гостопримљив народ. Било
је много печених прасица, јагањаца, а
пића сваке врсте. И ракија! Ракија! Ха,
ха, ха! Браво за српску ракију! Сви су
пили и кажу: живели. То је добро! И још
много добро, на крају са осмехом рече
Ерин Нада Марковић.
На свадби у повођанима из Канаде
су били Ерин Надина мајка Хоуп, тетка
Валери, братова ћерка Мејси, пријате
љица Саманта са мужем Крис и њихов
полугодишњи син Џек. Сви се враћају у
Канаду одушевљени проводом на срп
ској свадби Ерин Наде и Горана Марко
вића. Али, ипак, највеселија је била
Горнова мајка Милица:
– Плакала сам од радости и кад ми је
Горан јавио да се жени са девојком у
Канади из фирме где ради. Још више
сам се обрадовала кад су одлучили да
свадбу правимо овде код нас, по нашим
обичајима. Чини ми се да сам хтела
полетети кад сам видела снају да улази

у моју кућу. Ниједног момента нисам ни
помислила да питам из којег је краја
света и шта је она и ко је, мени је важно
да се она и мој син воле и да желе да
живе заједно и имају своју породицу.
Видим да је тако и мојој срећи нема
краја, каже Милица.
Пред сам долазак на свадбу брачни
пар Ерин Нада и Горан Марковић су
купили у Гргуревцима напуштену кућу
и плац у близини родитељске куће. О
тим плановима Горан говори, а Ерин
Нада слуша превод и потврђује:
– Договорили смо се да у Канади
остајемо на раду док не стекнемо
толико да можемо сами овде започе
ти неки исплатив посао. Желимо да
имамо више деце и зато ћемо градити
нове куће у селу. Купићемо још неку
стару напуштену кућу коју ћемо сру
шити и подићи нову. Наше свако дете
мора имати своју кућу. Ја сам везан за
Србију и то сам протекле три године
стално говорио Ерин Нади. Она то
разуме и живећемо заједно у Србији
са нашом децом у блиској будућно
сти, завршио је са осмехом Горан,
што је и Ерин Нада са осмехом потвр
дила.
Ерин Нада и Горан Марковић су
отпутовали на брачни одмор у Грчку, а
затим ће провести две недеље у шет
њи по Србији како би се нова српска
снајка више упознала са својом новом
отаџбином.
Миомир Филиповић Фића
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ЖИВОТ СЕ ИГРА СА НАМА: СЛУЧАЈ ВЛАДАНА РАДОВАНОВИЋА

Шта ће бити с кућом?!
(2. део)

Штета, која је мени нанета, износи више десетина хиљада евра и не желим да
изађем док ми се штета не надокнади. Тек кад ми се штета надокнади изаћи ћу из
куће Владана Радовановића – каже др Душко Ребић. Коначну реч рећи ће ипак Суд

Р

ашомонијада у којој се нашао
здравствени радник из Сремске
Митровице Владан
Радовановић, делује готово филмски
и у сваком случају несвакидашње.
Пред Основним судом у Сремској
Митровици у току је парнични
поступак по тужби Владана
Радовановића, због раскида уговора
о закупу. Суд је у међувремену, по
тужби др Душка Ребића, до окончања
парничног поступка, туженом
Владану Радовановићу наложио да
се суздржи од даљих поступака
којима би могао ометати др Душка
Ребића „у мирној државини“, под
претњом кажњавања за непоштовање
судске одлуке
Како ће се овај судски рашомон
окончати, остаје да видимо, али
ствари се из дана у дан компликују.
Иако је време предвиђено за отказни
рок било 10. јуна ове године, др
Душко Ребић нема намеру да се
исели из куће Радовановића, док му
овај не намири трошкове које је
наводно претрпео јер су му, како каже
настали кривицом Владана
Радовановића
Али, кренимо редом.
Посредовањем заједничког
познаника, митровачког приватника
Драгослава Станишића, познатијег
као Бута, Владан Радовановић и др
Душко Ребић су 14. септембра 2015.
године склопили су уговор о закупу
пословног простора (куће у Улици
Јованке Габошац број 12). Уговор је
склопљен на пет година, по цени од
400 евра месечно, са евентуалним
отказним роком од 60 дана. Према
уговору др Душко Ребић би живео на
спрату, док би у приземљу обављао
здравствену делатност, односно
радиолошку поликлинику.
Владан Радовановић и др Душко
Ребић нису имали никаквих
међусобних спорења до прошле
године, када је према
Радовановићевим речима изостала
Ребићева уплата станарине, прво за
један месец у прошлој, а онда за
цело тромесечје у овој години.
Владан је реаговао емотивно, али ни
др Ребић није глумио наивност.
Дошло је ту до речи, мењале су се

ПОСЛЕДЊУ РЕЧ РЕЋИЋЕ СУД: Др Душко Ребић
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браве на кући. Радовановић је,
желећи да избегне непотребне
трошкове (који, како је проценио,
тешко да ће бити плаћени) искључио
кућу из електродистрибутивног
система. Једино до чега му је било
стало јесте да му се исплати
уговорена станарина. А онда је
вербални спор прерастао у судски. Др
Ребић је Основном суду у Сремској
Митровици поднео тужбу против
Владана Радовановића због
„ометања државине“, позивајући се
на уговорне услове. Уважавајући
његов захтев, Суд је наложио
Радовановићу да прикључи кућу на
електродистрибутивни систем, до
окончања парничног поступка, што је
овај и учинио.
Владан Радовановић каже да га
Ребићев приватни бизнис не занима.
Он је кућу издао Ребићу за
одређену своту, коју више не може да
наплати. Због тога је поштујући
одредбе уговора, Радовановићев
адвокат, поштујући отказни рок,
наложио др Ребићу да се исели у
законском року, најкасније до 10. јуна
ове године.
Радовановић лично сумња у
поштене намере др Ребића и мисли
да иза њега стоје његови „ментори“
који у овој заврзлами виде лични
интерес. Међу њима су и одређени
људи из митровачке инспекције и
неки приватни муфљузи и квазибизнисмени, а Владан Радовановић
мисли да је у целу ствар с неким
разлогом упетљан и њихов заједнички
познаник Драгослав Станишић Бута.
Владан Радовановић чека да уз
помоћ Суда види леђа др Душку
Ребићу, јер је 10. јун, када је др
Душко Ребић требао да се исели из
његове куће и омогући му да се врати
под сопствени кров – прошао. Др
Душко Ребић чека да се ствар реши
на суду.
Паре за закуп не помиње.
За М новине др Ребић тврди да,
након свега што се десило, има право
на надокнаду штете због покварених
апарата, оштећених због несташице
струје, наводне крађе делова и
претрпљених других оштећења.
- Та штета износи више десетина
хиљада евра и не желим да изађем
док ми се штета не надокнади. Тек
кад ми се штета надокнади изаћи ћу
из куће Владана Радовановића –
каже др Душко Ребић.
Да ли постоји штета и колики је њен
износ, утврдиће судски вештаци.
Какве то везе има са узурпацијом
куће Владана Радовановића, тешко је
рећи.
Коначну реч ће, ипак, морати да да
Суд.
Владан Радовановић чека да Суд
донесе решење да се др Душко
Ребић исели из његове куће.
В. Ћосић
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Млади одлазе за
бољим животом

У

Доњем Срему, на правцу локал
ног пута Платичево – Грабовци,
смештено је село Витојевци.
Витојевци припадају румској општини
и спадају у групу мањих насеља ове
општине. Село тренутно броји око 800
становника, а како сазнајемо, у њему
се налази и много празних и напуште
них кућа.
Наш саговорник, једини којег смо тог
дана затекли у центру села, Драган
Петровић звани Пижон, члан Савета
месне заједнице и некадашњи пред
седник ове месне заједнице испричао
нам је да је један од највећих изазова
тај, како задржати младе.
– У Витојевцима живи око 800 ста
новника, али има доста празних кућа

Црква

и све ће их бити више и више. Млади
масовно одлазе, јер не могу овде да
пронађу посао. Они који би можда и
остали да се баве пољопривредом или
сточарством су одустали, јер су цене
стоке и пољопривредних производа
сведене на минимум. Из тог разлога,
нико се не опредељује да остане да
живи у селу, него сви одлазе у град да
нађу посао. Углавном се запошљавају
у Руми, док у селу остаје само стари
је становништво. Раније је било много
боље стање овде. Када сам био кли
нац, било је доста људи који су има
ли максимум земље, два коња, краву
и 10 свиња. Сећам се, јер је то имао
и мој деда. Тада кад се врши жито,
знаш да ћеш имати паре. Сад треба да

имаш 1.000 хектара жита у поседу да
би добио неки динар. За сељака нема
живота, сматра Драган Петровић.
Он додаје да народ од пољопри
вреде јако тешко живи, али да упркос
томе још увек сеју пшеницу и кукуруз,
мада већ сада страхују за цене.
– Села, не само Витојвци, масовно
умиру. Пре десетак година сам држао
20, 30 крава. Свако јутро камион је
долазио код мене по млеко. Радио
сам, док нисам видео да не зарађујем,
него да губим. Док смо имали зараду
од млека, жена и ја смо могли нормал
но да живимо. Када су почели да „ски
дају“ цену млека на све начине, ми смо
престали да држимо краве, јер нам се
није исплатило. Сада нико неће да

Центар Витојеваца
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Митровачани у Пули

Драган Петровић – Пижон

држи краве, јер нема рачуницу, додаје
Петровић.
Тренд да млади најчешће напуштају
села и пољопривреду као извор прихо
да, а да у њима остаје углавном ста
рија популација, слика је скоро сваког
сремског села. Томе сведоче бројне
чињенице, а једна од њих је и мали
број ђака у школама. Подручну школу
„Миливој Петковић – Фећко“ у Витојев
цима похађа свега неколико ученика,
и у питању је четворогодишња шко
ла, док касније школовање најмлађи
Витојевчани настављају у суседном
Платичеву.
У овом селу постоји и Дом културе у
којем су смештене просторије поште,
месне канцеларије и амбуланте. Нова
црква краси центар села, а Витојевча
ни су најпоноснији на Фудбалски клуб
„Партизан“ који се од 2006. године так
мичи у Сремској лиги. Клуб је основан
1947. године и од оснивања никада
није престајао са радом.
Сања Станетић

Штанд ТО Сремска Митровица у Пули

У

организацији Туристичке организа
ције Војводине и Владе аутономне
покрајине Војводине, организовано
је представљање разноврсне и богате
туристичке понуде Војводине у Пули, 15.
и 16. јуна, како би привукли што више
туриста из Истре и осталих крајева
Хрватске, али и туриста из разних зема
ља који су се ту тренутно нашли.
Сремска Митровица је била посебно
атрактивна са аутентичним наступом у
римским костимима, дегустацијом рим
ског хлеба Апелине пекаре и домаћих
производа сеоског туристичког домаћин

ства Нана из Ноћаја. Промовишући исто
ријско и културно благо Града, пролазни
ке је у своју Царску палату позивао вир
туелни Констанције II, рођен у Сирмију
му.
У току Дана Војводине, настављена је
добра сарадња са Туристичким заједни
цама Истре и успостављени су договори
за заједничке, нове пројекте. Очекујемо
њихове глумце и гладијаторе да гостују
на нашем II Фестивалу „Царски Сирми
јум – град легенди“ који ће се одржати од
31. августа до 2. септембра у Сремској
Митровици.
С. С.

Почела сезона
на румском базену

К

упалишна сезона на румском базену
„Борковац“ почела је 16. јуна, а као
и претходних година припрема се
богат спортско - забавни програм за све
узрасте.
Цене улазница су промењене у одно
су на предходну годину, а велики број
повољности очекује оне који резерви
шу себи сезонску улазницу. Тако сезон
ска стандард карта кошта 6.500 динара,
за ђаке, студенте и пензионере је 4.500
динара, а за децу од 7 до 12 година 2.500
динара. Ако се сезонска карта набавља

Базен – прошлогодишње гужве

преко синдиката стаје 5.000 динара, а
има и сезонских карти у комбинацијама
за одрасле и децу. Када је реч о днев
ним улазницама, оне коштају 400 динара,
ако је купите после 15 часова кошта 200
динара, за ђаке, студенте и пензионере је
200, а за децу од 7 до 12 година 100 дина
ра. Породична карта кошта 800 динара.
Подсетимо, прошле године, због изу
зетно дугог и топлог лета, базен је имао
рекордне посете купача, дневно некад и
преко 2.000 лица је потражило освежење
у румском базену.
С. Џ.
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IZ MATI^ARSKOG ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Милан
Ђаковић и Данијела Божић, Мар
ко Јовановић и Јасмина Павков.
ДОБИЛИ СИНА: Радослав и
Данијела Миловуковић - Ириг,
Горан и Сања Жилић - Мартин
ци, Радослав и Бранислава Вла
ховић - Шашинци, Јован и Ана
Димитрић - Сремска Митровица,
Миленко и Гордана Николић Лаћарак, Рајко и Сања Милић Ириг, Милош и Сандра Карастан
ковић - Кузмин, Душан и Сенка
Радивојшић - Бачинци.
ДОБИЛИ ЋЕРК У: Саша и
Санела Крајновић - Сот, Ненад и
Милица Јешић - Рума, Алексан
дар и Бојана Ђурић - Ноћај,
Бобан и Бојана Ђурић - Илинци,
Горан и Бојана Дејановић Путинци, Горан и Душица Авра
мовић - Јазак, Зоран и Ирена
Гргић - Сремска Митровица,
Петар и Ивана Ракић - Бачинци,
Ђорђе и Милана Чампраг - Ман
ђелос, Ненад и Јелена Манојло
вић - Сремска Митровица, Бојан
и Бојана Лазић - Бешеново, Дра
ган и Слободанк а Сворцан Кукујевци.
УМРЛИ: Милорад Плавањац
рођ. 1947, Рајна Радић рођ.
1950, Александар Костић рођ.
1968, Горан Станић рођ. 1973,
Божидар Милошевић рођ. 1937,
Ђура Тордај рођ. 1941, Весна
Јовановић рођ. 1968, Хермина
Вукадиновић рођ. 1933, Слобо
данк а Милојевић рођ. 1946,
Миле Божић рођ. 1950, Стана
Рашовић рођ. 1932, Фрањо Хре
цешин рођ. 1948, Душан Малић
рођ. 1931, Милан Комадина рођ.
1955, Лепосава Јовановић рођ.
1948, Сања Пармаковић рођ.
1937, Никола Алтер рођ. 1947,
Драгољуб Познан рођ. 1935,
Стеван Селаковић рођ. 1969,
Љиљана Узелац рођ. 1965, Ани
ца Познановић рођ. 1946, Вла
димир Хренка рођ. 1937, Божо
Ћуба рођ. 1951, Љубица Зече
вић рођ. 1943, Вељко Поповић
рођ. 1960.

RUMA
Умрли:
Душан
Вујић,
рођ.1937. год. Филомена Корх
нер, рођ.1934. год. Ева Перковић,
рођ.1941. год. Миливој Зорић,
рођ.1952. год. Стево Лазаревић,
рођ.1940. год. Верица Ђурђевић,
рођ.1941. год. Зорка Ћетојевић,
рођ.1939. год.
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ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Пословни људи
(бизмисмени)

И

Пише:
Драгана Попов

док ми таворимо у процесу тран мало даље се налази друга мењачница.
зиције, неки људи су се добро При уласку у мењачницу крајичком ока
снашли. Ничу фирме, породични видим да ме бело гледа један господин
послови (намерно не бизнис), петља се (бар сам мислила да је), али с обзиром
све у смеру малих и средњих предузе на моју кратковидост помислим и да ми
ћа, траже се кредити, неке субвенције се учинило. Уђем и кажем да хоћу да
и добро им иде. Занимљива је та при платим рачун. О, па ми смо само мењач
вредна транзиција. Реч која се олињала ница, каже радница. Добро, хвала идем
од употребе, многи је у свој речник увр у другу која је на пар метара од вас.
стили, али мало њих и зна њено право Она ме некако чудно погледа и пред
значење. Е, бизмисмени! Тако смо већ лаже ми да идем у неки киоск. Пошто
неких двадесет и осам година у транзи сам лења, ја гледам где ми је ближе. И
цији. Прешли смо са планске привреде тако уђем у свет пословних људи који
држе мењачницу. Неки
на слободно тржиште.
Знате, госпођо
би рекли с колена на
Одлично! Ко и како
колено. Још из про
се снашао то виђа
да људе који
шлог века, док су ста
мо свакодневно. Неки
јали на улици и шап
поздрављају
преду
уђу у ону
тали, девизе, девизе.
зимљивост комшије,
мењачницу…
Можда и грешим, али
пријатеља, познани
ја то и не морам да
ка, неки осуђују. У том
Ви
не
при
м
а
т
е,
знам. Могу ли да пла
свету економије коме
наводно
припада предухитрим га ја. тим рачун?, питам ја.
Наравно, каже госпо
ју, мало њих зна и за
Тако је, каже
ђа (у даљем тексту
одређене законе који
газдарица). Дам рачун
ту владају. Сваки еко
газда. Зато ви
и паре. И онда почи
номиста ће се запи
стојите испред
ње тирада за рубри
тати одакле почетни
капитал. Некад смо локала и бележите ку веровали или не.
Мрачни господин (у
учили о константном
ко у ону
даљем тексту газда)
и варијабилном капи
се обраћа. Зна
талу, али то је друга
мењачницу уђе. ми
те, госпођо да људе
прича. Пословне људе
који уђу у ону мењач
не питајте за почетни
Да, имам ја и
ницу… Ви не прима
капитал, јер онда сле
видео надзор, па те, предухитрим га
ди прича моја породи
ца је у овом послу два тако пратим. Ја за ја. Тако је, каже газда.
Зато ви стојите испред
десет година. Нарав
но, има и таквих. Оста своје паре могу да локала и бележите ко
у ону мењачницу уђе.
ли су се сналазили и
плаћам где хоћу. Да,
имам ја и видео
постали бизмисмени
(не бизнисмени). Сло
Е, тако ја за своје надзор, па тако пра
тим. Ја за своје паре
бодно тржиште је
паре могу да
могу да плаћам где
сурово, посебно на
хоћу. Е, тако ја за сво
нашим
просторима.
услу
ж
им
кога
је паре могу да услу
Све је дозвољено.
хоћу, брани
жим кога хоћу, брани
Каква правила, пошто
свој породични посао
вање и не дај Боже
свој породични
газда.
Газдарица
уважавање конкурена
погнула главу и вра
та. Ово је само увод у
посао газда
ћа ми урађени рачун
причу која је могла да
се деси било где. Где год цвета слобод и паре. Ви онда седите испред виде
но тржиште. Не знам како, али сам при онадзора и одбијајте људе, а ја вам
ликом плаћања затурила један рачун и више у мењачницу нећу ући. И то се
тек после извесног времена га случајно зове слободно тржиште. Што да не. То
пронашла. Као сваки ревносни грађа је пословна политика газде, систем му
нин пожурила сам да га платим. Како не то омогућава. Таквих има свуда. И то је
бих чекала по банкама да бих платила делић мозаика који ми зовемо слобод
један рачун, ја одлучим да одем до јед но тржиште. Е, бизмисмени џаба скупих
не од бројних мењачница које раде и аутомобила, нових пријатеља, помера
платни промет. Мислим ја, то раде све. ња на умишљеној друштвеној лествици
Конкуренција је то. Уђем у прву која је кад нема основе у процесима васпита
у приземљу једне стамбене зграде, где ња, социјализације и доброг пословног
су иначе начичкани локали , па тако духа!
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ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ: Словачка евангеличка црква

Оснивање словачке
евангеличке цркве

К

ад живите у непосред
ној близини словачке
цркве, а кућа вам је
изграђена баш исте године
као и црква, ето разлога за
још једну занимљиву при
чу. Прве досељене поро
дице Словака на просторе
Шида и околине биле су
римокатоличке вероис
 по
вести, евангелици се досе
љавају после 1860. године.
Негде око 1890. године број
евангеличких
породица
је толико порастао да су
постојали услови за осни
вање Мајке цркве. Било је
потребно обезбедити про
сторију за одржавање бого
служења, функцион
 исање
црквене администрације и
свештено лице. Ови усло
ви су испуњени 1894. годи
не куповином зграде на
простору данашње цркве
која је била молитвени дом
и административна цркве
на зграда, а први свеште
ник био је Јулиус Херштајн
из Сремске Митровице. У
то време матичној цркви
у Шиду припадало је 28
села у срезовима Жупања,
Сремска Митровица, Рума
и Шид у којима су Слова
ци били организовани као
дијаспора или као филија
ла матичне цркве. У пери
оду оснивања цркве па све
до 1910. године у цркви
се одвијају активности на
обезбеђивању средстава
за изградњу нове црквене
зграде. Средства се обез
беђују путем добровољних
прилога и посебних дажби
на које су плаћали чланови
цркве, а новчана помоћ сти
зала је и из других места у
Војводини. У црквеној архи
ви чува се документ, одно
сно писмо из 1903. године,
а који садржи списак исе
љених Словака из Шида
који су дали новчане изно
се за градњу цркве. Прику
пљена средства нису била
довољна, па црквена Упра
ва одлучује да 1909. године
се путем кредита задужи
код банке.
Пројекат из тог перио

Освештење цркве 14. Августа 1910. године

Уговор о градњи цркве склопљен је 1909. године са
зидаром Андријом Попроцким из Шида за износ од 2750
круна , а који је био дужан да заврши радове до првог
јула 1910. године. У уговореном року мајстор је завршио
радове. У црквеној архиви налазе се и подаци да је мај
стору Андрији помагао и известан број верника како би
радови били завршени према договору из уговора. Нема
податка ко је изградио олтар, али се претпоставља да је
и то дело Попроцког и његових мајстора. Словачка еван
геличка црква освештана је 14. августа 1910. године уз
присуство великог броја евангеличких и православних
свештеника, званица и верника
да не постоји, али се зна
да градња цркве почиње
на темељима старе. Уго
вор о градњи цркве скло
пљен је 1909. године са
зидаром Андријом Попроц
ким из Шида за износ од
2750 круна , а који је био
дужан да заврши радове
до првог јула 1910. годи
не. У уговореном року мај
стор је завршио радове.
У црквеној архиви нала
зе се и подаци да је мај

стору Андрији помагао
и известан број верника
како би радови били завр
шени према договору из
уговора. Нема податка ко
је изградио олтар, али се
претпоставља да је и то
дело Попроцког и његових
мајстора. Словачка еван
геличка црква освештана
је 14. августа 1910. године
уз присуство великог броја
евангеличких и православ
них свештеника, званица и

верника. У то време у Шиду
је живело око 1000 Слова
ка који су углавном били
евангеличке исповести. Од
освештења до данас врше
не су бројне грађевинске
интервенције на одржава
њу објекта. А дограђене
су и просторије за црквену
администрацију и стан за
свештено лице.
(Стручни консултант
Станислав Ступавски)
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МАЛИ РАДИНЦИ

Сремачко је село мало ...
М

али
Радинци
су
село које броји око
700 становника. На
самом уласку у село примећујемо да је све доста мирно
и тихо, и заиста јесте тако.
Већи део мештана је већ од
раног јутра на ногама. Неки
су на њивама, неки на фармама, свако се прихватио
неког посла. Да бисмо што
боље упознали ово место
разговарали смо са председником Савета месне
заједнице Живком Стојковићем који нам је рекао нешто
више о селу и објаснио како
ово мало место данас функционише.
– По неким писаним документима ово село постоји
преко 300 година. У прилог томе говори и то што је
сеоска црква 2015. године

Живко Стојковић

прослављала 250 година
од како је завршена. Село
је у почетку било само као
испостава Ирига, један гранични пут и мало насеље
где су граничари живели са
својим породицама. Касније се село развило, људи су
почели да се баве пољопривредом и сточарством све
што је погодно за ово поднебље. Последњих година
ово село као и сва остала
има проблем са наталитетом. Ја сам рођен у овом
селу и када сам ја похађао
основну школу било је много више ученика него сада.
У селу имамо ОШ „Јован
Јовановић Змај“, предшколску установу Полетарац,
амбуланту, дом културе,
месну заједницу и цркву
Преноса моштију светог оца

Стева Цветковић

Николаја. Поред тога имамо
и фудбалски клуб Фрушкогорац и ловачко друштво
Соко које безобзира на то
што је ово село мало броји око 26 чланова а поред
тога у оквиру овог ловачког
друштва организују се бројне активности. Трудимо се
да што више средимо село
и тренутно покушавамо да
уредимо дудару која је на
уласку у село. То је засад
дудова и стар је око 200
година. Проблем је настао
у томе што се са годинама то место претворило у
депонију а нама је у плану
да то очистимо, оградимо и
можда од свега тога направимо неки летњиковац или
игралиште за децу – рекао
је Живко Стојковић.
Оно што председник месне

Александра Огњеновић

заједнице Стојковић истиче као један од проблема у
селу било водоснабдевање,
поготово у летњем периоду
када Рума повећа потрошњу воде. Међутим, после
дужег времена овај проблем у договору са локалном самоуправом решен у
корист мештана овог села те
се нада да неће бити таквих
проблема у будућности.
Иако је један од већих
проблема тај што млађи
углавном напуштају села,
према речима Живка Стојковића ово место нема
такав проблем, те већи део
млађе популације остаје на
селу и наставља да се бави
неким породичним пословима као што су ратарство,
повртарство, товљење свиња и тако даље.

Јован Ковачевић
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А како иде пољопривреда, најбоље нам је објаснио
мештанин села и пољопривредник Стева Цветковић.
– Бавим се ратарством и
сточарством. Од 30-те године сам почео интензивно да
се бавим овим пословима.
Радио сам у Задрузи ту код
нас у селу, а онда када се
то све распало одлучио сам
да се вратим на земљу. Од
овог посла може да се преживи јер смо се определили
за ово и сада нема назад.
Систем је такав да вас тера
да више радите са мањом
зарадом. Некад је било другачије. Мој отац је са максимум земље лепо живео,
куповао кола, правио кућу
а данас је стално мало. Ја
обрађујем неких 50 хектара
земље и обрађујем кукуруз,
соју и пшеницу, а имам и
13 супрасних крмача међутим и поред тога опет стално нешто фали. Мислим да
би држава требало мало
више да се укључи и да стане изапољопривредника са
тим субвенцијама. У земљама у окружењу су субвенције веће него код нас а од
нас траже да ми будемо
конкурентни са нашим производима. Велика су улагања, цене хемије и семена а
добитак је мањи. Мислим да
нема перспективе у пољопривреди, рекао је Стева
Цветковић
Мало даље наишли смо
на Александру Огњеновић
која се бави једним старим
и готово заборављеним
послом а то је ручно ткање
крпара. У разговору за М
новине нам је открила како
се определила да ради тај
посао.
– Пре осам година сам
почела да се бавим ручним
ткањем. Сада правим само

Владимир Јездић
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Школараца све мање и мање

Учитељица у Основној
школи „Јован Јовановић
Змај“ Весна Црномарковић
објаснила како школа функционише, и навела да је
ђака из године у годину све
мање и мање.
– Већ 15 година радим у
овој школи. Тренутно у школи имамо девет ученика, од
тога један је први разред,
четворо су други и четворо
су трећи разред. У оквиру
овог објекта имамо и предшколску установу „Полетарац“ и ту је мешовита група
деце од три године па до
предшколаца. Ове године

немамо четири разреда већ
само три. Имали смо одувек две учитељице међутим задње две године ја
радим сама зато што је
опао број деце тако да имамо комбинацију три разреда. Међутим догодине ће
бити више деце тако да ће
бити још једна колегиница.
У оквиру школе имамо и
игралиште, чак и летњиковац који ће када буде завршен бити као летња учионица за децу – рекла је
Весна Црномарковић .
Она додаје да је школа
поприлично добро опре-

крпаре, када сам почела
мислила сам да могу направити свашта нешто и била
сам у праву. Имам један
разбој на коме може да
се тка свашта, од одевних
предмета, тканина, ешарпе.
Међутим све те ствари су
изузетно захтевне за ткање
а поред тога и скупи тако да
је то нисам могла да пласирам на тржиште и одлучила

сам се да радим само крпаре зато што је то јефтиније
и приступачније свим људима. Производе продајем на
Румском вашару и преко
интернета. Продају нисам
баш толико добро развила
да могу од тога да живим
али ми значи јер је то додатни приход, каже Александра
Огњеновић
Колико је ово село пуно

Јелена Честић

Радован Мијоковић

Весна Црномарковић

мљена те имају свој лаптоп, пројекторе као и разне
табле које користе у раду
са децом.
занимљивих људи говори у
прилог и наш следећи саговорник Јован Ковачевић. Он
се бави поправком црквених сатова и како се могло
чути одржава и поправља
црквене сатове у скоро свим
околним селима. За М новине говорио је о томе како је
почео и због чега је баш одабрао тиме да се бави.
– У пензији сам већ седам
година. Механичар сам по
струци али сада углавном
највише радим око струје и
између осталог поправљам
са колегом црквене сатове.
До сада смо радили у Саборној цркви у Новом Саду, у
Саборној цркви у Београду,
Катедрали у Новом Саду.
Пре пар година смо били и
радили у Бездану и до сад
одржавамо све те сатове.
Овај посао је напоран због
тога што је механизам високо и неопходно је попети се
још теже буде када морамо
да носимо неки тежи алат
или делове са собом. Овим
послом допуњавам пензи-

36

M NOVINE

РЕПОРТАЖА

20. JUN 2018.

Село пуно песника
Мали Радинци
У близини Фрушке горе
Ја у малом селу живим
Ту је некад било море
Равници се Сремској
дивим
У близини града Руме
Играју се мали клинци
Много су нам лепе куме
Село мало ти Радинци
Мирно село равног Срема
Код планине Фрушке горе
Где сад сељак земљу оре
Панонско је било море
Душан Ковачевић Батуља

ју. Поправљао сам сат и на
нашој цркви и драго ми је
због тога јер сам то урадио
за своје место. Новац ми
није пресудан јер ја ово не
радим да се обогатим већ за
своју душу, каже Јован Кова
чевић.
Као што смо већ споме
нули у самом центру села
налази се црква Преноса
моштију светог оца Нико
лаја. Ова црква је изгра
ђена 1765. године, а 2015.
је прослављен јубилеј од
250 година постојања. Јед
на је од ретких цркава која
није оштећена у рату те је
и дан данас у аутентичном
стању. Свештеник Влади
мир Јездић каже да је већ
четири године у овој цркви и
објашњава да има подршку

Школско двориште

свих мештана села и да се
одазивају кад год треба нека
помоћ око цркве.
А као што смо већ споме
нули у селу постоји амбу
ланта у којој ради лекар и
медицинска сестра. Док
торка Јелена Честић је за М
новине објаснила да поред
овог села раде и у Краљев
цима.
– Радимо само преподне,
од седам до девет, некад
чак и до пола десет. Све
то зависи од пацијената и
да ли имамо или немамо
гужву. Након тога одлази
мо у Краљевце. Овде оба
вљамо основне прегледе и
теренски део, излазимо и у
кућне посете и обављамо
хитне прегледе. У просеку
на дан имамо око 15 пације
ната али опет то све зависи

Мали Париз у равници
Моје село зову тако
Због лепоте, вредних
људи
И питоме сремске ћуди

А како се могло чути село
је пуно песника и музичара.
Водећи се овом информа
цијом нашли смо Душана
Ковачевића у народу позна
тијег као Батуља који се
бави писањем песама. За М
новине нам је објаснио
какве песме пише и где
налази инспирацију за писа
ње.
– У слободно време
пишем песме. До сада сам
издао пет књига тачније
збирке песама. Прву књигу
сам написао пре пет година.

Тематик а је разноразна,
пишем љубавне песме,
песме о селу и тако даље.
Инспирацију за писање
налазим у свему и свачему
и углавном као и код слика
ра идеја за неку песму се
роди сама од себе – рекао је
Душан Ковачевић Батуља.

од периода јер зими када су
вируси има више пацијена
та, рекла је Јелена Честић.
И за крај смо поразгова
рали са председником и
тренером Фудбалског клу
ба Фрушкогорац Радованом
Мијоковићем. За почетак
он је истакао да ове годи
не фудбалски клуб слави 90
година постојања и објаснио
да у оквиру клуба имају 12
екипа и 20 активних чланова

клуба. Међутим он је такође
нагласио да је постојање
фудбалског клуба и те како
значајно за село али и то да
примећује да се млади баш
и не интересују за спорт.
Што се тиче улагања у овај
клуб као и у терен урађена
је ограда око игралишта уз
помоћ општине, а планира
се бушење бунара да би се
одржавао терен.
Андреа Димић

Сеоска црква

Мало брега, мало гаја
Радинци су бреговити
То је царство мога раја
Милина је ту живети
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КЊИЖЕВНИ КОНКУРС У АЛЕКСИНЦУ

Жељки Аврић прва
награда
ТВРЂАВА

Кишна сећања у лагуме свести
прокапљу. Јутро искашљава мемлу.
Mрви нас слутња куд могу одвести у непочин поље, непребол земљу.

Локоти стражаре криком. Забрављен
прозор - видик. Ћутање боји зид.
Сати у неврат, име у непомен...
На крају света - ни рид, ни пев, ни вид.
С бедема рог. У опкопима Ништи.
Над главом пуца бич, лелечу кости.
Кад дан занеми – мрак провришти
из јазбине, обести, суровости.
Жељка Аврић

Н

а овогодишњи конкурс Књижевног
клуба „Велимир Рајић“ из Алексин
ца стигло је 337 радова, од тога 82
у категорији на задату тему и 255 на сло
бодну тему.
Жири у саставу професор Драгана
Милић Рајда, професор Драгана Ранђело
вић и професор Ана Пејић донео је следе
ће одлуке:
У категорији на задaту тему У мени опет
васкрсава оно што не знам шта је, алʼ
знам шта ће бити („Пред пролеће“, В.
Рајић) Повељу „Велимир Рајић“ добио је
Милан Н. Кузмић из Добоја за песму Вас
крсење. У категорији слободне теме прву
награду добила је Жељка Аврић из Срем
ске Митровице, за песму Тврђава. Дру
гу награду добио је Душан Карановић из
Рашке а трећу награду добила је Нада Ј.
Дангић из Београда.

Страхом се утваре кoте. Зли дуси
походе разум; зломисли царски пир.
И све што негвама звечи, пркоси
сутрашњем дану – асасин, тат и жбир.
Оком пушкарнице - у сунце нишан.
У руци смрт, у срцу дрхтај птице.
Свуд муње; само на образу киша,
усред огња застор од невидице.
Шапат и плач се Авлијом распрсли.
Мучи до вечности заспало племе.
Са првим грехом - сви су васкрсли.
И пад је лет, кад је падању време.
Откуд? Камо? Стати? Сјати? Ил’ пасти,
вазнети? У звекет, јецај, круг ил’ бег?
У заборав сићи, одрећи се части...?
На крсту, под стегом, носити свој тег?!
Лакше пасти но уз вис узаћи.
Застрављеном бежати од звери.
Већ у себи човека пронаћи,
од земности до звезданих двери.

СШ „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

180 места за будуће
средњошколце

С

редња школа „Др Ђорђе Натошевић“ за све наше образовне профиле, јер је реч о
ове године свршеним основцима нуди смеровима који су, након завршетка школо
осам образовних профила и у окви вања, профитабилни и са њима се долази до
ру њих предвиђен је упис 180 ђака. Поред посла, каже Бјелић и додаје да се са новим
смером њихова школа укљу
четворогодишњих
смерова
чила у дуално образовање.
(економског техничара, комер
Директорица Средње школе
цијалисте и туристичко–хоте
„Др Ђорђе Натошевић“ напо
лијерског техничара) будућим
миње да ђаци имају веома
средњошколцима нуде се и
добру стручну праксу током
трогодишњи профили (кувар,
школовања и на тај начин,
конобар, мушки и женски фри
могућност да поред теориј
зер). Од наредне школске
ског дела стекну и неопходне
године, како каже директори
вештине. Она је подсетила да
ца Ханади Бјелић, свршени
је упис нових ђака предвиђен
основци на располагању имају
за 8. и 9. јул, када ће ђаци већ
и нови смер, модни кројач.
знати где су распоређени на
– Сваке године попунимо
основу листа жеља, а за 12.
скоро свих 180 места и мислим
јул предвиђен је други уписни
да ће и ове бити тако. Веома
Ханади Бјелић
рок.
М. Ђ.
велико интересовање влада
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РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА
АГЕНЦИЈА СРЕМ

Радион
 ица у
области туризма
Прошлог уторка, 12. јуна,
у Градској кући у Сремској
Митровици одржана је
Регио н алн а
радио н иц а
актера из области развоја
туризма са територије Сре
ма, која представља при
прему региона Срема и
Шумадије и Поморавља за
оснивање Дестинацијске
менаџмент организације,
дефинисање туристичк ог
простора, као и техничку
подршку субјектима који
прод ају дестин ац ије у
циљаним регијама.
Према речима председ
ник а Скупштине Града,
Томис лав а
Јанк ов ић а,
Дестинацијска менаџмент
организација би се бавила
промоцијом и развојем
туризма, како у Срему, тако
и у регион
 у.
– Наш задатак је да
дефинишемо јединствен
туристички производ овде
на подручју Срема, које
дестинације и шта све
можемо да понудимо као
регија. Швајцарска развојна
агенција, као финансијер,
умрежава локалне заједни
це, све актере на подручју
региона у жељи за побољ
шањем туристичке понуде.
Ово је прва радион
 ица на
којој се разговарало о томе
шта бисмо да понудимо, да
ли је то гасторнимија, кул
турно-историјско наслеђе,
сеоско домаћинство, има
мо пуно тога да понудимо.
Сагледаћемо и шта су
мане, предности или опа
сности од туризма. Све ће
бити дефинисано, предсат
вљено и избрендирано.
Како је туризам грана у
успону у нашој земљи,
надамо се да ћемо пред
ставити добар, квалитетан,
туристички производ –
рекао је Јанковић.
Овај пројектат финанси
ран је из средстава Швај
царске развојне агенције,
која подржава регионални
рурални развој, а организа
тор је била Регионална раз
војна агенција Срем.
Н. М.
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Кућа која је
вредела за две

Ј

една од најстаријих кућа на Жит
ном тргу, грађена у последњој
четвртини 18. века уједно предста
вља и једну од три сачуване куће са
карактеристиним нирнбершким заба
том. Верује се да је примена овог сти
ла у градитељству града настала као
последица насељавања 62 немачке
породице из Хесена, које су се у пери
оду од 1785. до 1787. доселиле у град.
У том периоду трг полако добија обри
се трговачког центра града, који се
помера са трга Светог Стефана ради
градње Саборног храма на овај про
стор. Досељене званичним декретом
Аустроуг арске монархије немачк е
породице су примењивале у градњи
властитих кућа стилове немачке рене
сансе и барока, које су донеле из
домовине. Краткотрајна, али веома
благотворна дводеценијска управа
Градског магистрата (1765. – 1787.)
допринеће трговачком процвату града,
те Митровица од типично војничког
штабског места постаје град, где се све
више подстиче развој слободне трго
вине, пружајући добродошлицу многим
трговцима и занатлијама досељава
ним из околних земаља, са севера и
југа. Званичним Патентом о насеља

вању царице Марије Терезије желело
се утицати на јачање насељавања и
бржи развитак градских насеља Војне
границе, чиме је пружано гостоприм
ство оним досељеницима, који су као
професионисти, имали неко занима
ње или су могли наћи запослење у
граду. Већина њих су били слободни
трговци и занатлије Срби из Срема,
Македоније, Старе Србије, Босне и из
других делова Турске царевине, један
број Цинцара и Грка, као и Немаца,
углавном занатлија, који су градили
куће према градитељским традиција
ма и локалним обележјима завичаја
одакле су долазили, али прихватајући
и утицаје са стране.
Један од примера грађевина на тргу,
које су формирале нову амбијенталну
целину грађанске архитектуре свакако
је солидно зидана кућа грађена од чвр
стих материјала са каракеристичним
нирнбершким забатом. Овај тип заба
та настаје преузимањем, стилизацијом
и поједностављивањем декоративних
елемента барокног порекла у немач
ком народном градитељству. Особе
ност ове грађевине је велики лучни
забат и хоризонтална подела на при
земни део и део који припада самом

Пише:
Марија Вукајловић

забату са полукружним завршетком
оивиченим снажно профилисаним вен
цима и лепом. У темену полукружног
забата грађевину краси раскошни
лепезасти декоративни украс у виду
стилизоване шкољке, чији се облици
понављајукоје над прозорима забата у
мањим димензијама, чије порекло
такође налазимо у преузетим ренесан
сно – барокним елементима народног
градитељства. Мада припада типу
породичних приземних кућа у поткро
вљу је постојала једна мања простори
ја са паром прозора, настала у време
саме градње, намењена највероватни
је за послугу или девојачку собу. Прво
битно је улаз био поред куће, којим се
улазило директно у трем на дрвеним
стубовима и омању просторију, претво
рену у кухињу, као његов саставни део.
ије познато коме је кућа припада
ла пре него што је постала вла
сништво житарског трговца Спа
јића, који је током прве половине 20.
века био један од трговаца житарица
ма на велико и чији се магацин за скла
диштење жита налазио у дворишту са
излазом према Светлој улици. Зани
мљиво је да је велики број житних
магацина био лоциран око Житног
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трга, још и у првој половини 20. века, а
сама традиција трговања и складиште
ња житарица на овом простору сеже у
далеку прошлост. Археолошким иско
павањима откривена је економскотрговачка четврт на простору Житног
трга, која се наслањала на западни
бедем античког Сирмијума. Велики
број просторија намењених за радио
нице и магацине, служио је између
осталог и за складиштење житарица и
друге робе, која је пристизала са запа
да или оне транспортоване речним
путем и допремане са пристаништа у
непосредној близини трга. Према број
ним преградњама и доградњама, као и
покретним налазима унутар објеката
закључује се стално коришћење овог
простора од античког доба до Средњег
века, о чему сведочи и стари назив
Житна пијаца.
илица Спајић, јединица имућног
трговца била је удата за земун
ског трговца почетком двадесе
тих година прошлог века, али срећни
дани нису дуго потрајали и убрзо се
вратила у родитељски дом, где је дава
ла часове клавира и француског јези
ка. Кућу на тргу је продала 1948. годи
не својим тадашњим станарима Ђури
чин Стевану и Лепосави. Када јој се
ћерка удала, терет самоће био је пре
тежак за ову жену која, као да није при
падала своме времену и она одлучује
да све прода и оде у Загреб, где је
ћерка живела.
Две куће у Лежимиру су продате да
би се купила ова мала, али вредна ста
ра кућа у самом центру града. Стеван,
родом из Дивоша живео је и службо
вао у Лежимиру, где је засновао поро
дицу, пре него што је по позиву почео
да ради у Митровици као шеф финан
сија за сремски срез са канцеларијом у
приземном делу зграде данашње
Полицијске управе. После смрти роди
теља средином осамдесетих ћерк а
Нада ће са супругом, чувеним митро
вачким столаром Ђуром Бережни, ста
ринску породичну кућу претворити у
пословни простор за продају ситнијих
производа властите столарске радио
нице. У спрези предузетништва и сто
ларског мајсторства цео простор куће
адаптиран је за потребе продавнице
дрвенарије под називом Кедар стола
рија Бережни.
Ђура Бережни се бавио између оста
лог уметничком столаријом, израдом
стилског намештаја, дуборезом и
интарзијом, а занат је учио код чувеног
мајстора Јана Чуздија, престижног
београдског уметничк ог столара.
Чуздијева београдска радионица бро
јала је својевремено и по 28 дубореза
ца, који су радили поруџбине и за кра
љев двор. Приликом бомбардовања
Београда 6. априла 1941. радионица је
изгорела и мајстор прелази у Митрови
цу где ће после рата у Занатској школи
Иво Лола Рибар, подуч
 авати бројне
генерације столара. У разговору сазна
јемо да је 1950. године Ђура положио
калфенски испит. Те школске године
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столарске радионице
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било је 68 уписаних ђака. За чланак у
новинама мајстор Чузди слика се са
својим бољим ђацима, Чалић Влади
миром, Ердељан Ђорђем, Ловрић
Петром и Бережни Ђуром. После поло
женог мајсторског испита отвара 1957.
године своју приватну радионицу Бре
жни Ђура, уметнички столар у којој су
настале бројне гарнитуре и комади
намештаја за познате наручиоце, хоте
ле, робне куће, а из његове руке наста
ла је и гарнитура за Извршно веће
Војводине. На међународном сајму
занатства у Суботици, освојиће три
златне медаље у области етно и стил
ског намештаја. Поред столарије биће
активан у Занатском дому, као дугого
дишњи председник Штедно-кредитне
задруге, као и покрајински делегат
испред митровачких занатлија током
70-тих година прошлог века. Као сто
лар највише је радио са орахом, јасе
ном, храстом, птичјим јавором, тре
шњом, а намештај се својевремено
политирао, пре него што се прешло на
лакирање. Политирање је било дуг и
заморан посао, у покретима тзв. осми
ца, извођених мешавином шерлака и
шпиритуса постизао се високи природ
ни сјај, у коме су се могле распознава
ти боје. Све дрворезбарске радове
радио је ручно, без помоћи машина.
Тешко је рећи колико је направио
разних производа од дрвета и гарниту
ра за свог радног века, али једно је
сигурно мајстор, још увек има енергије
и воље да помало ради у радион
 ици,
коју данас води најмлађа ћерка Весна.
породици Бережни све три ћерке
су се определиле за занимања,
која имају додирне тачке са сто
ларијом и дрветом било да се ради о
шумарству, архитектури или преради
дрвета. Током деведесетих, после ско
ро десетогодишњег рада продавнице
дрвенарије Татјана Бережни Стијачић
од родитеља добија локал и отвара
своју продавницу, у почетку папирницу,
која брзо прераста у даротеку под
истим именом. Иако у ентеријеру са
украсним профилисаним гредама,
дрвеним зидним оплатама и патоса
ним подом, који зраче топлином дрвета
није много мењано срушен је преград
ни зид чиме је цео простор куће обу
хваћен продавницом школског прибо
ра, играчака, галеријске и галантериј
ске понуде.
Приликом адаптације куће налажени
су ковани ексери, који само потврђују
велику старину овог здања. Једна
ветрина са два пара украсних, канели
раних стубића извучена из помоћних
зграда, верује се потиче из самог вре
мена градње куће. Повративши стари
сјај сада краси нову кућу породице
Бережни Стијачић саграђену на истом
оном месту, где је некад био житни
магацин према Светлој улици, али и
прва столарска радионица, где је мај
стор Ђура Бережни започео свој шест
деценија дуг столарски пут.
У следећем броју:
Манигодића вила
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VREMEPLOV
20. јун
1459. Турци заузели утврђени
град Смедерево, последње
упориште српске средњеве
ковне државе, чиме је она и
формално изгубила самостал
ност и пала под власт Осман
лијског царства.
21. јун
1948. Прод уцентс ка кућ а
Колумбија Рекордс произвела
је прву успешну лонг плеј пло
чу од винил пластике.
1970. У финалу светског фуд
балског првенства Бразил је у
Сјудад Мексику победио Ита
лију са 4:1 и постао први тро
струки освајач трофеја Жила
Римеа.
22. јун
1941. Почела операција Барба
роса, у Другом светском рату, у
којој су Хитлерове трупе с
више од 150 дивизија напале
СССР дуж целе граничне
линије између Балтичког и
Црног мора. Италија и Румуни
ја објавиле рат СССР.
23. јун
1945. Јапански командант,
генерал Мицуру Ушиђима,
извршио самоубиство после
пораза јапанске војске на остр
ву Окинава, у једној од најкрва
вијих битака у Другом светском
рату. Према званичним пода
цима, током борби за Окинаву
погинуло 234.183 војник а и
цивила.
1999. Југословенски економи
сти из невладине Групе 17 про
ценили да је укупна економска
штета после НАТО бомбардо
вања Југославије 29 милијарди
и 608 милиона динара.
24. јун
1901. У Паризу је отворена
прва изл ож ба 19-годишњег
шпанског сликара Пабла Пика
са, која је одушевила ликовне
критичаре.
1912. На Олимпијске игре у
Стокхолму отпутовала је прва
српска олимпијска екипа, атле
тичари Душан Милошевић и
Драгутин Томашевић.
25. јун
1876. У бици код Литл Биг Хор
на индијанско племе Сијукс
под командом поглавице Лудог
Коња победило јединицу VII
коњичке дивизије генерала
Џорџа Армстронга Кастера.
Кастер погинуо са сва 264 вој
ника.
26. јун
1881. Српски кнез Милан
Обрен ов ић
зак ључ ио
са
Аустро-угарском Тајну конвен
цију којом се Србија обавезала
да ће престати са агитацијом у
Босни и Херцеговини и да неће
закључити ниједан међународ
ни споразум супротан интере
сима Беча. За узврат је добио
подршку у проглашењу краље
вине и независност Српске
православне цркве од Цари
градске патријаршије.

20. JUN 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Делујете сна
лажљиво и умете да
прид об ијете
нечије
поверење. Тимски рад
представља сјајну прилику да про
ширите своје сазнање из одређе
них области и да напредујете на
различитим странама. У љубав
ном животу имате осећај да непра
ведно трпите због нечијег нераспо
ложења или неразумевања. Ваш
однос са вољеном особом све
више подсећа на заједничку игру
надмудривања.

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

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

ШКОРПИЈА:
Ове
недеље ћете бити рас
положени романтично.
Ако тражите љубав,
окрените се дружењима с људима
на неким креативним радионицама
или расправама, тамо ћете најве
роватније оно што вам треба.
Наклоњено вам је дружење, а
можда и симпатије с особом стра
ног порекла. Такође бисте могли
отићи на путовање у којем ћете
уживати. Кад је у питању посао
припазите на свој темперамент.

БЛИЗАНЦИ: Постоје
различита гледишта
међу сарадницима у
решав ањ у
неких
пословних интереса, нови неспо
разуми стварају напету атмосферу
у вашем окружењу. Избегавајте
јавне расправе, пословна надму
дривања или доказивање истине
пред сарадницима који располажу
са већим ауторитетом. Будите
мудри, нема потребе да причате о
својим интимним плановима.
РАК: Имате утисак да
се прилике на послов
ној сцени мењају у
позитивном правцу и у
складу са вашим интересима. Због
сукоба различитих интереса ,
често наилазите на изненадне
проблеме у сусрету са сарадници
ма. Вољена особа неће дозволити
да породица трпи због ваше кари
јере или великих амбиција које вас
међусобно удаљавају. Усмерите
своје страсти и емоције у правцу
заједничке визије.
ЛАВ: Потребно је да
прецизније разграни
чите своје пословне
обавезе. Претерана
ангажованост на различитим стра
нама може да проузрокује низ неу
годних ситуација. Немојте дозво
лити да вам неко намеће напорне
обавезеза које немате довољно
интересовања. Имате осећај да
вам недостаје нечије присуство и
емотивна пажња. На срећу,
љубавна криза се ускоро решава
на ваше задовољство.
ДЕВИЦА: Успех који
сте остварили даје
вам за право да при
метите нове критерију
ме или услове у пословно–финан
сијској сарадњи. Делујете нескром
но и умете да претерујете у својим
захтевима. У љубавном животу
очекују вас неки нови али и интри
гантни догађаји. Ако сте слободни
прате вас интересантни сусрети.
Инспирисани сте за нову љубавну
везу.

СТРЕЛАЦ: Ако падате
с ногу, ове недеље ће
вам и планете бити
наклоњене за одмор и
опуштање уз друштво и вољену
особу. Посветите се себи и својим
потребама, а остале пустите мало
по страни. Тренутно вам је то нај
важније. Права особа ће разумети
да је ово само привремено. Финан
сијски ова недеља није идеална па
ћете морати више пажње посвети
ти трошењу новца.
ЈАРАЦ: Стало вам је
да остварите високо
професионалне стан
дард е,
али
ваши
сарадници имају другачија мерила
вредности и често мењају своју
стратегију деловања. У љубавном
односу сачувајте трезвеност духа и
мудрости, партнер може да вас
изненади на неугодан начин својим
понашањем. Не желите да прихва
тите споредну емотивну улогу коју
вам неко намењује.
ВОДОЛИЈА: Јасно вам
је да претерано експо
нирање или додатни
ризик у пословним
сусретима представљају лош
избор, боље је да следите зацрта
на правила и утврђене критерију
ме. Понекад је тешко предвидети
ток догађаја у ситуацијама када се
сукобљавају различити пословни
интереси. Не можете да останете
равнодушни , пред особом која вас
провоцира на бурну емотивну
реакцију.
РИБЕ: Налазите се у
доброј форми у пози
тивн ом
окруж ењ у.
Добра пословна про
цена представља основни услов за
успешну сарадњу. Пријало би вм
неко краће путовање или излет у
пријатном друштву. Осећате потре
бу да са емотивне дистанце анали
зирате нечије понашање. Будите
мирни, након љубавног затишја
очекује вас изненадна срећа.

Crkveni
kalendar
Среда, 20. (7) јун
Свети свештеномученик Теодот
Анкирски
Четвртак, 21. (8) јун
Свети великомученик Теодор
Стратилат
Петак, 22. (9) јун
Свети Кирило Александријски
Субота, 23. (10) јун
Свети свештеномученик Тимо
теј Бруски
Недеља, 24. (11) јун
Свети апостоли Вартоломеј и
Варнава
Понедељак, 25. (12) јун
Преподобни Онуфрије Велики;
Преподобни Петар Атонски
Уторак, 26. (13) јун
Света мученица Акилина; Све
ти Трифилије Левкусијски

Ћуфте од
кромпира
Састојци:1 килограм кромпи
ра, 200 грама сира, 2 главице
лука, 4 јаја, прстохват мирођије,
прстохват млевене паприке,
брашно за ваљање, уље за
пржење.

Припрема: Кромпир ољу
штите, исеците и скувајте. Оце
дите га и ставите у посебну
посуду. Куваном кромпиру
додајте сир, рендани лук, једно
јаје и по прстохват мирођије и
млевене паприке, па све лепо
измешајте, гњечећи кромпир
виљушком.

• Они који за комунизам
нису учинили ништа,
учинили су много.
• Док је власт била у
рукама цркве, народ се
много више молио Богу.
• Што сам ближе циљу,
то сам виша мета.
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СПОРТ

АК СРЕМ

Самац бацио норму
за Првенство Европе

Ведран Самац

А

тлетичар Атлетског клуба Срем,
Ведран Самац, изванредно је
започео атлетску сезону. После
веома доброг наступа на бацачком
купу, почетком априла, Самац је наста
вио успешно и остварио изванредне
резултате на два међународна такми
чења. Прошли викенд бацио је нор
му за одлазак на Првенство Европе у
атлетици за сениорe које ће бити одр

жано од 2. до 12. августа у Берлину.
Он је бацајући ван конкуренције на
Државном првенству за старије јуниорке добацио до даљине од 80,44 метра
и тиме „оверио визу” за Немачку. Сада
има довољно времена да се са сво
јим тренером Драгишом Ђорђићем
што боље припреми за ово такмичење
како би што достојанственије предста
вљао нашу земљу.

АТЛЕТИКА

Шест медаља
за Митровчане

У

организацији АК Срем, Атлетског
савеза Србије, Збора атлетских
судија из Сремске Митровице
и Установе „Атлетски стадион” током
викенда је у Сремској Митровици одр
жано првенство Србије за старије јуни
оре. Сремци су освојили укупно шест
медаља, три златне и три сребрне.
Нови шампион Србије на 5.000
метара постао је Мирко Мауна резул
татом 15:29,78 док је у узбудљивој и
динамичној трци на 3.000 метара био
други резултатом 8:56,76. Истрчати те
две трке у два дана и на обе освојити
медаље није нимало наивно, посеб
но ако се у обзир узме чињеница да је
Мирко и даље млађи јуниор.
Сјајан је био и Антуновић Дејан,
победник трке на 3.000 метара са пре
прекама. Преузео је одговорност и

након почетног тактичког надмудрива
ња изашао на чело трке коју је и завр
шио као првопласирани резултатом
10:17,33.
Скакачи мотком и овог пута су били
успешни. Сања Веселиновић је по
изузетно лошим временским прили
кама, током јаког невремена, победи
ла резултатом 2,60 метара док је Маја
Дрљача освојила сребро са 2,40 мета
ра. Михајло Петковић је висином 3,40
метара био сребрни у конкуренцији
јуниора.
Славко Стевић је у скоку у вис у вео
ма јакој конкуренцији стигао до четвр
те позиције резултатом 1,98 метара. У
бацању кугле (4 килограма) Наталија
Крстић била је петопласирана док је
Ања Шкорић у копљу освојила шесту
позицију.
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Међународна
кајакашка регата
Кајакашки клуб „Филип Вишњић“ из
Вишњићева организовао је у недељу
17. јуна пету велику Међународну
регату у знак сећања на свог дугогоди
шњег тренера и једног од оснивача
клуба Станишу Радмановића, једног
од најбољих српских и југословенских
кајакаша свих времена. Такмичење је
одржано на стази реке Босут у Вишњи
ћеву, а на овогодишњој регати уче
ствовало је око 350 такмичара кануи
ста из Србије, Босне и Херцеговине и
Хрватске. Регата је била ревијалног
карактера и током целог дана одржано

је 40 трка у којима је учешће узело 18
екипа у свим категоријама од пионира
до сениора. Велику Међународну рега
ту свечано је отворио генерални секре
тар Спортског савеза Општине Шид
Бранко Новаковић, а такмичаре је
поздравио и председник месне зајед
нице Вишњићево Радивој Ветеха.
Поред великог броја такмичара и посе
тилаца, на регати је присуствовао
заменик председника Општине Шид
Зоран Семеновић. Иначе, ова велика
спортска манифестација одржана је
под покровитељством Општине Шид и
Туристичке организације Шид, а већ
23. јуна на истој стази у Вишњићеву,
биће одржано и друго коло мини-кајак
лиге на којем ће учешће узети такми
чари из Србије, узраста од 8 до 14
година.

Лед екран за фудбал
Љубитељи најважније споредне
ствари на свету захваљујући Општини
Инђија све утакмице Светског првен
ства у фудбалу од четвртка, 14. јуна
могу пратити у самом центру Инђије.
На платоу код Поште постављен је лед
екран великих димензија путем којег се
уживо преносе све утакмице најмасов
није спортског такмичења. Такође,
постављене су и трибине, а ту су и
додатни садржаји за потпуни ужитак.
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Фудбалери Борца из Стејановаца и ОФК Београда

ЈУБИЛЕЈ ФК БОРЦА ИЗ СТЕЈАНОВАЦА

90 година фудбала у селу

Ф

удбалски клуб Борац из Стеја
новаца прошле суботе, 16. јуна,
обележио је 90 година свог
постојања, пријатељском утакмицом и
дружењем са фудбалерима ОФК Бео
града. Овај клуб основан је 1928. годи
не, само годину дана након оснивања
италијанске Роме, у време док се фуд
бал још увек играо из љубави и није
постао бизнис.
Јован Вујић, најстарији живи играч
Борца, који је извео почетни ударац на
овом мечу, почео је да игра фудбал по
завршетку Другог светског рата.
– Некада је све било много другачи
је. Имали смо лош терен и нисмо има
ли свлачионице, него смо се свлачили
овде, на терену. Било нас је доста и
тим је био одличан, мислим да ника

да после није било тако. За то време
имали смо одличну лопту, купили смо
је у Врднику од човека који је био у
Немачкој и добио је од Американаца.
Прву утакмицу смо играли са Никин
чанима. Они су у тиму тада имали
четири милицајца, па су нас ударали
по ногама. Били смо сви млади, деча
ци, јер су старији већином изгинули
у рату. Играли смо и касније, веома
дуго, и то нам је служило за разоноду,
а бавили смо се земљорадњом – каже
Јован, док нам његов друг Станимир
Јовановић звани Баћа показује њихо
ву заједничку фотографију са једне од
утакмица средином шездесетих годи
на.
Према речима председника Савета
месне заједнице Стејановци Стојана

Станимир Јовановић Баћа и Јован Вујић

Кескеровића до сада се доста тога
променило.
– Мој тата Јоца Кескеровић је са при
јатељима донео прву лопту из Новог
Сада и тада је, 1928. године, основан
фудбалски клуб. Пре 45 година сами
смо направили свлачионицу, а ја сам
пре 30 година донео бориће које смо
засадили. Тада је управа добро функ
ционисала, али је то временом пропа
ло. Недавно нам је председник општи
не Рума Слађан Манчић помогао да
обновимо свлачион
 ицу. Проблем је
што у задње време немамо управу. И
ово данас је одганизовало нас тројицачетворица. Људи су незаинтересовани
и немају пара – каже Кескеровић.
Председник ФК Борца Миле Јанко
вић каже да је тим тренутно солидан,

Стојан Кескеровић
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али да су млади били незаинтересова
ни за тренинге због лоших услова.
– Момци нису имали ни где да се
окупају, а терен је био у очајном ста
њу. Сада смо све то средили. Сами смо
уредили терен, а општина нам је помо
гла око свлачионице. Радови су кошта
ли милион и 370 хиљада динара. Сада
је све у реду и немамо чега да се стиди
мо. Ми не купујемо играче, и сви овде
тренирају на другарској бази. После
сваке утакмице имамо дружење, скупи
се, свако по 200-300 динара па напра
вимо котлић, купимо пиће и дружимо
се. Ако нађемо спонзоре потрудићемо
се да уђемо у виши ранг. Сада играмо
у општинској лиги, а у вишем рангу нам
треба новац за судије, за организован
превоз и сличне ствари, а овако све то
радимо у сопственој режији – каже Јан
ковић и додаје да су утакмице углав
ном добро посећене.
– Нас неколико је хтело да уради
нешто за фудбал у овом селу и када
смо хтели да средимо терен сви су нам
се смејали, али оно што смо зацртали
и урадили смо. Ја имам три сина и све

Миле Јанковић

ово чиним да би и они сутра могли да
се баве спортом. Планирамо да отво
римо и школу фудбала, јер у селу има
мало више деце него раније, у школу
је сада уписано њих 13 – каже Миле
Јанковић.

Бојан Зељајић
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Капитен ФК Борца Бојан Зељајић
сада има 30 година, а у овом клубу је
од своје 16 године.
– Играо сам и за друге клубове, али
сам се увек враћао овде. Остаћу још
мало да тренирам и да научим нешто
ове момке као најстарији. Сви ми ради
мо у фирмама, ја имам жену и двоје
деце, а фудбал играм због другарства
и пријатељства, од недеље до неде
ље. Волео бих да се што више људи
бави спортом, и можда ће ова утак
мица утицати на то да се људи акти
вирају, највише због дружења, којег је
данас све мање – рекао је Бојан, чији
отац је такође био капитен, а волео би
да и његова деца наставе очевим сто
пама.
Целу свечаност поводом годишњи
це употпунио је и наступ стејановачког
Културно-уметничког друштва „Сте
ван Петровић Бриле“, а за играче и
све присутне након утакмице, у којој
су гости из Београда победили са 1:0,
уприличено је вечерње дружење уз
котлић.
Н. Милошевић
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СУБНОР РУМА

Обележавање значајних
датума из Другог светског рата

С

авез бораца румске
општине је, у окви
ру својих редовних
активности у протеклих
месец дана, обележио низ
значајних датума везаних за
Други светски рат и антифа
шистичку борбу.
Делегација Савеза бора
ца присуствовала је 26.
маја обележавању 75. годи
шњице Великог транспор
та у Вишњићеву, код Шида.
Положени су венци у центру
села уз присуство бројних
делегација борачких орга
низација из Срема - Шида,
Сремске Митровице, Инђи
је, Руме, Лаћарка, Дивоша,
Мартинаца, Кузмина...
– Овај датум је врло зна
чајан за народноослободи
лачки покрет у Срему, јер је
у мају 1943. године из Доњег
Срема преко Фрушке горе,
а затим преко Манђелоса,
Кузмина, Вишњићева крену
ло у источну Босну око 100
кола хране са преко 1.000
бораца за попуну Војвођан
ских бригада у Босни – каже
Предраг Вукмирић, секре
тар СУБНОР-а Рума.
Представници
румске
борачке организације при
суствовали су 6. јуна помену
и полагању венаца стреља
ним Гргуревчанима на стра
тишту званом Орашје. Наи

Обележавање јубилеја у Карловчићу

ме, тог дана 1942. године
Немци су за одмазду стре
љали 300 мештана Гргуре
ваца.
Делегација румске борач
ке организације је 10. јуна
положила венце и на спо
меник борцима Посавског
партизанског одреда код
Карловчића, као и народном
хероју Владимиру Обрадо
вићу Каменом, који је на том
месту погинуо 2. јуна 1942.
године.
Том приликом је Предраг
Вукмирић, члан Председни
штва Покрајинског одбора

СУБНОР-а Војводине под
сетио на војнички пут овог
чувеног одреда који је у то
време 1942. године бројао
260 бораца.
Планира се и одлазак у
Доњу Трнову у Републици
Српској 26. јула поводом
Дана устанка народа БИХ ,
како би се положили венци
на спомен обележје где су
уписана имена 3.560 бора
ца, од тога 2.200 са подручја
Срема, а ту су имена и 354
борца из румске општине.
СУБНОР Рума је на сед
ници
председништва
и

РУМА

Упецан смуђ
двокилаш

Р

умљанин Радован Суба упецао је недавно на
Борковачком језеру великог смуђа, поред оне
уобичајене ситније рибе.
Реч је примерку чија је тежина 2,3 килограма, а
дужина готово 70 центиметара.
По речима Радована Субе, смуђ је, за сада сме
штен у замрзивач, али ће своју судбину завршити у
Новом Саду код сина и снахе.
А да ово није само риболовачка прича, потврђује и
ова фотографија.
Радован Суба и уловљен смуђ

одбора донео одлуку да
се поводом 70. годишњице
СУБНОР-а доделе повеље
Покрајинског одбора Саве
за бораца свим живим бор
цима НОР-а на територији
румске општине, постхумно
Момиру Милошевићу, бив
шем дугогодишњем пред
седнику општине Рума, као
и локалној самоуправи за
изузетан допринос у раду,
афирмацији и унапређењу
антифашистичких вредно
сти. Повеље ће бити уру
чене 4. јула поводом Дана
бораца.
С. Џ.

