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Одр жа на про мо ци ја
шко ле јаха ња
Прошлог уторка, 12.

јуна је на митровач
ком хиподрому у

оквируКазненопоправног
заводаодржанапромоција
Школе јахања и Коњич
ког клуба Срем. Велики
број присутних, а посебно
онинајмлађи,моглисуда
уживајуудруштвукоњаса
митровачкеергеле,дараз
гледајуивозесенафија
керу,аонихрабријиимали
суприликуидајашу.
Према речима управ

ника Казнено  поправног
завода Сремска Митрови
ца Александра Алимпића,
Школа јахања у овој уста
новипостојивећдвегоди
не.
–Свикоњисусоцијали

зовани и ујахани, а напо
слетку  ће да се користе
у хипотерапији, а то је
један коракдаљеуономе
што планирамо да ради
мо у будућности. Казнено
 поправни завод у свом
власништву има ергелу
којатренутнобројиоко40
грла. Осим грла липица
нерске расе, за најмлађу
популацију обезбедили
смоипоније,такодадеца
имају прилику да прове
ду своје слободно време
на ваздуху, у природи, у

друштву ових племенитих
животиња.Иначе,Коњички
клубСремактивнорадиод
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 оживимХиподром у
свимонимресурсима које
оннуди.Надамседаћемо
ове године почеткомокто
брапоновоиматикоњичке
трке, као и манифестаци
је попут фијакеријаде и
коњичких галопских дана,
кажеАлимпић.

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
опремљенеиновештале.
Према речима Тама

ре Тимић, ученице трећег
разреда основне школе
и полазнице митровачке
Школе јахања, отварање
овешколењојјебиловео
мазначајно.
–Веомапријатносамсе

изненадилакадасамчула
да се отвара Школа јаха
њанахиподрому.Јакосам
срећнашто имам прилику

даседружимсаовимпле
менитимживотињама.Чим
самчуладасеотвараШко
ла јахања одмах сам се
прикључила,кажеТамара.
Огњен Алимпић, који

је недавно завршио осми
разредосновнешколе,гаји
великуљубавпремакоњи
ма.
–Тренирампрвенствено

изљубавипремакоњима,
алиизбогопуштањанакон
напорних дана у школи.
Билојетуидостанезгода,
падаосамвишепута,али
то ме није обесхрабрило.
Љубавпремаовојживоти
њијејачаодстраха,рекао
јеОгњен. Н. Мило ше вић

Алек сан дар Алим пић Тама ра Тимић Огњен Алим пић
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УВОДНИК

Бомба у Самари
Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

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.

И 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. 
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Пред сед ник Срби је 
Алек сан дар Вучић 

отво рио Логи стич ки 
цен тар ком па ни је 

Лидл у Новој Пазо ви. 
У ново о тво ре ном 

Логи стич ком цен тру
ће ради ти 180

запо сле них
раз ли чи тих про фи ла, 

чији нај ве ћи део
дола зи из Нове

Пазо ве и око ли не. 
Инве сти ци ја је вред на 

55 мили о на евра 

Логи стич ки цен тар ком па ни је Лидл 
Срби ја отво рен је у уто рак 12. јуна 
у Новој Пазо ви као важан део при-

пре ма за отва ра ње про дав ни ца у Срби ји 
које се оче ку је до кра ја 2018. годи не. При-
ти ска њем дуг ме та и поди за њем рам пе за 
први ками он робе, Логи стич ки цен тар су 
зва нич но отво ри ли гене рал ни дирек тор 
Лидла Срби ја Томи слав Шапи на и пред-
сед ник Срби је Алек сан дар Вучић, а све-
ча но сти су при су ство ва ле број не зва ни це 
и поча сни гости амба са дор Немач ке у 
Срби ји Аксел Дит ман, мини стар трго ви не, 
тури зма и теле ко му ни ка ци ја Расим 
Љајић, пред сед ник Покра јин ске вла де 
Игор Миро ви ћи и пред сед ник Општи не 
Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић.

Логи стич ки цен тар ком па ни је Лидл 
Срби ја се про сти ре се на више од 45 
хиља да ква драт них мета ра, има капа ци-
тет за скла ди ште ње 30.000 пале та и 120 
уто вар них и исто вар них рам пи. Један је 
од нај ве ћих обје ка та у Југо и сточ ној Евро-
пи који је носи лац сер ти фи ка та за пошто-
ва ње нај ви ших стан дар да у одр жи вој 
град њи – због кори шће ња одр жи вих гра-
ђе вин ских мате ри ја ла, ефи ка сни је упо-
тре бе воде и сма ње ња отпа да, боље 
енер гет ске пер фор ман се згра да, па до 
пру жа ња бољих усло ва за рад – попут 
ква ли те та вазду ха у затво ре ном про сто ру 
и обез бе ђи ва ња днев ног све тла.

Као зна ча јан инве сти тор и посло да вац, 
ком па ни ја Лидл Срби ја је у про цес изград-
ње Логи стич ког цен тра актив но укљу чи ла 
срп ску гра ђе вин ску инду стри ју анга жо ва-
њем дома ћих про јек тант ских, над зор них 
и изво ђач ких фир ми са укуп но 50 анга жо-
ва них поди зво ђа ча током годи ну дана 
град ње.

Лидл сти гао у Срби ју

НОВА ПАЗО ВА

Алек сан дар Вучић на отва ра њу 
Логи стич ког цен тра Лидла
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– Отва ра ње Логи стич ког цен тра важан 
је дога ђај за Лидл, јер смо корак бли же да 
кроз пажљи во ода бран асор ти ман и наше 
Лидл брен до ве, потро ша чи ма у Срби ји 
пону ди мо једин стве но иску ство купо ви не, 
све же и ква ли тет не про из во де, и нај бо љи 
однос цене и ква ли те та. За Срби ју је ово 
потвр да да Лидл дола зи као дуго ро чан 
парт нер, који је ту оста не и да се зајед но 
раз ви ја мо и уна пре ђу је мо, рекао је гене-
рал ни дирек тор Лидла Срби ја Томи слав 
Шапи на.

Пред сед ник Срби је Алек сан дар Вучић 
рекао је у свом обра ћа њу да је ово вели-
ки корак ка дости за њу европ ског стан дар-
да живо та у Срби ји и да ће до кра ја годи-
не овај нај ве ћи мало про дај ни ланац у 
Евро пи отво ри сво је про дав ни це широм 
Срби је. 

– Задо во љан сам што је Лидл за само 
годи ну дана успео да завр ши овај веле-
леп ни обје кат и уло жи 55 мили о на евра 
исто вре ме но запо шља ва ју ћи 50 поди зво-
ђа ча из наше земље а и 2.000 рад ни ка 
који су у томе уче ство ва ли. То је зна чај на 
инве сти ци ја за нашу Срби ју, а не само за 
Ста ру Пазо ву, рекао је Вучић.

Пред сед ник Срби је је иста као да је 
зади вљен пре да но шћу са који ма рад ни ци 
Лидла оба вља ју свој посао и пору чио гра-
ђа ни ма Срби је да ће до њих из Логи стич-
ког цен тра Лидла Срби ја сигур но доћи 
нај ква ли тет ни ји про из во ди, те да се он 
при оби ла ску Логи стич ког цен тра и сам 
уве рио у то.

У ново о тво ре ном Логи стич ком цен тру 
ће ради ти 180 запо сле них раз ли чи тих 
про фи ла, чији нај ве ћи део дола зи из 
Нове Пазо ве и око ли не.

Пред сед ник општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић иста као је да је поно-
сан на чиње ни цу што је један од нај по зна-
ти јих трго вин ских гига на та у Евро пи и 
шире, иза брао баш ову општи ну за цен-
тар свог посло ва ња.

– Искре но захва љу јем ком па ни ји на 
том пове ре њу. Сим бо лич ним поди за њем 
прве рам пе за уто вар робе озва ни чи ли 
смо поче так рада ком па ни је, који је конач-
ни исход пар тер ског одно са, који смо са 
руко вод ством ком па ни је оства ри ли од 
првог сусре та, избо ра лока ци је за дистри-
бу тив ни цен тар, па све до завр шет ка 
изград ње модер ног објек та у коме се 
данас нала зи мо. Пру жи ли смо мак си мал-

ну подр шку и за нама је огро ман, успе шно 
завр ше ни посао, иста као је Ради но вић.

Њего ва ексе лен ци ја, амба са дор 
Немач ке у Срби ји Аксел Дит ман иста као 
је да отва ра ње Логи стич ког цен тра у 
Новој Пазо ви пред ста вља за Лидл зна ча-
јан корак на путу до почет ка опе ра тив ног 
рада у Срби ји. 

– То је изван ре дан при мер за све већи 
интен зи тет еко ном ских одно са изме ђу 
Немач ке и Срби је, нагла сио је амба са дор 
Дит ман, додав ши да у Срби ји има око 400 
немач ких ком па ни ја са укуп но 45.000 рад-
ни ка и инве сти ци ја у вред но сти од око 
две мили јар де евра, што зна чи да анга-
жман немач ких ком па ни ја у Срби ји никад 
није био јачи. Бли ско сара ђу је мо са 
нашим срп ским парт не ри ма, како бисмо 
про ду би ли овај пози ти ван тренд – у циљу 
даљег побољ ша ња послов не атмос фе ре, 
за коју је јача ње вла да ви не пра ва од цен-
трал ног зна ча ја. Немач ка ће и нада ље 
сна жно подр жа ти рефор ме у Срби ји на 
њеном путу ка Европ ској уни ји.

Пред сед ник Покра јин ске Вла де Игор 
Миро вић поздра вио је запо сле не у Лидлу 
и рекао да је отва ра ње Логи стич ког цен-
тра ове ком па ни је један од зна ко ва да су 
пока за те љи за Вој во ди ну све бољи.

– Дола зак Лидла Срби ја пока зу је да је 
Срби ја сигур на земља за инве сти ци је и 
да беле жи еко ном ски раст и раз вој. Када 
се један ова кав ланац отво ри, онда то 
шаље пору ку и дру ги ма, рекао је Миро-
вић.

Пред сед ник Покра јин ске Вла де је 
додао да ће поче так посло ва ња Лидла 
Срби ја доне ти нашој земљи три пози тив-
на ефек та и то пове ћа ње бро ја запо сле-
них, пове ћа ње кон ку рен ци је у мало про-
да ји и пове ћа ње угле да срп ске еко но ми је.

Све намир ни це у Логи стич ком цен тру 
Лидла Срби ја ће се чува ти у комо ра ма на 
посеб но при ла го ђе ној тем пе ра ту ри која је 
опти мал на за одр жа ва ње све жи не одре-
ђе ног про из во да. Цен тар има пет тем пе-
ра тур них зона, а изме ђу оста лог, једин-
ствен је по томе што има комо ру наме ње-
ну искљу чи во за скла ди ште ње чоко лад-
них про из во да. Ком би на ци ја модер них 
тех но ло ги ја допри но си ће ефи ка сно сти 
Логи стич ког цен тра како се роба у њему 
не би задр жа ва ла дуго, већ у нај кра ћем 
року сти гла до буду ћих потро ша ча.

С. С.

Ђор ђе Ради но вић
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ОТРО ВАО СЕ КАФИ ЋУ 

Дали му сред ство 
за пра ње судо ва

Само један гутљај воде у кафи ћу био је 
дово љан да Ста ро па зов ча ни ну Вин ку Вру-
ћи ни ћу спр жи језик, јед њак и гла сне жице. 
Теч ност која се нала зи ла у фла ши воде 
која је овом ауто ме ха ни ча ру послу же на у 
Инђи ји било је сред ство за машин ско пра-
ње посу ђа, које раза ра људ ско тки во. Након 
што су несрећ ном чове ку пру жи ли прву 
помоћ, лека ри Дома здра вља у Инђи ји 
одмах су га пре ба ци ли на ток си ко ло ги ју на 
ВМА. Како сазна је мо, паци јент је у ста бил-
ном ста њу и јуче по под не је отпу штен кући 
са про пи са ном тера пи јом. Поли ци ја је утвр-
ди ла да се у фла ши која има амба ла жу 
гази ра не воде нала зи ла теч ност за машин-
ско пра ње посу ђа. Прет по став ка је да је 
неко од осо бља пре суо теч ност из вели ке 
кан те у фла шу и ста вио је у фри жи дер. 
При ли ком послу жи ва ња, коно бар је нај ве-
ро ват ни је нехо ти це узео баш ту фла шу која 
је била охла ђе на и послу жио госте. О слу-
ча ју је оба ве ште но Основ но јав но тужи ла-
штво у Ста рој Пазо ви, које је нало жи ло да 
се узму изја ве од оште ће них и запо сле них 
у Инђиј ском кафи ћу. Ужас који је пре тр пео 
поме ну ти Ста ро па зов ча нин уздр мао је јав-
ност у Срби ји. Ј. Д.

ЕКО НО МИ ЈА

Кон курс за
пред у зет ни ке 

Општи на Ста ра Пазо ва доде љу је и ове 
годи не бес по врат на сред ства пред у зет ни-
ци ма, микро и малим прав ним лици ма у 
укуп ном изно су од пет мили о на дина ра. 
Бес по врат на сред ства се одо бра ва ју при-
вред ним субјек ти ма у јед но крат ном изно су 
од 50 хиља да дина ра и доде љу ју се за суб-
вен ци о ни са ње тро шко ва набав ке нове или 
полов не опре ме и маши на, дело ва маши на 
или спе ци ја ли зо ва них ала та, као и репро - 
мате ри ја ла и сиро ви на. При о ри тет при 
доде ли сред ста ва има ће при вред ни субјек-
ти који по први пут кон ку ри шу , док они који 
су доби ли сред ства током про шле годи не 
нема ју пра во уче шћа на кон кур су као ни 
при вред ни субјек ти који оба вља ју делат но-
сти у при мар ној пољо при вред ној про из вод-
њи, трго ви ни, про из вод њи и про да ји оруж ја 
и вој не опре ме, орга ни зо ва ње ига ра на 
сре ћу, про из вод њи чели ка и син те тич ких 
вла ка на и вађе ње уља и про из вод њи и про-
ме ту било којих про из во да или актив но сти 
које се пре ма дома ћим про пи си ма или 
међу на род ним кон вен ци ја ма сма тра ју 
забра ње ним. Кон курс је отво рен до кра ја 

окто бра, а детаљ ни је инфор ма ци је о усло-
ви ма кон кур са и потреб ној доку мен та ци ји 
могу се про на ћи на зва нич ном сај ту општи-
не www.sta ra pa zo va.rs у одељ ку „Јав ни 
пози ви и кон кур си“. С. С.

ЈКП „ЧИСТО ЋА“

Полу под зем ни
кон теј не ри

У општи ни Ста ра Пазо ва ове годи не 
биће угра ђен зна ча јан број полу под зем-
них кон теј не ра који ће спре чи ти раси па ње 
сме ћа и шире ње непри јат них мири са. У 
одно су на кла сич не, полу под зем ни кон теј-
не ри оне мо гу ћа ва ју евен ту ал не пожа ре у 
кон тјне ру, нема непри јат ног мири са, а и 
отпор ни су на атмос фер ске воде. Из тог 
раз ло га ове годи не биће наба вљен и угра-
ђен 51 полу под зем ни кон теј нер, а поред 
тога бли зу три мили о на дина ра ста ро па-
зо вач ко ЈКП „Чисто ћа“ издво ји ло је и за 
купо ви ну диза ли це за пра жње ње ових 
кон теј не ра. У ста ро па зо вач кој општи ни 
тре нут но има 26 полу под зме них кон теј не-
ра који су поста вље ни у Ста рој и Новој 
Пазо ви, као и у насе љу Банов ци Дунав, 
док ће се нови посте пе но угра ђи ва ти 
током лета. С. С.

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА
Жетва поче ла рани је

У ста ро па зо вач кој општи ни поче ла је 
жетва пше ни це, десе так дана рани је од 
пла ни ра ног а како пољо при вред ни ци кажу 
раз ло зи су непо вољ ни рас по ред пада ви на, 
те рани је сазре ва ње пше ни це и неу јед на-
че но нали ва ње зрна. При хо ди који се оче-
ку ју скром ни ји су у одно су на про шло го ди-
ње. Љ. Ј.

Бес плат на ана ли за 
земљи шта

Пољо при вред ни про из во ђа чи који су 
заин те ре со ва ни за бес плат но узор ко ва ње 
и ана ли зу кон тро ле плод но сти земљи шта и 
дава ња пре по ру ка за ђубре ње за жеље не 
кул ту ре које ће се врши ти у свим ката стар-
ским општи на ма у Ста рој Пазо ви могу се 

при ја ви ти путем бро ја теле фо на 
0648559603 и 0648589616. Заин те ре со ва ни 
тре ба да при ја ви број пољо при вред ног 
газдин ства, број и повр ши ну пар це ле, 
назив ката стар ске општи не и потес у којем 
се пар це ла нала зи, стр ни на на којој ће се 
врши ти узор ко ва ње и пла ни ра ни усе ви за 
наред не четири годи не. Поме ну те посло ве 
оба ви че Пољо при вред на струч на слу жба у 
Срем ској Митро ви ци. С. С.

ЦРВЕ НИ КРСТ 
При зна ња
за хума ност

Црве ни крст Ста ра Пазо ва доде лом при-
зна ња за више стру ке дава о це крви, њих 
укуп но 132, обе ле жио је Свет ски дан 
добро вољ них дава ла ца крви који ове годи-
не носи сло ган Буди ту за дру ге. Дај те крв. 
Пода ри те живот. Крат ким фил мом који про-
мо ви ше соли дар ност као тему ово го ди-
шње кам па ње добро вољ ног дава ња крви, 
поче ла је све ча ност уру че ња при зна ња за 
више стру ке дава о це крви ста ро па зо вач ке 
општи не. Укуп но 132 при зна ња при пре-
мље но је за више стру ке дава о це крви у 
про те клој годи ни. При зна ње за пето дава-
ње крви било је нај број ни је, а нај ве ћи број 
дава ња крви оства рио је Ново па зов ча нин 
са 75 пута датом крви. Бес пла тан јед но-
днев ни излет повла сти ца је коју Црве ни 
крст Ста ра Пазо ва орга ни зу је за дава о це 
крви ове општи не. Ово го ди шња кам па ња 
жели да истак не при че људи чији су живо-
ти спа се ни захва љу ју ћи тран сфу зи ји крви 
да би се моти ви са ли редов ни добро вољ ни 
дава о ци крви да наста ве да дају крв, да 
под стак ну дру ге здра ве, посеб но мла де 
људе који никад нису дали крв, да то учи-
не. Љ. Ј.

ШКО ЛА „АНТОН СКА ЛА“ 
Нај бо ље у
држа ви у тка њу

Уче ни це Шко ле за основ но и сред ње 
обра зо ва ње „Антон Ска ла” Јова на Пајић и 
Даја на Јови шић осво ји ле су прва места на 
20. репу блич ком так ми че њу у тка њу одр жа-
ном у Кру шев цу. Девој чи це су у кон ку рен-
ци ји три шко ле биле убе дљи во нај бо ље у 
прак тич ном и тео риј ском делу, и тако 
оправ да ле титу лу коју су уче ни ци ове шко-
ле осва ја ли у прет ход них шест годи на. 
Успех је дошао након огром ног тру да и 
рада које су уло жи ле зајед но са сво јим 
настав ни ци ма, а ста ри занат пред ста вља 
њихо ву љубав и пру жа им могућ ност да 
сво ју кре а тив ност и машту пред ста ве кроз 
руч ни рад, за који се нада ју да ће јед ног 
дана бити њихов посао.

 Ј. Д.

Про је кат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Стара Пазова. 
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Одбор ни ци Скуп шти не општи не 
Инђи ја већи ном гла со ва усво ји-
ли су дру гу Одлу ку о реба лан-

су буџе та за 2018. годи ну на сед ни ци 
одр жа ној у поне де љак, 18. јуна. Како је 
потвр дио пред сед ник Општи не Инђи-
ја Вла ди мир Гак један од раз ло га је и 
одлу ка да се догра де чети ри борав ка 
у окви ру објек та „Невен“, Пред школ ске 
уста но ве „Бошко Буха“ чиме ће бити 
реше но пита ње борав ка 100 мали ша-
на који се тре нут но нала зе на листи 
чека ња.

– Након спро ве де не јав не набав-
ке кре ну ће мо са радо ви ма и на овај 
начин, доград њом чети ри борав ка, 

реши ће мо про блем недо стат ка сме-
штај них капа ци те та у нашој пред школ-
ској уста но ви, рекао је Гак и додао:

– То је и био један од глав них раз ло-
га да још јед ном напра ви мо реба ланс 
буџе та за теку ћу годи ну и обез бе ди мо 
сред ства за реа ли за ци ју овог про јек та. 
Заи ста смо поно сни јер сва ке годи не 
има мо све више деце али и нових рад-
них места што дово ди до ситу а ци је да 
су оба роди те ља запо сле на, па самим 
тим се ства ра потре ба за сме штај ним 
капа ци те ти ма у врти ћу на чему ми 
вред но и одго вор но ради мо.

Про је кат доград ње објек та „Невен“ 
вре дан је нешто више од 6,7 мили о на 

дина ра. Од тога 6 мили о на је пред ви-
ђе но за саме радо ве, 600.000 дина ра 
је вред ност изра де про јек та, док је 
132.000 дина ра пред ви ђе но за над зор.

Поред доград ње врти ћа, реба лан-
сом су пред ви ђе на и додат на сред ства 
за рекон струк ци ју пута од Виле Стан-
ко вић до Дуна ва у Чор та нов ци ма. Како 
је иста као први човек општи не Инђи ја, 
реч је о део ни ци која је већ деце ни ја ма 
у вео ма лошем ста њу и чија је рекон-
струк ци ја била нео п ход на.

– Рекон стру и са ће мо део ни цу која је 
дуга један кило ме тар и мора ће мо да 
ура ди мо и про ши ре ње коло во за. Про-
јек то ва ње и јав ну набав ку за изво ђа ча 
радо ва рас пи су је мо одмах и рекон-
стру и сан пут би тре ба ло да доби је мо 
за месец, месец и по дана, наја вио 
је пред сед ник Општи не Инђи ја иста-
кав ши да је до ребан са буџе та дошло 
и због одлу ке да се ура ди Сту ди ја 
оправ да но сти за изград њу пре чи ста-
ча отпад них вода у инду стриј ској зони. 
За те наме не реба лан сом је у буџе ту 
обез бе ђе но три мили о на дина ра.

– Сва ки инве сти тор се инте ре су је на 
који начин реша ва мо про блем отпад-
них вода и Сту ди ја оправ да но сти је 
само први корак ка реа ли за ци ји овог 
про јек та. Ми смо нашу инду стриј ску 
зону ура ди ли по нај ви шим свет ским 
стан дар ди ма, тако да ћемо, када се 
ство ре усло ви, изгра ди ти и пре чи стач 
отпад них вода, рекао је Гак и додао:

– Нео п ход на су зна чај на сред ства да 
би кре ну ли у изград њу пре чи ста ча а да 
би апли ци ра ли за сред ства код виших 
нивоа вла сти или европ ских фон до ва, 
први корак је изра да Сту ди је оправ да-
но сти, закљу чу је пред сед ник Општи не 
Инђи ја. М. Ђ.

Одбор ни ци СО Инђи ја доне ли су 
одлу ку да се та локал на само у пра ва 
кре дит но заду жи како би се поче ло са 
реа ли за ци јом исто риј ског про јек та 
који се тиче асфал ти ра ња свих неас-
фал ти ра них ули ца на тери то ри ји 
општи не Инђи ја. Како је иста као пред-
сед ник Општи не Вла ди мир Гак реч је о 
74 ули це и о укуп но 44 кило ме та ра 
коло во за.

– Гово ри мо о вели ком бро ју ули ца у 
који ма људи живе и где се у 2018. 
годи ни одви ја живот у усло ви ма недо-
стој ним за 21. век. До кра ја ове годи не, 
већи на ових ули ца биће асфал ти ра на 
и надам се да ћемо у 2019.  ући са 
неким дру гим про јек ти ма – каже Гак и  
дода је да кре дит но заду же ње неће на 
сво јој кожи осе ти ти није дан ста нов ник 
инђиј ске општи не.

– Доби ли смо одлич не усло ве за 

отпла ту кре ди та. Има мо две годи не 
грејс пери о да и пет годи на отпла те. У 
наред не две годи не оче ку је мо зна ча-
јан при лив сред ста ва у локал ни буџет 
јер, под се ћам, има мо седам нових 
инве сти ци ја за чију реа ли за ци ју су већ 
пот пи са ни уго во ри – каже Гак и дода је:

– У наред не чети ри годи не биће још 
нових инве сти ци ја тако да кроз тај 
грејс пери од доби ја мо пун капа ци тет 
свих ових инве сти ци ја, порез на имо-
ви ну, порез на зара де... и као што сам 
рекао, не само да ћемо моћи да 
финан си ра мо ово заду же ње већ ћемо 
има ти и мно го више сред ста ва захва-
љу ју ћи који ма ћемо моћи да вра ти мо 
сва ста ра дуго ва ња. За годи ну и по 
дана, ово руко вод ство је вра ти ло пре-
ко 700 мили о на дина ра на име ста рих 
дуго ва ња – каже пред сед ник Општи не 
Инђи ја.

Кре дит због исто риј ског про јек та

Усво јен дру ги
реба ланс буџе та

СКУ П ШТИ НА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА
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Спо ме ник Милун ки Савић
до Видов да на
До Видов да на биће 

завр ше ни радо ви на 
уре ђе њу ома њег трга у 

бли зи ни инђиј ских Леја и 
поста вља њу спо ме ни ка 
срп ској Јован ки Орле ан ски, 
жени рат ни ци са нај ви ше 
одли ко ва ња Милун ки 
Савић. Радо ви на месту где 
ће бити поста вље но спо мен 
обе леж је у пуном су јеку. 

Спо ме ник Милун ки Савић 
биће поста вљен на поте зу 
пре ко пута нове спорт ске 
хале у Леја ма, поред згра де 
фир ме „Ада си“. На истом 
месту биће поста вље не 
клу пе и јав на расве та, и 
биће изгра ђен трг посве ћен 
нај ве ћој срп ској херо и ни.

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак који је, 
ујед но, и ини ци ја тор целог 

про јек та, потвр дио је да ће 
све ча но отва ра ње трга бити 
обе ле же но на Видов дан, 28. 
јуна. Он је више пута до 
сада иста као да је реч о тргу 
који није вели ке повр ши не, 
али је сва ка ко зна чај но 
место у тој срем ској општи-
ни, пре све га, јер на тај 
начин ода ју почаст Милун ки 
Савић за све оно што је учи-
ни ла за срп ски народ.

Милун ка Савић је била 
жена која је обе ле жи ла рат-
не и после рат не годи не 
када је пока за ла вели ку 
љубав пре ма домо ви ни. 
Ова зна ме ни та жена је 
одби ла да се пре се ли у 
Фран цу ску и доби је њихо ву 
наци о нал ну пен зи ју. Реч је о 
жени која је носи лац нај ве-
ћег бро ја херој ских одли ко-

ва ња из Срби је и Фран цу ске 
као и дру гих саве знич ких 
држа ва. Након почет ка Дру-
гог свет ског рата, Милун ка 
Савић је пру жа ла огром ну 

подр шку у бор би про тив 
фаши зма и на тај начин још 
јед ном пока за ла сво је херој-
ство и родо љу бље.

М. Ђ.

У току радо ви на тргу 

СА САСТАН КА СИСТЕ МА 48

Ефи ка сније јав не слу жбе

На послед њем састан ку Систе ма 
48 одр жа ном у петак, 15. јуна у 
Инђи ји било је речи о ефи ка сно-

сти јав них слу жби у чију опре мље ност 
се интен зив но ула га ло у послед њих 
годи ну дана. Како је иста као пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак тек сада 
су видљи ви ефек ти а пока зу ју се и први 
резул та ти на тере ну. 

У послед њих месец дана у Инђи ји 
је одр жа но неко ли ко мани фе ста ци ја и 
само пар сати након њихо вог завр шет ка 
град је био у пот пу но сти чист, исто тако 
Град ски базен је напу њен без про бле-
ма и рестрик ци ја, потвр ђу је  пред сед ник 
Гак.

–То су све ства ри које можда наши 
гра ђа ни не при ме ћу ју у први мах, али 
морам да похва лим рад свих јав них 
пред у зе ћа, која су била анга жо ва на на 
раз ли чи тим посло ви ма, од чишће ња 
депо ни ја, чисто ће гра да након кон це ра-
та и мно гих дру гих, рекао је пред сед ник 
Општи не и додао:

– Само ЈКП „Кому на лац“ је у послед-
њих годи ну дана доби ло неко ли ко нових 
вози ла, како би могли да оба вља ју теку-
ће посло ве. Ми ћемо у наред ном пери-
о ду наста ви ти да ула же мо у опре му 
наших јав них пред у зе ћа  и ефек ти свих 
ула га ња врло брзо биће видљи ви.

На послед њем састан ку Систе ма 48 
било је речи и о тре нут но акту ел ној 
акци ји при кљу че ња дома ћин ста ва на 
гасо вод ну мре жу по акциј ским цена ма. 
Како је иста као Гој ко Кне же вић, дирек-
тор ЈП „Ингас“ за само неко ли ко дана 
пот пи са но је 18 нових уго во ра, што је 
више од оче ки ва ног бро ја нових кори-
сни ка за тако кра так вре мен ски пери од.

– Вла да вели ко инте ре со ва ње за при-
кључ ке који сада, по акциј ској цени, 
наше сугра ђа не кошта ју 41.000 дина-
ра. То је за 25 посто мање у одно су на 
редов ну цену и ова акци ја тра ја ће до 30. 
сеп тем бра, како смо рани је и наја ви ли, 
каже Кне же вић.

М. Ђ.

„Тит Андро ник“ 
отва ра 5. Шек спир 
фести вал

5. Шек спир фести вал отво ри ће 
28. јуна у 20 часо ва у Срп ском 
народ ном позо ри шту у Новом 
Саду пред ста ва Тит Андро ник, у 
изво ђе њу Загре бач ког каза ли шта 
мла дих и режи ји Иго ра Вука Тор-
би це. Пред ста ва је пре ми јер но  
изве де на у мар ту ове годи не. 

Орга ни за то ри Ита ка арт цен тар из 
Инђи је исти чу да је про да ја ула-
зни ца за пред ста ву Тит Андро ник 
поче ла 4. јуна на бла гај ни Срп ског 
народ ног позо ри шта и свим про-
дај ним мести ма Евен ти ма. Цена 
ула зни ца у прет про да ји првих 
седам дана, до 11. јуна, изно си 
500,00 дина ра. Од 12. јуна редов-
на цена ула зни це изно си ће 700 
дина ра. Покро ви те љи 5. Шек спир 
фести ва ла су АП Покра јин ска вла-
да, Општи на Инђи ја, Мини стар-
ство кул ту ре и инфор ми са ња, Уни-
ка оси гу ра ње и МТС.

М. Ђ.

Са састан ка Систе ма 48
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Уче ни ци основ не шко-
ле „Петар Кочић“ у 
Инђи ји за изу зет-

не резул та те које пости жу 
на так ми че њи ма у школ-
ском спор ту деце ни ју уна-
зад награ ђе ни су новом 
спорт ском опре мом. Савез 
спор то ва Срби је ода брао 
је  ову обра зов ну уста но-
ву и посред ством Општи не 
Инђи ја уру чио им 40 лоп ти 
за руко мет, фуд бал, кошар-
ку и одбој ку, голо ве за руко-
мет и коше ве који ће бити 
поста вље ни у фискул тур ној 
сали.

– Ми смо се вео ма обра-
до ва ли лоп та ма и голо ви ма 
јер ће нам пуно зна чи ти. Ја 
тре ни рам руко мет већ две 
и по годи не и волим када 
током наста ве физич ког 
има мо при ли ку да се бави-
мо, изме ђу оста лог, и овом 
врстом спор та, рекла је 
Дуња Пеја ко вић, уче ни ца 
сед мог раз ре да.

Основ на шко ла „Петар 
Кочић“ је већ годи на ма уна-
зад међу три нај у спе шни је 
у Сре му у школ ском спор-
ту, и то је један од основ них 

раз ло га због чега је опре ма 
сти гла у њихо ву обра зов ну 
уста но ву. Дона ци ју пред-
став ни ци ма шко ле уру чио 
је пред сед ник СО Инђи ја 
Милан Пре до је вић иста кав-
ши да локал на само у пра ва 
тежи томе да се мла ди што 
више баве спор том.

– Задо вољ ство ми је што 
имам при ли ку у име ресор-
ног мини стар ства и Саве-
за за спорт Срби је уру чим 
опре му „Петар Кочић“ шко-
ли која је сво јим кон ти ну-
и ра ним успе си ма у школ-
ском спор ту заслу жи ла да 
ова награ да стиг не баш код 
њих, рекао је Пре до је вић.

Дирек то ри ца Све тла на 
Пешут иста кла је да њихо ва 
шко ла има изу зет но добру 
сарад њу са Општи ном 

Инђи ја и да су у прет ход ном 
пери о ду извр ше ни одре ђе-
ни инфра струк тур ни радо ви 
у циљу побољ ша ња усло ва 
за бавље ње спор том.

– Општи на нам пру жа 
вели ку помоћ, самим тим 
што смо пред ло же ни за ову 
награ ду Саве за за школ-
ски спорт, рекла је Пешут и 
дода ла:

– Ми смо про шле годи не 
рекон стру и са ли свла чи о-
ни це у фискул тур ној сали, 
тоа ле те, пла фон и ком плет-
ну расве ту. Има ли смо и пех 
да нам је олу ја оште ти ла 
кров али смо у вео ма крат-
ком вре мен ском пери о ду, уз 
помоћ Општи не, поста ви ли 
нову кров ну кон струк ци ју.

М. Ђ.

Фискул тур на сала
у ОШ „Петар Кочић“

40 лоп ти и голо ви као дона ци ја шко ли

ОСНОВ НА ШКО ЛА „ЈОВАН ПОПО ВИЋ“ ИЗ ИНЂИ ЈЕ

Посе та помоћ ни це мини стра про све те
Основ ну шко лу „Јован Попо-

вић“ у Инђи ји у уто рак, 12. јуна 
посе ти ли су  помоћ ни ца мини-

стра про све те Весна Недељ ко вић и 
савет ни ца мини стра про све те Гор да на 
Коса но вић. Раз лог њихо вог дола ска 
је пра ће ње тока реа ли за ци је про јек та 
Пред у зет не шко ле - изра да тури стич-
ког води ча Инђи је. Основ на шко ла 
„Јован Попо вић“ из Инђи је иза бра на 
је међу 40 шко ла у Срби ји да се укљу-
чи у про је кат Пред у зет не шко ле, који 
се реа ли зу је у сарад њи са ком па ни јом 
Уни ве рек спорт. 

Поред коор ди на тор ке про јек та, 
настав ни це био ло ги је Гори це Гле до-
вић у реа ли за ци ју су укљу че не и Мир-
ја на Попо вић, настав ни ца гео гра фи је, 
Мили ца Кли су ра, настав ни ца хеми-
је, Јеле на Субо тић и Софи ја Роса нић 
Анта лић, настав ни це енгле ског јези-
ка као и Сенка Свилар, настав ни ца 
немач ког јези ка. 

– Уче ни ци су има ли зада так да посе-

те и фото гра фи шу нај за ни мљи ви је 
тури стич ке дести на ци је у општи ни 
Инђи ја које ће сли ком и реч ју пред ста-
ви ти на интер ак тив ној мапи. При ли ком 
посе те шко ли пред став ни це ресор ног 
мини стар ства су оби шле рено ви ра ну 
школ ску кухи њу, која је јед на од нај са-
вре ме ни јих и ура ђе на је по нај ви шим 

хиги јен ским стан дар ди ма са анти-
бак те риј ским пло чи ца ма – иста кла је 
Гле до вић и додала да је нова кухи-
ња ура ђе на по нај ви шим хиги јен ским 
стан дар ди ма. Уграђене су пло чи це са 
анти бак те риј ским сло јем, а пул те ви у 
кухи њи су од мате ри ја ла са анти бак те-
риј ским дело ва њем.  М.Ђ.

АКТУ ЕЛ НО ИЗ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

Нова опре ма за
нове спорт ске успе хе

Помоћ ни ца мини стра про све те у посе ти ОШ „Јован Попо вић“
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Отво ре на сезо на купа ња
на Град ском базе ну

У петак, 15. јуна тач но у 
под не капи је Град ског 
базе на у Инђи ји отво-

ре не су за посе ти о це, чиме 
је зва нич но поче ла ово го ди-
шња сезо на купа ња. Пред-
сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак сим бо лич но 
је при су ство вао отва ра њу 
нове сезо не пору чив ши да 
је задо во љан начи ном на 
који запо сле ни у Уста но ви 
Спорт ски цен тар воде рачу-
на о Град ском базе ну.

– Након изве де них радо ва 
базен сада изгле да мно го 
леп ше и надам се да ће 
наши сугра ђа ни ужи ва ти у 
овим додат ним садр жа ји ма. 
Пра ви мо већ сада план шта 
ћемо ради ти сле де ће годи-
не, иста као је Вла ди мир 
Гак, пред сед ник Општи не 
Инђи ја и додао да су први 
пут успе ли да напу не кори то 
базе на за два дана а да гра-
ђа ни Инђи је то нису осе ти ли 
у виду рестрик ци ја воде.

– Сва јав на пред у зе ћа су 
ради ла као јед но и помо гли, 
сва ко на свој начин, да 
базен буде спре ман за нову 
купа ли шну сезо ну. Нада мо 
се лепом вре ме ну, лепој 
сезо ни и сви ма жели мо да 
ужи ва ју на Град ском базе ну, 
каже Гак.

Прет ход них месе ци, у 
окви ру дру ге фазе рекон-
струк ци је базе на, изгра ђен 
је хидро ма са жни базен 
димен зи ја шест пута шест 

мета ра и нала зи се са леве 
стра не тобо га на, непо сред-
но уз дечи ји базен. У окви ру 
овог базе на је поста вље но 
17 хидро ма са жних мла зни-
ца за леђа и 17 хидро ма са-
жних мла зни ца на дну базе-

на. Реч је о плит ком базе ну 
дуби не 90 цен ти ме та ра и он 
ће се пре ли ва ти у вели ки 
базен ства ра ју ћи ефе кат 
водо па да и то је само јед на 
од нови на на Град ском 
базе ну.

– Уло жен је вели ки труд и 
ми смо успе ли да у вео ма 
крат ком року, за 25 дана, 
завр ши мо све што смо пла-
ни ра ли да се ура ди до 
почет ка купа ли шне сезо не, 
иста као је Или ја Трбо вић, 
дирек тор Уста но ве Спорт-
ски цен тар Инђи ја и додао 
да је наба вље но 50 нових 
лежаљ ки, те да Град ски 
базен сада рас по ла же са 
укуп но 140 лежаљ ки, за 
које је про шле годи не вла-
да ло вели ко инте ре со ва ње.

– У пла ну је и тре ћа фаза 
рекон струк ци је базе на, про-
је кат је завр шен, а иду ће 
годи не ће бити спро ве де ни 
радо ви. Под се ћам да смо 
про шле годи не спро ве ли 
радо ве на првој фази 
рекон струк ци је базе на, 
одно сно поста вље не су 
нове беха тон пло че око 
кори та базе на, пре лив не 
решет ке, обно вље на фаса-
да и кров на управ ној згра-
ди који је про ки шња вао и 
угро жа вао рад фил тер ста-
ни це, рекао је Трбо вић и 
додао да су цене кара та 
оста ле на про шло го ди-
шњем нивоу.

Ина че, инђиј ски базен је 
про шлог лета имао рекорд-
ну посе ће ност са зва нич-
ним бро јем од 54.000 купа-
ча а ове годи не над ле жни 
оче ку ју да ће тај број бити 
још већи.

 М.Ђ.

Током отва ра ња сезо не 
купа ња пред сед ник 
Општи не Вла ди мир Гак 
наја вио је да ће Спорт ски 
цен тар бити дома ћин так-
ми че ња Игре без гра ни ца, 
које су се пре неко ли ко 
годи на орга ни зо ва ле на 
купа ли шти ма широм Срби-
је.

– Инђи ја ће бити један 
од десет гра до ва и општи-

на у нашој земљи која ће 
има ти так ми чар ску еки пу и 
ову мани фе ста ци ју пре но-
си ће нека од теле ви зи ја са 
наци о нал ном фре квен ци-
јом. Задо вољ ни смо због 
тога јер ћемо моћи да 
нави ја мо за нашу еки пу и 
ужи ва мо у јед ном таквом 
так ми че њу, које ће поче ти 
8. јула и то баш на нашем 
базе ну, рекао је Гак.

Игре без гра ни ца
на инђиј ском базе ну

Отво ре на купа ли шна сезо на

Хидро ма са жни базен као нов садр жај

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

Отворена реновирана амбуланта

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

Прошлог 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.

УСПЕХ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Са отварања амбуланте у Крушедолу

Про је кат „ИРИГ ПРЕСТОНИЦА ФРУШКЕ ГОРЕ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Ириг.
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СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ РУМА

И опо зи ци ја задо вољ на буџе том

Нај ви ше пажње одбор-
ни ка СО Рума иза звао 
је изве штај о извр ше њу 

буџе та за про шлу годи ну, као 
и први ово го ди шњи реба-
ланс, о чему је на сед ни ци 
одр жа ној 13. јуна обра зло же-
ње под не ла Биља на Дамља-
но вић, шефи ца Оде ље ња за 
финан си је, при вре ду и пољо-
при вре ду. Она је под се ти ла 
да је буџет за про шлу годи ну 
изно сио 2,069 мили јар ди 
дина ра. 

– Укуп но оства ре ни теку ћи 
при хо ди и при ма ња су били 
1.657.372.000 дина ра или 
ско ро 84 одсто од пла ни ра ног 
буџе та, док су рас хо ди изно-
си ли 1.566.060.000 дина ра 
или 75,7 про це на та, ука за ла 
је Биља на Дамља но вић.

Буџет ски суфи цит изно си 
125,8 мили о на дина ра, а 
сред ства из буџет ског суфи-
ци та зајед но са пре не тим, 
неу тро ше ним сред стви ма из 
прет ход них годи на укуп но 
изно се 183,6 мили о на дина-
ра. 

У струк ту ри оства ре них 
при хо да нај ве ће уче шће има-
ју при хо ди од поре за на дохо-
дак, добит и капи тал не 
добит ке који изно се ско ро 
665 мили о на дина ра, сле де 
тран сфе ри са оста лих нивоа 
вла сти у изно су од 406,5 
мили о на дина ра и од поре за 
на имо ви ну 272 мили о на 
дина ра.

Шеф одбор нич ке гру пе ДС 
Ненад Боро вић је изра зио 

задо вољ ство што је про шло-
го ди шњи буџет оства рен у 
тако висо ком про цен ту, веро-
ват но нај бо љем у послед њих 
десе так годи на. 

– Вели ки при лив од поре за 
на дохо дак, добит и капи тал-
не добит ке ука зу је да у Руми 
вла да добра послов на кли ма, 
има мо те сер ти фи ка те и види 
се да се добро ради ло. Изу-
зет ни су пока за те љи и код 
тран сфе ра са виших нивоа 
вла сти, пого то во што је реч о 
намен ским капи тал ним тран-
сфе ри ма. Моја при мед ба се 
само одно си на мање сред-
ста ва доби је них изда ва њем у 
закуп пољо при вред ног 
земљи шта и оно за шта се 
зала жем а то је више капи-
тал них про је ка та из буџет, 
рекао је Боро вић. 

Пред сед ник Општи не Сла-
ђан Ман чић је иста као да би 
оства ре ње буџе та било и 
веће, да у неким слу ча је ви ма 
није било пона вља ња тен де-
ра, а када је реч о изда ва њу у 
закуп пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји-
ни, он је ука зао да је ту основ-
ни раз лог што је око 2.000 
хек та ра вра ће но у про це су 
рести ту ци је, нај ви ше цркви и 
задру га ма.

 – Када је реч о пре о ста лих 
300 хек та ра које није изли ци-
ти ра но, нисмо доби ли сагла-
сност за дру ги круг, али има 
узур па ци ја и ми шаље мо на 
терен инспек ци је како би се 
то утвр ди ло и напла ти ло 

Душан Љуби шић, начел-
ник Општин ске упра ве 
каже да се врши пре ра спо-
де ла бро ја запо сле них у 
скла ду са потре ба ма које 
се ука жу у прак си. 

– У „Поле тар цу“ ће бити 
пове ћа ње бро ја запо сле-
них веза но за отва ра ње 
врти ћа у Путин ци ма – где 
ће ићи и деца из Жар ков ца 
и Доњих Петро ва ца. Вред-
ност целог овог про јек та је 
15 мили о на дина ра а вртић 
ради се при пути нач кој 
шко ли , ЈКП „Пар кинг и 
инфра струк ту ра“ је доби ло 
два запо сле на више јер им 

се шири делат ност. Важно 
је рећи да у систе му локал-
не само у пра ве и даље 
има мо 667 запо сле них на 
нео д ре ђе но вре ме, по 
одлу ци има мо пра во на 
693, а у децем бру 2013. 
годи не било је пре ко 850 
запо сле них. То зна чи и 
уште ду у буџе ту и то око 
100 мили о на дина ра годи-
шње. Све то је у скла ду са 
оним чему тежи мо, сма ње-
њу бро ја запо сле них у јав-
ном сек то ру, а пове ћа ње 
бро ја запо сле них у при ват-
ном, реал ном сек то ру, 
рекао је Душан Љуби шић.

Пре ра спо де ла запо сле них

Сед ни ца СО Рума

Ненад Боро вићСте ван Кова че вић



1320. JUN 2018.  M NOVINE

неза ко ни то кори шће ње тог 
земљи шта, каже Сла ђан 
Ман чић. Он је инфор ми сао 
одбор ни ке да на дан 13. јун, 
при хо ди у буџе ту изно се 965 
мили о на дина ра, што зна чи 
да ће и ова годи на бити успе-
шна када је реа ли за ци ја пла-
ни ра ног буџе та у пита њу.

Када је реч о реба лан су, 
Биља на Дамља но вић је 
инфор ми са ла да се при хо ди 
и при ма ња ускла ђу ју са рас-
хо ди ма и изда ци ма на вишем 
нивоу и то у изно су од гото во 
42,8 мили о на дина ра буџет-
ских при хо да и рас хо да, док 
се при хо ди и рас хо ди из 
додат них изво ра ускла ђу ју на 
нижем нивоу у изно су од 15,4 
мили о на дина ра. Овим реба-
лан сом буџет изно си 
2.165.738.314 дина ра.

– Раз лог за реба ланс је у 
тран сфер ним сред стви ма у 
обла сти соци јал не зашти те у 
виси ни од гото во 11 мили о на 
дина ра од Мини стар ства за 
рад, запо шља ва ње, борач ка 
и соци јал на пита ња, а дру ги 
је рас по ред нена мен ских и 
намен ских тран сфе ра одо-
бре них кори сни ци ма буџе та 
да би се про грам ске актив но-
сти и про јек ти реа ли зо ва ли у 
пред ви ђе ним роко ви ма, поја-
сни ла је Биља на Дамља но-
вић.

Пове ћа ни су и рас хо ди у 
одре ђе ним про гра ми ма и то 
за сао бра ћај и инфра струк ту-
ру шест мили о на дина ра, 
основ но обра зо ва ње и вас пи-
та ње нешто пре ко чети ри 
мили о на, здрав стве на зашти-
та 9,5 мили о на дина ра за 
набав ку сани тет ског вози ла и 
поправ ке у сео ским амбу лан-
та ма.

Пред сед ник СО Рума Сте-
ван Кова че вић је ука зао да 
обе одлу ке потвр ђу ју да се 
тренд ста би ли за ци је јав них 
финан си ја наста вља, да су 
чак и пред став ни ци опо зи ци је 
о томе похвал но гово ри ли.

– Извр ше ње буџе та од пре-

ко 85 про це на та је вред но 
похва ле и пока зу је да смо 
истра ја ли на дома ћин ском 
пона ша њу и раци о нал ном 
тро ше њу сва ког дина ра, уз 
анга жо ва ње што више инве-
сти ци о них ула га ња. Када је у 
пита њу реба ланс, он је извр-
шен због доби ја ња сред ста ва 
са виших нивоа вла сти а 
усле ди ле су и неке мање 
корек ци је у сми слу пре ба ци-
ва ња мањих сред ста ва са 
пози ци је на пози ци ју да би се 
обез бе ди ло функ ци о ни са ње 
наших јав них пред у зе ћа и 
уста но ва – у сва ком слу ча ју 
обе одлу ке пока зу ју да смо на 
добром путу и да оче ку је мо 
још боље резул та те у овој 
годи ни, рекао је Сте ван Кова-
че вић. 

С обзи ром да су на овој 
сед ни ци при хва ће ни и изве-
шта ји о раду свих јав них 
пред у зе ћа и уста но ва чији је 
осни вач рум ска општи на 
Кова че вић каже да су сва јав-
на пред у зе ћа и уста но ве 
иска за ле пози тив но посло ва-
ње – неки више неки мање, 
али нису ни сва пред у зе ћа у 
истом поло жа ју на тржи шту. 

– Посто ји про стор за још 
бољи рад свих њих и ми 
стал но на томе ради мо, у 
кому ни ка ци ји са менаџ мен-
том пред у зе ћа, и мислим да 
добро ради мо, закљу чио је 
Сте ван Кова че вић. 

Одбор ни ци су доне ли и 
одлу ку о изме на ма и допу на-
ма одлу ке о мак си мал ном 
бро ју запо сле них на нео д ре-
ђе но вре ме у систе му локал-
не само у пра ве, као и изве-
штај о раду Општин ске упра-
ве.

На сед ни ци је доне то и 
реше ње о кон ста то ва њу пре-
стан ка ман да та Сне жа ни Јан-
ко вић, дирек тор ки Зави чај ног 
музе ја Рума, док је за врши о-
ца дужно сти дирек то ра ове 
уста но ве име но ва на исто ри-
чар ка Бра ни сла ва Коње вић.

Сми ља Џаку ла

Сне жа на Јан ко вић и Бра ни сла ва Коње вић

ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВА НО ВИЋ“ РУМА

Душан Мисир кић 
ђак гене ра ци је

Неко ли ко годи на 
уна зад, на кра ју 
школ ске годи не, у 

град ској ОШ „Змај Јова 
Јова но вић“ орга ни зу је 
се све ча ност на којој се, 
из Фон да за тален то ва-
не уче ни ке, доде љу ју 
награ де оним уче ни ци-
ма који су на так ми че-
њи ма од окру жног до 
репу блич ког, зау зе ли 
неко од прва три места 
– било да су у пита њу 
так ми че ња из поје ди них 
школ ских пред ме та или 
спор та.

Тако је било и ове годи не, 
па је пред сво јим дру га ри ма, 
али и роди те љи ма, 40 уче-
ни ка доби ло вау че ре за које 
могу купо ва ти у спорт ским 
рад ња ма – 3.000 дина ра ако 
је у пита њу груп но так ми че ње 
и 5.000 дина ра за поје дин це.

Тако ђе, на овој све ча но сти 
и десет „Зма је вих“ Вуко ва ца 
су доби ли књи ге и дипло ме, 
а про гла шен је и ђак гене ра-
ци је.

Ове годи не са титу лом ђака 
гене ра ци је „Змај Јови ну“ шко-
лу напу шта Душан Мисир кић. 
Он је, сем књи ге и дипло ме, 
добио на поклон и руч ни сат 
и 10.000 дина ра.

Дирек тор Зоран Дро бац је 
чести тао нај у спе шни јим уче-
ни ци ма и иста као да је на 
кра ју школ ске годи не лепо 
поме ну ти и све оне који су 
били нај бо љи у шко ли, јер 
се запо сле ни током школ-
ске годи не углав ном баве и 
реша ва ју про бле ме лоши јих 
и про бле ма тич ни јих ђака - и 
тако бива сва ке годи не.

Душан Мисир кић, ђак гене-
ра ци је вео ма озбиљ но каже 
за наше нови не да се мора 

бити упо ран како би се дости-
гли циље ви који ма се тежи.

– На сре ћу, ја сам имао 
подр шку сво је поро ди це, при-
ја те ља и настав ни ка. Током 
шко ло ва ња нај ви ше сам 
волео тех нич ко инфор ма тич-
ко обра зо ва ње и био ло ги ју, 
каже Душан.

На пита ње шта даље одго-
во ра да пла ни ра да упи ше 
рум ску Гим на зи ју, дру штве ни 
смер. 

– Касни је желим да сту ди-
рам на прав ном факул те ту, 
то је и поро дич на тра ди ци ја, 
јер су ми роди те љи адво ка ти. 
Ја сви рам годи на ма и там-
бу ру Е прим, у ГТО „Бран ко 
Ради че вић“, и моја ста ри ја 
сестра сви ра там бу ру и она 
ми је била инспи ра ци ја да 
упи шем и завр шим Музич-
ку шко лу и да уђем у Вели ки 
орке стар „Бран ка Ради че ви-
ћа“ где је и она стал ни члан. 
Тре ба само воле ти то што се 
ради и добро се орга ни зо ва ти 
и онда има те вре ме на за све, 
рекао је нам је Душан Мисир-
кић, вео ма озбиљ но и мудро 
за сво је годи не.

С. Џ.

Вуков ци Зма је ве шко ле

Душан Мисир кић
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ЦРВЕ НИ КРСТ РУМА

Обе ле жен Свет ски дан 
добро вољ них дава ла ца
Буди те ту за дру ге. Дај те 

крв. Пода ри те живот.  
То су сло га ни под који-

ма се ове годи не обе ле жа ва 
Свет ски дан добро вољ них 
дава ла ца крви, 14. јун.

Овај дан је обе ле жио и 
рум ски Црве ни крст, зајед но 
са дава о ци ма крви, сво јим 
сарад ни ци ма и волон те-
ри ма на све ча но сти која је 
одр жа на у Град ској кући.

То је била при ли ка да се 
дава о ци оку пе и дру же, али 
и да им се доде ле заслу же-
на при зна ња. При зна ња и 
пла ке те су уру че не за укуп-
но 57 дава ла ца који су крв 
дали пет, 10, 20, 35, 50 и 75 
пута. 

Бра ни слав Јова но вић, 
секре тар Црве ног крста 
Рума је под се тио да је Црве-
ни крст Срби је настао 1876. 
годи не и јед но је од нај ста-
ри јих наци о нал них дру шта-
ва у све ту.

 – Међу нашим сугра ђа ни-
ма је око 1.900 добро вољ-
них дава ла ца крви и током 
про шле годи не успе ли смо 
да задо во љи мо потре бе 
лече них у здрав стве ним 
уста но ва ма. На 18 реа ли-
зо ва них акци ја у Руми, Пла-
ти че ву и Хрт ков ци ма крв је 
дао 1.151 дава лац а међу 
њима је и пре ко 250 нових. 
Овај дога ђај је при ли ка да 
се захва ли мо волон те ри ма 
и добро вољ ним дава о ци-
ма крви, људи ма који спа-
ша ва ју живо те дру гих, али 
и поди же мо свест о зна ча ју 
добро вољ ног дава ња крви, 

иста као је Бра ни слав Јова-
но вић.

Зато је посеб но важан и 
рад са сред њо школ ци ма, а 
про шле годи не је ани ми ра-
но сто ти нак сред њо шко ла ца 
који су први пут дали крв.

Др Дани ца Кокар Гуша из 
Тран сфу зи о ло шке слу жбе 
Здрав стве ног цен тра Срем-
ска Митро ви ца са којим 
Црве ни крст у сво јим акци ја-
ма редов но сара ђу је чести-
та ла је свим награ ђе ним, 
поже ле ла им здра вља и још 
пуно шан си да помог ну дру-
ги ма.

Пред сед ник СО Рума Сте-
ван Кова че вић је ука зао 
да је покрет добро вољ них 
дава ла ца крви веро ват но 
нај пле ме ни ти ји покрет који 
посто ји на пла не ти и да 

охра бру је што при ма нове, 
мла де чла но ве.

 – Наш свет, уз све тех но-
ло шке напрет ке би изгу био 
сва ки сми сао без прин ци па 
соли дар но сти и хума но сти, 
а ви сте носи о ци тог прин-
ци па. Надам се да ћете се 
и даље ода зи ва ти када је 
ваша помоћ потреб на и ја 
вам чести там, волон те ри-
ма Црве ног крста желим да 
истра ју у сво јим пле ме ни-
тим напо ри ма, а локал на 
само у пра ва ће вам у томе 
пома га ти, рекао је Сте ван 
Кова че вић који је потом уру-
чио и сре бр не пла ке те за 
оне који су 75 пута дали крв.

Дра го мир Мари чић је 
75 пута дао крв, а почео је 
још као сред њо шко лац да 
иде на акци је добро вољ ног 

дава ња крви.
 – То ми је увек био један 

леп и хуман гест и од тада 
дајем крв, углав ном је то 
чети ри пута годи шње, јер се 
сва ка три месе ца може дати 
крв. Некад можда ређе, ако 
сам био боле стан. Про блем 
је код нас запо сле них у при-
ват ном сек то ру, пред у зет-
ни ци нема ју баш слу ха за 
те ства ри, јер се тако губи 
један рад ни дан. Ја сам се, 
кад год сам могао, ода зи-
вао и на редов не и ван ред-
не акци је. Рани је је и мој 
брат давао крв, али сада 
не може, јер има здрав стве-
них про бле ма. Пошто се крв 
даје до 65 годи не ста ро-
сти, ја још имам могућ но сти 
десет годи на да дајем крв, 
тако да можда достиг нем 
и тро ци френ број дава ња 
крви, све зави си од здра-
вља, рекао нам је Дра го мир 
Мари чић.

Поред њега, 75 пута су крв 
дали још Све ти слав Бајић, 
Жељ ко Гран дић и Зоран 
Поша рац.

На тра ди ци о нал ном кон-
кур су Црве ног крста Срби је 
на тему Крв живот зна чи ове 
годи не је уче ство ва ло 188 
рум ских уче ни ка, а нај бо-
љи је био Нема ња Гру ји чић, 
уче ник петог раз ре да ОШ 
„Душан Јер ко вић“ који је на 
овој све ча но сти про чи тао 
сво ју награ ђе ну песму.

С. Џ.

Обе ле жа ва ње Свет ског дана дава ла штва крви

Уру чи ва ње при зна ња Зора ну Пошар цуДра го мир Мари чић
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РУМА

Пот пи са ни уго во ри
за купо ви ну 25 кућа
Чак 25 поро ди ца су, у 

окви ру про ши ре ња 
Талас Реги о нал ног 

стам бе ног про гра ма за стам-
бе но збри ња ва ње избе глих 
лица, доби ле сред ства за 
купо ви ну кућа, а пот пис на 
уго во ре, сем купа ца и про-
да ва ца ста вио је и пред сед-
ник Општи не Сла ђан Ман-
чић. Уго во ри су пот пи са ни 
12. јуна у Град ској кући, а 
ради се о сред стви ма којим 
Европ ска уни ја финан си ра 
реги о нал ни про је кат Коме-
са ри ја та за избе гли це и 
мигра ци је.

Реч је о купо ви ни кућа 
са окућ ни цом како у сели-
ма рум ске општи не, тако и 
самом гра ду за шта је укуп-
но обез бе ђе но 275.000 евра 
– 9.500 евра за купо ви ну 
куће и додат ни грант од по 
1.500 евра за адап та ци ју.

Сла ђан Ман чић, пред сед-
ник Општи не је под се тио 
да је овај кон курс први пут 
иза шао 2015. годи не када је 
доде ље но 14 кућа, а усло-
ве је испу ња ва ло укуп но 54 
лица која су под не ла зах тев. 

– Тада смо ми смо рекли 
да ће доћи до про ши ре ња 
листе и да ће и оста ли бити 
стам бе но збри ну ти, мада 
су људи били скеп тич ни. 
Ето чека ли су мало дуже, 
али није мала ствар реши-
ти свој стам бе ни про блем. 
Сред ства за купо ви ну кућа 
је ком плет но обез бе дио 
Коме са ри јат за избе гли це и 
мигра ци је, а рум ска општи-
на је спро во ди ла про це ду ру 
веза но за кон курс. Овај про-

је кат је наме њен, углав ном, 
за купо ви ну кућа на селу 
које су нешто јеф ти ни је него 
у гра ду тако да су те куће у 
солид ном ста њу јер су на 
селу јеф ти ни је, иста као је 
пред сед ник Општи не Сла-
ђан Ман чић. 

Он је рекао да је посеб но 
задо во љан што су, у овом 

момен ту као и у прет ход-
них неко ли ко годи на, људи 
који доби ја ју куће или гра-
ђе вин ски мате ри јал упра во 
они који од момен та када 
су овде дошли, па до сада, 
нису доби ли ништа.

– Наи ла зи ли смо на раз не 
ства ри, да су неке поро ди це 
доби ја ле више пута помоћ, 

било је ту и неких зло у по-
тре ба, али су ово људи који 
до сада нису доби ли ника-
кву помоћ и зато ми је дра го 
због њих, додао је Ман чић.

Јеле на Радо вић и супруг 
Горан са кћер ки цом Емом 
живе у Вито јев ци ма и јед на 
су од оних поро ди ца који су 
доби ли новац за купо ви ну 
куће.

– У Вито јев ци ма смо и 
купи ли кућу. Јеле на је дошла 
из Подрав ске Сла ти не као 
мала, сво вре ме су живе ли 
као под ста на ри. Задо вољ ни 
смо кућом коју смо купи ли, 
тре ба ће мало ула га ња, и на 
овај начин реша ва мо вели-
ки живот ни про блем. Обо је 
ради мо и има мо могућ ност 
сада да про ши ри мо поро-
ди цу, о томе раз ми шља мо, 
рекао је за наше нови не 
Горан. С. Џ.

Сла ђан Ман чић и Јеле на Радо вић

Пот пи си ва ње уго во ра у Град ској кући

ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА

Наста вак пре вен тив них пре гле да
Рум ски Дом здра вља наста вља са 

акци јом бес плат них пре вен тив них пре гле-
да  мере ња теле сне масе, виси не, оби ма 
стру ка, БМИ, мере ња арте риј ског крв ног 
при ти ска, шеће ра у крви, попу ња ва ња 
упит ни ка за про це ну ризи ка за дија бе тес 
тип 2, као и скри нин ге на депре си ју. Врши-
ће се и мере ње густи не кости ју на пети 
упо тре бом ултра звуч не осте о ден зи то ме-
три је. Пози ва ће се на кон тро лу паци јен ти 
код којих је у прет ход ном мере њу вред-
ност Т ско ра била -2.5 или виша, а тако ђе 
сви заин те ре со ва ни ће моћи да ура де 

осте о ден зи то ме три ју. Паци јент ки ње 
живот не доби од 50-69 годи на ће има ти 
могућ ност да зака жу скри нинг мамо гра-
фи ју (пре ма дина ми ци скри нинг про гра-
ма), а уко ли ко дуже вре ме на нису биле 
код гине ко ло га има ће могућ ност да зака-
жу и гине ко ло шки пре глед.

Акци ја запо че ла пре гле ди ма у Пла ти че-
ву, а наста вља се 26. и 28. јуна у Хрт ков-
ци ма, 3. јула у Гра бов ци ма, 5. јула у Вито-
јев ци ма, 10. јула у Никин ци ма, а 12. јула у 
Буђа нов ци ма. Све акци је почи њу у 8 
часо ва.

Про је кат „РУМСКА ПАНОРАМА“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Рума.
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ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ОБРА ЗО ВА ЊЕ, КУЛ ТУ РУ И СПО РТ

Дуал но обра зо ва ње
даје резул та те

Мислим да ће
Жит ни трг сво ју 

пуну наме ну
доби ти у наред ном 

пери о ду, јер
пла ни ра мо да 

наред не годи не 
напра ви мо јед но 

све о бу хват но
кул тур но лето

које ће се тамо 
одр жа ва ти,
као и да га

про мо ви ше мо
као архе о ло шки 

лока ли тет од
изу зет ног зна ча ја, 
каже Или ја Недић

Поред спа ја ња Град ске 
упра ве за инфра-
струк ту ру и имо ви ну 

са Упра вом за опште и 
зајед нич ке посло ве, на сед-
ни ци Скуп шти не Гра да у 
Срем ској Митро ви ци одр жа-
ној 29. мар та дошло је и до 
спа ја ња Град ске упра ве за 
обра зо ва ње са Град ском 
упра вом за кул ту ру, спо рт и 
омла ди ну. Тако је наста ла 
ново фор ми ра на Град ска 
упра ва за обра зо ва ње, кул-
ту ру и спо рт, за чијег начел-
ни ка је поста вљен Или ја 
Недић, начел ник нека да-
шње Упра ве за кул ту ру, спо-
рт и омла ди ну. 

– Ово је сада јед на обим-
на упра ва која обу хва та 
обра зо ва ње, кул ту ру, спо рт, 
тури зам, инфор ми са ње, 
вер ске зајед ни це, омла ди ну, 
кан це ла ри ју за оства ри ва-
ње пра ва наци о нал них 
зајед ни ца и тако даље. 
Има мо 11 уста но ва, од чега 
осам уста но ва кул ту ре, две 
уста но ве спо р та и тури стич-
ку орга ни за ци ју, са 16 шко ла 

и јед ном пред школ ском 
уста но вом – рекао је Недић 
и додао:

– Што се тиче над ле жно-
сти које смо има ли рани је, у 
бив шој Упра ви за кул ту ру, 
спо рт и омла ди ну, ту се 
ништа није про ме ни ло. 
Нама је само при до да та 
Упра ва за обра зо ва ње, која 
обу хва та шко ле и пред-
школ ску уста но ву. Током 
овог зајед нич ког пери о да 
има мо добру сарад њу. Тру-
ди мо се да до кра ја јуна 
успо ста ви мо дина ми ку пла-
ћа ња оба ве за пре ма шко ла-
ма.

Када је реч о малим мату-

ра ма, начел ник Недић је 
изја вио да ове неде ље кре-
ће пола га ње матур ских 
испи та осно ва ца, по први 
пут у новом фор ма ту, са 
срп ским јези ком и мате ма-
ти ком као стан дард ним 
пред ме ти ма, као и са ком-
би но ва ним тестом који ће се 
тако ђе од ове годи не бодо-
ва ти. 

– Шко ле су спрем не што 
се тиче при јем них испи та, а 
завр шен је упис у ПУ Пче ли-
ца, као и упис прва ка у 
основ не шко ле. Напра ви ће-
мо и ана ли зу број ног ста ња, 
да види мо на којим мести ма 
евен ту ал но недо ста ју капа-

ци те ти, а где је број ђака 
мањи од оче ки ва ног, па 
ћемо сход но томе и при пре-
ми ти наред ну школ ску годи-
ну. Упис у сред ње шко ле тек 
пред сто ји – рекао је Или ја 
Недић и додао да му је жао 
што је број уче ни ка из  годи-
не у годи ну све мањи. 

Дуал но обра зо ва ње, као 
нови на у срп ском обра зов-
ном систе му, од недав но је 
поче ло да се при ме њу је и у 
нашем гра ду. 

– Оно што нам је циљ и 
инте рес у наред ном пери о-
ду је да се дуал но обра зо ва-
ње у сле де ћој годи ни што 
више исфор си ра, јер већ од 

Или ја Недић

Када је реч о малим мату ра ма, начел ник Недић је 
изја вио да ове неде ље кре ће пола га ње матур ских 
испи та осно ва ца, по први пут у новом фор ма ту, са 
срп ским јези ком и мате ма ти ком као стан дард ним 
пред ме ти ма, као и са ком би но ва ним тестом који ће се 
тако ђе од ове годи не бодо ва ти
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2019. то поста је и закон ска 
оба ве за за све сред ње 
струч не шко ле. Тре нут но 
има мо три шко ле чији сме-
ро ви су укљу че ни у дуал но 
обра зо ва ње, тех нич ку, пре-
храм бе но-шумар ску и у еко-
ном ској има мо један смер. 
То се пока за ло као доста 
добро, пого то во када је реч 
о сме ро ви ма из тех нич ке 
шко ле, као што су зава ри ва-
чи. Има мо инфор ма ци је да 
ће фир ма Ваха ли у којој су 
уче ни ци били на прак си пот-
пи са ти уго вор о раду са њих 
девет – каже начел ник 
Недић. Пре ма њего вим 
речи ма, ово је један добар 
при мер обра зо ва ња, где се 
уче ни ци не само кроз тео-
риј ску наста ву, него и кроз 
прак ти чан вид наста ве, при-
пре ма ју за посао који ће у 
будућ но сти оба вља ти, а 
резул та ти су већ видљи ви. 
На тај начин, сви ма они ма 
који не пла ни ра ју да после 
сред ње шко ле наста ве са 
даљим обра зо ва њем, отва-
ра се пут ка запо сле њу у 
стру ци. 

Начел ник Или ја Недић 
иста као је и зна чај цен трал-
ног отва ра ња Спорт ских 
ига ра мла дих у Срем ској 
Митро ви ци, у чијој орга ни за-
ци ји је поме ну та Град ска 
упра ва уче ство ва ла, дода ју-
ћи да је наш град тај испит 
поло жио са висо ком оце-
ном.

– Оно што се даље пла ни-
ра је мани фе ста ци ја под 
нази вом Вин ски парк, дру ги 
по реду, и одр жа ва се 30. 
јуна. Морам да нагла сим и 
отва ра ње Жит ног трга које 
нас оче ку је кра јем месе ца, а 
чију рекон струк ци ју су 
финан си ра ли Мини ста р ство 
кул ту ре и Град Срем ска 
Митр о ви ца. Тако ђе, оче ку ју 
нас и стан дард не мани фе-
ста ци је током лета, тако зва-
но Спорт ско лето на сави са 
тур ни ром у одбој ци на песку, 
у баске ту, про мо ци јом сал се 

и слич но. Нај ва жни ја и нај-
по се ће ни ја мани фе ста ци ја 
која нас оче ку је овог лета је 
Срем фолк фест, по први 
пут на Жит ном тргу у новом 
руху. Мислим да ће Жит ни 
трг сво ју пуну наме ну доби-
ти у наред ном пери о ду јер 
пла ни ра мо да наред не годи-
не напра ви мо јед но све о бу-
хват но кул тур но лето које ће 
се тамо одр жа ва ти, као и да 
га про мо ви ше мо као архе о-
ло шки лока ли тет од изу зет-
ног зна ча ја, а самим тим и 
да омо гу ћи мо да оно што 
буде ура ђе но на њему буде 
и „екс пло а ти са но“ – рекао је 
Недић, дода ју ћи да ће Жит-
ни трг од сада има ти амфи-
те а тар и три би не са око 650 
до 700 седи шта. 

Овај трг биће при до дат 
тури стич кој пону ди Гра да, а 
пре ма начел ни ко вим речи-
ма, тре нут но се ради на 
стра те ги ји раз во ја тури зма 
гра да за пери од од 2019. до 
2025. годи не. 

– Напра ви ће мо један све-
о бу хват ни стра те шки про-
грам, који ће уз посто је ће 
капа ци те те и анга жо ва њем 
не само Тури стич ке орга ни-
за ци је него и дру гих уста но-
ва кул ту ре фор ми ра ти јед ну 
једин стве ну тури стич ку 
пону ду. Морам да кажем да 
се изу зет но раз ви ја ју и сео-
ска тури стич ка дома ћин-
ства. Већ их има мо неко ли-
ко који раде сво јим пуним 
капа ци те том. Нажа лост, ми 
нема мо аде ква тан хотел на 
тери то ри ји гра да, али на тај 
начин, кроз парт нер ство са 
њима, реша ва мо про блем 
сме шта ја тури ста. Могу да 
кажем да су ти људи спрем-
но доче ка ли иза зо ве који су 
пред њима – каже Или ја 
Недић. 

Пре ма њего вим речи ма, у 
наред ном пери о ду оче ку је 
нас и рено ви ра ње позо ри-
шта, чија сала ће у будућ но-
сти бити мул ти функ ци о нал-
на.  Н. Мило ше вић

МИТРО ВАЧ КА ОПШТА БОЛ НИ ЦА

Уче шће
на кон гре су 
интер ни ста

Митро вач ка Општа 
бол ни ца вели ку 
пажњу посве ћу је 

напрет ку у лекар ској про-
фе си ји, наро чи то када је 
реч о пра ће њу свих нови на 
које допри но се успе шни јем 
лече њу обо ле лих. Како ова 
уста но ва има изу зет но раз-
ви је но гастро ен те ро ло шко 
оде ље ње, у том сми слу, др 
Вели мир Нова ко вић, интер-
ни ста гастро ен те ро хе па то-
лог, на недав но одр жа ном 
18. Кон гре су удру же ња 
интер ни ста Срби је на Зла-
ти бо ру, одр жао је усме но 
пре да ва ње о теми Кључ-
но место коло но ско пи је у 
дијаг но сти ци рет ких поли-
по зних син дро ма цре ва. Др 
Нова ко вић је у свом раду 
изнео став да сви поли пи 
дебе лог цре ва има ју 100 
одсто скло ност ка малиг-
ној тран сфор ма ци ји и да 
њихо во откри ва ње на вре-
ме и потом укла ња ње било 
путем ендо скоп ске поли пек-
то ми је било путем хирур-
шке интер вен ци је зна чај но 
побољ ша ва прог но зу ових 
паци је на та.

Послед њих годи на суо че-
ни смо са пора стом малиг-
ни те та коло на чиме је 
зна чај пре вен тив них коло-
но ско пи ја од изу зет ног зна-
ча ја. При ка зи рет ких поли-
по зних син дро ма цре ва су 
пока за ли вели ку дијаг но-
стич ку и тера пиј ску оспо-
со бље ност лека ра наше 
бол ни це. Рад др Нова ко ви-
ћа је добио висо ку оце ну 
при сут не струч не јав но сти, 
како због самог при сту-
па и обра ди мате ри је, тако 
и због акту ел но сти теме. 
Као коа у то ри уче ство ва ли 
су лека ри Интер ног оде-
ље ња др Нико ла Ива но вић 
и др Бори слав Дола мић, 
а гастро ен те ро ло шки тим 
чине још др Гор да на Митић, 
др Радо ван Зец и др Ана 
Лау ше вић

Кон гре су интер ни ста 
Срби је је ове годи не, током 
чети ри дана рада  при су-
ство ва ло пре ко 500 лека ра 
из наше земље, зема ља у 
окру же њу као и лека ра из 
Руске феде ра ци је, сто га је 
овај успех још зна чај ни ји.

Б. С.

Рад др Вели ми ра Нова ко ви ћа добио
висо ку оце ну струч не јав но сти

Оно што се даље пла ни ра је мани-
фе ста ци ја под нази вом Вин ски 
парк, дру ги по реду, и одр жа ва се 
30. јуна. Морам да нагла сим и отва-
ра ње Жит ног трга које нас оче ку је 
кра јем месе ца, а чију рекон струк-
ци ју су финан си ра ли Мини ста р-
ство кул ту ре и Град Срем ска Митр-
о ви ца
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Суд би на Дома Вој ске још 
увек под зна ком пита ња

Ако пра ти мо нека да шњу пла ву лини ју 
која је у нашем гра ду тре ба ла да води 
тури сте до број них зна ме ни тих обје-

ка та, шета ју ћи Желе знич ком ули цом (или 
Кра ља Петра I), наи ћи ћемо на згра ду нека-
да шњег Дома ЈНА. Згра да у којој је прво-
бит но, три де се тих годи на про шлог века, био 
Ратар ски дом, а потом је 1953. при па ла југо-
сло вен ској вој сци, нека да је Митров ча ни ма 
била добро позна та по кул тур ном и забав-

ном живо ту. Гене ра ци је Митров ча на тамо су 
изла зи ле, ужи ва ле у музи ци, а поред тога, у 
Дому ЈНА про сла вљао се 8. март, Нова Годи-
на, испра ћа ји у вој ску и слич но. 

Данас ова згра да, која је нека да кра си ла 
поме ну ту ули цу, не само да се руши, већ 
пред ста вља опа сност за сва ког слу чај ног 
про ла зни ка који шета тро то а ром поред ње. 
У недав но рено вир ној ули ци Кра ља Петра 
I, сва ком про ла зни ку ова згра да ће бити трн 

У уну тра шњо сти
згра де

нека да шњег 
Дома ЈНА

уме сто
масли на сто 
зеле не боје

вој нич ких
уни фор ми,

сада се
све зеле ни од

расти ња које у 
њој оби та ва, 

под се ћа ју ћи на 
троп ску шуму

Садашње стање
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у оку, јер су од ње оста ли само окол ни 
зидо ви, док јој фаса да отпа да, пла фо-
ни су се дав но уру ши ли, а од сто ла ри је 
мало шта да је оста ло. У уну тра шњо сти 
згра де нека да шњег Дома ЈНА уме сто 
масли на сто зеле не боје вој нич ких уни-
фор ми, сада се све зеле ни од расти-
ња које у њој оби та ва, под се ћа ју ћи на 
троп ску шуму. 

Сам обје кат мењао је вре ме ном свој 
назив, од Дома ЈНА, пре ко Клу ба Вој ске 
Југо сла ви је, затим Клу ба Вој ске СЦГ, а 
тре нут ни назив је Клуб Вој ске Срби је. 
Пре ма инфор ма ци ја ма које смо доби-
ли из Мини стар ства одбра не, овај обје-
кат се од 2006. годи не, пре ма Мастер 
пла ну рас по ла га ња непо крет но сти ма 
које нису нео п ход не за функ ци о ни са-
ње вој ске, нала зи у спи ску вишко ва вој-
них непо крет но сти које су пред ви ђе не 
за оту ђе ње. Како кажу, за сада је при-
ку пље на сва имо вин ско-прав на доку-
мен та ци ја за пред мет ну непо крет ност и 

утвр ђе но је да на њој посто ји еви ден-
ти ран терет, одно сно хипо те ка упи са на 
од стра не прав ног лица (бан ке) у Лист 
непо крет но сти. Ова ква ситу а ци ја тре-
нут но оне мо гу ћу је даље рас по ла га ње 
непо крет но шћу.

– У скла ду са посто је ћим ста њем, 
над ле жне слу жбе у Упра ви за инфра-
струк ту ру пред у зи ма ју мере како би се 
у наред ном пери о ду бри сао наве де ни 
терет и наста ви ло рас по ла га ње Клу бом 
Вој ске Срби је у скла ду са про це ду ром 
Мастер пла на и Зако ном о јав ној сво ји-
ни, а која под ра зу ме ва, изме ђу оста лог, 
про це ну тржи шне вред но сти пред мет не 
непо крет но сти и пону ду локал ној само-
у пра ви по про це ње ној вред но сти непо-
крет но сти. Уко ли ко локал на само у пра ва 
не буде заин те ре со ва на за пред мет ну 
непо крет ност доно си се Закљу чак Вла-
де којим се омо гу ћа ва да се непо крет-
ност оту ђу је на тен де ру на коме могу да 
уче ству ју прав на и физич ка лица – пише 
у допи су који смо доби ли од Мини стар-
ства одбра не Репу бли ке Срби је. 

Што се самог ста ња објек та тиче, у 
Мини стар ству кажу да оно нема могућ-
но сти и не пла ни ра нов ча на сред ства 
за одр жа ва ње и њего ву обно ву, већ 
над ле жне струк ту ре Вој ске које обез-
бе ђу ју и чува ју ком плекс, у скла ду са 
рас по ло жи вим финан сиј ским сред стви-
ма, реа ли зу ју само хит не и нео д ло жне 
интер вен ци је на објек ту ради зашти-
те имо ви не и људи. С тим у вези, око 
згра де Дома ЈНА с вре ме на на вре ме 
може мо виде ти заштит ну тра ку којом 
се забра њу је при лаз објек ту због небе-
збед но сти про ла за, али је неса ве сни 
сугра ђа ни често скла ња ју, тако да овај 
про блем тра је. 

Начел ник Град ске упра ве за опште 
и зајед нич ке посло ве и имо ви ну Миро-
слав Јокић изја вио је да Град Срем-
ска Митро ви ца не пла ни ра откуп овог 
објек та.

– Могу да кажем да Град Срем ска 
Митро ви ца не раз ми шља о купо ви ни 
објек та Дома ЈНА. О томе може мо раз-
ми шља ти тек када се реши његов имо-
вин ски ста тус и пону ди нам се цена. 
Овај обје кат је у таквом ста њу да је 
потреб но њего во руше ње, тако да су 
даљи кора ци од стра не Гра да још увек 
под зна ком пита ња, а сада могу да 
кажем да за њега нисмо заин те ре со ва-
ни, мада посто ји инте ре со ва ње број них 
прав них и физич ких лица која би у слу-
ча ју реше ња њего вог имо вин ско-прав-
ног ста ту са била вољ на да га отку пе на 
тен де ру – рекао је Јокић. 

Када ће имо вин ско-прав ни ста тус 
овог објек та бити решен још се не зна. 
Након 12 годи на од ула ска у Мастер 
план Мини стар ства одбра не, чини се 
да се о суд би ни згра де Дома ЈНА још 
увек ништа не зна, а коли ко дуго ће још 
овај обје кат про па да ти оста је нам да 
види мо. Како ства ри сто је, до реше ња 
овог про бле ма, можда се ова згра да и 
сама сру ши. Обзи ром на њено ста ње, 
никад се не зна. 

Н. Мило ше вић

Дом ЈНА некад (преузето из колекције Мирослава Лишчевића)

Миро слав Јокић
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Додељена признања
„Капетан Миша Анастасијевић“

У четвр так, 14. јуна, у Град ској 
кући у Срем ској Митро ви ци орга-
ни зо ва на је све ча на доде ла при-

зна ња „Капе тан Миша Ана ста си је вић“ 
за под руч је Сре ма. Ова при зна ња 
доде ље на су како при вред ним и дру-
штве ним субјек ти ма, тако и поје дин ци-
ма који су у про те клих годи ну дана 
оства ри ли изу зет не резул та те у раз ли-
чи тим обла сти ма. 

Све тла на Мило ва но вић, заме ни ца 
гра до на чел ни ка Срем ске Митро ви це 
изра зи ла је задо вољ ство тиме што је 
наш град дома ћин доде ле ове награ-
де. 

– Оно што је врло зани мљи во је да 
има мо 19 награ ђе них. То су и при вред-

на дру штва, пред у зет ни ци, поје дин ци 
из свих обла сти. Од укуп ног бро ја 
награ ђе них, може се рећи да је наших 
из Срем ске Митро ви це 12, узев ши у 
обзир Прву теле ви зи ју и Амба са ду 
Швед ске као наше при ја те ље. Ми има-
мо доста вред них и тален то ва них 
људи, без обзи ра на област у којој 
делу ју, и заи ста их тре ба иста ћи јер то 
заслу жу ју – рекла је Мило ва но ви ће ва. 

Дирек тор фир ме Медиа инвент, која 
је орга ни за тор и ини ци ја тор овог про-
јек та, Вла да Мар ка но вић, изја вио је да 
је њихов глав ни циљ про мо ви са ње 
успе ха, малих али вели ких људи, ства-
ра ла ца из свих обла сти дру штве ног, 
при вред ног и кул тур ног ства ра ла штва. 

Јед на од добит ни ца награ де, митро-
вач ка сли кар ка и умет ни ца Анђел ка 
Кара јо вић, која је доби ла награ ду за 
лепо ту ликов ног изра за и про мо ци ју 
умет но сти у Реги о ну, про фе сор је 
енгле ског јези ка, а две деце ни је се 
бави умет но шћу. 

– Била сам пожр тво ва на у све му 
што радим. Ника да се нисам боја ла 
посла, а ова награ да за мене зна чи 
мно го. Јако сам узбу ђе на и вео ма 
захвал на на томе што је неко при ме-
тио мој рад. Пре ко педе сет годи на тру-
ди ла сам се да се уса вр ша вам у свим 
сег мен ти ма – рекла је Анђел ка Кара јо-
вић. 

Н. М.

Добитници признања

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Ана ли за сав ске воде
Јав но кому нал но пред у зе ће 

„Кому на ли је“ Срем ска Митро ви-
ца  оба ве шта ва гра ђа не о резул-

та ти ма ана ли зе сав ске воде, коју је 
извр шио  Завод за јав но здра вље  
Срем ска Митро ви ца. Ана ли за сав ске 
воде је  извр ше на  6. јуна и то на тач-
ка ма узор ко ва ња  мала пла жа, поче-
так пла же, Богаз, Дис пан зер.

Узор ко ва њем и ана ли зом физич ко-
хемиј ских и микро би о ло шких пара ме-
та ра  сав ска вода на наве де ним лока-

ли те ти ма одго ва ра зах те ви ма Уред бе 
о гра нич ним вред но сти ма зага ђу ју-
ћих мате ри ја у повр шин ским вода ма 
и под зем ним вода ма и седи мен ту и 
роко ви ма за њихо во дости за ње.

Пре по ру ке за здрав стве но без-
бед но купа ње: избе га ва ти роње ње, 
гњу ра ње, прска ње, ска ка ње и гле да-
ње у води, при ли ком ула ска у воду 
посте пе но се рас хла ди ти, оба ве зно 
се туши ра ти чистом водом са туше ва 
након изла ска из сав ске воде, врши-

ти над зор над купа њем мале деце  (у 
пли ћа ку је вода нај за га ђе ни ја), после 
кише и олу је не купа ти се 2-3 дана, 
забра ни ти при ступ дома ћим живо ти-
ња ма.

Моли мо све сугра ђа не да  се у току 
борав ка на пла жи  при др жа ва ју пра-
ви ла забра не игре с лоп том у води и 
пешча ном делу пла же обе ле же ном 
зна ко ви ма забра не, како не би оме-
та ли одмор и рекре а ци ју посе ти ла ца 
Град ске пла же у Срем ској Митро ви ци.
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Кон тро ла прска ли ца и оро ши ва ча
Град ска упра ва за пољо-

при вре ду и зашти ту 
живот не сре ди не про-

шле неде ље поче ла је са 
акци јом кон тро ле прска ли ца 
и оро ши ва ча у Срем ској 
Митро ви ци. Тим пово дом, у 
Град ској кући је у четвр так, 
14. јуна одр жа на кон фе рен-
ци ја за меди је којој су при су-
ство ва ли начел ник Град ске 
упра ве за пољо при вре ду и 
зашти ту живот не сре ди не 
Вла ди мир Насто вић, дирек-
тор Аген ци је за рурал ни раз-
вој Петар Самар џић и дирек-
тор Пољо при вред не струч не 
слу жбе у Срем ској Митро ви-
ци Жар ко Сувић. Овом акци-
јом подр жан је про грам кон-
тро ле маши на за зашти ту 
биља који се реа ли зу је на 
репу блич ком нивоу, а спро-
во ди га Упра ва за зашти ту 
биља Мини стар ства пољо-
при вре де и зашти те живот не 
сре ди не. 

Поме ну ту кон тро лу врши 
митро вач ка Пољо при вред на 
струч на слу жба, док је Аген-
ци ја за рурал ни раз вој Гра да 
Срем ска Митро ви ца заду же-

на за спро во ђе ње кам па ње о 
зна ча ју ове акци је и пози тив-
ним ефек ти ма које она доно-
си. 

Начел ник Град ске упра ве 
за пољо при вре ду и зашти ту 
живот не сре ди не Вла ди мир 
Насто вић изја вио је да је ова 
акци ја нова актив ност у окви-
ру њего ве упра ве. 

– Ово је нешто што до сада 
нисмо ради ли, а мисли мо да 
је потреб но. Издво ји ли смо 
сред ства за око 200 бес плат-

них пре гле да и кон тро ла 
маши на за зашти ту биља и 
мислим да ћемо оства ри ти 
пози тив не ефек те. Ово није 
само пољо при вред на мера, 
него и мера зашти те живот не 
сре ди не – изја вио је Насто-
вић

За ову наме ну издво је но је 
два мили о на дина ра, а испи-
ти ва ње ће врши ти обу че ни 
кон тро ло ри, који ће пољо-
при вред ни ци ма пру жи ти 
могућ ност да про ве ре сво је 

маши не и доби ју савет како 
да сма ње ште те од губи та ка. 

Дирек тор Пољо при вред не 
струч не слу жбе Жар ко Сувић 
рекао је да му је дра го што је 
Град Срем ска Митро ви ца 
пре по знао зна чај ове акци је.

– Акци ја ће се изво ди ти од 
почет ка овог месе ца до јесе-
ни. Врши ће се кали бра ци ја 
прска ли ца и ато ми зе ра, за 
шта је Пољо при вред на 
струч на слу жба оспо со бље-
на. У будућ но сти ће сви 
пољо при вред ни про из во ђа-
чи мора ти да врше ове кон-
тро ле, у скла ду са европ ским 
стан дар ди ма. Акци ја је бес-
плат на, а пољо при вред ни ци 
ће тако доби ти ква ли тет не 
прска ли це и ато ми зе ре. Са 
ква ли тет ним прска ли ца ма 
опр ска ва ће се само она 
повр ши на која је потреб на, 
што дока зу је и еко ло шки зна-
чај ове акци је – рекао је 
Сувић и додао да се пољо-
при вред ни ци за бес плат ну 
кон то ро лу и кали бра ци ју 
маши на могу јави ти Пољо-
при вред ној струч ној слу жби. 

Н. Мило ше вић

Вла ди мир Насто вић Жар ко Сувић

ЈКП ВОДО ВОД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Завр шни радо ви
Рекон струк ци ја водо-

вод не мре же у Ули ци 
Вука Кара џи ћа при во-

ди се кра ју. Ови посло ви у 
скло пу реви та ли за ци је сао-
бра ћај ни це у цен трал ном 
град ском језгру пока за ли су 
се као при мер добре прак-
се оства ре не у прет ход ном 
пери о ду, када се у окви ру 
јед ног про јек та реа ли зу је 
неко ли ко инфра струк тур них 
радо ва.

Када је реч о радо ви ма које 
изво ди ЈКП Водо вод, упра-
во је завр ше но поста вља ње 
поли е ти лен ских цево во да, 
а њихо ва укуп на дужи на је 
око 500 мета ра, од чега је 
200 метара секун дра ни вод 
(преч ник 110 милиметара), 
а 300 мета ра  – при мар ни 
(преч ник 250 милиметара). 
Завр ше на је и рекон струк ци-
ја сва чети ри чвор на места, 
а пара лел но са овим радо-
ви ма раде се и нови при-
кључ ци на дистри бу тив ну 

мре жу. Ком плет на обно ва 
под ра зу ме ва заме ну ста рих 
цево во да новим, поста вља-
ње нових вен ти ла и дру гих 
при па да ју ћих еле ме на та. 

– Бит но је напо ме ну ти да 
су обез бе ђе ни одго ва ра ју ћи 
про тив по жар ни хидрант ски 
при кључ ци, што је од вели ке 

важно сти ако се зна да се у 
овом делу гра да нала зе број-
не уста но ве кул ту ре, пред у-
зе ћа, уго сти тељ ски објек ти и 
дру ги прав ни субјек ти. Циљ 
је да се на овај начин оси гу ра 
ква ли тет но водо снаб де ва-
ње, са мину му мом ризи ка од 
ква ро ва, што прак тич но зна-

чи кон ти ну и ра но и без бед но 
водо снаб де ва ње у наред ним 
годи на ма, рекао је у изја ви 
за меди је Бори слав Бабић, 
в. д. дирек то ра ЈКП Водо вод 
Срем ска Митро ви ца.

Пре ма пла ну, ком пле тан 
посао могао би бити завр шен 
у наред них десе так дана.

Про тив по жар ни хидрантЧвор но место у Ули ци Вука Кара џи ћа

Про је кат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ У СЛУЖБИ ГРАЂАНА“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Града Сремска Митровица.
Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.
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СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ ШИД

Завр шни рачун буџе та за 2017.
Одбор ни ци локал ног пар ла мен та 

Општи не Шид су на сед ни ци која је 
одр жа на про шле неде ље 15. јуна 

изме ђу оста лог усво ји ли и пред лог одлу-
ке о кон со ли до ва ном завр шном рачу ну 
буџе та Општи не Шид за 2017. годи ну. 
Како је иста кла руко во ди лац оде ље ња 
за финан сиј ске посло ве Општи не Шид 
Јадран ка Недић, у одлу ци о кон со ли до-
ва ном завр шном рачу ну буџе та Општи не 
Шид за 2017. годи ну, при ка за ни су пода ци 
који се одно се на све директ не и инди-
рект не кори сни ке који су кори сни ци јав-
них сред ста ва буџе та Општи не Шид.

– Ова одлу ка садр жи укуп но оства ре-
не при хо де и при ма ња од про да је нефи-
нан сиј ске имо ви не која изно си мили јар ду 
44 мили о на 225 хиља да дина ра. Укуп но 
извр ше ни теку ћи рас хо ди и изда ци изно-
се мили јар ду 44 мили о на 446 хиља да 
дина ра. Раз ли ка изме ђу укуп них при ма-
ња, при хо да и рас хо да и укуп них изда та-
ка, изно си 221.000 дина ра. Обра сци који 
су про пи са ни по међу на род ним стан дар-
ди ма рачу но вод стве ног изве шта ва ња 
садр жа ни су у овој одлу ци, а тако ђе опи-
сан је изве штај о извр ше њу про грам ског 
дела буџе та, одно сно учин ку про гра ма 
током 2017. годи не и оста ли изве шта ји 
који су састав ни део сва ке одлу ке која се 
одно си на завр шни рачун током фискал-
не годи не, рекла је Јадран ка Недић.

На самом почет ку сед ни це, пред сед-
ник Скуп шти не Општи не Шид Вели мир 
Рани са вље вић, оба ве стио је одбор ни ке 
о остав ци одбор ни ка Деја на Лога ру ши ћа 
који је под нео остав ку због суко ба инте-
ре са и немо гућ но сти врше ња дужно сти 

дирек то ра Цен тра за соци јал ни рад Шид 
и одбор ни ка Скуп шти не Општи не Шид.

Одбор ни ци су усво ји ли и пред лог одлу-
ке о изме на ма и допу на ма одлу ке о гра-
ђе вин ском земљи шту Општи не Шид. Као 
раз лог за доно ше ње ове одлу ке наве ден 
је пре ста нак рада Јав ног пред у зе ћа за 
стам бе не услу ге и гра ђе вин ско земљи-
ште Општи не Шид, које је има ло над ле-
жно сти у обез бе ђи ва њу усло ва за уре-
ђе ње, упо тре бу и уре ђи ва ње и зашти ту 
гра ђе вин ског земљи ште. Те над ле жно сти 
се сада пре но се на орга не Општи не Шид. 
Усво је на је и одлу ка о доно ше њу пла на 
детаљ не регу ла ци је инду стриј ског ком-
плек са Биг бул фудс у К.О. Бачин ци, а 
у циљу изград ње обје ка та на посто је ћој 
лока ци ји. Важност ове одлу ке је пре ма 

речи ма пред сед ни ка СО Шид Вели ми-
ра Рани са вље ви ћа у томе што ће се на 
посто је ћој лока ци ји изгра ди ти и пре чи-
стач воде, док ће се  канал ће се изгра-
ди ти на дру гој лока ци ји. Тиме ће бити 
решен про блем  изли ва ња воде кроз село 
са којим су се мешта ни овог села често у 
прет ход ном пери о ду суо ча ва ли.

Поред ових тача ка днев ног реда усво-
јен је и пред лог одлу ке о оту ђе њу непо-
крет но сти из јав не сво ји не Општи не 
Шид у К.О. Моро вић, пред лог реше ња о 
дава њу сагла сно сти на упо тре бу име на 
општи не у нази ву Књи жев не зајед ни це 
Општи не Шид, а који је под нео ини ци ја-
тив ни одбор за осни ва ње удру же ња књи-
жев ни ка са под руч ја општи не Шид.

Већи ном гла со ва одбор ни ка усво јен 
је и изве штај о раду општин ске упра ве 
Општи не Шид за 2017. годи ну. 

Свих пред ви ђе них осам тача ка днев ног 
реда, усво је не су већи ном гла со ва у крат-
ком вре мен ском пери о ду, а све захва љу-
ју ћи ефи ка сном раду локал ног пар ла мен-
та

– Днев ни ред од осам тача ка, пред ста-
вља један вели ки напре дак. Наи ме, ради 
ефи ка сни јег рада локал ног пар ла мен та, 
одлу чи ли смо да чешће сази ва мо сед-
ни це са мање обим ним днев ним редом. 
Све тач ке днев ног реда су биле под јед на-
ко важне и све су већи ном гла со ва усво-
је не.  Морам да нагла сим да сам вео ма 
задо во љан радом локал ног пар ла мен та 
и надам се да ћемо ефи ка сно ради ти и у 
будућ но сти, како би на првом месту били 
задо вољ ни и наши гра ђа ни, иста као је 
Вели мир Рани са вље вић.

Јадран ка Недић

ШИД СКА ИНДУ СТРИЈ СКА ЗОНА

Изгра ђе на нова сао бра ћај ни ца
У делу инду стриј ске зоне у бли зи ни 

ита ли јан ске фабри ке за про из-
вод њу дело ва за обу ћу у Шиду, у 

ули ци Бран ка Ради че ви ћа, после пру-
жног пре ла за Ада шев ци, изгра ђе на је 
нова при ступ на сао бра ћај ни ца. У поне-
де љак 18. јуна ново и згра ђе ну при ступ-
ну сао бра ћај ни цу у дужи ни од 300 мета-
ра оби шли су пред сед ник Општи не 
Пре драг Вуко вић, заме ник пред сед ни ка 
Зоран Семе но вић и дирек тор Раз вој не 
аген ци је Вој во ди не Нико ла Жежељ. 

– Наш зада так је да обез бе ди мо што 
боље усло ве и што бољи при вред ни 
амби јент за све инве сти то ре који дола-
зе у Шид. Ова фабри ка је прва стра на 
ком па ни ја која је дошла у Шид 2016. 
годи не, запо шља ва пре ко 40 рад ни ка 
са тен ден ци јом да до кра ја годи не запо-
сли још 80 рад ни ка, што нам је јако 
дра го. На нама је да и у будућ но сти 
ура ди мо све како би и оста ли инве сти-
то ри дошли у шид ску општи ну, иста као 
је Вуко вић. 

Из Раз вој не аген ци је Вој во ди не, 
Општи на Шид доби ла је похва лу да се 
брзо пози ци о ни рала на мапи инве сти-
тор ских лока ци ја Вој во ди не и Срби је.

– Поред инду стриј ске зоне која се 
гра ди на ауто-путу Ада шев ци, ово је 
још један при мер руко вод ства да је 
Општи на Шид спрем на да при хва ти 
инве сти то ре и да им помог не. Раз вој на 
аген ци ја Вој во ди не ће дати све од себе 
да у шид ској општи ни сма њи неза по-
сле ност, да уна пре ди општи ну и ква ли-

тет живо та ста нов ни штва, изја вио је 
Нико ла Жежељ.

Из фабри ке Флек си Солен захва ли ли 
су се Општи ни на зна чај ној инве сти ци-
ји. Нико ла Лабус из ове ком па ни је је 
иста као да су асфал ти ра њем ове ули це 
испу ње ни сви пред у сло ви за про ши ре-
ње  про из вод ње.

Зоран Семе но вић, Нико ла Лабус, Пре драг Вуко вић и Нико ла Жежељ
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ОДР ЖА НА ДРУ ГА ШТРУ ДЛИ ЈА ДА У БИН ГУ ЛИ

Нема тајног рецепта
за добру штру длу
У субо ту, 16. јуна, у Бин-

гу ли у цен тру села, одр-
жа на је мани фе ста ци-

ја Штру дли ја да. Штру дле са 
маком, ора си ма, коко сом или 
мало модер ни је, са еуро кре-
мом, нескви ком или са сиром, 
оми ље на су посла сти ца у Бин-
гу ли. Бин гул чан ке за штру длу 
кажу да је колач који се нај че-
шће пра ви у њихо вим домо-
ви ма и да је штру дла њихов 
заштит ни знак. Оту да су жене 
из Удру же ња жена „Бин гул-
ке“ дошле на иде ју да у свом 
селу орга ни зу ју мани фе ста ци ју 
посве ће ну овом кола чу. 

Пред сед ни ца удру же ња 
жена „Бин гул ке“ Алек сан дра 
Павло вић каже да ово удру-
же ње ак тив но узи ма уче шће на 
дру гим мани фе ста ци ја ма које 
се орга ни зу ју у око ли ни, те да 
су осво ји ле и број не награ де. 
Гле да ју ћи како дру ге жене про-
мо ви шу сво је село орга ни зо ва-
њем ова квих дру же ња и оне су 
дошле на иде ју да орга ни зу ју 
ову мани фе ста ци ју. Алек сан-
дра каже да су вео ма поно сне 
и да уз сло гу све успе ва ју. 

Због чега су толи ко посеб-
не штру дле из Бин гу ле пита ли 
смо Невен ку Весић. Мешта ни 
кажу да Невен ка пра ви штру-
дле за цело село. Када коме 
затре ба. 

– Штру длу пра вим на уоби-
ча је ни начин. Што има више 
фила, а мање теста то је боља 
штру дла. Ко више љуба ви уме-
си, то је штру дла уку сни ја. Моји 
уку ћа ни нај ви ше воле штру-
длу са маком, а пра вим и са 
ора си ма, рога чем, циме том... 
Нау чи ла сам од моје све кр ве 
како се штру дле пра ве, она 
је нека да пра ви ла гло ма зне, 

јер су се рани је пра ви ле тако 
вели ке како би се могло наје-
сти од јед ног пар че та. Штру-
дла се код нас пра ви, како кад 
неко умре, тако и за весе ља. 
Захвал не смо свим жена ма 
које су дошле да нас подр же, 
каже чла ни ца жири ја и удру же-
ња жена Невен ка Весић. 

На пита ње шта ће прво узе-
ти у обзир када је оце њи ва ње 
штру дле у пита њу, Невен ка 
каже да је то тесто, фил и укус. 

Ран ка Стој ко вић штру длу 
меси сва ко днев но. Каже да је 
то посла сти ца која се нај че шће 
пра ви у њеној кући. Она нам је 
откри ла због чега.

– Не посто ји тај ни рецепт 
када је у пита њу штру дла. 
Када се меси дода ју се уоби-
ча је ни састој ци – јаја, мле ко, 
ква сац, бра шно, уље. Тре ба 
заме си ти мало мек ше, онда 
буде и мек ше тесто. Пра вим 

са маком, ора си ма, сиром, 
јабу ка ма... Углав ном тре ба да 
буде мека но тесто, да штру дла 
има пуно фила и да буде слат-
ка. Нај бо ље се уме си и захва-
лан је колач за све. Рани је су 
се штру дле пра ви ле са више 
теста да се људи нај е ду. Мени 
су ода ли тај ну за нај бо љу 
меру, а то је да се бра шно згра-
би са обе руке и то онда буде 
иде ал на мера за тесто јед не 
штру дле, рекла је Стој ко вић.

Мари ја Гала ђик, дома ћи ца 
из Бин гу ле већ 40 годи на пра-
ви штру длу по истом рецеп ту. 
Каже, штру дле у њеној кући 
сви воле, те их нерет ко спре-
ма. 

–  Мле ко мора да буде вре-
ло, да би се јаја запа ри ла, 
дода се бра шно и ква сац. 
Штру длу филу јем са маком и 
ора си ма нај че шће, а ника да са 
сиром и јабу ка ма јер буду гње-

ца ве – исти че Мари ја Гала ђик. 
Број не госте које смо тог 

дана зате кли у цен тру овог 
села заба вља ли су нај мла ђи 
Бин гул ча ни игром и реци та ци-
јом, као и кул тур но умет нич ко 
дру штво из Ерде ви ка. 

Нај леп ши штанд има ле су 
жене из Вишњи ће ва, на дру-
гом месту се нашао штанд 
Илин чан ки, а на тре ћем жена 
из Бер ка со ва.

Сања Станетић
Фото: Владимир Цуцанић

У кон ку рен ци ји девет штру-
дли, нај у ку си ја је била она 
коју су уме си ле жене из Чере-
ви ћа. Дру го место зау зе ле су 
жене из Јаме не, а Чал ман ке 
тре ће. Све  су доби ле дипло-
ме, а о уку су је одлу чи вао 
четво ро чла ни жири - Зоран 
Машић, Невен ка Весић, Ната-
ша Руман и Јасмин ка Кова че-
вић. 

Нај бо ље

Алек сан дра Павло вић Невен ка Весић Ран ка Стој ко вић Мари ја Гала ђик

Про је кат „ШИДСКА ТРИБИНА: ОД СРЕДЕ ДО СРЕДЕ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Шид.
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ПРВОМ ЧОВЕ КУ ПЕЋИ НАЧ КЕ ОПШТИ НЕ УРУ ЧЕ НА НАГРА ДА „КАПЕ ТАН МИША
АНА СТА СИ ЈЕ ВИЋ“

Жељ ко Трбо вић нај бо љи мена џер 
у јав ном пред у зет ни штву
У Град ској кући у Срем-

ској Митро ви ци су у 
четвр так 14. јуна по 

18. пут уру че не награ де 
„Капе тан Миша Ана ста си-
је вић“ за тери то ри ју Срем-
ског окру га. Ова пре сти жна 
награ да носи име срп ског 
тргов ца и добро тво ра из 
19. века а доде љу је се при-
вред ни ци ма, поје дин ци ма и 
инсти ту ци ја ма за допри нос 
раз во ју пред у зет нич ког и 
дру штве ног ства ра ла штва.

Међу добит ни ци ма ове 
пре сти жне награ де је 
и пред сед ник Општи не 
Пећин ци мр Жељ ко Трбо-
вић за нај бо љег мена џе ра 
у јав ном пред у зет ни штву а 
награ ду је уру чи ла заме ни-
ца гра до на чел ни ка Срем-
ске Митро ви це Све тла на 
Мило ва но вић. Обра ћа ју ћи 
се при сут ни ма у име награ-
ђе них пред сед ник Трбо вић 
је иста као зна чај награ де, 
јер је она упра во вели ка 
оба ве за свим лау ре а ти ма 
да наста ве са ква ли тет ним 
радом, као и да ниво ква ли-
те та у будућ но сти, коли ко 
год је то могу ће, уна пре ђу ју.

– Нарав но, нико ова кав 
успех не може да постиг-
не сам. И зато морам да 
се захва лим сво јим сарад-
ни ци ма који су овде са 
мном. Људи ма који су сво-
јом струч но шћу, не пита-
ју ћи ни за коли чи ну посла 
ни за рад но вре ме, дали 
немер љив допри нос оства-
ре њу моје визи је пећи нач-
ке Општин ске упра ве. Ову 
награ ду данас при мам и у 

њихо во име, рекао је први 
човек пећи нач ке Општи не, 
који је ово пре сти жно при-
зна ње добио за 2017. годи-
ну када је био на челу пећи-
нач ке Општин ске упра ве.

Про је кат „Пут ка врху“ и 
углед но при зна ње „Капе-
тан Миша Ана ста си је вић“ 
у обла сти при вред ног и 
дру штве ног ства ра ла штва 
пуних 18 годи на доде љу-
ју аген ци ја Медиа Инвент, 
При вред на комо ра Вој во-
ди не, Ново сад ски уни вер-
зи тет и Радио Теле ви зи-
ја Вој во ди не, а дирек тор 
Медиа Инвен та Вла до 
Мар ка но вић рекао је да се 
нада да ће рад лау ре а та 
моти ви са ти дру ге да кре ну 
њихо вим сто па ма.

– Иза нас је дуги низ 
годи на пре пу них мудро сти, 
ства ра ла штва и радо сти, 
а они који уно се радост у 
туђе живо те, не могу а да 
не обра ду ју и сами себе. 
Таква је Медиа Инвент а 
такви су и наши добит-
ни ци који ства ра ју нове 
вред но сти. А, добар глас 
се дале ко чује. Тај добар 
глас о општи ни Пећин ци и 
њеном тада шњем начел ни-
ку Општин ске упра ве Жељ-
ку Трбо ви ћу сти гао је и до 
нас, рекао је Мар ка но вић и 
додао да када се посе ду ју 
добри усло ви, какве има ју 
Пећин ци, онда мора те бити 
нај бо љи, а захва љу ју ћи 
тим ском раду, захва љу ју ћи 
ресур си ма и на кра ју захва-

љу ју ћи подр шци Пећин-
ча на, Жељ ко Трбо вић је 
успео да ство ри нове вред-
но сти.

Међу добит ни цима пре-
сти жне награ де „Капе тан 
Миша Ана ста си је вић“ била 
је и ком па ни ја која успе-
шно послу је у пећи нач кој 
општи ни у Дечу - Cofi cab, 
за про мо ци ју послов ног 
амби јен та у Пећин ци ма и 
Сре му. Све ча ност у Град-
ској кући сво јим насту пом 
улеп шао је хор Митро вач-
ке гим на зи је, као и песник 
Перо Зубац, који је бесе-
дом при бли жио при сут ни-
ма живот и рад Мише Ана-
ста си је ви ћа, а који је данас 
под стрек мно ги ма за трно-
вит пут ка успе ху.

Све тла на Мило ва но вић је уру чи ла награ ду мр Жељ ку Трбо ви ћу

Нало же но чишће ње ћупри ја и кана ла
Општин ски кому нал ни инспек тор 

Петар Коза рев упу тио је саве ти ма 
месних зајед ни ца налог за чишће-

ње и одр жа ва ње ћупри ја и кана ла, као и 
јав них зеле них повр ши на у свих 15 насе-
ља пећи нач ке општи не. Саве ти ма 
месних зајед ни ца је нало же но да пре ду-
зму све потреб не мере и рад ње како би 
гра ђа не оба ве сти ли о оба ве зи чишће ња 
и одр жа ва ња ћупри ја, кана ла и јав них 
зеле них повр ши на и на тај начин омо гу-
ћи ли њихо во нор мал но функ ци о ни са ње 
и уре дан изглед.

Како је наве де но у нало гу, ова оба ве за 

про пи са на је Зако ном о кому нал ним 
делат но сти ма и Одлу ком о одво ђе њу и 
пре чи шћа ва њу атмос фер ских и отпад них 
вода.

– Уви дом на тере ну у ста ње кана ла и 
ћупри ја на тери то ри ји општи не Пећин ци 
утвр ђе на је чиње ни ца да је ситу а ци ја 
алар мант на и да акци ја чишће ња и уре-
ђе ња кана ла и ћупри ја није орга ни зо ва на 
ни у јед ној месној зајед ни ци наше општи-
не. Сто га је месним зајед ни ца ма нало же-
но да овом послу при сту пе у што кра ћем 
року, изја вио је Коза рев и нагла сио да је 
крај њи рок за спро во ђе ње ове акци је 1. 

јул, након чега ће иза ћи на терен и извр-
ши ти увид у ста ње кана ла, ћупри ја и јав-
них повр ши на у сва кој месној зајед ни ци.

Тако ђе, кому нал ни инспек тор је нало-
жио саве ти ма месних зајед ни ца да у што 
кра ћем року упо зна ју гра ђа не са њихо-
вим оба ве за ма одр жа ва ња и чишће ња 
кана ла, ћупри ја и јав них повр ши на, и да 
оства ре коор ди на ци ју са кому нал ним 
инспек то ром ради бољег врше ња над зо-
ра и укуп не орга ни за ци је.

Про тив одго вор них лица и нео д го вор-
них гра ђа на биће пред у зе те про пи са не 
казне не мере. 
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ДЕЧ

Игром и песмом 
чува ју тра ди ци ју

Цен тром Деча, про те кле неде ље ори ла се 
тра ди ци о нал на срп ска музи ка уз бога то 
шаре ни ло народ них ношњи фол клор них 

ансам ба ла, који су уче ство ва ли на тра ди ци о-
нал ном петом годи шњем кон цер ту Кул тур но 
- умет нич ког дру штва „Сви тац“, којем је при-
су ство вао и заме ник пред сед ни ка општи не 
Пећин ци Зоран Вој кић.

Пето го ди шњи цу посто ја ња КУД „Сви тац“ 
под умет нич ким руко вод ством Ива не Томаш, 
обе ле жио је уз госте из Шима но ва ца, КУД 
„Искон“, из Сур чи на КУД „Дио ген“ и Угри но ва-
ца КУД „Сед ми ца“, а како нам је рекла Сми ља 
Тодор че вић, пред сед ни ца Скуп шти не удру же-
ња „Сви тац“, певач ка гру па и све три фол клор-
не гру пе јуче су број ној публи ци при ка за ли све 
оно што су за пет годи на уве жба ли и са чиме 
пред ста вља ју општи ну Пећин ци на бро јим 
госто ва њи ма.

– Дра го нам је да смо при ка за ли све оно 
што смо вред но учи ли про те клих годи на. За 

ових пет годи на број ча но смо се уве ћа ли и 
уса вр ши ли коре о гра фи је. Нарав но, има мо 
јако добру сарад њу са Општи ном Пећин ци, 
са број ним мешта ни ма Деча, инсти ту ци ја ма и 
при вред ни ци ма који нам увек иза ђу у сусрет, 
као што су и при ли ком орга ни зо ва ња кон цер-
та, рекла је Тодор че вић.

Публи ка на пла тоу испред хра ма Све тог Ваз-
не се ња Господ њег је била у при ли ци да ужи ва 
у коре о гра фи ја ма из целе Срби је, од певач-
ке гру пе „Сви тац“ која је изве ла песму Мај ка 
Анге ли на на почет ку кон цер та, пре ко ига ра из 
Шума ди је, Сту де ни це, Црно реч ја, пре ко ига ра 
из Шума ди је, чобан ске игре из Ниша ве које су 
изве ли гости, до Шоп ских и Циган ских ига ра 
дома ћи на. На кра ју кон цер та Удру же ње „Сви-
тац“ је уру чи ло захвал ни це свим дона то ри-
ма који су током годи не на раз ли чи те начи не 
пома га ли рад овог удру же ња, а самим тим и 
актив но уче ство ва ли у очу ва њу народ не тра-
ди ци је у Дечу.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР 
ПЕЋИН ЦИ

Смо тра
фол клор а

У субо ту уве че, 16. јуна, на 
сце ни пећи нач ког Кул тур ног 
цен тра оку пи ло се пре ко 250 
изво ђа ча, који су на зани-
мљив и аутен ти чан начин 
при ка за ли народ ну тра ди ци ју 
сво га кра ја у окви ру 40. Смо-
тре извор ног фол клор ног 
ства ра ла штва Сре ма. Укуп но 
14 пред ста ва уче ство ва ло је 
на Зон ској смо три, а нашу 
општи ну пред ста вљао је 
Удру же ње „Сви тац“ из Деча. 
Пре ма речи ма дирек то ра КЦ 
Пећин ци Јова на Девр ње, 
сусре ла су се два јуби ле ла у 
овој уста но ви.

– Дра го ми је да смо дома-
ћи ни 40. по реду Зон ској смо-
три, пого то во јер и ми ове 
годи не сла ви мо 40. годи на 
посто ја ња и рада наше уста-
но ве. При мар ни циљ Кул тур-
ног цен тра упра во је него ва-
ње тра ди ци је изво ног ства ра-
ла штва, а публи ка је била у 
при ли ци да види оби ча је који 
су већ пома ло и забо ра вље-
ни. Сви уче сни ци потру ди ли 
су се да кроз игру и песму 
при ка жу народ не оби ча је 
наро да и народ но сти Сре ма 
– рекао је Девр ња.

Селек тор Зон ске смо тре је 
Даја на Костић, коре о граф, 
која ће након одгле да них свих 
Смо три одлу чи ти која пред-
ста ва ће пред ста вља ти Срем 
у сеп тем бру у Врба су на Смо-
три извор ног фол клор ног 
ства ра ла штва Вој во ди не.

СУБО ТИ ШТЕ

Уло вље на
тона рибе
Љуби те љи ма спорт ског рибо ло ва 

на језе ру Срем ска оаза у Субо-
ти шту није сме та ла киша да би 

пости гли одлич не резул та те, али и да би 
се добро дру жи ли. Деве то екип но два де-
сет че тво ро сат но так ми че ње, поче ло је у 
субо ту 16. јуна, да би се завр ши ло дан 
касни је, а укуп но је упе ца но 1.004,170 
кило гра ма шара на. Нај те жег шара на упе-
ца ла је еки па CT (Carp Team) Гво зде на 
папри ка из Бре ста ча, који је тежио 14,260 
кило гра ма, чиме је обо рен рекорд језе ра 
у нај ве ћој упе ца ној риби. Пре ма речи-
ма Сло бо да на Нико ли ћа чла на тима CT 
Гво зде на Папри ка, да није било заслу же-
ног жутог кар то на обо ри ли би и рекорд у 
укуп но упе ца ној риби.

– Лепо смо се дру жи ли и успе ли смо да 
осво ји мо дру го место. Нажа лост напра-
ви ли смо гре шку и заслу жи ли жути кар-

тон, чиме нам је за 50 одсто сма ње на 
коли чи на упе ца не рибе. Тру ди ће мо се 
сле де ћи пут да про ђе мо без жутих кар-
то на и поста ви мо нови рекорд језе ра у 
укуп но уло вље ном шара ну. Киша нам 
није сме та ла јер смо добро опре мље ни – 
рекао је Нико лић.

Десет тро чла них еки па на деве том 
екип ном так ми че њу током 24 сата оства-
ри ли су завид не резул та те, а нај у спе шни-
ји су били CT CAAAP из Бео гра да који су 

уло ви ли укуп но 185,640 кило гра ма рибе, 
одмах за њима на дру гом месту нашла се 
еки па из Бре ста ча, CT Гво зде на папри ка 
са уло вље них 131,877 кило гра ма, а тре-
ће место при па ло је еки пи CT Бед Бојс из 
Бео гра да са укуп ним уло вом од 122,760 
кило гра ма рибе.

На так ми че њу уру че на је и награ да за 
нај ма њу уло вље ну рибу, а пехар је поне-
ла еки па CT CAAAP из Бео гра да која је 
уло ви ла шара на тежи не 1,570 кило гра ма.

Уче сни ци так ми че ња
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У РАКОВ ЦУ КОД БЕО ЧИ НА

Од сла ни не и белог лука 
пра ви ли тор те и кола че

У ресто ра ну Пећина на Фру шкој гори орга ни за то ри нови на ри редак ци ја Газдинства 
и Сеоскихновина оку пи ли11 еки па у спре ма њу јела са сла ни ном и белим луком. 
Побе ди ли Сло бо дан Лукић и Ђор ђе Јова нов ски из Срем ске Митро ви це

Вече посве ће но сла ни ни и белом 
луку беше почет ком јуна, на Фру-
шкој гори, у Раков цу надо мак 

Бео чи на уз уче шће сто ти нак заљу-
бље ни ка јед ну од нај здра ви јих хра на 
људ ског рода. Уз сла ни ну, коју свет 
још видео није, било је сва ка вих ђако-
ни ја. Бели лук са чуде сним гла ви ца ма 
ширио је очи так ми ча ра свих 11 еки па 
и гости ју. А гости нови на ра били су из 
Новог Сада, Бео гра да, више места 
Сре ма, Мачве и дру гих кра је ва.

Вид но рас по ло же ни орга ни за то ри 
листо ва ГаздинстваиСеоскихнови
на  на челу са Чедо ми ром Кецом и 
Мио ми ром Фили по ви ћем Фићом и 
њихо вим сарад ни ци ма Биљом Попа-
дић, др Алек сан дром Гај до бран ским, 
др Дра га ном Лат ко вић, Бра ни сла вом 
Гула ном и Петром Кочи ћем и оста лим 
коле га ма нови на ри ма, има ли су само 
осмех на лицу и при чу за радост и 
апе тит за јело.

Кад се завр ши ло спре ма ње јела 
ство ри ла се сли ка див них кре а ци ја да 
је била мили на гле да ти на сто ло ви ма 
тор те и кола че од сла ни не и белог 
лука, али само за трен док нису очи се 
раши ри ле и руке поле те тле ка сла ни-
ни и белом луку. Сма за но је све. И 

плус смо јели диван гулаш који је 
спре мио газда Жар ко Ради шић и 
њего ва супру га Сне жа на са еки пом из 
Пећине.

Наши гости били су дона то ри али и 
позна ти диљем Евро пе про фе сор 
Мила дин М. Шевар лић и зна ме ни ти 
кул тур ни пре га лац Срби је Живо рад 
Жика Ајда чић, пред став ник ком па ни је 
РТИ из Новог Сада Миле Тепић, и 
при вред ник Њего слав Триф ко вић из 
Бео гра да.

Ове годи не као и пред ход них, сами 
уче сни ци су иза бра ли побед нич ку 
еки пу. Сва ка еки па има на рас по ла га-
њу 10 пое на и не може себе да оце њу-
је. Нај ви ше може да да пет пое на за 
прво место јед ној еки пи, а оста ле пое-
не раз де љу је дру гим еки па ма. Сва ка 
еки па има ла је два-три чла на.Тако је 
еки па Сло бо дан Лукић и Ђор ђе Јова-
нов ски из Срем ске Митро ви це саку пи-
ла нај ви ше пое на и побе ди ла. Дру гу 
награ ду је доби ла еки па Јеле не 
Пашћан из Бео чи на и Мио ми ра Фили-
по ви ћа Фиће из Раден ко ви ћа, а тре ћа 
је била еки па про шло го ди шњих 
побед ни ка Дар ка Кне же ви ћа и Мила-
на Дани чи ћа из Бога ти ћа.

Награ ђе ни су и нови на ри за сео ску 

обра ђе ну тему салаш Невен ка Бје лић 
и Вера Стје па но вић из Новог Сада. 
Награ да је при па ла и сео ском газдин-
ству у Сусе ку Сими и Зори ци Кова че-
вић за врхун ски ква ли тет сла ни не и 
сира.

Про фе сор др Мила дин М. Шевар-
лић је похва лио дру же ње свих који су 
на било који начин уче ство ва ли и 
изме ђу оста лог рекао да је добро што 
не про па ги ра мо ГМО хра ну већ дома-
ћу сла ни ну и бели лук који су заи ста 
ГМО - ГаздинскиМоћанОброк.

Поред еки па које су зау зе ле прва 
три места уче ство ва ле су и еки пе у 
сата ву: Милан ка Љуби ши и Дани ца 
Јокић из Јевре мов ца код Шап ца, 
Бран ка Бано вић и Нада Тон чек Бано-
вић из Петро ва ра ди на, Нада Анто ни-
је вић из Футо га, Дубрав ка и Дамир 
Кли ша нић из Бео чи на, Дра га на Лат ко-
вић и Бог дан Лати но вић , Олег Матић, 
Гор да на Мијић и Нена Сур дуч ки, сви 
из Новог Сада, Зла тан Ђурић из Ноћа-
ја, Радо ван Коса но вић и Милен ко 
Лазан ски из Мар ти на ца, Чедо Кецо из 
Раков ца и Алек сан дра Гај до бран ски 
из Новог Сада.

Мио мир Фили по вић Фића
Фото: Биља на Попа дић
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У ГРГУ РЕВ ЦЕ СТИ ГЛА СНАЈ КА ИЗ КАНА ДЕ

Инди јан ка Ерин се уда ла
за Гора на Срем ца

Мла ден ци се вен ча ли у цркви и Ерин Бел ко урт поста ла  Нада Мар ко вић. Вен ча ње 
је било и код сео ског мати ча ра и брач ни пар је већ купио плац у селу да гра ди кућу. 
Вра ћа ју се у Кана ду да обез бе де буду ћи живот у Срби ји

Горан Мар ко вић, про фе си о нал ни 
возач ками о на из срем ског села 
Гргу ре ва ца, у под нож ју Фру шке 

горе, пре пет годи на је оти шао у Кана ду 
да том земљом вели ког про стран ства 
вози нај ве ће ками о не. Оти шао је по 
рас пи са ном кон кур су вели ких пре во-
знич ких ком па ни ја у Кана ди. При мљен 
је у првој тури. За воза ча свих кате го ри-
ја је поло жио са 22 годи не живо та и 
запо слио се у некад чуве ном пре во-
знич ком пред у зе ћу Руматранс у Руми. 
Тро го ди шње иску ство вожње нај ве ћих 
ками о на и њего ва мла дост били су пре-
суд ни да у Кана ди доби је исти посао 
као у Срби ји, али за више стру ко већу 
зара ду.

– После две годи не, назо ви мо, проб-
ног рада и вожњом ско ро пола Кана де, 
добио сам стал ну дозво лу за рад и нео-
гра ни че ни бора вак. Тек тада сам могао 
мир но да раз ми шљам о мом буду ћем 
живо ту. Жеља је да тамо радом стек-
нем нешто како би у мом род ном селу 
засно вао поро ди цу и био неза ви сан. 
Од првог дана у Кана ди спри ја те љио 
сам се са Дени сом Баче ли ћем  из 
Хрват ске, који је возач као и ја. Он ми је 
јед ном рекао да се сви ђам нашој слу-
жбе ни ци Ерин Бел ко урт. Био сам резер-
ви сан, али сам иза шао јед ном при ли-
ком са њом. Сви де ла се и она мени и 
тако је пре три годи не поче ла наша 
љубав. При чао сам јој, можда, и пре ви-
ше о мом наро ду и Срби ји. Она је изра-
зи ла жељу да дође мо у Срби ју и вен ча-
мо се. И, ево, то смо учи ни ли ових дана 
на вели ко задо вољ ство мојих и њених 
рођа ка који су сви били на нашој свад-
би, у даху нам рече Горан Мар ко вић 
коме је рав но 30 годи на.

Срп ска снај ка, која је сад зва нич но 
житељ ка срем ског села Гргу ре ва ца, 
бив ша Ерин Бел ко урт, сад је Ерин Нада 
Мар ко вић и поре клом је север но а ме-
рич ка Инди јан ка. Њен почив ши отац 
Доналд поти че од оних Инди ја на ца, 
који су у пра дав на вре ме на  сти гли у 
Кана ду, пре ко Бери но го вог море у за из 
Ази је. Мај ка Хоуп, што зна чи Нада, је 
поре клом из Укра ји не, па је зато Ерин у 
цркви свом име ну дода ла и ово име 
сло вен ског поре кла. Ерин Нада је лепа 
жена. Она је пра ва спор ти ски ња. Иако 
је шест годи на ста ри ја од Гора на делу је 
као да је његов вршњак. Има сестру 
бли зна ки њу и ста ри јег бра та. Срп ски 
гово ри по коју реч. Стал но се осме ху је 
и диви наро ду који је окру жу је љуба-
зно шћу, а о свад би која је била један 

дан у све ча ној сали и дру гог дана под 
шато ром у Мар ко ви ћа авли ји више је 
него оду ше вље на. О томе гово ри нам 
уз при су ство Гора но ва сестра Босиљ-
ка, која јој је била и кума на вен ча њу, 
али и пре во ди лац и учи тељ срп ског:

– Не знам ко је више оду ше вљен 
мојом свад бом, да ли ја или моји рођа-
ци који су овде сти гли, што ви зове те 
пово ђа ни. Ово ниг де у све ту нема. Да 
има, ја бих то већ виде ла у неком фил-
му. Зашто се не сни ми филм за цео 
свет о срп ској свад би, да се види коли-
ко су Срби госто при мљив народ. Било 
је мно го пече них пра си ца, јага ња ца, а 
пића сва ке врсте. И раки ја! Раки ја! Ха, 
ха, ха! Бра во за срп ску  раки ју! Сви су 
пили и кажу: живе ли. То је добро! И још 
мно го добро, на кра ју са осме хом рече 
Ерин Нада Мар ко вић.

На свад би у пово ђа ни ма из Кана де 
су били Ерин Нади на мај ка Хоуп, тет ка 
Вале ри, бра то ва ћер ка Меј си, при ја те-
љи ца Саман та са мужем Крис и њихов 
полу го ди шњи син Џек. Сви се вра ћа ју у 
Кана ду оду ше вље ни про во дом на срп-
ској свад би Ерин Наде и Гора на Мар ко-
ви ћа. Али, ипак, нај ве се ли ја је била 
Гор но ва мај ка Мили ца:

– Пла ка ла сам од радо сти и кад ми је 
Горан јавио да се жени са девој ком у 
Кана ди из фир ме где ради. Још више 
сам се обра до ва ла кад су одлу чи ли да 
свад бу пра ви мо овде код нас, по нашим 
оби ча ји ма. Чини ми се да сам хте ла 
поле те ти кад сам виде ла сна ју да ула зи 

у моју кућу. Нијед ног момен та нисам ни 
поми сли ла да питам из којег је кра ја 
све та и шта је она и ко је, мени је важно 
да се она и мој син воле и да желе да 
живе зајед но и има ју сво ју поро ди цу. 
Видим да је тако и мојој сре ћи нема 
кра ја, каже Мили ца.

Пред сам дола зак на свад бу брач ни 
пар Ерин Нада  и Горан Мар ко вић су 
купи ли у Гргу рев ци ма напу ште ну кућу 
и плац у бли зи ни роди тељ ске куће. О 
тим пла но ви ма Горан гово ри, а Ерин 
Нада слу ша пре вод и потвр ђу је:

–  Дого во ри ли смо се да у Кана ди 
оста је мо на раду док не стек не мо 
толи ко да може мо сами овде запо че-
ти неки испла тив посао. Жели мо да 
има мо више деце и зато ћемо гра ди ти 
нове куће у селу. Купи ће мо још неку 
ста ру напу ште ну кућу коју ћемо сру-
ши ти и поди ћи нову. Наше сва ко дете 
мора има ти сво ју кућу. Ја сам везан за 
Срби ју и то сам про те кле три годи не 
стал но гово рио Ерин Нади. Она то 
раз у ме и живе ће мо зајед но у Срби ји 
са нашом децом у бли ској будућ но-
сти, завр шио је са осме хом Горан, 
што је и Ерин Нада са осме хом потвр-
ди ла.

Ерин Нада и Горан Мар ко вић су 
отпу то ва ли на брач ни одмор у Грч ку, а 
затим ће про ве сти две неде ље у шет-
њи по Срби ји како би се нова срп ска 
снај ка више упо зна ла са сво јом новом 
отаџ би ном.

Мио мир Фили по вић Фића

Ерин Нада и Горан Марковић
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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

Рашомонијада 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 квази-
бизнисмени, 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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У Доњем Сре му, на прав цу локал-
ног пута Пла ти че во – Гра бов ци, 
сме ште но је село Вито јев ци. 

Вито јев ци при па да ју рум ској општи ни 
и спа да ју у гру пу мањих насе ља ове 
општи не. Село тре нут но бро ји око 800 
ста нов ни ка, а како сазна је мо, у њему 
се нала зи и мно го пра зних и напу ште-
них кућа.

Наш саго вор ник, једи ни којег смо тог 
дана зате кли у цен тру села, Дра ган 
Петро вић зва ни Пижон, члан Саве та 
месне зајед ни це и нека да шњи пред-
сед ник ове месне зајед ни це испри чао 
нам је да је један од нај ве ћих иза зо ва 
тај, како задр жа ти мла де. 

– У Вито јев ци ма живи око 800 ста-
нов ни ка, али има доста пра зних кућа 

и све ће их бити више и више. Мла ди 
масов но одла зе, јер не могу овде да 
про на ђу посао. Они који би можда и 
оста ли да се баве пољо при вре дом или 
сто чар ством су оду ста ли, јер су цене 
сто ке и пољо при вред них про из во да 
све де не на мини мум. Из тог раз ло га, 
нико се не опре де љу је да оста не да 
живи у селу, него сви одла зе у град да 
нађу посао. Углав ном се запо шља ва ју 
у Руми, док у селу оста је само ста ри-
је ста нов ни штво. Рани је је било мно го 
боље ста ње овде. Када сам био кли-
нац, било је доста људи који су има-
ли мак си мум земље, два  коња, кра ву 
и 10 сви ња. Сећам се, јер је то имао 
и мој деда. Тада кад се врши жито, 
знаш да ћеш има ти паре. Сад тре ба да 

имаш 1.000 хек та ра жита у посе ду да 
би добио неки динар. За сеља ка нема 
живо та, сма тра Дра ган Петро вић. 

Он дода је да народ од пољо при-
вре де јако тешко живи, али да упр кос 
томе још увек сеју пше ни цу и куку руз, 
мада већ сада стра ху ју за цене. 

–  Села, не само Витој вци, масов но 
уми ру. Пре десе так годи на сам држао 
20, 30 кра ва. Сва ко јутро ками он је 
дола зио код мене по мле ко. Радио 
сам, док нисам видео да не зара ђу јем, 
него да губим. Док смо има ли зара ду 
од мле ка, жена и ја смо могли нор мал-
но да живи мо. Када су поче ли да „ски-
да ју“ цену мле ка на све начи не, ми смо 
пре ста ли да држи мо кра ве, јер нам се 
није испла ти ло. Сада нико неће да 

ВИТО ЈЕВ ЦИ

Мла ди одла зе за
бољим живо том

Цен тар Вито је ва цаЦрква
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држи кра ве, јер нема рачу ни цу, дода је 
Петро вић.

Тренд да мла ди нај че шће напу шта ју 
села и пољо при вре ду као извор при хо-
да, а да у њима оста је углав ном ста-
ри ја попу ла ци ја, сли ка је ско ро сва ког 
срем ског села. Томе све до че број не 
чиње ни це, а јед на од њих је и мали 
број ђака у шко ла ма. Под руч ну шко лу 
„Мили вој Пет ко вић – Фећ ко“ у Вито јев-
ци ма поха ђа све га неко ли ко уче ни ка, 
и у пита њу је четво ро го ди шња шко-
ла, док касни је шко ло ва ње нај мла ђи 
Вито јев ча ни наста вља ју у сусед ном 
Пла ти че ву. 

У овом селу посто ји и Дом кул ту ре у 
којем су сме ште не про сто ри је поште, 
месне кан це ла ри је и амбу лан те. Нова 
црква кра си цен тар села, а Вито јев ча-
ни су нај по но сни ји на Фуд бал ски клуб 
„Пар ти зан“ који се од 2006. годи не так-
ми чи у Срем ској лиги. Клуб је осно ван 
1947. годи не и од осни ва ња ника да 
није пре ста јао са радом. 

Сања Станетић

Дра ган Петро вић – Пижон

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Митро ва ча ни у Пули

У орга ни за ци ји Тури стич ке орга ни за-
ци је Вој во ди не и Вла де ауто ном не 
покра ји не Вој во ди не, орга ни зо ва но 

је пред ста вља ње разно вр сне и бога те 
тури стич ке пону де Вој во ди не у Пули, 15. 
и 16. јуна,  како би при ву кли што више 
тури ста из Истре и оста лих кра је ва 
Хрват ске, али и тури ста из разних зема-
ља који су се ту тре нут но нашли. 

Срем ска Митро ви ца је била посеб но 
атрак тив на са аутен тич ним насту пом у 
рим ским кости ми ма, дегу ста ци јом рим-
ског хле ба Апе ли не пека ре  и дома ћих 
про из во да сео ског тури стич ког дома ћин-

ства Нана из Ноћа ја. Про мо ви шу ћи исто-
риј ско и кул тур но бла го Гра да, про ла зни-
ке је у сво ју Цар ску пала ту пози вао вир-
ту ел ни Кон стан ци је II, рођен у Сир ми ју-
му.

У току Дана Вој во ди не, наста вље на је 
добра сарад ња са Тури стич ким зајед ни-
ца ма Истре и успо ста вље ни су дого во ри 
за зајед нич ке, нове про јек те. Оче ку је мо 
њихо ве глум це и гла ди ја то ре да госту ју 
на нашем II Фести ва лу „Цар ски Сир ми-
јум – град леген ди“ који ће се одр жа ти од 
31. авгу ста до 2. сеп тем бра у Срем ској 
Митро ви ци. С. С.

Штанд ТО Срем ска Митро ви ца у Пули

Поче ла сезо на
на рум ском базе ну
Купа ли шна сезо на на рум ском базе ну 

„Бор ко вац“ поче ла је 16. јуна, а као 
и прет ход них годи на при пре ма се 

богат спорт ско - забав ни про грам за све 
узра сте. 

Цене ула зни ца су про ме ње не у одно-
су на пред ход ну годи ну, а вели ки број 
повољ но сти оче ку је оне који резер ви-
шу себи сезон ску ула зни цу. Тако сезон-
ска стан дард кар та кошта 6.500 дина ра, 
за ђаке, сту ден те и пен зи о не ре је 4.500 
дина ра, а за децу од 7 до 12 годи на 2.500 
дина ра. Ако се сезон ска кар та наба вља 

пре ко син ди ка та ста је 5.000 дина ра, а 
има и сезон ских кар ти у ком би на ци ја ма 
за одра сле и децу. Када је реч о днев-
ним ула зни ца ма, оне кошта ју 400 дина ра, 
ако је купи те после 15 часо ва кошта 200 
дина ра, за ђаке, сту ден те и пен зи о не ре је 
200, а за децу од 7 до 12 годи на 100 дина-
ра. Поро дич на кар та кошта 800 дина ра.

Под се ти мо, про шле годи не, због изу-
зет но дугог и топлог лета, базен је имао 
рекорд не посе те купа ча, днев но некад и 
пре ко 2.000 лица је потра жи ло осве же ње 
у рум ском базе ну. С. Џ.

Базен – про шло го ди шње гужве
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ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Послов ни људи 
(бизми сме ни) Пише:

Дра га на Попов

И док ми таво ри мо у про це су тран-
зи ци је, неки људи су се добро 
сна шли. Ничу фир ме, поро дич ни 

посло ви (намер но не бизнис), петља се 
све у сме ру малих и сред њих пред у зе-
ћа, тра же се кре ди ти, неке суб вен ци је 
и добро им иде. Зани мљи ва је та при-
вред на тран зи ци ја. Реч која се оли ња ла 
од упо тре бе, мно ги је у свој реч ник увр-
сти ли, али мало њих и зна њено пра во 
зна че ње. Е, бизми сме ни! Тако смо већ 
неких два де сет и осам годи на у тран зи-
ци ји. Пре шли смо са план ске при вре де 
на сло бод но тржи ште. 
Одлич но! Ко и како 
се сна шао то виђа-
мо сва ко днев но. Неки 
поздра вља ју пред у-
зи мљи вост ком ши је, 
при ја те ља, позна ни-
ка, неки осу ђу ју. У том 
све ту еко но ми је коме 
навод но при па да-
ју, мало њих зна и за 
одре ђе не зако не који 
ту вла да ју. Сва ки еко-
но ми ста ће се запи-
та ти ода кле почет ни 
капи тал. Некад смо 
учи ли о кон стант ном 
и вари ја бил ном капи-
та лу, али то је дру га 
при ча. Послов не људе 
не питај те за почет ни 
капи тал, јер онда сле-
ди при ча моја поро ди-
ца је у овом послу два-
де сет годи на. Нарав-
но, има и таквих. Оста-
ли су се сна ла зи ли и 
поста ли бизми сме ни 
(не бизни сме ни). Сло-
бод но тржи ште је 
суро во, посеб но на 
нашим про сто ри ма. 
Све је дозво ље но. 
Каква пра ви ла, пошто-
ва ње и не дај Боже 
ува жа ва ње кон ку ре на-
та. Ово је само увод у 
при чу која је могла да 
се деси било где. Где год цве та сло бод-
но тржи ште. Не знам како, али сам при-
ли ком пла ћа ња зату ри ла један рачун и 
тек после изве сног вре ме на га слу чај но 
про на шла. Као сва ки рев но сни гра ђа-
нин пожу ри ла сам да га пла тим. Како не 
бих чека ла по бан ка ма да бих пла ти ла 
један рачун, ја одлу чим да одем до јед-
не од број них мењач ни ца које раде и 
плат ни про мет. Мислим ја, то раде све. 
Кон ку рен ци ја је то. Уђем у прву која је 
у при зе мљу јед не стам бе не згра де, где 
су ина че начич ка ни лока ли , па тако 

мало даље се нала зи дру га мењач ни ца. 
При ула ску у мењач ни цу кра јич ком ока 
видим да ме бело гле да један госпо дин 
(бар сам мисли ла да је), али с обзи ром 
на моју крат ко ви дост поми слим и да ми 
се учи ни ло. Уђем и кажем да хоћу да 
пла тим рачун. О, па ми смо само мењач-
ни ца, каже рад ни ца. Добро, хва ла идем 
у дру гу која је на пар мета ра од вас. 
Она ме нека ко чуд но погле да и пред-
ла же ми да идем у неки киоск. Пошто 
сам лења, ја гле дам где ми је бли же. И 
тако уђем у свет послов них људи који 

држе мењач ни цу. Неки 
би рекли с коле на на 
коле но. Још из про-
шлог века, док су ста-
ја ли на ули ци и шап-
та ли, деви зе, деви зе. 
Можда и гре шим, али 
ја то и не морам да 
знам. Могу ли да пла-
тим рачун?, питам ја. 
Нарав но, каже госпо-
ђа (у даљем тек сту 
газда ри ца). Дам рачун 
и паре. И онда почи-
ње тира да за рубри-
ку веро ва ли или не. 
Мрач ни госпо дин (у 
даљем тек сту газда) 
ми се обра ћа. Зна-
те, госпо ђо да људе 
који уђу у ону мењач-
ни цу… Ви не при ма-
те,  пред у хи трим га 
ја. Тако је, каже газда. 
Зато ви сто ји те испред 
лока ла и беле жи те ко 
у ону мењач ни цу уђе. 
Да, имам ја и видео 
над зор, па тако пра-
тим. Ја за сво је паре 
могу да пла ћам где 
хоћу. Е, тако ја за сво-
је паре могу да услу-
жим кога хоћу, бра ни 
свој поро дич ни посао 
газда. Газда ри ца 
погну ла гла ву и вра-
ћа ми ура ђе ни рачун 

и паре. Ви онда седи те испред виде-
о над зо ра и одби јај те људе, а ја вам 
више у мењач ни цу нећу ући. И то се 
зове сло бод но тржи ште. Што да не. То 
је послов на поли ти ка газде, систем му 
то омо гу ћа ва. Таквих има сву да. И то је 
делић моза и ка који ми зове мо сло бод-
но тржи ште. Е, бизми сме ни џаба ску пих 
ауто мо би ла, нових при ја те ља, поме ра-
ња на уми шље ној дру штве ној лестви ци 
кад нема осно ве у про це си ма вас пи та-
ња, соци ја ли за ци је  и доброг послов ног 
духа! 

Зна те, госпо ђо
да људе који

уђу у ону
мењач ни цу…

Ви не при ма те,  
пред у хи трим га ја. 

Тако је, каже
газда. Зато ви
сто ји те испред 

лока ла и беле жи те 
ко у ону

мењач ни цу уђе. 
Да, имам ја и 

видео над зор, па 
тако пра тим. Ја за 
сво је паре могу да 
пла ћам где хоћу. 
Е, тако ја за сво је 

паре могу да
услу жим кога 
хоћу, бра ни

свој поро дич ни 
посао газда

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Милан 
Ђако вић и Дани је ла Божић, Мар-
ко Јова но вић и Јасми на Пав ков.

ДОБИ ЛИ СИНА: Радо слав и 
Дани је ла Мило ву ко вић - Ириг, 
Горан и Сања Жилић - Мар тин-
ци, Радо слав и Бра ни сла ва Вла-
хо вић - Шашин ци, Јован и Ана 
Дими трић - Срем ска Митро ви ца,  
Милен ко и Гор да на Нико лић - 
Лаћа рак, Рај ко и Сања Милић - 
Ириг, Милош и Сан дра Кара стан-
ко вић - Кузмин, Душан и Сен ка 
Ради вој шић - Бачин ци.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Саша и 
Сане ла Крај но вић - Сот, Ненад и 
Мили ца Јешић - Рума, Алек сан-
дар и Боја на Ђурић - Ноћај, 
Бобан и Боја на Ђурић - Илин ци, 
Горан и Боја на Деја но вић - 
Путин ци, Горан и Души ца Авра-
мо вић - Јазак, Зоран и Ире на 
Гргић - Срем ска Митро ви ца, 
Петар и Ива на Ракић - Бачин ци, 
Ђор ђе и Мила на Чам праг - Ман-
ђе лос, Ненад и Јеле на Маној ло-
вић - Срем ска Митро ви ца, Бојан 
и Боја на Лазић - Беше но во, Дра-
ган и Сло бо дан ка Свор цан - 
Куку јев ци.

УМР ЛИ: Мило рад Пла ва њац 
рођ. 1947, Рај на Радић рођ. 
1950, Алек сан дар Костић рођ. 
1968, Горан Ста нић рођ. 1973, 
Божи дар Мило ше вић рођ. 1937, 
Ђура Тор дај рођ. 1941, Весна 
Јова но вић рођ. 1968, Хер ми на 
Вука ди но вић рођ. 1933, Сло бо-
дан ка Мило је вић рођ. 1946, 
Миле Божић рођ. 1950, Ста на 
Рашо вић рођ. 1932, Фра њо Хре-
це шин рођ. 1948, Душан Малић 
рођ. 1931, Милан Кома ди на рођ. 
1955, Лепо са ва Јова но вић рођ. 
1948, Сања Пар ма ко вић рођ. 
1937, Нико ла Алтер рођ. 1947, 
Дра го љуб Познан рођ. 1935, 
Сте ван Села ко вић рођ. 1969, 
Љиља на Узе лац рођ. 1965, Ани-
ца Позна но вић рођ. 1946, Вла-
ди мир Хрен ка рођ. 1937, Божо 
Ћуба рођ. 1951, Љуби ца Зече-
вић рођ. 1943, Вељ ко Попо вић 
 рођ. 1960.

УМР ЛИ: Душан Вујић, 
рођ.1937. год. Фило ме на Корх-
нер, рођ.1934. год. Ева Пер ко вић, 
рођ.1941. год. Мили вој Зорић, 
рођ.1952. год. Сте во Лаза ре вић, 
рођ.1940. год. Вери ца Ђур ђе вић, 
рођ.1941. год. Зор ка Ћето је вић, 
рођ.1939. год.

RUMA
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ШИД СКЕ УСПО МЕ НЕ: Сло вач ка еван ге лич ка црква 

Осни ва ње сло вач ке
еван ге лич ке цркве
Кад живи те у непо сред-

ној бли зи ни сло вач ке 
цркве, а кућа вам је 

изгра ђе на баш исте годи не 
као и црква, ето раз ло га за 
још јед ну зани мљи ву при-
чу. Прве досе ље не поро-
ди це Сло ва ка на про сто ре 
Шида и око ли не биле су 
римо ка то лич ке веро и спо-
ве сти, еван ге ли ци се досе-
ља ва ју после 1860. годи не. 
Негде око 1890. годи не број 
еван ге лич ких поро ди ца 
је толи ко порас тао да су 
посто ја ли усло ви за осни-
ва ње Мај ке цркве. Било је 
потреб но обез бе ди ти про-
сто ри ју за одр жа ва ње бого-
слу же ња, функ ци о ни са ње 
цркве не адми ни стра ци је и 
све ште но лице. Ови усло-
ви су испу ње ни 1894. годи-
не купо ви ном згра де на 
про сто ру дана шње цркве 
која је била моли тве ни дом 
и адми ни стра тив на   цркве-
на  згра да, а први све ште-
ник био је Јули ус Хер штајн 
из Срем ске Митр о ви це. У 
то вре ме матич ној цркви 
у Шиду при па да ло је 28 
села у сре зо ви ма Жупа ња, 
Срем ска Митро ви ца, Рума 
и Шид у који ма су Сло ва-
ци били орга ни зо ва ни као 
дија спо ра или као фили ја-
ла матич не цркве. У пери-
о ду осни ва ња цркве па све 
до 1910. годи не у цркви 
се одви ја ју актив но сти на 
обез бе ђи ва њу сред ста ва 
за изград њу нове цркве не 
згра де. Сред ства се обез-
бе ђу ју путем добро вољ них 
при ло га и посеб них дажби-
на које су пла ћа ли чла но ви 
цркве, а нов ча на помоћ сти-
за ла је и из дру гих места у 
Вој во ди ни. У цркве ној архи-
ви чува се доку мент, одно-
сно писмо из 1903. годи не, 
а који садр жи спи сак исе-
ље них Сло ва ка из Шида 
који су дали нов ча не изно-
се за град њу цркве. При ку-
пље на сред ства нису била 
довољ на, па цркве на Упра-
ва одлу чу је да 1909. годи не  
се путем кре ди та заду жи 
код бан ке.

Про је кат из тог пери о-

да не посто ји, али се зна 
да град ња цркве почи ње 
на теме љи ма ста ре. Уго-
вор о град њи цркве скло-
пљен је 1909. годи не са 
зида ром Андри јом Попроц-
ким из Шида  за износ од 
2750 кру на , а који је био 
дужан да завр ши радо ве 
до  првог јула 1910. годи-
не. У уго во ре ном року мај-
стор је завр шио радо ве. 
У цркве ној архи ви нала-
зе се и пода ци да је мај-

сто ру Андри ји пома гао 
и изве стан број вер ни ка 
како би радо ви били завр-
ше ни  пре ма дого во ру из 
уго во ра. Нема пода тка ко 
је изгра дио олтар, али се 
прет по ста вља да је и то 
дело Попроц ког и њего вих 
мај сто ра. Сло вач ка еван-
ге лич ка црква осве шта на 
је 14. авгу ста 1910. годи не 
уз при су ство  вели ког бро ја  
еван ге лич ких и пра во слав-
них све ште ни ка, зва ни ца и 

вер ни ка. У то вре ме у Шиду 
је живе ло око 1000 Сло ва-
ка који су углав ном били 
еван ге лич ке испо ве сти. Од 
осве ште ња до данас врше-
не су број не гра ђе вин ске 
интер вен ци је на одр жа ва-
њу објек та. А догра ђе не 
су и про сто ри је за цркве ну 
адми ни стра ци ју и стан за 
све ште но лице. 

(Струч ни кон сул тант
Ста ни слав Сту пав ски)

Уго вор о град њи цркве скло пљен је 1909. годи не са 
зида ром Андри јом Попроц ким из Шида  за износ од 2750 
кру на , а који је био дужан да завр ши радо ве до  првог 
јула 1910. годи не. У уго во ре ном року мај стор је завр шио 
радо ве. У цркве ној архи ви нала зе се и пода ци да је мај-
сто ру Андри ји пома гао и изве стан број вер ни ка како би 
радо ви били завр ше ни  пре ма дого во ру из уго во ра. Нема 
пода тка ко је изгра дио олтар, али се прет по ста вља да је 
и то дело Попроц ког и њего вих мај сто ра. Сло вач ка еван-
ге лич ка црква осве шта на је 14. авгу ста 1910. годи не уз 
при су ство  вели ког бро ја  еван ге лич ких и пра во слав них 
све ште ни ка, зва ни ца и вер ни ка

Осве ште ње цркве 14. Авгу ста 1910. годи не
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Мали Радин ци су 
село које бро ји око 
700 ста нов ни ка. На 

самом ула ску у село при ме-
ћу је мо да је све доста мир но 
и тихо, и заи ста јесте тако. 
Већи део мешта на је већ од 
раног јутра на нога ма. Неки 
су на њива ма, неки на фар-
ма ма, сва ко се при хва тио 
неког посла. Да бисмо што 
боље упо зна ли ово место 
раз го ва ра ли смо са пред-
сед ни ком Саве та месне 
зајед ни це Жив ком Стој ко ви-
ћем који нам је рекао нешто 
више о селу и обја снио како 
ово мало место данас функ-
ци о ни ше. 

– По неким писа ним доку-
мен ти ма ово село посто ји 
пре ко 300 годи на. У  при-
лог томе гово ри  и то што је 
сео ска црква 2015. годи не 

про сла вља ла 250 годи на 
од како је завр ше на. Село 
је у почет ку било само као 
испо ста ва Ири га, један гра-
нич ни пут и мало насе ље 
где су гра ни ча ри живе ли са 
сво јим поро ди ца ма. Касни-
је се село раз ви ло, људи су 
поче ли да се баве пољо при-
вре дом и сто чар ством све 
што је погод но за ово под-
не бље. Послед њих годи на 
ово село као и сва оста ла 
има про блем са ната ли те-
том. Ја сам рођен у овом 
селу и када сам ја поха ђао 
основ ну шко лу било је мно-
го више уче ни ка него сада. 
У селу има мо ОШ „Јован 
Јова но вић Змај“, пред школ-
ску уста но ву Поле та рац, 
амбу лан ту, дом кул ту ре, 
месну зајед ни цу и цркву 
Пре но са мошти ју све тог оца 

Нико ла ја. Поред тога има мо 
и фуд бал ски клуб Фру шко-
го рац и ловач ко дру штво 
Соко које без об зи ра на то 
што је ово село мало бро-
ји око 26 чла но ва а поред 
тога у окви ру овог ловач ког 
дру штва орга ни зу ју се број-
не актив но сти. Тру ди мо се 
да што више сре ди мо село 
и тре нут но поку ша ва мо да 
уре ди мо дуда ру која је на 
ула ску у село. То је засад 
дудо ва и стар је око 200 
годи на. Про блем је настао 
у томе што се са годи на-
ма то место пре тво ри ло у 
депо ни ју а нама је у пла ну 
да то очи сти мо, огра ди мо и 
можда од све га тога напра-
ви мо неки лет њи ко вац или 
игра ли ште за децу – рекао 
је Жив ко Стој ко вић.

Оно што пред сед ник месне 

зајед ни це Стој ко вић исти-
че као један од про бле ма у 
селу било водо снаб де ва ње, 
пого то во у лет њем пери о ду 
када Рума пове ћа потро-
шњу воде. Међу тим, после 
дужег вре ме на овај про-
блем у дого во ру са локал-
ном само у пра вом решен у 
корист мешта на овог села те 
се нада да неће бити таквих 
про бле ма у будућ но сти.

Иако је један од већих 
про бле ма тај што мла ђи 
углав ном напу шта ју села, 
пре ма речи ма Жив ка Стој-
ко ви ћа ово место нема 
такав про блем, те већи део 
мла ђе попу ла ци је оста је на 
селу и наста вља да се бави 
неким поро дич ним посло-
ви ма као што су ратар ство, 
повр тар ство, товље ње сви-
ња и тако даље. 

МАЛИ РАДИН ЦИ

Сре мач ко је село мало ...

Жив ко  Стој ко вић Сте ва Цвет ко вић Алек сан дра Огње но вић Јован Кова че вић
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А како иде пољо при вре-
да, нај бо ље нам је обја снио 
мешта нин села и пољо при-
вред ник Сте ва Цвет ко вић.

– Бавим се ратар ством и 
сто чар ством. Од 30-те годи-
не сам почео интен зив но да 
се бавим овим посло ви ма. 
Радио сам у Задру зи ту код 
нас у селу, а онда када се 
то све рас па ло одлу чио сам 
да се вра тим на земљу. Од 
овог посла може да се пре-
жи ви јер смо се опре де ли ли 
за ово и сада нема назад. 
Систем је такав да вас тера 
да више ради те са мањом 
зара дом. Некад је било дру-
га чи је. Мој отац је са мак-
си мум земље лепо живео, 
купо вао кола, пра вио кућу 
а данас је стал но мало. Ја 
обра ђу јем неких 50 хек та ра 
земље и обра ђу јем куку руз, 
соју и пше ни цу, а имам и 
13 супра сних крма ча међу-
тим и поред тога опет стал-
но нешто фали. Мислим да 
би држа ва тре ба ло мало 
више да се укљу чи и да ста-
не изапољо при вред ни ка са 
тим суб вен ци ја ма. У земља-
ма у окру же њу су суб вен-
ци је веће него код нас а од 
нас тра же да ми буде мо 
кон ку рент ни са нашим про-
из во ди ма. Вели ка су ула га-
ња, цене хеми је и семе на а 
доби так је мањи. Мислим да 
нема пер спек ти ве у пољо-
при вре ди, рекао је Сте ва 
Цвет ко вић   

Мало даље наи шли смо 
на Алек сан дру Огње но вић 
која се бави јед ним ста рим 
и гото во забо ра вље ним 
послом а то је руч но тка ње 
крпа ра. У раз го во ру за М 
нови не нам је откри ла како 
се опре де ли ла да ради тај 
посао.

– Пре осам годи на сам 
поче ла да се бавим руч ним 
тка њем. Сада пра вим само 

крпа ре, када сам поче ла 
мисли ла сам да могу напра-
ви ти сва шта нешто и била 
сам у пра ву. Имам један 
раз бој на коме може да 
се тка сва шта, од одев них 
пред ме та, тка ни на, ешар пе. 
Међу тим све те ства ри су 
изу зет но зах тев не за тка ње 
а поред тога и ску пи тако да 
је то нисам могла да пла си-
рам на тржи ште и одлу чи ла 

сам се да радим само крпа-
ре зато што је то јеф ти ни је 
и при сту пач ни је свим људи-
ма. Про из во де про да јем на 
Рум ском ваша ру и пре ко 
интер не та. Про да ју нисам 
баш толи ко добро раз ви ла 
да могу од тога да живим 
али ми зна чи јер је то додат-
ни при ход, каже Алек сан дра 
Огње но вић

Коли ко је ово село пуно 

зани мљи вих људи гово ри у 
при лог и наш сле де ћи саго-
вор ник Јован Кова че вић. Он 
се бави поправ ком цркве-
них сато ва и како се могло 
чути одр жа ва и попра вља 
цркве не сато ве у ско ро свим 
окол ним сели ма. За М нови-
не гово рио је о томе како је 
почео и због чега је баш ода-
брао тиме да се бави.

– У пен зи ји сам већ седам 
годи на. Меха ни чар сам по 
стру ци али сада углав ном 
нај ви ше радим око стру је и 
изме ђу оста лог попра вљам 
са коле гом цркве не сато ве. 
До сада смо ради ли у Сабор-
ној цркви у Новом Саду, у 
Сабор ној цркви у Бео гра ду, 
Кате дра ли у Новом Саду. 
Пре пар годи на смо били и 
ради ли у Без да ну и до сад 
одр жа ва мо све те сато ве. 
Овај посао је напо ран због 
тога што је меха ни зам висо-
ко и нео п ход но је попе ти се 
још теже буде када мора мо 
да носи мо неки тежи алат 
или дело ве са собом. Овим 
послом допу ња вам пен зи-Вла ди мир Јездић Јеле на Честић Радо ван Мијо ко вић

Учи те љи ца у Основ ној 
шко ли „Јован Јова но вић 
Змај“ Весна Црномар ко вић 
обја сни ла како шко ла функ-
ци о ни ше, и наве ла да је 
ђака из годи не у годи ну све 
мање и мање.

– Већ 15 годи на радим у 
овој шко ли. Тре нут но у шко-
ли има мо девет уче ни ка, од 
тога један је први раз ред, 
четво ро су дру ги и четво ро 
су тре ћи раз ред. У окви ру 
овог објек та има мо и пред-
школ ску уста но ву „Поле та-
рац“ и ту је мешо ви та гру па 
деце од три годи не па до 
пред шко ла ца. Ове годи не 

нема мо чети ри раз ре да већ 
само три. Има ли смо оду-
век две учи те љи це међу-
тим зад ње две годи не ја 
радим сама зато што је 
опао број деце тако да има-
мо ком би на ци ју три раз ре-
да. Међу тим дого ди не ће 
бити више деце тако да ће 
бити још јед на коле ги ни ца. 
У окви ру шко ле има мо и 
игра ли ште, чак и лет њи ко-
вац који ће када буде завр-
шен бити као лет ња учи о-
ни ца за децу – рекла је 
Весна Црномар ко вић .

Она дода је да је шко ла 
попри лич но добро опре-

мље на те има ју свој лап-
топ, про јек то ре као и раз не 
табле које кори сте у раду 
са децом.

Шко ла ра ца све мање и мање

Весна Црно мар ко вић
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ју. Попра вљао сам сат и на 
нашој цркви и дра го ми је 
због тога јер сам то ура дио 
за сво је место. Новац ми 
није пре су дан јер ја ово не 
радим да се обо га тим већ за 
сво ју душу, каже Јован Кова-
че вић.

Као што смо већ спо ме-
ну ли у самом цен тру села 
нала зи се црква Пре но са 
мошти ју све тог оца Нико-
ла ја. Ова црква је изгра-
ђе на 1765. годи не, а 2015. 
је про сла вљен јуби леј од 
250 годи на посто ја ња. Јед-
на је од рет ких црка ва која 
није оште ће на у рату те је 
и дан данас у аутен тич ном 
ста њу. Све ште ник Вла ди-
мир Јездић каже да је већ 
чети ри годи не у овој цркви и 
обја шња ва да има подр шку 

свих мешта на села и да се 
ода зи ва ју кад год тре ба нека 
помоћ око цркве. 

А као што смо већ спо ме-
ну ли у селу посто ји амбу-
лан та у којој ради лекар и 
меди цин ска сестра. Док-
тор ка Јеле на Честић је за М 
нови не обја сни ла да поред 
овог села раде и у Кра љев-
ци ма.

– Ради мо само пре под не, 
од седам до девет,  некад 
чак и до пола десет. Све 
то зави си од паци је на та и 
да ли има мо или нема мо 
гужву. Након тога одла зи-
мо у Кра љев це. Овде оба-
вља мо основ не пре гле де и 
терен ски део, изла зи мо и у 
кућ не посе те и оба вља мо 
хит не пре гле де. У про се ку 
на дан има мо око 15 паци је-
на та али опет то све зави си 

од пери о да јер зими када су 
виру си има више паци је на-
та, рекла је Јеле на Честић.

И за крај смо пораз го ва-
ра ли са пред сед ни ком и 
тре не ром Фуд бал ског клу-
ба Фру шко го рац Радо ва ном 
Мијо ко ви ћем. За поче так 
он је иста као да ове годи-
не фуд бал ски клуб сла ви 90 
годи на посто ја ња и обја снио 
да у окви ру клу ба има ју 12 
еки па и 20 актив них чла но ва 

клу ба. Међу тим он је тако ђе 
нагла сио да је посто ја ње 
фуд бал ског клу ба и те како 
зна чај но за село али и то да 
при ме ћу је да се мла ди баш 
и не инте ре су ју за спорт. 
Што се тиче ула га ња у овај 
клуб као и у терен ура ђе на 
је огра да око игра ли шта уз 
помоћ општи не, а пла ни ра 
се буше ње буна ра да би се 
одр жа вао терен.

Андреа Димић

А како се могло чути  село 
је  пуно песни ка и музи ча ра.  
Воде ћи се овом инфор ма-
ци јом нашли смо Душа на 
Кова че ви ћа у наро ду позна-
ти јег као Бату ља који се 
бави писа њем песа ма. За М 
нови не нам је обја снио 
какве песме пише и где 
нала зи инспи ра ци ју за писа-
ње. 

– У сло бод но вре ме 
пишем песме. До сада сам 
издао пет књи га тач ни је 
збир ке песа ма. Прву књи гу 
сам напи сао пре пет годи на. 

Тема ти ка је разно ра зна, 
пишем љубав не песме, 
песме о селу и тако даље. 
Инспи ра ци ју за писа ње 
нала зим у све му и сва че му 
и углав ном као и код сли ка-
ра иде ја за неку песму се 
роди сама од себе – рекао је 
Душан Кова че вић Бату ља.

Село пуно песни ка
Мали Радин ци

У бли зи ни Фру шке горе
Ја у малом селу живим
Ту је некад било море
Рав ни ци се Срем ској 
дивим

У бли зи ни гра да Руме
Игра ју се мали клин ци
Мно го су нам лепе куме
Село мало ти Радин ци

Мир но село рав ног Сре ма 
Код пла ни не Фру шке горе
Где сад сељак земљу оре
Панон ско је било море

Мали Париз у рав ни ци
Моје село зову тако
Због лепо те, вред них 
људи
И пито ме срем ске ћуди

Мало бре га, мало гаја
Радин ци су бре го ви ти 
То је цар ство мога раја
Мили на је ту живе ти

Душан Кова че вић Бату ља

Школско двориште Сео ска црква
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РЕГИ О НАЛ НА РАЗ ВОЈ НА 
АГЕН ЦИ ЈА СРЕМ

Ради о ни ца у 
обла сти тури зма

Про шлог утор ка, 12. јуна, 
у Град ској кући у Срем ској 
Митро ви ци одр жа на је 
Реги о нал на ради о ни ца 
акте ра из обла сти раз во ја 
тури зма са тери то ри је Сре-
ма, која пред ста вља при-
пре му реги о на Сре ма и 
Шума ди је и Помо ра вља за 
осни ва ње Дести на циј ске 
менаџ мент орга ни за ци је, 
дефи ни са ње тури стич ког 
про сто ра,  као и тех нич ку 
подр шку субјек ти ма који 
про да ју дести на ци је у 
циља ним реги ја ма. 

Пре ма речи ма пред сед-
ни ка Скуп шти не Гра да, 
Томи сла ва Јан ко ви ћа, 
Дести на циј ска менаџ мент 
орга ни за ци ја би се бави ла 
про мо ци јом и раз во јем 
тури зма, како у Сре му, тако 
и у реги о ну. 

– Наш зада так је да 
дефи ни ше мо једин ствен 
тури стич ки про из вод овде 
на под руч ју Сре ма, које 
дести на ци је и шта све 
може мо да пону ди мо као 
реги ја. Швај цар ска раз вој на 
аген ци ја, као финан си јер, 
умре жа ва локал не зајед ни-
це, све акте ре на под руч ју 
реги о на у жељи за побољ-
ша њем тури стич ке пону де. 
Ово је прва ради о ни ца на 
којој се раз го ва ра ло о томе 
шта бисмо да пону ди мо, да 
ли је то гастор ни ми ја, кул-
тур но-исто риј ско насле ђе, 
сео ско дома ћин ство, има-
мо пуно тога да пону ди мо. 
Сагле да ће мо и шта су 
мане, пред но сти или опа-
сно сти од тури зма. Све ће 
бити дефи ни са но, пред сат-
вље но и избрен ди ра но. 
Како је тури зам гра на у 
успо ну у нашој земљи, 
нада мо се да ћемо пред-
ста ви ти добар, ква ли те тан, 
тури стич ки про из вод – 
рекао је Јан ко вић.

Овај про јек тат финан си-
ран је из сред ста ва Швај-
цар ске раз вој не аген ци је, 
која подр жа ва реги о нал ни 
рурал ни раз вој, а орга ни за-
тор је била Реги о нал на раз-
вој на аген ци ја Срем. 

Н. М.

КЊИ ЖЕВ НИ КОН КУРС У АЛЕК СИН ЦУ

Жељ ки Аврић прва 
награ да

На ово го ди шњи кон курс Књи жев ног 
клу ба „Вели мир Рајић“ из Алек син-
ца сти гло је 337 радо ва, од тога 82 

у кате го ри ји на зада ту тему и 255 на сло-
бод ну тему.

Жири у саста ву про фе сор Дра га на 
Милић Рај да, про фе сор Дра га на Ран ђе ло-
вић и про фе сор Ана Пејић донео је сле де-
ће одлу ке:

У кате го ри ји на задaту тему Умениопет
васкрсава оно што не знам шта је, алʼ
знам шта ће бити („Пред про ле ће“, В. 
Рајић) Пове љу „Вели мир Рајић“ добио је 
Милан Н. Кузмић из Добо ја за песму Вас-
кр се ње. У кате го ри ји сло бод не теме прву 
награ ду доби ла је Жељ ка Аврић из  Срем-
ске  Митро ви це, за  песму  Твр ђа ва. Дру-
гу награ ду добио је Душан Кара но вић из 
Рашке а тре ћу награ ду доби ла је Нада Ј. 
Дан гић из Бео гра да.

ТВР ЂА ВА
Кишна сећа ња у лагу ме све сти
про ка пљу. Јутро иска шља ва мемлу.
Mрви нас слут ња куд могу одве сти -
у непочин поље, непре бол земљу.

Локо ти стра жа ре кри ком. Забра вљен
про зор - видик. Ћута ње боји зид.
Сати  у неврат, име у непо мен...
На кра ју све та - ни рид, ни пев, ни вид.

С беде ма рог. У опко пи ма Ништи.
Над гла вом пуца бич, леле чу  кости.
Кад дан зане ми – мрак про ври шти 
из јазби не, обес ти, суро во сти.

Стра хом се утва ре кoте. Зли дуси
похо де разум; зло ми сли цар ски пир.
И све што негва ма зве чи, прко си
сутра шњем дану – аса син, тат и жбир.

Оком пушкар ни це - у сун це нишан.
У руци смрт, у срцу дрх тај пти це.
Свуд муње; само на обра зу киша,
усред огња застор од неви ди це.

Шапат и плач се Авлијом рас пр сли. 
Мучи до веч но сти заспа ло пле ме.
Са првим гре хом - сви су вас кр сли.
И пад је лет, кад је пада њу вре ме.

Откуд? Камо? Ста ти? Сја ти? Ил’ пасти,
ваз не ти? У зве кет, јецај, круг ил’ бег?
У забо рав сићи,  одре ћи се  части...?
На крсту, под сте гом, носи ти свој тег?! 

Лак ше пасти но уз вис уза ћи.
Застра вље ном бежа ти од зве ри.
Већ у себи чове ка про на ћи,
од зем но сти до зве зда них две ри.

Жељ ка Аврић

СШ „ДР ЂОР ЂЕ НАТО ШЕ ВИЋ“

180 места за буду ће 
сред њо школ це
Сред ња шко ла „Др Ђор ђе Нато ше вић“ 

ове годи не свр ше ним основ ци ма нуди 
осам обра зов них про фи ла и у окви-

ру њих пред ви ђен је упис 180 ђака. Поред 
четво ро го ди шњих сме ро ва 
(еко ном ског тех ни ча ра, комер-
ци ја ли сте и тури стич ко –хо те-
ли јер ског тех ни ча ра) буду ћим 
сред њо школ ци ма нуде се и 
тро го ди шњи про фи ли (кувар, 
коно бар, мушки и жен ски фри-
зер). Од наред не школ ске 
годи не, како каже дирек то ри-
ца Хана ди Бје лић, свр ше ни 
основ ци на рас по ла га њу има ју 
и нови смер, мод ни кро јач.

– Сва ке годи не попу ни мо 
ско ро свих 180 места и мислим 
да ће и ове бити тако. Вео ма 
вели ко инте ре со ва ње вла да 

за све наше обра зов не про фи ле, јер је реч о 
сме ро ви ма који су, након завр шет ка шко ло-
ва ња, про фи та бил ни и са њима се дола зи до 
посла, каже Бје лић и дода је да се са новим 

сме ром њихо ва шко ла укљу-
чи ла у дуал но обра зо ва ње.

Дирек то ри ца Сред ње шко ле 
„Др Ђор ђе Нато ше вић“ напо-
ми ње да ђаци има ју вео ма 
добру струч ну прак су током 
шко ло ва ња и на тај начин, 
могућ ност да поред тео риј-
ског дела стек ну и нео п ход не 
вешти не. Она је под се ти ла да 
је упис нових ђака пред ви ђен 
за 8. и 9. јул, када ће ђаци већ 
зна ти где су рас по ре ђе ни на 
осно ву листа жеља, а за 12. 
јул пред ви ђен је дру ги упи сни 
рок. М. Ђ.

Хана ди Бје лић
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Кућа која је
вре де ла за две Пише:

Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Јед на од нај ста ри јих кућа на Жит-
ном тргу, гра ђе на у послед њој 
четвр ти ни 18. века ујед но пред ста-

вља и јед ну од три сачу ва не куће са 
карак те ри сти ним нирнбершким заба
том. Веру је се да је при ме на овог сти-
ла у гра ди тељ ству гра да наста ла као 
после ди ца насе ља ва ња 62 немач ке 
поро ди це из Хесе на, које су се у пери-
о ду од 1785. до 1787. досе ли ле у град. 
У том пери о ду трг пола ко доби ја обри-
се трго вач ког цен тра гра да, који се 
поме ра са трга СветогСтефана ради 
град ње Сабор ног хра ма на овај про-
стор. Досе ље не зва нич ним декре том 
Аустро у гар ске монар хи је немач ке 
поро ди це су при ме њи ва ле у град њи 
вла сти тих кућа сти ло ве немач ке рене-
сан се и баро ка, које су доне ле из 
домо ви не. Крат ко трај на, али вео ма 
бла го твор на дво де це ниј ска упра ва 
Град ског маги стра та (1765. – 1787.) 
допри не ће трго вач ком про цва ту гра да, 
те Митро ви ца од типич но вој нич ког 
штаб ског места поста је град, где се све 
више под сти че раз вој сло бод не трго-
ви не, пру жа ју ћи добро до шли цу мно гим 
тргов ци ма и зана тли ја ма досе ља ва-
ним из окол них зема ља, са севе ра и 
југа. Зва нич ним Патентом о насе ља-

ва њу цари це Мари је Тере зи је желе ло 
се ути ца ти на јача ње насе ља ва ња и 
бржи раз ви так град ских насе ља Вој не 
гра ни це, чиме је пру жа но госто прим-
ство оним досе ље ни ци ма, који су као 
професионисти, има ли неко зани ма-
ње или су могли наћи запо сле ње у 
гра ду. Већи на њих су били сло бод ни 
тргов ци и зана тли је Срби из Сре ма, 
Маке до ни је, Ста ре Срби је, Босне и из 
дру гих дело ва Тур ске царе ви не, један 
број Цин ца ра и Грка, као и Нема ца, 
углав ном зана тли ја, који су гра ди ли 
куће пре ма гра ди тељ ским тра ди ци ја-
ма и локал ним обе леж ји ма зави ча ја 
ода кле су дола зи ли, али при хва та ју ћи 
и ути ца је са стра не. 

Један од при ме ра гра ђе ви на на тргу, 
које су фор ми ра ле нову амби јен тал ну 
цели ну гра ђан ске архи тек ту ре сва ка ко 
је солид но зида на кућа гра ђе на од чвр-
стих мате ри ја ла са кара ке ри стич ним 
нирнбершкимзабатом. Овај тип заба-
та наста је пре у зи ма њем, сти ли за ци јом 
и појед но ста вљи ва њем деко ра тив них 
еле мен та барок ног поре кла у немач-
ком народ ном гра ди тељ ству. Осо бе-
ност ове гра ђе ви не је вели ки луч ни 
забат и хори зон тал на поде ла на при-
зем ни део и део који при па да самом 

заба ту са полу кру жним завр шет ком 
оиви че ним сна жно про фи ли са ним вен-
ци ма и лепом. У теме ну полу кру жног 
заба та гра ђе ви ну кра си рас ко шни 
лепе за сти деко ра тив ни украс у виду 
сти ли зо ва не шкољ ке, чији се обли ци 
пона вља ју ко је над про зо ри ма заба та у 
мањим димен зи ја ма, чије поре кло 
тако ђе нала зи мо у пре у зе тим рене сан-
сно – барок ним еле мен ти ма народ ног 
гра ди тељ ства. Мада при па да типу 
поро дич них при зем них кућа у пот кро-
вљу је посто ја ла јед на мања про сто ри-
ја са паром про зо ра, наста ла у вре ме 
саме град ње, наме ње на нај ве ро ват ни-
је за послу гу или дево јач ку собу. Прво-
бит но је улаз био поред куће, којим се 
ула зи ло директ но у трем на дрве ним 
сту бо ви ма и ома њу про сто ри ју, пре тво-
ре ну у кухи њу, као његов састав ни део. 

Није позна то коме је кућа при па да-
ла пре него што је поста ла вла-
сни штво житар ског тргов ца Спа-

ји ћа, који је током прве поло ви не 20. 
века био један од трго ва ца жита ри ца-
ма на вели ко и чији се мага цин за скла-
ди ште ње жита нала зио у дво ри шту са 
изла зом пре ма Светлој улици. Зани-
мљи во је да је вели ки број жит них 
мага ци на био лоци ран око Жит ног 



3920. JUN 2018.  M NOVINE

трга, још и у првој поло ви ни 20. века, а  
сама тра ди ци ја трго ва ња и скла ди ште-
ња жита ри ца на овом про сто ру сеже у 
дале ку про шлост. Архе о ло шким иско-
па ва њи ма откри ве на је еко ном ско-
трго вач ка четврт на про сто ру Жит ног 
трга, која се насла ња ла на запад ни 
бедем антич ког Сир ми ју ма. Вели ки 
број про сто ри ја наме ње них за ради о-
ни це и мага ци не, слу жио је изме ђу 
оста лог и за скла ди ште ње жита ри ца и 
дру ге робе, која је при сти за ла са запа-
да или оне тран спор то ва не реч ним 
путем  и допре ма не са при ста ни шта у 
непо сред ној бли зи ни трга. Пре ма број-
ним пре град ња ма и доград ња ма, као и 
покрет ним нала зи ма уну тар обје ка та 
закљу чу је се стал но кори шће ње овог 
про сто ра од антич ког доба до Сред њег 
века, о чему све до чи и ста ри назив 
Житнапијаца.

Мили ца Спа јић, једи ни ца имућ ног 
тргов ца била је уда та за земун-
ског тргов ца почет ком два де се-

тих годи на про шлог века, али срећ ни 
дани нису дуго потра ја ли и убр зо се 
вра ти ла у роди тељ ски дом, где је дава-
ла часо ве кла ви ра и фран цу ског јези-
ка. Кућу на тргу је про да ла 1948. годи-
не сво јим тада шњим ста на ри ма Ђури-
чин Сте ва ну и Лепо са ви. Када јој се 
ћер ка уда ла, терет само ће био је пре-
те жак за ову жену која, као да није при-
па да ла сво ме вре ме ну и она одлу чу је 
да све про да и оде у Загреб, где је 
ћер ка живе ла. 

Две куће у Лежи ми ру су про да те да 
би се купи ла ова мала, али вред на ста-
ра кућа у самом цен тру гра да. Сте ван, 
родом из Диво ша живео је и слу жбо-
вао у Лежи ми ру, где је засно вао поро-
ди цу, пре него што је по пози ву почео 
да ради у Митро ви ци као шеф финан-
си ја за срем ски срез са кан це ла ри јом у 
при зем ном делу згра де дана шње 
Поли циј ске упра ве. После смр ти роди-
те ља сре ди ном осам де се тих ћер ка 
Нада ће са супру гом, чуве ним митро-
вач ким сто ла ром Ђуром Бере жни, ста-
рин ску поро дич ну кућу пре тво ри ти у 
послов ни про стор за про да ју сит ни јих 
про из во да вла сти те сто лар ске ради о-
ни це. У спре зи пред у зет ни штва и сто-
лар ског мај стор ства цео про стор куће 
адап ти ран је за потре бе про дав ни це 
дрве на ри је под нази вом Кедарстола
ријаБережни.

Ђура Бере жни се бавио изме ђу оста-
лог умет нич ком сто ла ри јом, изра дом 
стил ског наме шта ја, дубо ре зом и 
интар зи јом, а занат је учио код чуве ног 
мај сто ра Јана Чузди ја, пре сти жног 
бео град ског умет нич ког сто ла ра. 
Чузди је ва бео град ска ради о ни ца бро-
ја ла је сво је вре ме но и по 28 дубо ре за-
ца, који су ради ли поруџ би не и за кра-
љев двор. При ли ком бом бар до ва ња 
Бео гра да 6. апри ла 1941. ради о ни ца је 
изго ре ла и мај стор пре ла зи у Митро ви-
цу где ће после рата у Занат ској шко ли 
Иво Лола Рибар, под у ча ва ти број не 
гене ра ци је сто ла ра. У раз го во ру сазна-
је мо да је 1950. годи не Ђура поло жио 
кал фен ски испит. Те школ ске годи не 

било је 68 упи са них ђака. За чла нак у 
нови на ма мај стор Чузди сли ка се са 
сво јим бољим ђаци ма, Чалић Вла ди-
ми ром, Ерде љан Ђор ђем, Ловрић 
Петром и Бере жни Ђуром. После поло-
же ног мај стор ског испи та отва ра 1957. 
годи не сво ју при ват ну ради о ни цу Бре
жниЂура,уметничкистолар у којој су 
наста ле број не гар ни ту ре и кома ди 
наме шта ја за позна те нару чи о це, хоте-
ле, роб не куће, а из њего ве руке наста-
ла је и гар ни ту ра за Извр шно веће 
Вој во ди не. На међу на род ном сај му 
занат ства у Субо ти ци, осво ји ће три 
злат не меда ље у обла сти етно и стил-
ског наме шта ја. Поред сто ла ри је биће 
акти ван у Занат ском дому, као дуго го-
ди шњи пред сед ник Штеднокредитне
задруге, као и покра јин ски деле гат 
испред митро вач ких зана тли ја током 
70-тих годи на про шлог века. Као сто-
лар нај ви ше је радио са ора хом, јасе-
ном, хра стом, птич јим јаво ром, тре-
шњом, а наме штај се сво је вре ме но 
поли ти рао, пре него што се пре шло на 
лаки ра ње. Поли ти ра ње је било дуг и 
замо ран посао, у покре ти ма тзв. осми
ца, изво ђе них меша ви ном шер ла ка и 
шпи ри ту са пости зао се висо ки при род-
ни сјај, у коме су се могле рас по зна ва-
ти боје. Све дрво ре збар ске радо ве 
радио је руч но, без помо ћи маши на. 
Тешко је рећи коли ко је напра вио 
разних про из во да од дрве та и гар ни ту-
ра за свог рад ног века, али јед но је 
сигур но мај стор, још увек има енер ги је 
и воље да пома ло ради у ради о ни ци, 
коју данас води нај мла ђа ћер ка Весна.

У поро ди ци Бере жни све три ћер ке 
су се опре де ли ле за зани ма ња, 
која има ју додир не тач ке са сто-

ла ри јом и дрве том било да се ради о 
шумар ству, архи тек ту ри или пре ра ди 
дрве та. Током деве де се тих, после ско-
ро десе то го ди шњег рада про дав ни це 
дрве на ри је Татја на Бере жни  Сти ја чић 
од роди те ља доби ја локал и отва ра 
сво ју про дав ни цу, у почет ку папир ни цу, 
која брзо пре ра ста у даро те ку под 
истим име ном. Иако у енте ри је ру са 
укра сним про фи ли са ним гре да ма, 
дрве ним зид ним опла та ма и пато са-
ним подом, који зра че топли ном дрве та 
није мно го мења но сру шен је пре град-
ни зид чиме је цео про стор куће обу-
хва ћен про дав ни цом школ ског при бо-
ра, игра ча ка, гале риј ске и галан те риј-
ске пону де. 

При ли ком адап та ци је куће нала же ни 
су ковани ексе ри, који само потвр ђу ју 
вели ку ста ри ну овог зда ња. Јед на 
ветри на са два пара укра сних, кане ли-
ра них сту би ћа изву че на из помоћ них 
згра да, веру је се поти че из самог вре-
ме на град ње куће. Повра тив ши ста ри 
сјај сада кра си нову кућу поро ди це 
Бере жни Сти ја чић сагра ђе ну на истом 
оном месту, где је некад био жит ни  
мага цин пре ма Светлој ули ци, али и 
прва сто лар ска ради о ни ца, где је мај-
стор Ђура Бере жни запо чео свој шест 
деце ни ја дуг сто лар ски пут.

У сле де ћем бро ју:
Мани го ди ћа вила

Мили ца Спа јић,
једи ни ца имућ ног 

тргов ца била је уда та 
за земун ског тргов ца 
почет ком два де се тих 
годи на про шлог века, 
али срећ ни дани нису 

дуго потра ја ли и
убр зо се вра ти ла у 

роди тељ ски дом, где 
је дава ла часо ве

кла ви ра и фран цу ског 
јези ка. Кућу на тргу је 
про да ла 1948. годи не 

сво јим тада шњим
ста на ри ма Ђури чин 
Сте ва ну и Лепо са ви

Две куће у Лежи ми ру 
су про да те да би се 

купи ла ова мала, али 
вред на ста ра кућа у 
самом цен тру гра да. 

После смр ти
роди те ља сре ди ном 
осам де се тих ћер ка 

Нада ће са супру гом, 
чуве ним митро вач ким 

сто ла ром Ђуром
Бере жни, ста рин ску 

поро дич ну кућу
пре тво ри ти у

послов ни про стор
за про да ју сит ни јих 
про из во да вла сти те 

сто лар ске ради о ни це
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ОВАН: Делу је те сна-
ла жљи во и уме те да 
при до би је те нечи је 
пове ре ње. Тим ски рад 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VREMEPLOV
20. јун

1459. Тур ци за у зе ли утвр ђе ни 
град Сме де ре во, по след ње 
упо ри ште срп ске сред ње ве-
ков не др жа ве, чи ме је она и 
фор мал но из гу би ла са мо стал-
ност и па ла под власт Осман-
лиј ског цар ства. 

21. јун
1948. Про ду цент ска ку ћа 
Ко лум би ја Ре кордс про из ве ла 
је пр ву успе шну лонг  плеј пло-
чу од ви нил пла сти ке. 
1970. У фи на лу свет ског фуд-
бал ског пр вен ства Бра зил је у 
Сју дад Мек си ку по бе дио Ита-
ли ју са 4:1 и по стао пр ви тро-
стру ки осва јач тро фе ја Жи ла 
Ри меа. 

22. јун
1941. По че ла опе ра ци ја Бар ба-
ро са, у Дру гом свет ском ра ту, у 
ко јој су Хи тле ро ве тру пе с 
ви ше од 150 ди ви зи ја на па ле 
СССР дуж це ле гра нич не 
ли ни је из ме ђу Бал тич ког и 
Цр ног мо ра. Ита ли ја и Ру му ни-
ја об ја ви ле рат СССР. 

23. јун
1945. Ја пан ски ко ман дант, 
ге не рал Ми цу ру Уши ђи ма, 
из вр шио са мо у би ство по сле 
по ра за ја пан ске вој ске на остр-
ву Оки на ва, у јед ној од нај кр ва-
ви јих би та ка у Дру гом свет ском 
ра ту. Пре ма зва нич ним по да-
ци ма, то ком бор би за Оки на ву 
по ги ну ло 234.183 вој ни ка и 
ци ви ла. 
1999. Ју го сло вен ски еко но ми-
сти из не вла ди не Гру пе 17 про-
це ни ли да је укуп на еко ном ска 
ште та по сле НА ТО  бом бар до-
ва ња Ју го сла ви је 29 ми ли јар ди 
и 608 ми ли о на ди на ра.

24. јун
1901. У Па ри зу је отво ре на 
пр ва из ло жба 19-го ди шњег 
шпан ског сли ка ра Па бла Пи ка-
са, ко ја је оду ше ви ла ли ков не 
кри ти ча ре. 
1912. На Олим пиј ске игре у 
Сток хол му от пу то ва ла је пр ва 
срп ска олим пиј ска еки па, атле-
ти ча ри Ду шан Ми ло ше вић и 
Дра гу тин То ма ше вић. 

25. јун
1876. У би ци код Литл Биг Хор-
на ин ди јан ско пле ме Си јукс 
под ко ман дом по гла ви це Лу дог 
Ко ња по бе ди ло је ди ни цу VII 
ко њич ке ди ви зи је ге не ра ла 
Џор џа Армстрон га Ка сте ра. 
Ка стер по ги нуо са сва 264 вој-
ни ка. 

26. јун
1881. Срп ски кнез Ми лан 
Обре но вић за кљу чио са 
Аустро-угар ском Тај ну кон вен-
ци ју ко јом се Ср би ја оба ве за ла 
да ће пре ста ти са аги та ци јом у 
Бо сни и Хер це го ви ни и да не ће 
за кљу чи ти ни је дан ме ђу на род-
ни спо ра зум су про тан ин те ре-
си ма Бе ча. За уз врат је до био 
по др шку у про гла ше њу кра ље-
ви не и не за ви сност Срп ске 
пра во слав не цр кве од Ца ри-
град ске па три јар ши је. 

HOROSKOP

Сре да, 20. (7) јун 
Све ти све ште но му че ник Тео дот 
Анкир ски

Четвр так, 21. (8) јун
Све ти вели ко му че ник Тео дор 
Стра ти лат
 

Петак, 22. (9) јун 
Све ти Кири ло Алек сан дриј ски 

Субо та, 23. (10) јун 
Све ти све ште но му че ник Тимо-
теј Бру ски

Неде ља, 24. (11) јун
Све ти апо сто ли Вар то ло меј и 
Вар на ва 

Поне де љак, 25. (12) јун 
Пре по доб ни Ону фри је Вели ки; 
Пре по доб ни Петар Атон ски

Уто рак, 26. (13) јун 
Све та муче ни ца Аки ли на; Све-
ти Три фи ли је Лев ку сиј ски

Crkveni
kalendar

• Они који за кому ни зам 
нису учи ни ли ништа, 
учи ни ли су мно го.
• Док је власт била у 
рука ма цркве, народ се 
мно го више молио Богу.
• Што сам бли же циљу, 
то сам виша мета. 

Ћуф те од 
кром пи ра

Састој ци:1 кило грам кром пи-
ра, 200 гра ма сира, 2 гла ви це 
лука, 4 јаја, прсто хват миро ђи је, 
прсто хват мле ве не папри ке, 
бра шно за ваља ње, уље за 
прже ње.

При пре ма: Кром пир ољу-
шти те, исе ци те и ску вај те. Оце-
ди те га и ста ви те у посеб ну 
посу ду. Кува ном кром пи ру 
додај те сир, рен да ни лук, јед но 
јаје и по прсто хват миро ђи је и 
мле ве не папри ке, па све лепо 
изме шај те, гње че ћи кром пир 
виљу шком.
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АТЛЕ ТИ КА

Шест меда ља
за Митров ча не
У орга ни за ци ји АК Срем, Атлет ског 

саве за Срби је, Збо ра атлет ских 
суди ја из Срем ске Митро ви це 

и Уста но ве „Атлет ски ста ди он” током 
викен да је у Срем ској Митро ви ци одр-
жа но првен ство Срби је за ста ри је јуни-
о ре. Срем ци су осво ји ли укуп но шест 
меда ља, три злат не и три сре бр не.

Нови шам пи он Срби је на 5.000 
мета ра постао је Мир ко Мау на резул-
та том  15:29,78 док је у узбу дљи вој и 
дина мич ној трци на 3.000 мета ра био 
дру ги резул та том 8:56,76. Истр ча ти те 
две трке у два дана и на обе осво ји ти 
меда ље није нима ло наив но, посеб-
но ако се у обзир узме чиње ни ца да је 
Мир ко и даље мла ђи јуни ор.

Сја јан је био и Анту но вић Дејан, 
побед ник трке на 3.000 мета ра са пре-
пре ка ма. Пре у зео је одго вор ност и 

након почет ног так тич ког над му дри ва-
ња иза шао на чело трке коју је и завр-
шио као прво пла си ра ни резул та том 
10:17,33. 

Ска ка чи мот ком и овог пута су били 
успе шни. Сања Весе ли но вић је по 
изу зет но лошим вре мен ским при ли-
ка ма, током јаког невре ме на, побе ди-
ла резул та том 2,60 мета ра док је Маја 
Дрља ча осво ји ла сре бро са 2,40 мета-
ра. Михај ло Пет ко вић је виси ном 3,40 
мета ра био сре бр ни у кон ку рен ци ји 
јуни о ра.

Слав ко Сте вић је у ско ку у вис у вео-
ма јакој кон ку рен ци ји сти гао до четвр-
те пози ци је резул та том 1,98 мета ра. У 
баца њу кугле (4 кило гра ма) Ната ли ја 
Крстић била је пето пла си ра на док је 
Ања Шко рић у копљу осво ји ла шесту 
пози ци ју. 

АК СРЕМ

Самац бацио нор му 
за Првен ство Евро пе

Атле ти чар Атлет ског клу ба Срем, 
Ведран Самац, изван ред но је 
запо чео атлет ску сезо ну. После 

вео ма добр ог насту па на бацач ком 
купу, почет ком апри ла, Самац је наста-
вио успе шно и оства рио изван ред не 
резул та те на два међу на род на так ми-
че ња. Про шли викенд бацио је нор-
му за одла зак на Првен ство Евро пе у 
атле ти ци за сениорe које ће бити одр-

жа но од 2. до 12. авгу ста у Бер ли ну.
Он је баца ју ћи ван кон ку рен ци је на 

Држав ном првен ству за ста ри је јуни ор-
ке доба цио до даљи не од 80,44 метра 
и тиме „ове рио визу” за Немач ку. Сада 
има довољ но вре ме на да се са  сво-
јим тре не ром Дра ги шом Ђор ђи ћем  
што боље при пре ми за ово так ми че ње 
како би што досто јан стве ни је пред ста-
вљао нашу земљу.

Ведран Самац

ВИШЊИ ЋЕ ВО

Међу на род на
каја ка шка рега та

Каја ка шки клуб „Филип Вишњић“ из 
Вишњи ће ва орга ни зо вао је у неде љу 
17. јуна пету вели ку Међу на род ну 
рега ту у знак сећа ња на свог дуго го ди-
шњег тре не ра и јед ног од осни ва ча 
клу ба Ста ни шу Рад ма но ви ћа, јед ног 
од нај бо љих срп ских и југо сло вен ских 
каја ка ша свих вре ме на. Так ми че ње је 
одр жа но на ста зи реке Босут у Вишњи-
ће ву, а на ово го ди шњој рега ти уче-
ство ва ло је око 350 так ми ча ра кану и-
ста из Срби је, Босне и Хер це го ви не и 
Хрват ске. Рега та је била реви јал ног 
карак те ра и током целог дана одр жа но 

је 40 трка у који ма је уче шће узе ло 18 
еки па у свим кате го ри ја ма од пио ни ра 
до сени о ра. Вели ку Међу на род ну рега-
ту све ча но је отво рио гене рал ни секре-
тар Спорт ског саве за Општи не Шид 
Бран ко Нова ко вић, а так ми ча ре је 
поздра вио и пред сед ник месне зајед-
ни це Вишњи ће во Ради вој Вете ха. 
Поред вели ког бро ја так ми ча ра и посе-
ти ла ца, на рега ти је при су ство вао 
заме ник пред сед ни ка Општи не Шид 
Зоран Семе но вић. Ина че, ова вели ка 
спорт ска мани фе ста ци ја одр жа на је 
под покро ви тељ ством Општи не Шид и 
Тури стич ке орга ни за ци је Шид, а већ 
23. јуна на истој ста зи у Вишњи ће ву, 
биће одр жа но и дру го коло мини-кајак 
лиге на којем ће уче шће узе ти так ми-
ча ри из Срби је, узра ста од 8 до 14 
годи на.

Лед екран за фуд бал
Љуби те љи нај ва жни је спо ред не 

ства ри на све ту захва љу ју ћи Општи ни 
Инђи ја све утак ми це Свет ског првен-
ства у фуд ба лу од четврт ка, 14. јуна 
могу пра ти ти у самом цен тру Инђи је. 
На пла тоу код Поште поста вљен је лед 
екран вели ких димен зи ја путем којег се 
ужи во пре но се све утак ми це нај ма сов-
ни је спорт ског так ми че ња. Тако ђе, 
поста вље не су и три би не, а ту су и 
додат ни садр жа ји за пот пу ни ужи так.
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ЈУБИЛЕЈ ФК БОРЦА ИЗ СТЕ ЈА НО ВА ЦА

90 година фудбала у селу
Фуд бал ски клуб Борац из Сте ја-

но ва ца про шле субо те, 16. јуна, 
обе ле жио је 90 годи на свог 

посто ја ња, при ја тељ ском утак ми цом и 
дру же њем са фуд ба ле ри ма ОФК Бео-
гра да. Овај клуб осно ван је 1928. годи-
не, само годи ну дана након осни ва ња 
ита ли јан ске Роме, у вре ме док се фуд-
бал још увек играо из љуба ви и није 
постао бизнис. 

Јован Вујић, нај ста ри ји живи играч 
Бор ца, који је извео почет ни уда рац на 
овом мечу, почео је да игра фуд бал по 
завр шет ку Дру гог свет ског рата.

– Нека да је све било мно го дру га чи-
је. Има ли смо лош терен и нисмо има-
ли свла чи о ни це, него смо се свла чи ли 
овде, на тере ну. Било нас је доста и 
тим је био одли чан, мислим да ника-

да после није било тако. За то вре ме 
има ли смо одлич ну лоп ту, купи ли смо 
је у Врд ни ку од чове ка који је био у 
Немач кој и добио је од Аме ри ка на ца. 
Прву утак ми цу смо игра ли са Никин-
ча ни ма. Они су у тиму тада има ли 
чети ри мили цај ца, па су нас уда ра ли 
по нога ма. Били смо сви мла ди, деча-
ци, јер су ста ри ји већи ном изги ну ли 
у рату. Игра ли смо и касни је, вео ма 
дуго, и то нам је слу жи ло за разо но ду, 
а бави ли смо се земљо рад њом – каже 
Јован, док нам његов друг Ста ни мир 
Јова но вић зва ни Баћа пока зу је њихо-
ву зајед нич ку фото гра фи ју са јед не од 
утак ми ца сре ди ном шезде се тих годи-
на. 

Пре ма речи ма пред сед ни ка Саве та 
месне зајед ни це Сте ја нов ци Сто ја на 

Кеске ро ви ћа до сада се доста тога 
про ме ни ло. 

– Мој тата Јоца Кеске ро вић је са при-
ја те љи ма донео прву лоп ту из Новог 
Сада и тада је, 1928. годи не, осно ван 
фуд бал ски клуб. Пре 45 годи на сами 
смо напра ви ли свла чи о ни цу, а ја сам 
пре 30 годи на донео бори ће које смо 
заса ди ли. Тада је упра ва добро функ-
ци о ни са ла, али је то вре ме ном про па-
ло. Недав но нам је пред сед ник општи-
не Рума Сла ђан Ман чић помо гао да 
обно ви мо свла чи о ни цу. Про блем је 
што у зад ње вре ме нема мо упра ву. И 
ово данас је одга ни зо ва ло нас тро ји ца-
четво ри ца. Људи су неза ин те ре со ва ни 
и нема ју пара – каже Кеске ро вић.

Пред сед ник ФК Бор ца Миле Јан ко-
вић каже да је тим тре нут но соли дан, 

Станимир Јовановић Баћа и Јован Вујић

Фудбалери Борца из Стејановаца и ОФК Београда

Сто јан Кеске ро вић
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али да су мла ди били неза ин те ре со ва-
ни за тре нин ге због лоших усло ва.

– Мом ци нису има ли ни где да се 
оку па ју, а терен је био у очај ном ста-
њу. Сада смо све то сре ди ли. Сами смо 
уре ди ли терен, а општи на нам је помо-
гла око свла чи о ни це. Радо ви су кошта-
ли мили он и 370 хиља да дина ра. Сада 
је све у реду и нема мо чега да се сти ди-
мо. Ми не купу је мо игра че, и сви овде 
тре ни ра ју на дру гар ској бази. После 
сва ке утак ми це има мо дру же ње, ску пи 
се, сва ко по 200-300 дина ра па напра-
ви мо котлић, купи мо пиће и дру жи мо 
се. Ако нађе мо спон зо ре потру ди ће мо 
се да уђе мо у виши ранг. Сада игра мо 
у општин ској лиги, а у вишем ран гу нам 
тре ба новац за суди је, за орга ни зо ван 
пре воз и слич не ства ри, а ова ко све то 
ради мо у соп стве ној режи ји – каже Јан-
ко вић и дода је да су утак ми це углав-
ном добро посе ће не.

– Нас неко ли ко је хте ло да ура ди 
нешто за фуд бал у овом селу и када 
смо хте ли да сре ди мо терен сви су нам 
се сме ја ли, али оно што смо зацр та ли 
и ура ди ли смо. Ја имам три сина и све 

ово чиним да би и они сутра могли да 
се баве спор том. Пла ни ра мо да отво-
ри мо и шко лу фуд ба ла, јер у селу има 
мало више деце него рани је, у шко лу 
је сада упи са но њих 13 – каже Миле 
Јан ко вић. 

Капи тен ФК Бор ца Бојан Зеља јић 
сада има 30 годи на, а у овом клу бу је 
од сво је 16 годи не. 

– Играо сам и за дру ге клу бо ве, али 
сам се увек вра ћао овде. Оста ћу још 
мало да тре ни рам и да нау чим нешто 
ове мом ке као нај ста ри ји. Сви ми ради-
мо у фир ма ма, ја имам жену и дво је 
деце, а фуд бал играм због дру гар ства 
и при ја тељ ства, од неде ље до неде-
ље. Волео бих да се што више људи 
бави спор том, и можда ће ова утак-
ми ца ути ца ти на то да се људи акти-
ви ра ју, нај ви ше због дру же ња, којег је 
данас све мање – рекао је Бојан, чији 
отац је тако ђе био капи тен, а волео би 
да и њего ва деца наста ве оче вим сто-
па ма. 

Целу све ча ност пово дом годи шњи-
це упот пу нио је и наступ сте ја но вач ког 
Кул тур но-умет нич ког дру штва „Сте-
ван Петро вић Бри ле“, а за игра че и 
све при сут не након утак ми це, у којој 
су гости из Бео гра да побе ди ли са 1:0, 
упри ли че но је вечер ње дру же ње уз 
котлић. 

Н. Мило ше вић
Миле Јан ко вић Бојан Зеља јић
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РУМА

Упе цан смуђ
дво ки лаш
Румља нин Радо ван Суба упе цао је недав но на 

Бор ко вач ком језе ру вели ког сму ђа, поред оне 
уоби ча је не сит ни је рибе.

Реч је при мер ку чија је тежи на 2,3 кило гра ма, а 
дужи на гото во 70 цен ти ме та ра. 

По речи ма Радо ва на Субе, смуђ је, за сада сме-
штен у замр зи вач, али ће сво ју суд би ну завр ши ти у 
Новом Саду код сина и сна хе.

А да ово није само рибо ло вач ка при ча, потвр ђу је и 
ова фото гра фи ја.

Радо ван Суба и уло вљен смуђ

СУБ НОР РУМА

Обе ле жа ва ње зна чај них
дату ма из Дру гог свет ског рата
Савез бора ца рум ске 

општи не је, у окви-
ру сво јих редов них 

актив но сти у про те клих 
месец дана, обе ле жио низ 
зна чај них дату ма веза них за 
Дру ги свет ски рат и анти фа-
ши стич ку бор бу.

Деле га ци ја Саве за бора-
ца при су ство ва ла је 26. 
маја обе ле жа ва њу 75. годи-
шњи це Вели ког тран спор-
та у Вишњи ће ву, код Шида. 
Поло же ни су вен ци у цен тру 
села уз при су ство број них 
деле га ци ја борач ких орга-
ни за ци ја из Сре ма - Шида, 
Срем ске Митро ви це, Инђи-
је, Руме, Лаћар ка, Диво ша, 
Мар ти на ца, Кузми на...

– Овај датум је врло зна-
ча јан за народ но о сло бо ди-
лач ки покрет у Сре му, јер је 
у мају 1943. годи не из Доњег 
Сре ма пре ко Фру шке горе, 
а затим пре ко Ман ђе ло са, 
Кузми на, Вишњи ће ва кре ну-
ло у источ ну Босну око 100 
кола хра не са пре ко 1.000 
бора ца за попу ну Вој во ђан-
ских бри га да у Босни – каже 
Пре драг Вук ми рић, секре-
тар СУБ НОР-а Рума.

Пред став ни ци рум ске 
борач ке орга ни за ци је при-
су ство ва ли су 6. јуна поме ну 
и пола га њу вена ца стре ља-
ним Гргу рев ча ни ма на стра-
ти шту зва ном Ораш је. Наи-

ме, тог дана 1942. годи не 
Нем ци су за одма зду стре-
ља ли 300 мешта на Гргу ре-
ва ца.

Деле га ци ја рум ске борач-
ке орга ни за ци је је 10. јуна 
поло жи ла вен це и на спо-
ме ник бор ци ма Посав ског 
пар ти зан ског одре да код 
Кар лов чи ћа, као и народ ном 
херо ју Вла ди ми ру Обра до-
ви ћу Каме ном, који је на том 
месту поги нуо 2. јуна 1942. 
годи не. 

Том при ли ком је Пре драг 
Вук ми рић, члан Пред сед ни-
штва Покра јин ског одбо ра 

СУБ НОР-а Вој во ди не под-
се тио на вој нич ки пут овог 
чуве ног одре да који је у то 
вре ме 1942. годи не бро јао 
260 бора ца. 

Пла ни ра се и одла зак у 
Доњу Трно ву у Репу бли ци 
Срп ској 26. јула пово дом 
Дана устан ка наро да БИХ , 
како би се поло жи ли вен ци 
на спо мен обе леж је где су 
упи са на име на 3.560 бора-
ца, од тога 2.200 са под руч ја 
Сре ма, а ту су име на и 354 
бор ца из рум ске општи не.

СУБ НОР Рума је на сед-
ни ци пред сед ни штва и 

одбо ра донео одлу ку да 
се пово дом 70. годи шњи це 
СУБ НОР-а доде ле пове ље 
Покра јин ског одбо ра Саве-
за бора ца свим живим бор-
ци ма НОР-а на тери то ри ји 
рум ске општи не, пост хум но 
Моми ру Мило ше ви ћу, бив-
шем дуго го ди шњем пред-
сед ни ку општи не Рума, као 
и локал ној само у пра ви за 
изу зе тан допри нос у раду, 
афир ма ци ји и уна пре ђе њу 
анти фа ши стич ких вред но-
сти. Пове ље ће бити уру-
че не 4. јула пово дом Дана 
бора ца. С. Џ.

Обе ле жа ва ње јуби ле ја у Кар лов чи ћу

РУМСКА ПАНОРАМА


