NOVINE
M
SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK •GODINA XVIII
27. JUN 2018. • BROJ 862 • CENA 50 DINARA

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМ-ГАС“,
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

GRGUREVCI:
Prva
fijakerijada

Трг Војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица
Телефони: 022/610-069, 624-657, 621-065
Факс: 022/610-070

Дежурна служба: 064/8894-580
Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

E-mail: office@sremgas.rs

www.sremgas.rs

Danilo Mitrovi}

|ak generacije
Aktuelne informacije iz Srema na portalu M novine
www.m-novine.com

Zoran Semenovi},
poverenik SNS [id:
[id kasni deset
godina za drugima

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

Награђени ђаци генерације

У

петак, 22. јуна, митровачким малим и великим матурантима у
Градској кући додељене су
нагаде Ђак генерације. Најбољи митровачки ученици
основних и средњих школа,
поред диплома, добили су и
новчане награде у износу од
20 хиљада динара.
Начелник Градске управе
за образовање, културу и
спорт честитао је ученицима
на овом изузетном успеху.
– Основцима желим да
упишу жељену средњу школу, средњошколцима да упишу жељене факултете, да
буду успешни у свом даљем
школовању као и до сада.
Такође, жељно ишчекујемо њихов повратак у Сремску Митровицу, јер је ово
град отворен за све људе
који желе да уче, стварају и
напредују и нама су потребни млади кадрови како би
наш град наставио даље
да се развија и унапређује
– рекао је Недић и додао да

је ове године награђено 19
ученика.
Анђела Томић из Сремске Митровице завршила
је Основну музичку школу
„Петар Кранчевић“ и Основну школу „Бошко Палковљевић Пинки“.
– У будуће планови су ми
да упишем средњу музичку
школу и, такође, планирам
да наставим да се бавим
свирањем клавира – рекла
је Анђела Томић.
Михајло Исаковић, матурант Економске школе „9.
мај“ у јавности је већ увелико познат по својим успесима у области кулинарства.
– Кроз ове три године не
могу да кажем да нам је
било лако. Планирам да
упишем високу хотелијерску
школу и да се даље усавршавам у области кулинарства – каже Михајло, који
је из Црне Горе ове године
донео међународно злато из
ове области.
Свечаности је, између

Михајло Исаковић и Владимир Санадер

Награђени ученици
Митровачки ђаци генерације ове године били су:
Данило Митровић из ОШ
„Јован
Јовановић
Змај“,
Јована Куриџа из ОШ „Јован
Поповић“, Алекса Бјелкић
из ОШ „Свети Сава“, Јова
Станковић из ШОСО „Радивој Поповић“, Дуња Панић
из ОШ „Бошко Палковљевић
Пинки“, Тијана Лакетић из
ОШ „Слободан Бајић Паја“,
Теодора Миљојковић из ОШ
„Добросав
Радосављевић
Народ“ из Мачванске Митровице, Биљана Гавриловић из
ОШ „Трива Витасовић Лебарник“ из Лаћарка, Жика Котур
из ОШ „Јован Јовановић
Змај“ из Мартинаца, Николи-

на Ненадовић из ОШ „Бранко
Радичевић“ из Кузмина, Предраг Ђуричић из Митровачке
гимназије (основна школа),
Анђела Томић из Основне
музичке школе „Петар Кранчевић“, Михајло Исаковић
из Економске школе „9. мај“,
Александра Митров из Прехрамбено-шумарско-хемијске
школе, Немања Радоичић из
СТШ „Никола Тесла“, Давид
Ерцег из Медицинске школе „Драгиња Никшић“, Сара
Медар из Средње музичке
школе „Петар Кранчевић“,
Александра Вијатек из ШОСО
„Радивој Поповић“ (средња
школа) и Ленка Ристивојевић
из Митровачке гимназије.

осталих, присуствовао и
градоначелник
Владимир
Санадер, који је присутнима пожелео срећу и успех
у даљем школовању, а за
музички део програма задужен је био трио флаута који

чине Милица Шеик, Теодора
Цвијетић и Нина Томашевић
из музичке школе „Петар
Кранчевић“, као и будућа
виолинисткиња Бранислава
Бомештар.
Н. Милошевић

Анђела Томић и Илија Недић

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

П

релеп гол Митровића, још лепши гол Џаке,
недосуђен чист пенал за Србију, провокација
Албанаца у швајцарском дресу и на крају, потоп из
контранапада. То су кратке црте које су обележиле
мундијалски дуел између Србије и Швајцарске прошлог
петка. Прави европски дерби, пун набоја, једна од
најбољих утакмица у дотадашњем току Светског
првенства и први меч у којем је виђен преокрет. Једно је
сигурно, Балканцима никад није досадно.
Имали смо почетак из снова. Нападали пуни
самопоуздања, потпуно одсекли нападаче Швајцарске.
Чинило ми се да би и Бразил заплакао пред нама у том
тренутку. Митровић забија шмекерски гол и Србија је у
трансу. Играла је Србија добро цело прво полувреме. Али
то није било довољно. Швајцарци су били боља екипа у
наставку и са два гола послали целу Србију на спавање.
Шта се десило? Десио се Немац. Судија Феликс Брих је
убио утакмицу, бар што се наше репрезентације тиче.
Прво је поделио по картон сваком српском везњаку а
онда није свирао чист пенал над Митровићем. Само
будала је могла да пропусти да свира пенал, поготово
сад када је при руци фамозна ВАР технологија. А мајстор
је још досудио фаул у нападу. Двојица су мало за
Митровића, ваљда је требао да дође и трећи да му скине
гаће па да се Немац одлучи за пенал. Не бих да будем
погрешно схваћен, не волим када неко кука због суђења
и када му је судија главни кривац за неуспех. Али када
смо били тако близу успеха и победе, па како да човек не
попизди.

Да не остане све на неспособном Немцу, треба рећи и
да је наша репрезентација имала потпуно погрешан
приступ мечу после сјајног почетка и датог гола. Некако
нам је то у крви да се после задатог ударца повучемо и
бранимо, уместо да докрајчимо противника. Неки
психолог би вероватно имао праву реч за то. Крстајић је
лутао са стратегијом, вероватно ни сам није знао јел
треба да нападне или да брани резултат. Оно што је
несхватљиво је да екипа која се повукла добије два гола
из контранапада. Матић је био слаб, Милинковић Савић
није учествовао у одбрани уопште, само је трчкао поред
противника као на рекреацији и тиме открио своју велику
ману у игри која ће сигурно утицати на ону чувену цифру
од 100 милиона колико наводно вреди.
то се тиче провокација Албанаца приликом
прослављања гола, мислим да то више не треба
ни коментарисати. Националисти с њихове али и
с наше стране досадили су и богу и народу. Лепо је
видети наше играче да су се издигли изнад свих тих
баљезгарија. Треба споменути једног несретног
коментатора са бразилске телевизије који је био убеђен
да Албанци рукама шаљу поруке мира. Ваљда је јадан
мислио да ови имитирају неког лептира или голубицу са
маслиновом гранчицом.
У среду се игра одлучујућа утакмица за пролазак даље.
Бразил је противник. Меч који врло лако може да склизне
у катастрофу за наш тим ако се не поставимо правилно и
будемо несигурни. Играјте људи фудбал и уживајте, не
игра се са Бразилом сваки дан.

Ш
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ОТВОРЕНА ФАБРИКА СЛАДОЛЕДА ФРОНЕРИ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Нова инвестиција,
нова радна места

Пресецање врпце: Свечано отварање

Ф

абрика сладоледа Фронери
Адриатик, свечано је отворена
у среду, 20. јуна у Старој Пазо
ви. Нове производне погоне компа
није званично су отворили генерални
директор компаније Фронери Ибрахим
Наџафи, министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде Бранислав
Недимовић, Ђорђе Милићевић, пот
председник Покрајинске Владе и пред

седник Општине Стара Пазова Ђорђе
Радиновић. Фабрика у чију је модер
низацију уложено 15 милиона евра,
извози у 24 земље, док је поред 70
нових стално запослених, посао доби
ло и више од 350 сезонских радника.
Захваљујући улагањима, производни
капацитети су у односу на 2017. пове
ћани за 60 одсто.
– Велико нам је задовољство што

континуираним улагањима значајно
доприносимо развоју Старе Пазове,
те охрабрујемо и остале компаније да
улажу у развој локалних заједница,
изјавио је Ибрахим Наџафи, директор
Фронери.
Председник Општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић истакао је да је Фро
нери још једна значајна инвестиција у
општини Стара Пазова, која ће донети

Центар за
дораду кукуруза

кукуруза, сушење и круњење клипа, као и
пречишћавање и паковање семена ове
житарице у јединственом Центру за дора
ду када је у питању овај део Срема. Према
урбанистичком пројекту, предвиђено је да
се од 5.000 до 7.000 тона осуши, окруни,
спакује и пречисти са свега 15 посто влаге
током сезоне, односно од краја августа до
половине септембра. Поред тога, биће
изграђене саобраћајнице и паркинзи, као и
зелене површине што ће Западну радну
зону као једну од четири у општини учини
ти приступачнијом и повољнијом за посло
вање постојећих инвеститора, док ће инве
стиција „Напретка“ омогућити запошљава
ње нових радника.

пружају услуге исхране и пића радним
данима и недељом раде од шест часова
до поноћи, а петком и суботом до два
уместо до један сат, док они објекти који
припремају и продају брзу храну радним
данима и недељом раде до један односно
до три сата ујутру суботом и недељом.
Наступи музичких група у летњим башта
ма дозвољени су радним данима од 18 до
24 сата, док је петком и суботом то случај
до један сат иза поноћи. Подсећамо, нов
чане казне за непоштовање радног вре
мена крећу се до 100.000 динара, док оне
власнике који на улазу видно не истакну
радно време чека новчана казна у износу
од 50.000 динара.

Ново радно време

Реанимација
споменика

Поред модерног Центра за вештачко
осемењавање животиња, Стара Пазова ће
добити и савремени Центар за дораду
кукуруза захваљујући инвестицији Акцио
нарског друштва за пољопривреду „Напре
дак“ које се, између осталог, бави произ
водњом ратарских култура на око 4.500
хиљаде хектара. На периферији насеља
према Голубинцима у тзв. Западној радној
зони вршиће се комушање и сортирање

Од овог месеца на територији општине
Стара Пазова важи ново радно време уго
ститељских објеката међу којима су и
објекти за забавне игре и игре за срећу
који су регистровани за пружање услуга
исхране и пића. Угоститељски објекти који

„Реанимација споменика“ назив је про
јекта Центра за истраживање и промоцију
културног наслеђа „Херитаг“ који се бави
оживљавањем три споменика културе у
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вишеструке бенефите, од нових рад
них места, што директно утиче на ква
литетнији живот грађана, до снажнијег
локалног пословног окружења.
– Највећи позитивни резултат је
даљи привредни раст и развој наше
Општине и наше земље. Поверење
компанија европског и светског рено
меа, које су попут ове компаније,
активне на многим тржиштима широм
света, и њихова стратешка одлука да
се развијају управо овде у старопазо
вачкој Општини, је велики подстрек да
радимо вредније, више и боље, рекао
је Радиновић на свечаном отварању.
На свечаном отварању присутнима
се обратио и потпредседник Покрајин
ске Владе Ђорђе Милићевић, који је
изразио задовољство због реализаци
је овако значајне инвестиције. Мили
ћевић је додао да у Србији свакоднев
но „расту” такве фабрике, те да је због
тога БДП само у првом кварталу ове
године 4,6 одсто што је, каже, према
шило сва очекивања. Према његовим
речима, нове инвестиције допринеле
су и расту производње у Војводини,
извоз је увећан за 10 одсто, а у Покра
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Обраћање преседника Општине Ђорђа Радиновића

јини је смањена незапосленост за 15,7
одсто.
Задовољство свих званичника са
врхунском технологијом производње,
коју су приликом обиласка видели у
погонима било је очигледно, о чему

Обилазак фабрике

је нарочито говорио министар пољо
привреде, шумарства и водопривреде
Бранислав Недимовић, нагласивши да
је примена најсавременијих техноло
гија у прехрамбеној производњи један
од важних показатеља да се и Србија
уврстила међу европске земље где се
поштују високи стандарди.
– Пољопривреда сама по себи не
може да носи једну државу, може јој
бити озбиљан подупирач, али је пре
храмбена индустрија носилац читаве
приче, рекао је министар и истакао да
се у последње време у Србији отварају
фабрике сваке недеље, додајући да је
то постало нормално.
– То не би било могуће да нема
финансијске стабилности и добре
логистичке подршке локалне самоу
праве, подвукао је Недимовић и захва
лио се локалној самоуправи у Старој
Пазови што је успела на време да
обезбеди планску документацију за
изградњу фабрике „Фронери” с обзи
ром да су у конкуренцији за отварање
фабрике биле Бугарска и Грчка.
М. Ђ.

Почела сезона
купања

Срему међу којима се налази и један ста
ропазовачки споменик културе. Поред лет
њиковца грофовске породице Пејачевић у
Јарковцима и неоготичке цркве у Путинци
ма, и дворац „Шлос“ у Голубинцима је део
овог пројекта. Тим поводом, протекле
суботе на платоу испред дворца изведена
је позоришна представа Сан голубиначке
ноћи инспирисана причама и легендама о
овом здању у којој играју ученици голуби
начке ОШ „23. октобар“ чиме је реализаци
ја овог пројекта приведена крају.

Купалишна сезона на комплексу базена
у Новој Пазови почела је 22. јуна. Цене
улазница непромењене су у односу на
прошлу сезону, за децу до седам година
старости улаз је бесплатан. Контролу ква
литета воде током купалишне сезоне која
траје до 1. септембра врши Завод за јав

но здравље Сремска Митровица. Цене
улазница остале су исте у односу на прет
ходне године, уз погодности за најмлађе.
Купалишна сезона трајаће до 1. септем
бра, а уз куповину улазнице, купачима су
доступни сунцобран и лежаљка.

Обележен Дан јоге
21. јун Међународни дан јоге се обеле
жава у свету од 2014. године, одлуком
Уједињених нација. У Старој Пазови Јога
студио ОМ, редован члан Јога савеза
Србије, је обележио овај дан у виду јав
ног часа на ком су се окупили заинтере
совани јогини како би развијали биодина
мички енергетских канала и енергетских
центара. Јога представља науку која
доводи до физичког и психичког благо
стања, а призната је од Министарства
здравља Србије и користи се у терапеут
ске сврхе.

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

Седам деценија песме и игре

К

ултурно - уметнич
ко друштво „Соко“ из
Инђије у среду, 20. јуна
гала концертом у Спорт
ском центру обележило је
70 година постојања. Током
сат и по програма наступи
ла су сва четири ансамбла
са играма из Срема, Хомо
ља, Црне Траве... а део
програма употпуниле су и
Изворна певачка група „Кор
дун“ и Женска певачка гру
па. КУД „Соко“ постоји од
1948. године године и у то
време функцион
 исао је под
именом „Душан Јерковић“,
а након деведесетих година
мења назив у „Соко“.
Како је истакла Наташа
Косановић,
председница
друштва, све овогодишње
активности биле су уверти
ра прослави седам децени
ја постојања и рада КУД-а
„Соко“ који броји више од
200 чланова, распоређених
у четири ансамбла и две
певачке групе. На самом
почетку гала концерта уру
чена су и признања члано
вима који су део друштва
уназад 15 и 20 година. При
знања су добили: Тања
Суботић, Немања Грбић,
Сташа Косановић, Наташа
Милосављевић и Драгана
Здравковић.
– Веома сам захвална
свима који раде на томе да
наше друштво ради и функ
ционише без проблема. Ми
смо поносни на своје чла
нове који су за нас велико

Гала концерт за 70 година постојања

благо, истакла је председ
ница друштва Наташа Коса
новић.
Све групе КУД-а „Соко“
пробе одржавају у вели
кој сали Културног центра,
Ватрогасном дому у Инђији
и Дому културе у Јарков
цима. Групе воде и вежбају
млади, стручни људи, који
знају да раде са децом и
младима.
– Негујемо игре, песме,
обичаје из читаве Србије
и игре из Срема, Баната,
Ужица, Левча, Славоније,
Лесковца, Врања, Пчиње,
Босилеграда, Влашке игре и
многе друге, истиче Немања
Грбић, уметнички руководи
лац КУД-а „Соко“ и додаје:

– Основни циљ и мисија
КУД „Соко“ јесте очување
културне баштине нашег
народа, али се много пажње
придаје социјализацији мла
дих, њиховом дружењу и
путовањима који су састав
ни део нашег друштва.
Гала концерту у Спорт
ском центру Инђија прису
ствовали су многобројни
гости и сарадници, међу
којима и кореог раф Дајана
Костић из Старе Пазове, са
којом КУД „Соко“ сарађује
годинама назад. Костић је
истакла да је КУД из Инђи
је доказ да уз рад и љубав
може да се ради на очувању
традиције нашег народа и
истакла да они седам годи

на уназад организују једно
дневни семинар који оку
пља све заинтересоване из
локалне заједнице желе да
раде са децом.
– О каквом се квалитету
у раду са најмлађима ради
најбоље сведоче они који
су долазили на семинаре
у Инђију, а њих је било из
Републике Српске и Ита
лије. Морам истаћи да се,
посебно дечије групе, нала
зе у самом врху фолклорног
стваралаштва Војводине и
носиоц
 и су најзначајнијих
признања. Мислим да нијед
на година није прошла а да
они нису освојили злато,
истакла је Костић.
М. Ђ.

19. СЦЕНА ФЕСТ ОД 2. ДО 7. ЈУЛА

Рибља чорба, Галија, Ван Гог ...
19. Сцена фест у Инђији доноси велики
број изненађења а то се пре свега односи
на број концерата најпознатијих музичких
имена данашњице. Од 2. до 7. јула у Кул
турном центру и на теренима у непосред
ној близини љубитељи музике и позори
шта уживаће у добро испланираном про
граму за чији су садржај задужени пред
ставници КЦ Инђија. 19. Сцена фест отво
риће Ивана Јордан и то ће бити увертира
за концерт групе Галија који почиње у
22:30 часова на великој бини код КЦ-а.
Другог дана фестивала наступају Градски
тамбурашки оркестар, Ђура и морнари и
Гарави сокак. 4. јул резервисан је за пред
ставу „О глуматању“ Београдског драм
ског позоришта а вечерњи сати за концерт

Неверних беба. Четвртог дана Сцена
фест-а, са почетком у 18 часова, биће
изведена представа за најмлађе Чаробни
колач. Нешто касније на бини код Култур
ног центра наступају локални бенд Старе
куке, након њих и рок група Рибља чорба.
Претпоследњег дана фестивала, на
спортским теренима код Културног центра
наступиће легенде српског рока YU група,
а последњег Ван Гог. Ипак, то није све,
кажу организатори, Општина Инђија 8.
јула као поклон својим суграђанима орга
низује велики концерт групе Амадеус бенд
са почетком у 22.30 часова, на великој
бини код Културног центра. Покровитељ
19. Сцена фест-а је Општина Инђија, а
генерални спонзор Ласта.
М. Ђ.

Лето богато
фестивалима
Инђија ће ове године бити домаћин
фестивала Summer sound. 30. јуна и 1.
јула наступиће тренутно највеће
естрадне звезде у Србији. Првог дана
фестивала, на спортским теренима
код Културног центра, наступају Алек
сандра Пријовић, Стефан Живојино
вић и Наташа Беквалац. 1. јула публи
ка ће уживати у нумерама Мирзе
Селимовића, Аце Лукаса и Лексингтон
бенда.
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СА САСТАНКА СИСТЕМА 48

Проблем атмосферских
падавина тешко решив

Н

а последњем састанку Система
48 у Инђији одржаном у петак,
22. јуна било је речи и о решава
њу проблема одвођења атмосферских
падавина, који је у последњих неколи
ко дана био изражен и у овој сремској
општини. Како је истакао директор
Јавног предузећа „Инђија пут“, уложе
но је много енергије, знања и технике
како би се решио тај проблем који је
актуелан уназад две деценије.
– Проблем не можемо решити до
краја али смо кренули у планирано
систематску акцију отклањања недо
статака на терену. Евидентно је да се
клима последњих година значајно про
менила, као и количина падавина, те
је неопходно истаћи да је атмосфер
ска канализација рађена у складу са
проценама од пре 20 година. Интензи
тет падавина значајно је повећан и
постојећи капацитети атмосферске
канализације, цевоводи, не могу да
прихвате одређену количину воде за
тако кратак период. Оно што је у нашој
моћи и што чинимо је да чистимо

сливнике, цевоводе, посебно после
зимског периода од ризле која се ту
скупља и која може да направи про
блем, каже Зоран Милићевић, дирек
тор ЈП „Инђија пут“.
Милићевић је потврдио да су у прет
ходном периоду кренули са отчепља
вањем одређених канализационих
одвода који су дуже време били заче
пљени.
– Имали смо проблема и у сеоским
срединама тј. у Сланкамену где су
бујичне воде наилазиле са брега и
затрпавале канале због чега је вода
ишла улицама. Улажемо посебне

напоре, радимо и суботом и недељом,
да би грађани били задовољни, закљу
чује директор ЈП „Инђија пут“.
Директор ЈП „Инђија пут“ потврдио
је да је у току јавна набавка за купови
ну паук возила које ће користити пар
кинг служба поменутог предузећа. На
овај корак су се одлучили, како је иста
као Милићевић, због честих жалби
грађана на несавесне возаче који
возила паркирају на недозвољена
места, на тротоаре и зелене површи
не. Он је рекао да је у питању изнуђе
на мера јер су грађани тражили да се
уведе ред у тој области.
М. Ђ.

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА О ИНТЕРНЕТ ТРГОВИНИ

Шанса за развој локалне заједнице

П

ривредна комора Срби
је, у оквиру тематског
састанка Парламента
привредника РПК Сремског
управног округа, уз подршку
компаније ДХЛ Интернеше
нел Београд у четвртак, 21.
јуна одржала је едукативну
радионицу „Да посао кликне“
на тему интернет трговине. У
просторијама Општине Инђи
ја, радионица је окупила
локалне привреднике и заин
тересоване за покретање
сопственог бизниса, који су
имали прилику да сазнају
како да се покрене онлајн
пословање, који су логистич
ки ланци потребни и како да
се предузетници представе
на глобалном тржишту.
Сања Мрдовић из Сектора
за међународне економске
односе Привреде коморе
Србије истакла је да наша
земља каска у домену онлајн
трговине за Европом, али да
има доста простора за развој.
– Онлајн трговина је велика
шанса да локална мала и
средња предузећа и радиони

Велико интересовање за едукативну радионицу

це ове врсте, где се чују иску
ства и савети, могу да им буду
веома корисна у развоју
њиховог пословања. 80 посто
предузећа у Србији имају сајт.
Највећи број трансакција се
обави у трговини обуће и
спортских производа, елек
тронски производи чине 20
посто, а рачунари тек 12
посто, истакла је Мрдовић.
Општина Инђија пружила је
подршку локалним привред
ницима остваривши сарадњу
са Привредном комором

Србије и сопственим уче
шћем у организацији едука
тивне радионице „Да посао
кликне“.
– Нама је заиста драго што
су организатори радионице
Инђију препознали као плод
но тле на којем могу да пока
жу заинтересованим преду
зетницима, који се баве одре
ђеним бизнисом, да могу да
га унапреде кроз онлајн трго
вину и са друге стране, да
представе онима који тек пла
нирају да почну са таквом

врстом посла, начине на које
могу да започну интернет
трговину – рекао је Немања
Милојевић, шеф кабинета
председника општине Инђија
и додао:
– Наши суграђани имају
прилику да сагледају шта је
оно што се дешава у Европи и
мислим да ће им то помоћи у
развијању бизниса и побољ
шању услуга као и у предста
вљању производа на најбољи
могући начин.
Представници Привредне
коморе Србије пренели су
локал ним при вред ни ци ма
бројне информације и о томе
на који начин могу да аплици
рају за пројекат Ерасмус који
омогућава плаћене тромесеч
не трошкове боравка код
домаћина из исте бранше у
земљама Европске уније.
Радионице „Да посао кликне“
до сада су организоване
широм Србије, а на њима је
уче ство ва ло на стоти не
малих привредника, пред
ставника локалних самоупра
ва и медијских екипа. М. Ђ.

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

Постављен асфалт,
осветљење и дрворед

П

рошлог четвртка, 21. јуна, радо
ви на реконструкцији улице Вука
Караџића у Сремској Митровици
ушли су у своју финалну фазу. У овој
улици постављена је нова расвета и
засађено је најављених нових 40 сад
ница хибискуса и Јудиног дрвета.
Према речима начелника Градске
управе за опште и заједничке послове
и имовину Мирослава Јокића, поста
вљање јавне расвете и сађење нових
стабала врше радници ЈКП Комунали
је.
– Стабла су засађена целом дужи

ном улице са припадајућом вертикал
ном и хоризонталном заштитом. Тако
ђе, постављене су и бехатон плоче на
раскрсници код Стотекса, као и сема
форна сигнализација са звучним инди
каторима и индикаторима преосталог
времена за прелазак. Ова улица сада
ће бити модерног изгледа и предста
вљаће завршетак пројекта уређења
парка и шеталишта у нашем граду.
Радови у улици Вука Караџића су у
завршној фази и до краја овог месе
ца очекујемо крај свих радова – каже
Јокић.
Н. Милошевић

Ускоро изградња Адреналин парка
Према речима начелника Јокића,
ускоро нас очекује и изградња Адре
налин парка, код Атлетског стадио
на Срем.
– Ово ће бити једна својеврсна
атракција, пре свега за наше нај
млађе. Биће урађен по највишим

светским стандардима, са свом при
падајућом опремом у смислу без
бедности, јер нам је то на првом
месту. Почетак радова очекујемо
средином јула, а предвиђени рок за
завршетак радова је 45 дана – рекао
је Јокић.

Мирослав Јокић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: НАЛЕД

Унапређење пословања кроз е-Управу

У

четвртак, 21. јуна, у
Градској кући у Срем
ској Митровици одр
жан је Јавноприватни дија
лог о унапређењу пословног
амбијента
кроз
развој
еУправе у организацији Гра
да Сремска Митровица и
НАЛЕДа.
Тим поводом, градоначел
ник Владимир Санадер изја
вио је да је циљ овог дија
лога промоција побољшања
услова пословања у локал
ној средини.

– Електронско пословање
се све више намеће као нео
пходно и као услов даљег
развоја и унапређења посло
вања свих привредних субје
ката. Ова тема је значајна с
обзиром на то да привред
ници који су већ приступи
ли електронском пословању
могу да укажу на недостат
ке овог вида пословања.
Мислим да ово питање ова
ко може да се актуелизује
и подигне на највиши ниво,
како би се уклонили сви

евентуални недостаци који
ометају даљи развој елек
тронског пословања – рекао
је Санадер и додао да Град
Сремска Митровица већ има
49 електронских услуга.
Извршна
директорка
НАЛЕДа, Виолета Јова
новић, рекла је да је циљ
НАЛЕДа да сви они који
живе и раде у Србији имају
што боље услове.
– Овде смо са циљем да
разговарамо са локалном
привредом, са локалним

фирмама, са инвеститори
ма који су се определили за
Сремску Митровицу о томе
како да амбијент за посло
вања у овом граду буде још
бољи, односно, шта је то што
може да се уради у домену
електронске управе и да се
сви сервиси које локална
самоуправа пружа грађа
нима и привреди учине што
ефикаснијим – рекла је Вио
лета Јовановић и додала да
је задовољна резултатима
који су до сада постигнути.
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Наставак сарадње
на пројекту Глац

У

четвртак, 21. јуна, у
Градској кући у Срем
ској Митровици пред
ставници Глац пројекта
потписали су Протокол о
сарадњи са директором
Музеја Срема Сашом Буга
џијом. У оквиру Универзи
тета у Сиднеју и Археоло
шког института у Београду,
у партнерству са Музејем
Срема и Заводом за зашти
ту спом ен ик а култ ур е
Сремске Митровице, пред
виђено је дугогодишње
истраживање касноантичке
виле на налазишту Глац.
Потписивању Проток ола
присуствовао је, између
осталих, и градоначелник
Сремске Митровице Вла
димир Санадер.
Према речима директора
Музеја Срема, Саше Буга
џије, ово је већ друга годи
на археолошких истражи
вања на локалитету Глац, у
којима поред Музеја Срема
и Града Сремска Митрови
ца учествују и археолошки
стручњаци из Сиднеја
предвођени др Ричардом
Мајлсом, као и Археолошки
институт из Београда.
– Поред ових истражива
ња, биће организован и низ
радионица у којима ће уче
шће узети и деца из Митро
вачке гимназије, као и гим
назије из Сиднеја, а све са
циљем приближавања кул

Према речима Драгане
Перић, директорке ком
паније Еуроцајт, ова фир
ма је спремила повратне
информације о томе како је
комплетна дигитализација
имплементирана у пракси.
– Имамо примедбе веза
не за документацију око
породиљског
боловања.
Подноси се 80 папира за
једну
породиљу.
Оста
ли недостаци су техничке
врсте али се ситуација изу
зетно побољшала. Некада
су портали били преопте
рећени, а сада више нису
и сада можемо рећи да смо
задовољни – рекла је Пери
ћева. 
Н. М.

Потписивање Протокола: Стефан Поп-Лазић, Ричард Мајлс, Саша Бугаџија и Владимир Санадер

турног наслеђа и упознава
ња омладине са туристич
ким потенцијалом Сремске
Митровице. Циљ потписи
вања овог Протокола је
продужавање и продубља
вање заједничких култур
них веза и подстицај раз
мене научних искустава –
рекао је Саша Бугаџија.
Др Стефан Поп-Лазић
изјавио је да је овај проје
кат конципиран тако да
обухвати један широк спек
тар активности, дакле не

само археолошко ископа
вање, већ и едук ацију,
комуникацију, као и презен
тацију.
– Имамо нове резултате.
Имамо открића раније
фазе палате, односно
античке виле. Откривена је
фаза из првог и почетка
другог века. Насељавање
на овом простору постоја
ло је и раније, тако да се
испитивања усмеравају у
два правца, у период који
претходи подизању антич

ке виле, а други након тога
– каже др Поп-Лазић.
Доктор Ричард Мајлс
изјавио је да је овај локали
тет веома важан за Срем
ску Митровицу јер је овде у
античком периоду постојао
империјални град. Како
каже, до резултата се не
долази тако лако и истра
живање захтева време, а у
наредном детаљно ће се
радити на ексхумацији,
научним анализама, као и
едукацији младих.  Н. М.

О високим температурама у халама
директорка Еуроцајта неће да говори
С обзиром на то да је лет
њи период увелико почео,
искористили смо прилику да
питамо директорку Еуроцај
та Драгану Перић о могућем
решењу проблема превисо
ких температура у халама
ове фирме. Перићева није
желела да даје изјаву пово
дом тог питања.
Да подсетимо, у М нови
нама смо се у августу про
шле године већ бавили
поменутим проблемом. До
одговора на постављена

питања ни тада нисмо
дошли, а радници у овој
компанији већ годинама у
летњем периоду раде у
халама у којима температу
ре увелико прелазе 40 сте
пени целзијуса. У оквиру
фирме синдикална органи
зација не постоји, а да ли ће
радници из ње и даље изла
зити као из сауне, или ће
доћи до климатизације у
халама, како једној модер
ној фирми и приличи, остаје
нам да видимо.

Драгана Перић
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Отворен конкурс
за расподелу државног земљишта
Од пре две
године радимо
комасацију
и прва
катастарска
општина у којој
смо је радили је
Раденковић.
Ту смо у
завршној фази.
Паралелно
са тим кренули
смо и у
реализацију
друге
комасације, у
Шашинцима,
каже Владимир
Настовић
Владимир Настовић

А

ктивн ос ти Градс ке
управе за пољопри
вред у и заштит у
животне средине у Срем
ској Митровици су усмерен
на помоћ пољопривредни
цима и стварање што бољег
амбијента за производњу и
пласман производа. Поред
тога, ова управа се бави и
заштитом животне средине,
издав ањ ем
разл ич ит их
дозвола и праћењем пара
метара, као и финансира
њем удружења која се баве
заштитом животне средине.
С тим у вези, о конкрет
ним активностима којима се
управа бави, као и о плано
вима за будућност, разгова
рали смо са начелником
Владимиром Настовићем.
– Оно конкретно и најва
жније у области пољопри
вреде, а чиме се бавимо, су
послови око манипулације
државном земљом. Локал

на самоуп
 рава израђује
годишњи програм заштите,
уређења и коришћења
државне земље и бави се
послов им а
реал из ац ије
тога. Посао израде програ
ма почиње јавним позивом,
који се објављује у јуну и
управо смо објавили оглас.
Позивамо власнике фарми
на нашој територији за
закуп земље по праву пре
чег, власнике инфраструк
туре, као и институције које
могу да остваре могућност
кориш ћењ а
државн ог
земљишта без надокнаде.
Сада имамо одељење
пољопривредне школе у
Техничкој школи и они ће
такође имати могућност да
користе државну земљу.
Јавни позив траје до 31.
октобра, када се затвара –
каже начелник Настовић и
додаје да су средства која
се остваре издавањем

земље наменска и враћају
се у пољопривреду.
Ова градска управа зајед
но са ЈП Воде Војводине
суфинансира одржавање
каналске мреже и сваке
године учествује на конкур
су Покрајинског секретари
јата за пољопривреду.
– За ову годину смо за
одржавање каналске мреже
обезбедили 11 милион
а
динара, а од Покрајине смо
добили око четири милио
на. Улажемо у одржавање
атарских путева, где смо
такође конк урисали код
Покрајине која суфинанси
ра радове, а ми смо обезбе
дили у ту сврху пет и по
милиона динара. Када је
реч о специјализованим
мерама, поред поменутог
вршимо и анализу земљи
шта, да не бисмо дошли у
ситуацију примене средста
ва преко или испод мере.

Зато вршимо анализу и
саветујемо пољопривред
нике да адекватно прихра
њују биљке, да не би дошло
до полегнућа и сличних
ситуација – рекао је Насто
вић и додао:
– Од ове године имамо и
једну нову меру а то је кон
трола прскалица и атомизе
ра. Сматрамо да је то добра
мера јер је механизација
наших
пољоп рив редн их
произвођача крајње про
блематична, а ми ћемо на
овај начин омогућити да им
стручни људи бесплатно
ураде контролу, да им кажу
шта не ваља и шта треба да
отклоне, а неке ствари ће
им и сами моћи поправити.
Циљ ове мере је да ефекат
употребе заштитних сред
става на пољима буде мак
сималан, а да се смање
негативни ефекти по људ
ство и животну средину, јер
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пољопривреда је један од
највећих загађивача.
У оквиру Градске управе
за пољопривреду и заштиту
животне средине, према
речима начелника Настови
ћа, функционише и пољочу
варска служба. Ове године,
због смањене количине
средстава њихове активно
сти су редуковане, али слу
жба и даље несметано
функционише.
Такође, на нашем терену
у оквиру ове Управе функ
ционише и противградна
заштита.
– Сви наши стрелци и ста
нице, 15 станица и 30 стре
лаца, су у надлежности
Републичког хидрометеоро
лошког завода. Они плаве
план рада, а ми смо као
локална самоуправа обаве
зни да суфинансирамо
њихов рад. У ту сврху годи
нама уназад купујемо раке
те и поклањамо Заводу. Ове
године смо од средстава из
покрајине набавили преко
80 ракета, и добро је што
смо тако урадили јер се
испоставило да су ове годи
не падавине учестале и да
је већ било дејстава. Стрел
цима смо набавили и бате
рије и пуњаче за Мотороле,
светиљке и све што је
потребно за њихов несме
тан рад на станицама. Тако
ђе, када је република сма
њила накнаду стрелцима на
4.000 динара месечно, ми
смо одлучили да им надо
местимо разлику од 6.000 и
њихова примања се нису
променила – каже Насто
вић.
Према његовим речима,
можда и најважнији посту
пак који се врши и ове годи
не јесте комасација.
– Од пре две године
вршимо поступак комаса
ције територије и прва ката
старска општина у којој смо
је радили је Раденковић. Ту
смо у завршној фази. Пара
лелно са тим кренули смо и
у реализацију друге кома
сације, у Шашинцима. Ту
смо у првој фази и трудимо
се да то одрадимо што
озбиљније. Овај поступак је
изузетно скуп, тако да је
буџет наше управе дупли
ран да бисмо све могли да
завршимо. Очекујемо пози
тивне ефекте, а сама кома
сација је суфинансирана од
других субјеката, као што је
покрајина – закључио је
Владимир Настовић.
Н. Милошевић
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Да посао кликне

Са радион
 ице

П

ривредна комора Срби
је, у оквиру тематског
састанка Парламента
привредника РПК Сремског
управног округа, а уз подр
шку компаније ДХЛ интерне
шнал Београд, одржала је 20.
јуна едукативну радионицу
под називом Да посао кликне
на тему интернет трговине у
просторијама Градске куће у
Сремској Митровици. Радио
ница је окупила велики број
привредника, који су има
ли прилику да сазнају како
се покреће онлајн послова
ње, који су логистички ланци
потребни за то и како да се
предузетници представе на
глобалном тржишту.
Помоћник градоначелника
Сремске Митровице Бранко
Јаковљевић је, на отварању
радионице, рекао да Срем
ска Митровица жели да ути
че на младе да остану у свом
граду и да је јачање локалне
привреде један од начина да
се то оствари.
– Оно што је следећа фаза
у развоју јесте развој преду

Бранко Јаковљевић

зетништва, малих предузећа.
Било би најбоље да то буде
засновано на електронским
платформама, интернет тех
нологијама, паметним техно
логијама. То ће нам омогу
ћити и да привучемо младе
и стручне кадрове и да задр
жимо митровачке кадрове
у нашем граду. Драго ми је
да видим да имамо значајне
партнере у свим институција
ма које стоје иза ове радио
нице – рекао је Јаковљевић.
Сања Мрдовић из Сектора
за међународне економске
односе Привредне коморе
Србије истакла је да наша
земља каска у домену онли
не трговине за Европом, али
да има доста простора за
развој.
– Привредна комора Србије
је спремна да помогне малим
и средњим предузећима и
овакве радионице су добар
путоказ како доћи до неоп
ходних информација за успе
шно покретање пословања на
интернету. Да би почели свој
бизнис у Србији потребно је

Владан Петронијевић

да нађемо назив који би био
јасан, јединствен и лако пам
тљив. Потребно је да закупи
те домен сајта, потом морамо
да урадимо нашу продавницу
на вебу. Сајт треба да буде
добро брендиран и лак за
коришћење. То представља
највећу ставку у формирању
интернет продавнице, али је
она доступна 24 сата, седам
дана у недељи. Да би се
бавили веб-трговином, мора
мо да будемо регистровани
као предуз етник или као при
вредно друштво, што више
није компликована процедура
– рекла је Сања Мрдовић.
Владан Петронијевић из
београдске фирме Микрое
лектроника већ две године
посећује ове радионице, и
овај пут био је ту да пренесе
присутнима своја искуства.
Како каже, за позицион
 ирање
фирме на интернету потреб
но је од три месеца до пола
године, а најважније је креи
рати оригиналан садржај и
одабрати праву циљну групу.
Н. Милошевић

Сања Мрдовић
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Ресоцијализација уз псе
на светском нивоу

Александар Алимпић и Андреа Озарио уручују сертификате

Као и у сваком програму ресоцијализације, и овде је на првом месту било то да се
осуђеници који прођу кроз обуку врате у друштво као своји људи, са развијеном
емпатијом, као хуманији људи који су овде научили да помогну и збрину оне којима
је уточиште потребно, рекао је Александар Алимпић

Н

а митровачком Хипо
дрому, у оквиру Казне
но - поправног завода,
у петак 22. јуна одржан је
Дан отворених врата и кон
ференција за медије пово
дом свечане доделе серти
фик ата осуђеним лицима
која су успешно завршила
програм обуке за дресуру
паса у овој установи, а у
оквиру пројекта Прихват за
нови живот.
Поменути пројекат подра
зумева програм двоструке
ресоцијализације – ресоци
јализацију осуђених лица уз
псе и социјализацију паса уз
осуђена лица која их дреси
рају и обучавају. Обуку осу
ђеник а спроводи Ветери
нарски факултет у Београду,
а овим програмом они се
оспособљавају за рад у при
хватилишту за псе које
функционише у оквиру
Казнено - поправног завода
у Сремској Митровици. На
крају обуке, сви полазници
добијају сертифик ате који

потврђују њихове вештине у
обуци и дресури паса, а пси
бивају социјализовани и
спремни за удомљавање
или пуштање у средину из
које су доведени након вак
цинације, стерилизације,
као и видног обележавања

огрлицом.
Овој свечаности, поред
бројних гостију, присуство
вали су и градоначелник
Сремске Митровице Влади
мир Санадер, управник
Казнено - поправног завода
у Сремској Митровици Алек

Сертификовани дресери са псима

сандар Алимпић, шеф миси
је ОСЦЕ у Србији Андреа
Озарио, директор Управе за
извршење кривичних санк
ција Дејан Царевић, као и
Клаус Мок испред организа
ције Хелп.
Управник Завода, Алек
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МИНИСТАР МИЛАН КРКОБАБИЋ
У МАЛОЈ РЕМЕТИ

Предупредити
последице
невремена
Владимир Санадер

сандар Алимпић, изјавио је
да је програм ресоцијализа
ције осуђених лица помоћу
паса најуспешнији програм
ресоцијализације и рехаби
литације у западној пеноло
шкој пракси, пре свега у нај
строжим америчким затво
рима.
– Ово је први пројекат где
у склопу обуке паса постоји
и азил за псе. То је нешто по
чему се ми разликујемо од
других не само у Европи,
него и у свету. Завод је ушао
са пуно ентузијазма у овај
пројекат, свестан да прави
прве кораке у систему за
извршење кривичних санк
ција и ван граница наше
земље. Као и у сваком про
граму ресоцијализације, и
овде је на првом месту било
то да се осуђеници који про
ђу кроз обуку врате у дру
штво као своји људи, са раз
вијеном емпатијом, као
хуманији људи који су овде
научили да помогну и збри
ну оне којима је уточиште
потребно. Са друге стране,
на овај начин помажемо
локалној заједници да ство
ри мирнију средину за своје
грађане, јер се са овим про
јектом смањује број паса
луталица на нашим улицама
– рекао је Алимпић, додају
ћи да су о овом пројекту, као
позитивном примеру ресо
цијализације, писали и нај
већи светски медији.
Градоначелник Владимир
Санадер такође је задово
љан досадашњим резулта
тима поменутог пројекта.
– Било је ту много тога за
решити. Били смо заиста
под великим притиском.
Сама идеја да се овакав

Дејан Царевић

један пројекат реализује у
Казнено - поправном заводу
за нас је, са једне стране
изгледала као јако добра, а
са друге то је увек осетљива
тема која може да изазове
још проблема. Ипак, могу да
кажем да сам пријатно изне
нађен односом Управе за
извршење кривичних санк
ција која је препознала да
Прихват за нови живот може
да буде један заједнички
пројекат и да може да одјек
не широм не само Србије,
него и целог света и на томе
им се захваљујем – рекао је
Санадер и додао да овај
пројекат не би могао бити
реализован без подршке
мисије ОСЦЕ у Србији и
организације Хелп који су га
на више начина подржали.
Према речима Дејана
Царевића, директора Упра
ве за извршење кривичних
санкција, извршење кривич
не санкције одавно је пре
стало да буде пука изолаци
ја људи и њихово закључа
вање у четири зида. Поред
тога он је истакао посебан
значај ресоцијализације осу
ђених лица уз помоћ паса,
али и коња. Према његовим
речима, и пси и осуђена
лица, али и читава заједни
ца имају користи од овог
пројекта.
Андреа Озарио, шеф
мисије ОСЦЕ у Србији и
Клаус Мок испред организа
ције Хелп, такође су се
обратили присутнима, исти
чући значај и јединственост
овог пројекта, као и задо
вољство пожртвованошћу
наше локалне заједнице да
ову идеју спроведе у дело.
Н. Милошевић

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

Министар Kркобабић у посети Малој Ремети

М

инистар без портфе
ља у Влади Србије
задужен за регио
нални развој и координаци
ју јавних предузећа Милан
Кркобабић посетио је 19.
јуна Малу Ремету где је оби
шао плантажу воћа породи
це Деурић. Ова плантажа је
једна од највећих модерних
воћарских комплекса у Срби
ји који се убраја међу четири
најуспешнија региона у Евро
пи са примењеном науком и
високом технологијом.
Милан Кркобабић је у посе
тио био са председником
Академијског одбора за село
САНУ Драганом Шкорићем
и водећим стручњаком за
воћарство и виноградарство
др Зораном Кесеровићем.
Том приликом разговарали
су о примени нових техно
логија као одговор на кли
матске промене и све чешће
временске непогоде које сва
ке године пољопривредници
ма наносе огромне штете.
У иришкој општини има око
400 хектара воћњака прекри
вених противградним мрежа
ма. Плантаже фирме у вла
сништву породице Деурић
„Атос Винум“ у Малој Ремети
имају на око 100 хектара под
јабуком противградне мреже
тако да су прави пример како
се могу избећи штете од све

чешћих временских неприли
ка.
– Време је да се суочимо
са тим штетама, да спремно
сачекамо непогоде, па онда
да обилазимо терен. И уна
пред да видимо шта да учи
нимо да их предупредимо.
Противградне мреже, које
могу да се користе читавих
25 година, су једно од тих
решења – рекао је министар
Кркобабић.
Академик Драган Шкорић
је истакао да Србија има
добру науку и струку и додао
да једино добри пројекти
и добри финансијери могу
покренути Србију која сада
има доста неразвијених кра
јева. Он сматра да би петна
естак оваквих центара могло
да помери земљу напред и
да је доведе у ред средње
развијених.
Митар Деурић, власник
приватне фирме „Атос Фрук
тум“, која поседује планта
же јабука и винограда на
100 хектара и своју винари
ју капацитета 150.000 боца
вина годишње, објаснио је да
му се овакав систем заштите
исплатио већ у трећој години
и да је незамисливо да буде
те озбиљан произвођач а да
не поседујете противградне
мреже и систем за наводња
вање.
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ЗОРАН СЕМЕНОВИЋ, ПОВЕРЕНИК ОО СНС-А ШИД И ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ШИД

Само радом и напором
се стиже до циља
Нећу критиковати
претходнике, али
сам сигуран да
Шид касни у свом
развоју десет
година у односу
на остале
сремске општине,
пре свега због
људског фактора.
Не можемо рећи
да Шиду
недостају
образовани људи
и природни
ресурси. То
довољно говори
о свему, као и о
томе да није
постојала чврста
воља и жеља да
се нешто више
уради на развоју
шидске општине,
каже Зоран
Семеновић

З

а повереник а ОО СНС-а Шид,
недавно је уместо Предрага Вуко
вића именован Зоран Семеновић
садашњи заменик председника Општи
не. Према Семеновићем речима, шид
ски општински одбор Српске напредне
странке највише је напредовао од свих
сремских одбора СНС-а у последњих
годину дана. Многобројним активности
ма свих месних одбора у шидској општи
ни, на добровољној основи, активисти
СНС-а, како у Шиду тако и по месним
заједницама, редовно раде на одржава
њу простора, паркова, клупа, кречењу
објеката, унапређењу квалитета живота
грађана, али и у организацији бројних
манифестација.
Како истиче Семеновић, својим радом

доказују да није довољно вршити власт,
него и да треба доказати својим радом и
на добровољној основи, да се жели уна
пређење живота грађана. Само подјед
наким залагањем у политичком животу и
у вршењу власти, може се како наводи
Семеновић, постићи бољитак у једној
општини. Утолико данас више, јер је
сарадња са владајућом Српском
напредном странком, како на републич
ком тако и на покрајинском нивоу, изу
зетно добра. То ће према његовим речи
ма, резултирати добрим резултатима и
напреднијем и бржем развоју шидске
општине. Један од приоритета владају
ће странке је развој индустријске зоне
као и обезбеђивање бољих услова рада
у образовним институцијама.

: У шидској општини
НОВИНЕ:
MМNOVINE
дуги низ година се прича о изградњи
индустријске зоне. Радови на њеном
опремању су у току. Када би грађани
шидске општине могли да очекују
завршетак свих радова и да ли су у
плану још неки инфраструкт урни
пројекти?
ЗОРАН СЕМЕНОВИЋ: До 1. августа
почеће радови на изградњи трафо ста
нице, бушење бунара и спровођење
водоводне мреже у индустријској зони.
На тај начин смо испунили све инфра
структурне захтеве било ког потенци
јалног инвеститора у Србији и у свету.
Имамо приступну саобраћајницу, уре
ђено атмосферско одводњавање,
оптички кабл за телекомуникације и
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енергетски објекат. Очекујемо да ће сви
радови бити завршени до средине сеп
тембра месеца. Предстојећа јесен и
зима ће бити „борба“ Општине Шид да
привуче инвеститоре да дођу у нашу
општину. Имамо изузетну подршку
републичке владе и Развојне агенције
Војводине који су нас ставили у сам врх
топ дестинација, за инвестирање у
Србији. Охрабрују и најаве покрајин
ског премијера Игора Мировића који у
сваком свом наступу најављује шидску
индустријску зону и сваком је потенци
јалном инвеститору представља. Ми
ћемо проценити шта је најбоље за
наше грађане. Инвеститор који буде
долазио у нашу општину, мора да испу
ни све услове за добар рад и запошља
вање наших грађана. Морам да кажем
да смо све напоре уложили да унапре
димо живот грађана тако што смо се
изборили као странка у последње две
године да Сот добије водовод. У Бикић
Долу и Привиној Глави ће већ у септем
бру бити завршена водоводна мрежа.
Сигурно је да ће у 2019. и 2020. години,
водоводна мрежа бити завршена и у
Љуби и у Моловину. Такође, заједно са
канцеларијом Марка Благојевића ћемо
комплетно реконструисати зграду
основне школе „Бранко Радичевић“ и
наставити уређење школе „Сремски
фронт“, где најављујем да је у њој одо
брена изградња првог затвореног базе
на који ће користити сва школска деца
у шидској општини.
Колика је предност за развој једне
општине, када се неко као Ви, налази
на месту повереника владајуће
странке у једној општини и истовре
мено на једном од руководећих
места у Општини?
– Мој животни мото је да рад опреде
љује оно шта ће бити. Онолико колико
човек ради и труди се, толико више
може да има у животу, без обзира на
могућности. Сигурно је да ја као пове
реник СНС-а сам добио шансу и могућ
ност да у појединим стварима могу без
икаквог оптерећења да тражим са свих
нивоа власти да Шид буде приоритет у
свему ономе што у последњих десет
година није био. Никада људи који су се
бавили политиком у Шиду нису одлази
ли код људи који управљају овом држа
вом, у секретаријате и министарства и
тражили максимално за своје место. Ја
ћу се трудити да за целу шидску општи
ну издејствујемо што више средстава
да бисмо унапредили живот свим гра
ђанима. За то треба пуно напора, пуно
времена и одрицања и одлазака на
разна места како би се та моја визија и
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До 1. августа почеће радови на изградњи тра
фо станице, бушење бунара и спровођење
водоводне мреже у индустријској зони. На тај
начин смо испунили све инфраструктурне зах
теве било ког потенцијалног инвеститора у
Србији и у свету
остварила. Неће ми бити тешко да про
водим време на свим тим местима, све
до момента док не остваримо сви зајед
но да шидска општина постане препо
знатљива за инвеститоре, како би
повећали број запослених, како би
постала лепо и примамљиво место за
живот.
У најави је већ неколико већих
пројеката.
– Тренутно радимо на реализацији
пројекта улице Цара Душана, као и
пројекат обилазнице око Шида. Ускоро
ће се радити комплетна реконструкција
аутопута од Батроваца до Кузмина.
Такође, у завршници је пројекат навод
њавања језера Мохарач према Дивошу,
пројекат рецензије босутских шума, као
и измене генералног и просторног пла
на општине Шид. Све су то пројекти
који имају за циљ стварање већих
могућности и потенцијала за развој
пољопривреде и индустријских зона.
Сигурно је да просперитет једне
општине не може да зависи само од
једног човека. Ви имате вољу и
жељу да Шид крене напред. У којој
мери је можда та воља и жеља недо
стајала претходним гарнит урама
власти?
– Нећу критиковати претходнике, али
сам сигуран да Шид касни у свом раз
воју десет година у односу на остале
сремске општине, пре свега због људ
ског фактора. Не можемо рећи да Шиду
недостају образовани људи и природни
ресурси. То довољно говори о свему,
као и о томе да није постојала чврста
воља и жеља да се нешто више уради
на развоју шидске општине.
Колико је у остварењу идеја, важна
сарадња са тимом људи који вас
окружују, како у Општини, тако и у
странци?
– Врло је важно да људи иду у корак
са временом. Важно је да се људи у
општинској управи у јавним предузећи
ма едукују, да одлазе на семинаре и да
уче све што је ново у прописима, зако

Отварање индустријског погона „Срем Шид“
ће се десити захваљујући републичкој влади и
министру Браниславу Недимовићу, који је уло
жио све напоре да се та фабрика оспособи, како
би дошли инвеститори који ће упослити наше
раднике

нима, начинима конкурисања. Најва
жније од свега је могућност проналаска
људи који имају довољно воље и жеље
да заједно са политиком буду спремни
да дају део себе и део свог времена и
живота, како би Шид ишао напред.
Сигуран сам да су око мене људи који
су спремни то да ураде и сигуран сам
да ће ови млади људи који завршавају
факултете, пронаћи своју шансу у шид
ској општини како би наставили свој
живот овде. Ми ћемо се потрудити да
им дамо ту шансу.
У најави је након скоро две деце
није, отварање индустријског погона
„Срем Шид“. Самим тим, биће пру
жена и могућност запослења одре
ђеног броја људи.
– То ће се десити захваљујући репу
бличкој влади и министру Браниславу
Недимовићу, који је уложио све напоре
да се та фабрика оспособи, како би
дошли инвеститори који ће упослити
наше раднике. То нам је омогућио и
споразум који је наш председник држа
ве Александар Вучић потписао у Тур
ској. Отварањем те фабрике и фабри
ци Викториа оил је загарантовано да
наредних пет година извози уље у Тур
ску.
Да ли након Вашег именовања за
повереника ОО СНС-а Шид, имате
већ неке планове за унапређење
рада одбора странке у Шиду?
– Уз сагласност људи који воде Срп
ску напредну странку, поставио сам
квалификоване људе на стручна места
у смислу, да они који се баве одређе
ним струк ама, воде одборе унутар
странке, а који су у сагласности са
њиховим знањем. Тако сада пензионер
води Савет за пензион
 ере, Одбор за
пољопривреду воде еминентни пољо
привредници, Унију жена воде жене
које су стручне за ту област итд. А
водило се рачуна да сви буду равно
мерно распоређени у одборима и жене
и мушкарци.
На крају разговора, шта бисте
поручили грађанима шидске општи
не? Да ли им је извесна лепша и
боља будућности у њиховом граду?
– Грађанима шидске општине могу
да обећам да ћемо само марљивим
радом и одговорним понашањем према
свима њима и нашој општини, донети
резултате. Очекујем да ће у 2019. годи
ни, све ово о чему сам говорио, бити
визуелно и видљиво и да ће сви грађа
ни који буду имали вољу да раде, има
ти место да то и чине.
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Задовољни оствареним буџетом
Иришка општина постаје препознатљива по томе што радимо доста пројеката и кон
куришемо за њих. Само у овој години до сада нам је одобрено 13 пројеката, а реба
ланс смо радили због два пројекта везана за водоснабдевање и атарске путеве, тако
да је буџет увећан за шездесетак милиона, објашњава Стеван Казимировић

О

дборн иц и
ириш ке
скупштине су, једно
глас но,
усвојил и
завршни рачун општинског
буџета за прошлу годину,
као и други ребаланс ового
дишњег буџета.
Образложење је поднео
Илија Јоцић, шеф службе за
финансије, утврђивање и
наплату јавних прихода и
инспекцијске послове. Он је
указао да су укупни приходи
у прошлој години износили
612 милиона динара, док су
расходи достигли цифру од
593,4 милиона динара.
Оствар ењ е
план ир ан их
прихода је извршено са пре
ко 79 процената, што је изу
зетан резултат ако се упоре
ди са 2016. годином када је
извршење износило нешто
преко 55 процената, али
показује и да је овај буџет
реалније планиран.
Када је реч о суфициту од
17,4 милион
 а он ће бити
расподељен у више обла
сти, али највећа сума од
скоро шест милион
 а динара
биће искоришћена за реа
лизацију пројекта уградње
топлотне пумпе у вртић у
Иригу.
Када је реч о ребалансу
Илија Јоцић је указао да је
основни разлог за овај реба
ланс добијање средстава са
других нивоа власти који су
добијени после усвајања
буџета и првог ребаланса.
Други ребаланс утврђује
примања и приходе ового
дишњег општинског буџета
на нивоу од 816 милиона
динара.
Своје задовољство оства
реним буџетом није крио ни
председник Општине Сте
ван Казимировић који је ука
зао да је ово први пут да је
буџет остварен са 79,45
одсто.
– До сада је реализација
била између 50 и 60 проце
ната, што значи да није био
реално планиран ранијих
година. Ми смо за ову годи
ну планирали 715 милиона
у децембру, а сада са дру
гим ребалансом долазимо

Одборници СО Ириг

до 816 милиона, значи да
смо за два ребаланса уве
ћали буџет за готово 100
милиона динара.
Први и други ребаланс
смо радили због пројеката
за које смо добили сред
ства. Ириш ка општина
постаје препознатљива по
томе што радимо доста про
јек ата и конкуришемо за
њих. Само у овој години до
сада нам је одобрено 13
пројеката тако да морамо
да радимо ребаланс, нисмо
знали да ли ћемо их добити
када смо доносили прву
одлуку о буџету. То су два
пројекта везана за водо
снабдевање, пројек ат за
атарске путеве тако да овај
други ребаланс доноси уве
ћање буџета за шездесетак
милиона, објашњава Сте
ван Казимировић.
Он додаје да постоје и
прек огранични конк урси,
један са Мађарском, који је
сада убачен у ребаланс,
али да постоје сазнања да
ће се добити средства за
три прекогранична пројекта
са БИХ.
– Ако то буде, мораћемо
поново да радимо реба
ланс. Ми смо ове године
више инсистирали на раз

Стеван Казимировић

војној компоненти буџета,
негде око 35 одсто буџета је
за инвестиције. Ми морамо,
ако радимо пројекте, да
обезбедимо и средства за
суфинансирање, односно
наше учешће, тако да смо
прошле године само за
суфинансирање дали око
62 милиона динара, а овим
ребалансом до сада смо за
наше учешће дошли до
половине целе прошлогоди
шње суме. Морамо радити
на водоснабдевању, градњи
канал из ац ио н е
мреж е,
атарским путевима, инфра
структури тако да су нам
важна и покрајинска сред
ства – каже Казимировић.
Он истиче и да постоје

Илија Јоцић

пројекти који чекају реба
ланс покрајинског буџета и
ту су већ урађена два про
јекта у области водоснабде
вања која су спремна за
изградњу бунара – једног у
Иригу и једног у Врднику.
На овој седници, која је
одржана 12. јуна, одборни
ци су дали сагласност на
уговор о јавно – приватном
партнерству за вршење
услуге
реконс трукц ије,
рацион
 ализације и одржа
вања јавне расвете у ири
шкој општини.
Усвојен је и извештај о
раду за прошлу, као и про
грам рада за ову годину
Агенције за рурални развој.
С. Џакула
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Мање запослених од дозвољеног броја

П

рема одлуци која је
донета прошле годи
не, а тиче се макси
малног броја запослених у
систему јавне управе, када
је реч о иришкој општини,
тај број је могућих 111 запо
слених на неодр
 еђено вре
ме.
– Нисмо имали вишка
везано за број, јер је запо
слених мање од дозво
љеног, али је било неких
кадровских и структурал
них промена с обзиром на
стручну спрему, квалифи
кације и врсте послова.
Дакле, било је промена
везано за садржину звања
и то се односило на јед
ног намештеника, али он
је имао услове да иде на
тржиште рада јер има две
године до пензије, значи
није било потребе за отка
зима у Општинској управи
у Иригу. У прошлој години
смо имали и три одласка
у пензију, сада још јед
но тако да ми практично
имамо у односу на про
шлу годину петоро запо
слених мање. Од укупно

Оливера Филиповић Протић

111 запослених, колико је
одлуком о максималном
броју запослених предви
ђено, Општинска управа
има могућност да има 46
запослених,
општинско
правобранилаштво једног,
а нама нису сва та места

попуњена, управо због тих
одлазака у пензију, тако
да је у Општинској управи
сада имамо 40 запосле
них – каже за наше новине
Оливера Филиповић Про
тић, начелница Општинске
управе.

Општинска управа је
имала пет служби, али
после седнице СО Ириг
која је одржана 31. маја
тај број је сведен на чети
ри, јер је инспекцијска слу
жба припојена Служби за
финансије, утврђивање и
наплату јавних прихода.
– Немамо скупштинску
службу јер Скупштина има
свог секретара а имамо и
кабинет председника. То је
новина од септембра про
шле године када смо доно
сили нову систематизацију.
Половином децембра смо
донели нови
кадровски
план, заједно са одлуком
о буџету, и тим кадровским
планом смо предвидели
одређена померања, веза
но за степен стручне спре
ме, дакле прерасподела
унутар постојећег броја и
постојећег стања запосле
них, уз потребу да запо
слимо пет нових радника
како би надоместили одла
зак толиког броја радника
у прошлој години – каже
начелница Оливера Фили
повић Протић.
С. Џ.

НЕРАДИН

Почињу радови на бунару

Ј

едан од најважнијих
проблема са којим
се суочава иришка
општина је водоснабде
вање, зато је руководство
ове општине и формирало
тим за израду пројеката, а
доста пажње посвећује се
управо изради пројеката у
овој области.
Подсетимо, на конкур
су Покрајинског секрета
ријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
подржана су 44 пројеката у
28 војвођанских локалних
самоуправа. За реализа
цију пројеката Покрајина
је обезбедила 300 милио
на динара – или 60 одсто
бесповратних средства, а
локалне самоуправе 200
милиона, односно 40 одсто
средства.
Иришка општина је доби
ла средства за два пројекта,
уговори су уручени крајем
априла – први је санација
хидротехничке и електро

Нерадин – ускоро радови на бунару

опреме црпне станице Бор
ковац за Ириг и Врдник за
шта је Покрајина обезбе
дила 5.235.000 динара, док
је учешће иришке општине
нешто преко 2,2 милиона
динара плус ПДВ. Други је
пројекат изградње, опре
мања и повезивања бунара
у Нерадину. За овај проје
кат је од Покрајине доби
јено 3.475.000 динара, док
локална самоуправа дода

је око 1,5 милиона динара.
Како сазнајемо од Сте
вана Казимировића, пред
седника Општине за бунар
у Нерадину је одрђен изво
ђач радова и оријентаци
оно до краја месеца би,
после потписивања угово
ра, могли да почну радови.
– Када је реч о другом
пројекту, 11. јула се отвара
тендерска документација
за црпну станицу Борковац

у Руми – каже Стеван Кази
мировић.
Ребалансом
покрајин
ског буџета предвиђено је и
повећање средстава за кон
курсе Покрајинског секре
таријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство,
а ту иришка општина има
већ припремљене пројекте
у сфери побољшања водо
снабдевања и то за бунаре
у Иригу и Врднику.
С. Џ.
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ВРДНИК: 16. ВИДОВДАНСКИ САБОР

Чувари српске традиције
Т

радиционална
манифе
стација
„Видовдански
Сабор“, ове године 16. по
реду, одржава се у периоду од
22. до 28. јуна у Врднику.
То је манифестација која се
везује за велики српски празник
Видовдан, али је, уједно, и тури
стичко – културна манифеста
ција којој је циљ очување тради
ције, материјалних и духовних
вредности, уз посебну пажњу
која се посвећује неговању
народне традиције и обичаја.
Последњих година, један од
главних циљева манифестације
је и развој туризма и промоција
Бање Врдник.
Сабор је свечано отворен
22. јуна, а замисао организато
ра мало је покварила киша, уз
осетно захлађење, али је део
са фолклорним наступом КУД
„Стеван Шалајић“ ипак реали
зован, а окупљеним Врднича
нима обратио се прво Миодраг
Бебић, заменик председника
иришке општине који је подсе
тио да се још од далеке 1697.
године, када су мошти Цара
Лазара пренете у Врдник, у
овом месту негује култ Цара
Лазара и Видовдана.
Овогодишњи сабор је зва
нично отворио Вук Радојевић,
покрајински секретар за пољо
привреду,
водопривреду
и
шумарство.
– У циљу очувања културе,
традиције и обичаја организу
је се овај Видовдански сабор у
Врднику који има дугу и бога
ту културну традицију и верско
наслеђе. Врдник има чиме да се
поноси, прво да наведем мана
стир Раваница који је понос

Стеван Казимировић
не само Врдника, него и целе
Србије. Ми препознајемо зна
чај оваквих манифестација које
доприносе и унапређењу сео
ских средина кроз очување тра
диције и ми иришкој општини
дајемо подршку у томе. Свака
сеоска заједница има неке сво
је специфичности, жели да на
свој начин обележи традицију,
културу и веру и ми им у томе
помажемо – рекао је Вук Радо
јевић.
Стеван Казимировић, пред
седник Општине истиче да
поред ове, постоји још значај
них манифестација у иришкој
општини и свака је битна на свој
начин, управо и због привлаче
ња већег броја туриста.
– Ове манифестације су
повод да људи дођу, да упознају
нашу општину, посебно Врдник
и Ириг који имају и највеће две
манифестације  Видовдански
сабор и Пударске дане, а ту је
и Мала Ремета, Јазак, Шатрин

Вук Радојевић
ци... Више нема оних класич
них сеоских слава, а овакве
манифестације су сада заузе
ле њихово место. Видовдански
сабор је и слава нашег манасти
ра Раванице у Врднику – рекао
је Стеван Казимировић.
Отварању је присуствовао и
државни секретар у Министар
ству пољопривреде Велимир
Станојевић указао је да је ово
манифестација која промовише
и наше традиционалне вредно
сти, када је производња хране у
питању.
– Мислим да читав овај крај
може послужити као добар при
мер када је брендирање наших
пољопривредно  прехрамбе
них производа у питању, имамо
фрушкогорски липов мед, сео
ски кулен овде у близини. И то
је важно за развој туризма и ми
ћемо то подстицати. Министар
Недимовић управо инсистира
и на јачању тих прерађивачких
капацитета, када је винарски и

Велимир Станојевић
воћарски сектор у питању, као
и меса и млека. – истакао је
државни секретар Велимир Ста
нојевић.
Ове године, у склопу Видов
данског сабора одржао се и
Фестивал Фрушкогорских вина
и Фестивал вина и кулинарства
у Етно насељу Врдничка Kула.
Покровитељи ове традицио
налне манифестације у Врдни
ку су Министарство трговине,
туризма и телекомуникација,
Покрајински секретаријат за
привреду и туризам, Покрајин
ски секретаријат за пољопри
вреду, водопривреду и шумар
ство, Покрајински секретаријат
за образовање, иришка општи
на, МЗ Врдник, као и Хотел Пре
мијер Аква.
Претпоследњег дана сабора
је одржано вечерње бдење у
врдничком манастиру Равани
ца, док ће се 28. јуна, на Видов
дан, служити света архијерејска
литургија.
С. Џ.

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

Стигла цистерна за пијаћу воду
У
склопу активности на
сталном
побољшању
водоснабдевања грађа
на румске и иришке општине
ЈП „Водовод“ је купио нову
цистерну за пијаћу воду чија
је вредност нешто преко 10,7
милиона динара – средства
овог јавног предузећа су мало
изнад 5,7 милиона, а румска
општина је обезбедила пет
милиона динара. Цистерна
је стигла са свом потребном
документацијом, регистрова
на је и испробана.
– Ми ту имамо проблем, јер
лети грађани потроше више
воде него што треба, па се
јавља потреба за цистерном.
Мислим управо зато да ћемо
овог лета имати боље водо
снабдевање, бар у оним кри
тичним тренуцима кад имамо
помањкање воде или кварове,
као и када су рестрикције па
је потребна грађанима вода
за пиће. Некада рестрикција
и нема, али у вишим делови
ма иришке општине, као што
су Врдник и насеља Крсташи
це и Хопово, немају воде па
им се вода мора достављати
у цистерни – каже директор
Слободан Станић.
Нова цистерна има капаци
тет осам кубних метара, одно
сно 8.000 литара воде, возило
је марке ИВЕКО, снаге је 185
киловата, израђена је од про
хром челика који је отпоран
на рђу, а има спољну изола
цију тако да се дуже време не

Нова цистерна

мења температура воде.
– Такође, градимо подста
ницу у Борковцу који иришкој
општини и служи као извори
ште. Подстаница вреди око
7,5 милиона и захваљујући
њој биће боље снабдевање
водом Ирига и Врдника, јер се
планира уградња четири пум
пе од по 25 литара у секунди,
значи максимални капаци
тет је 100 литара у секунди,
а до сада је био 55 литара.
Ово су средства добијена од
Покрајине, уз учешће иришке
општине. Наравно, колико
ћемо им стварно допремати
зависи од тога колико ћемо

успети да сакупимо воде, али
ћемо им давати максимално
колико можемо. Сама изград
ња би требало да почне за
месец дана, а толико би тре
бало да трају и радови – каже
директор Станић.
По овом конкурсу румска
општина је добила средства
за бусетр станицу за Мале
Радинце – у њој се налазе
пумпе за повећање притиска
како би и највиши делови у
овом селу – као што су ули
це Нова и Београдска имале
воде током лета.
– Веома брзо би требало
да распишемо јавну набав

Слободан Станић

ку укупне вредности око 3,2
милиона динара, ту је уче
шће румске општине 950.000
динара, а ми смо обезбедили
пројекат. Радови би требало
да се заврше почетком авгу
ста – каже за наше новине
директор Слободан Станић.
С. Џ.

ЦРВЕНИ КРСТ РУМА

За председника изабран
др Мирослав Милошевић

Д

р Мирослав Милошевић изабран је
за председника Скупштине и
Општинског одбора Црвеног крста
Рума, док је за потпредседницу изабра
на др Љиљана Столић. Избор је извр
шен на изборној скупштини Црвеног
крста Рума која је одржана 22. јуна.
На скупштини је извештај о раду у про
текле четири године, као и план рада за
наредни четворогодишњи период под
нео др Мирослав Милошевић који је и у
претходном мандату био на овој функци
ји.
Осим руководећих људи, бирани су и
чланови Скупштине – има их укупно 29 и
деветочланог Општинског одбора.
– Mи смо се доста ангажовали на пру
жању помоћи социјално најугроженијим
лицима, у сарадњи са покрајинском и
републичком организацијом. Ту се под

разумева и свакодневни рад кухиње
Црвеног крста и настојимо да они нају
гроженији имају сваки дан један кувани
оброк, ту је и помоћ у тражењу несталих
лица, као и обука из прве помоћи за мла
де. Срећом, у овом посматраном перио
ду није било неких великих ванредних
догађаја као што је било у ранијем пери
оду. Морам да истакнем да се активно
сти Црвеног крста у великој мери базира
ју, поред професионалаца који овде
раде, и на учешћу великог броја волон
тера и њихове активности у значајној
мери одржавају активности Црвеног
крста – истакао је др Мирослав Милоше
вић.
Овој изборној скупштини је присуство
вао Драган Карић, представник Црвеног
крста Србије и Анђела Папић из Црвеног
крста Војводине.
С. Џ.

Др Мирослав Милошевић
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МАЛИ МАТУРАНТИ ПОЛАГАЛИ ТЕСТОВЕ ЗНАЊА

Најбољи резултати
на комбинованом тесту

С

вршени основци су 18.
19. и 20. јуна полагали
тестове знања и то
прво из српског или матер
њег језика, потом мате
матике и последњег дана
комбиновани тест који под
разумева проверу знања
из пет предмета – физике,
хемије, биологије, географи
је и историје.
Новина у односу на прет
ходне године је да се од
ове успех у основној школи
бодује са 60 поена, док се
на тесту знања максимално
може освојити 40 поена – по
13 из српског и математике
и 14 из комбинованог теста.
У румској општини тестове
знања је полагао 451 ученик
који је завршио осми разред,
а сви они који положе ове
тестове 29. и 30. јуна попу
њаваће листе жеља за упис
у средње школе.
Подсетимо, у румским
средњим
школама
има
места за 540 ученика који су

Стефан Колунџија и Наташа Малешевић

успешно окончали основну
школу, а ту је, за сада још
неизвестан и број оних који
ће се уписати у ИТ одељење
румске Гимназије и који су
тестове знања полагали 3.
јуна у Новом Саду.
После тестова разговара
ли смо са Наташом Мале
шевић, одличном ученицом
која каже да јој је најтежа
била математика.
– Урадила сам све задат
ке, осим два најтежа. Што
се тиче даљих планова још
размишљам о општем смеру
у Гимназији или ССШ „Бран
ко Радичевић“ – економски
смер – каже Наташа.
Стефан Колунџија је вуко
вац којем је опет, тежи био
српски језик.
– Најтежи ми је био текст
који смо морали прочитати,
а после на пола стране напи
сати о оном што смо прочи
тали, да то буде и тачно гра
матички, значи разумевање
прочитаног. Математику сам

ПЕТАР ВИЂИКАНТ:

Промене образовног
система су дуготрајне

П

етар Виђикант, савет
ник у Министарству
просвете - Школска
управа Нови Сад, у оквиру
обиласка војвођанских шко
ла затекао се и у Руми, а у
разговору за наше новине
каже да је 3. јуна у новосад
ској Гимназији „Јован Јова
новић Змај“ полагало чак
300 ученика из Сремског и
Јужнобачког округа за 100
места у новим ИТ одељењи
ма.
– То значи да ће се свакако
уписати најбољи – одељења
ће бити у Руми, Сремској
Митровици и Новом Саду
и мислим у Инђији. Праг је
за ове ученике био прилич
но висок, и на основу такве
селекције ми имамо 100 нај
бољих кандидата. Ситуаци
ја је мало неуједначена, нај
више имамо у Новом Саду,

мање у Руми, али мислим,
и то је најважније, да ће сви
који су положили бити и при
мљени. Ми имамо у овом
региону и доста ИТ фирми,
ту је велика флуктуација,
запослени одлазе, а нови
млади долазе а за даље
школовање имамо и добар
Технички факултет у Новом
Саду – каже Петар Виђи
кант.
Он додаје да је битно да
за све ученике има места,
али је питање да ли ће сви
они уписати прву жељу, јер
то зависи од освојених бодо
ва.
– У последњих десетак
година у нашој школској
управи чак више од 85 одсто
ученика је уписивало прву
жељу. Има проблема код
уписа ученика у неодг ова
рајућу школу или са мање

Петар Виђикант

бодова. Ту имамо осипање
и не заврше сви те школе.
Имамо сјајне техничке шко
ле у Новом Саду, машин
ска, грађевинска, техничка
и пољопривредна школа
у Руми – у свакој општини

имамо стручне школе које су
добро организоване и дају
сјајне резултате. На жалост,
родитељи то не знају и желе
децу да упишу само у гимна
зије или економске школе,
а ми сада имамо те стручне
школе које омогућују учени
цима праксу и после школо
вања да ту и добију посао, то
је велика предност. Техничка
школа у Руми такође, заслу
жује све похвале као пример
добре праксе, требају нам
смерови који су адаптивни
за више занимања или омо
гућују упис на више школе
или факултете.
Најбитније је да постоји та
могућност или рад или даље
студирање и да се деца што
пре запосле – истиче Виђи
кант.
По њему, на жалост, и
даље имамо тенденцију код
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добро урадио, али проблем
су ми два последња задатка,
која су била и најтежа. Што
се тиче комбинованог теста
сутра, ту се само бојим да
ћу „забрљати“ историју, ту
има јако пуно, не волим да
учим историју. Више ми иду
природни предмети и нај
више бих волео да упишем
медицинску школу, да је има
у Руми, овако не волим да
путујем, тако да ћу вероват
но уписати за економског
техничара. После плани
рам и Економски факултет
у Новом Саду – рекао је за
наше новине вуковац Сте
фан Колунџија.
Како сазнајемо од пред
седника Актива директора
румских основних и сред
њих школа Зорана Дроб
ца, на тесту знања српског
или матерњег језика румски
осмаци су освојили у просе
ку 11,76 поена, мање успе
шни су били када је матема
тика у питању са освојених
9,71 поен. Иако многи уче
ници стрепе од комбинова
ног теста – ту су резултати
били најбољи са освојених
просечних 11,99 поена. У
сва три теста знања највише
поена су освојили сврше
ни основци градске школе
„Душан Јерковић“.
С. Џ.
родитеља да је боље да
дете заврши економску шко
лу па да не ради, него да се
школује за конобара, кува
ра или месара па да одмах
добије посао.
– Мислим да полако роди
тељи и деца ипак то схва
тају. Морамо бити више у
дослуху са привредном како
би отварали оне смерове
који су њима потребни. Наш
циљ је да ученици што више
науче у школи и то знање
буде касније ефикасно, зато
имамо и проблеме са ПИЗА
тестовима,
овогодишње
резултате још немамо, али
ови тестови су сличнији шко
ловању у другим земљама
Европе. Зато морамо наше
планове и програме више
прилагођавати
окружењу
како би били слични усло
ви у образовању. Мислим
да идемо у правом смеру,
али је у систему образова
ња потребно време да би се
приметили резултати проме
на – закључује Петар Виђи
кант, саветник у Школској
управи Нови Сад у разгово
ру за наше новине.
С. Џ.
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ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РУМА

Награда за екологију

У

традиционалној акцији
„За чистије и зелени
је школе у Војводини”
редовно учествују и учени
ци ССШ „Бранко Радичевић“
који су ове године добили
награду која се састоји из
једнодневног излета за 22
ученика и три наставника и
едукације за оба координа
тора.
Планирани
једнодневни
излет у Национални парк
Фрушка гора реализован
се 11. јуна, а едукација за
наставнике – координаторе
18. и 19. јуна.
„Еко изетнике“ су у Карлов
цима дочекали млади волон
тери из Еколошког центра
„Радуловачки“‘’ који су са
њима били током излета.
Награђени учесници са
наставницима координато
рима – међу којима су били
и ученици „Бранкове“ шко
ле су обишли градско језгро
Сремских Карловаца, Еко
лошки центар „Радуловач
ки“, упознали Специјални
резерват природе „Ковиљ
ско - петроварадински рит“
током вожње Дунавом, ужи
вали у радионицама „Упознај
Дунав“, а на Стражилову су
се упознали са основним
карактеристикама
Нацио
налног парка „Фрушка гора“
кроз радионице „Осети при
роду“ и „Улазна карта за при
роду“.
По речима самих учесника
то је био један леп и корисно
проведен дан у природи уз
радионице, дружење, ужива

На једнодневном излету

ње и оснаживање еколошке
свести код младих.
Подсетимо, програм „За
чистије и зеленије школе
у Војводини” остварује се
у оквиру сарадње Покра
јинског секретаријата за
урбанизам, градитељство и
заштиту животне средину,
Покрајинског
секретарија
та за образовање, прописе,
управу и националне мањи
не – националне заједнице,
Покрајинског секретаријата
за енергетику, грађевинар
ство и саобраћај, Фонда за
повраћај и рециклажу лимен
ки и Покрет горана Војводи
не. Током текуће школске
године овом програму се
прикључио и Покрајински
секретаријат за социјал
ну политику, демографију и
равноправност полова.

На завршној свечаности
програма „За чистије и зеле
није школе у Војводини“ у
Покрајинској влади је награ
ђено 27 васпитно - образов
них установа, чији су мали
шани, ђаци и ментори били
најуспешнији приликом уче
шћа у овогодишњем програ
му.
Оне су награђене излети
ма за преко 600 ученика, док
су за наставнике били орга
низовани семинари из обла
сти заштите животне среди
не.
У ССШ „Бранко Радиче
вић“ координаторке овог
програма су Мира Томић,
професорка биологије и
Оливера Амиџић, педаго
шкиња, док је у самој реали
зацији програма учествова
ло око 120 ученика.

ПРОМОЦИЈА СПОРТА

Десет стипендија
Румска општина је ове године доделила 110
стипендија за студенте који, између осталог,
имају просек оцена већи од осам, са њима су
уговори потписани, а првих неколико стипен
дија је уплаћено на текуће рачуне најбољих
румских студената.
На последњој скупштинској седници је
донета одлука и о стипендирању најбољих
спортиста, јавни позив је расписан а пријаве
се могу подносити од 20. јуна до 4. јула.
Реч је о 10 стипендија спортистима који су у
току 2017. године, у категорији појединачног
или екипног олимпијског спорта, у конкурен
цији кадета, јуниора или сениора, остварили
добре спортске резултате – било да су уче

ствовали на светском првенству и остварили
пласман до десетог места, на европском
првенству до осмог места, на балканском или
републичком првенству ако су освојили неку
од медаља, као и ако су наступали као репре
зентативци Србије.
Пријаве за ове стипендије подносе спорт
ски клубови у којима се успешни румски спор
тисти такмиче, а ове стипендије се додељују
под истим условима као и студентске – њихо
ва висина је 8.400 динара и додељују се за
период од десет месеци.
О томе који ће спортисти – студенти или
ученици – добити стипендије одлучиваће
Комисија за доделу стипендија спортистима.

Пројекат „РУМСКА ПАНОРАМА“ реал
 изује се уз финансијску подршку Општине Рума.
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ОТПУТОВАЛИ У ХЕРЦЕГ НОВИ

Наградно летовање
за 55 најбољих ученика

Најбољи ђаци спремни за полазак

О

сновци и средњошколци са тери
торије општине Пећинци, отпу
товали су у среду, 20. јуна на
заслужено наградно летовање у Херцег
Нови, у организацији Спортског савеза
Развој спортова. Летовање за најуспе
шније ђаке већ пету годину заредом
финансира пећиначка локална само
управа, а како нам је рекао заменик
председника општине Пећинци Зоран
Војкић наградна путовања су један вид
подстицаја за децу да уче што боље и
да се баве спортом.
– Трудимо се да на сваки начин под
стакнемо децу да се од малих ногу баве
спортом али и да постижу што боље
резултате у учењу. Поред наградног
летовања, пећиначка локална самоу
права награђује и новчаним награда
ма ђаке генерације и носиоце Вукове
дипломе, а сваког лета, заједно са Раз
војем спортова, организујемо на пећи
начким Базенима бесплатну школу пли
вања, док је за одличне ученике улаз

на пећиначке базене током купалишне
сезоне је бесплатан – рекао је Војкић.
Наградно летовање и ове године,
као и претходних, заслужили су учени
ци који су остварили најбоље резулта
те у учењу и школском спорту, а према
речима председника Спортског савеза
Синише Ђокића ове године избор није
био лак.
– Иако је наш примаран циљ довести
децу на спортске терене, увести их у
свет спорта и ту задржати, ипак ми је
посебно драго да је из године у годи
ну све више деце која постижу одлич
не резултате у учењу. Заиста се труде,
поседују такмичарски дух и желе да
остваре што боље резултате, јер их
очекују и вредне награде. Сигуран сам
да је ове године било деце која су тако
ђе заслужила летовање због уложеног
труда током протекле школске године,
али на крају због ограниченог броја
места морали смо бирати само најбо
ље – рекао је Ђокић.

Осмеси на лицима деце и узбуђење
пред пут свакако да су охрабрење за
њихове вршњаке, а посебно срећна је
и ученица из Обрежа Ана Марковић,
која је заслужила летовање на основу
постигнутог успеха у школском спорту,
првенствено добрих резултата у одбој
ци, а како каже потрудиће се и следе
ће године да залсужи летовање и да
постигну још боље резултате у овом
спорту.
Укупно 55 ученика у пратњи четири
наставника, педијатра из Дома здра
вља „Др Драган Фундук“ из Пећинаца
и председника Развоја спортова Сини
ше Ђокића провешће дванаест дана
у Херцег Новом, током којих их очеку
је, поред заслуженог одмора, још низ
спортских активности као и разни изле
ти по црногорској обали. Родитељи
ученика ће редовно моћи да се инфор
мишу о активностима деце током лето
вања, као и о тачном времену повратка
путем сајта општине Пећинци.

НАЈБОЉИ НА ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Излет на Палић за мале Пећинчане

Н

акон оствареног успеха на так
мичењу из енглеског језика под
називом Моја школа из снова,
ученици Основне школе „Слободан
Бајић Паја“ из Пећинаца као најбољи
у Србији освојили су, између осталог и
наградно путовање у Суботицу које је
реализовано почетком месеца.
Како нам је рекла Маја Бисерчић,
наставница енглеског језика пећиначке
школе, организатори такмичења, изда
вачке куће Клет, Логос и Фреска изне

надили су децу једнодневном екскур
зијом у Зобнатицу, Суботицу и Палић.
– Путовање је започело у веселој
атмосфери, током које су се деца пре
свега дружила, певала и добила додат
ну мотивацију да се и следеће школске
године пријаве на сличне конкурсе.
Прва дестинација је била чувена ерге
ла коња Зобнатица. Пут нас је даље
водио до Суботице, најсевернијег мул
тиетничког града Србије и равне Бачке,
где се још увек осећа дух царице Мари

је Терезије а путовање смо завршили
на Палићу. Пуни прелепих утисака
двадесет седморо ученика наше шко
ле је уживало у сваком тренутку прове
деном на северу Војводине, у нади да
ће можда опет следећих година имати
прилику да представе своју школу и
Пећинце у најбољем светлу на неком
другом такмичењу – рекла је Бисерчић,
која је била у пратњи деце на екскурзи
ји, као и наставник математике Марко
Спасојевић.
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ЦРВЕНИ КРСТ ПЕЋИНЦИ: Светски дан добровољних давалаца крви

Захвалнице за хуманост

П

ригодном свечаношћу у згради
Општине, Црвени крст Пећин
ци је обележио Светски дан
добровољних давалаца крви, 14. јун,
а вишеструким даваоцима са терито
рије пећиначке општине уручена су
признања и пригодни поклони.
Награде је уручио заменик председ
ника Општине Пећинци Зоран Војкић,
који је том приликом истакао значај
добровољног давања крви, јер, како
је рекао, свака кап може бити драго
цена и спасити некоме живот.
Овогодишња кампања обележава
ња Светског дана добровољних дава
лаца крви подвлачи важност сваког
појединца као некога ко може помо
ћи другоме у ванредним ситуацијама
тако што ће правовремено, добро
вољно дати крв, а према речима Гор
дане Коњевић, секретара пећиначког
Црвеног крста одзив добровољних
давалаца у нашој општини је увек на
завидном нивоу.
– Црвени крст Пећинци је до сада
у овој години организовао четири
акције давања крви на којима је крв
понудило120 лица од којих су 21 при

Добитници захвалница

паднице лепшег пола, 6 лица је први
пут дало крв, а 18 лица је одбијено
из медицинских разлога. Задовољни
смо одзивом грађана, али увек напо
мињемо да може боље. Овај дога
ђај је такође, прилика да се пажња
грађана усмери према потребама
за крвљу и крвним продуктима али
представља и прилику да се захва
лимо нашим даваоцима – рекла је
Коњевић.
Црвени крст Пећинци је захвалнице

ФД „Извор Доњи Товарник“

Гостовање у Бугарској

Ч

ланови Фолк лорног друштва
„Извор Доњи Товарник“ отпуто
вали су на седмодневно путова
ње у Бугарску на Међународни фести
вал фолклора дечјих и омладинских
група у Черноморецу. Тридесет седмо
ро чланова овог фолклорног ансам
бла, заједно са уметничким руководио
цима Данијелом и Владимиром Бар
нак биће једини представници из
Србије, а како су нам рекли веома су
узбуђени али и поносни.
– Заиста смо веома поносни што
ћемо међу 250 учесника на Фестивалу
баш ми представљати нашу земљу, а с
обзиром да је један од услова учешћа
био и извођење кореографије Шума
дија, још више смо поносни, јер смо у
прилици да је одиграмо. Наиме, пред
пут смо добили од пећиначке локалне
самоуправе комплет ношњи за ову
кореографију, чиме нам је омогућено

да отпутујемо и да на достојанствен
начин представљамо своју земљу, али
и Општину из које долазимо. Фестивал
траје пет дана, а ми смо обавезни три
дана да искористимо и представимо
се у најбољем светлу, рекла је Даније
ла Барнак, и додала да јој је посебно
драго да је позив за учешће на Фести
валу стигао од организатора, што је на
неки начин потврда успешног трогоди
шњег труда и рада, колико постоји ово
Фолклорно друштво.
Одушевљење пред пут могао се
видети на лицима чланова Извора,
који углавном, одлазе први пут на
Међународни фестивал, што је свака
ко велико искуство за све њих, али и
подстрек за даљи рад.
– Прошле године смо ишли у Босну,
али само један дан. Сада је мало дру
гачије и веома сам узбуђена, рекла је
Ивана Драгојевић из Брестача.

за успешну сарадњу у области добро
вољног давалаштва доделио Култур
ном центру Пећинци, Техничкој школи
„Миленко Веркић Неша” у Пећинцима
и пећиначкој локалној самоуправи,
чију подршку Црвени крст има у свом
раду. Такође, поводом обележавања
Светског дана добровољних давала
ца крви у Културним центру су били
изложени радови ученика Основне
школе „Слободан Бајић Паја” на тему
Крв живот значи.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Нови ауто

Пећиначки Центар за социјални рад до недав
но је располагао само са једним возилом, које су
радници ове институције користили за превоз
деце у Дневни боравак за децу и младе са смет
њама у развоју у Суботишту, као и за теренске
посете стручних радника. Међутим, ових дана
Центар за социјални рад је обогатио свој возни
парк са Шкодом Рапид, коју су добили од Мини
старства за рад, запошљавање, борачка и соци
јална питања.

Према речима директорке пећиначког Центра
Биљане Јовичић још једно возило је било преко
потребно, како би ова институција функциониса
ла у складу са својом наменом.
– Наш Центар је пружалац услуга у Дневном
боравку и заиста нам једно возило, при томе ста
ро преко десет година, није било довољно. Тако
ђе, врло често је долазило до квара, што је пред
стављало додатне проблеме у обављању рад
них задатака. Пећиначка локална самоуправа
нам је излазила у сусрет и омогућавала превоз
на чему смо веома захвални, али све је то реме
тило свакодневне активности, како наше тако и
службеника Општине. Бићемо у стању да своје
свакодневне активности обављамо без икаквих
ограничења – рекла је Јовичић.
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ШИД

Пријем за најбоље ученике

Са пријема код председника Општине

П

оводом
завршетка
школске године, пред
седник Општине Шид
Предраг Вуковић, у понеде
љак 25. јуна организовао је
традиционални пријем ђака
са подручја шидске општи
не, који су остварили изузет
не успехе током школовања
и на разним такмичењима.
За најбоље ученике, њих
33, обезбеђени су пригодни
поклони које им је том при
ликом уручио председник
Општине Шид. Он им је том
приликом пожелео успех у
раду и у даљем школовању.
– Општина Шид насто
ји да обезбеди деци што
боље услове за школова
ње. У претходном периоду
смо реконструисали основ
ну школу „Сремски фронт“,
а предвиђено је да се на
њој заврши још једна фаза
радова ове године. Тако
ђе нам је у плану рекон
струкција основне школе
„Бранко Радичевић“, као и
основних школа у Молови
ну и Беркасову. Обезбеђу
јемо и бесплатне уџбенике
за децу из најугроженијих
породица, као и за свако
треће и четврто дете. Затим
бесплатан превоз за основ
це, с субвенционисан је и
превоз за средњошколце,
а сваке године Општина

Живко Бјелић

Шид стипендира и одређени
број студената. Трудимо се
максимално да улажемо у
образовање наших младих,
јер они су наша будућност.
Очекујемо да ће Шид крену
ти напред отварањем инду
стријске зоне и да ће свако
од њих имати могућност да
ради у свом месту, истакао
је Вуковић.
Пригодни поклони у виду
књига уручени су најбо
љим ученицима основних
и средњих школа и ђацима
генерације који су како по
успеху тако и по резултати
ма на разним такмичењима,
постигли завидне резултате:
Живко Бјелић, ђак гене

Милица Перић

рације ОШ „Бранко Ради
чевић“ је рекао да је веома
поносан зато је ђак генера
ције.
– Пут до тога није био лак.
Морам сам доста учити и
свестан сам да се морам
потрудити за све шта желим
у животу. Планирам да упи
шем Гимназију општи смер у
Шиду, рекао је Живко.
Милица Перић је ђак гене
рације ОШ „Вук Караџић“ из
Адашеваца је рекла да је
током основног школовања
ишла на такмичења из био
логије, хемије и енглеског
језика, како на општинска,
тако и на окружна и репу
бличка.

Јелена Здјелар

– Било је напорно али се
труд исплатио. Поносна сам
што сам ђак генерације и у
плану ми је да упишем фар
мацију, истиче Милица.
Ђак
генерације
ОШ
„Сремски фронт“ је Јелена
Здјелар. Она је изјавила да
јој то представља велику
моралну сатисфакцију.
– Није било лако ових
осам година. Константно
учење, учешће на многим
такмичењима, али мој труд
се исплатио и круна свега
тога је овај успех. Још увек
се двоумим да ли да упи
шем гимназију или меди
цинску школу, каже Јелена.
М. Н.

Пројекат „ШИДСКА ТРИБИНА: ОД СРЕДЕ ДО СРЕДЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Шид.
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Донација вредна 10 хиљада евра
Д

ечије одељење митровачке Опште
болнице од прошле среде, 20. јуна,
богатије је за две инфузионе пум
пе, пацијент монитор, ЕКГ апарат и један
холтер за притисак. Ради се о донацији
Хуманитарне организације Сабор Србије
из Ванкувера, вредној 10.000 евра које
су прикупили наши сународници из Кана
де.
Према речима Драгана Пауновића,
председника Сабора Србије, ова хума
нитарна организација још од 2002. годи
не помаже дечијим одељењима мањих
болница широм Србије. Сваке године је
то нека друга установа, са севера, југа,
запада или истока наше земље, а сада је
дошао ред и на наш град.
Др Живко Врцељ, в.д. директора
Опште болнице, изразио је захвалност
господину Пауновићу на овој вредној
донацији.
– Желим да поздравим удружење
Сабор Србије из Ванкувера. Ово је вео
ма значајна донација за одељење педи
јатрије и то је само један део од свих
донација које смо до сада добили. Наша
средства су ограничена. Нема их довољ
но да бисмо обезбедили све оно што нам
је потребно. Имајући то у виду, ова дона
ција ће у великој мери подићи ниво ква
литета услуга које пружамо нашим нај
млађим суграђанима – рекао је др
Врцељ.
О самом садржају донације нешто

Представници митровачке Болнице и Сабора Србије

више је рекла др Љиљана Банчевић,
начелница Дечијег одељења Опште бол
нице у Сремској Митровици.
– Донација се састоји од пет веома
важних медицинских апарата. Први је
пацијент монитор, један веома битан
апарат који служи за праћење виталних
функција код најтежих пацијената. Даље,
добили смо две инфузионе пумпе, изу
зетно софистицирану медицинску опре
му, која служи да се у циркулацију паци

јената пласирају раствори, лекови или
хранљиве материје, а до сада смо такву
пумпу имали само једну – каже др Бан
чевић и додаје да су холтер крвног при
тиска и ЕКГ апарат такође значајан део
ове донације због све већег броја пације
ната са кардиоваскуларним тегобама.
Овом приликом, у име Опште болнице,
др Живко Врцељ уручио је захвалницу
Драгану Пауновићу и његовој Хуманитар
ној организацији Сабор Србије. 
Н. М.

СРЕМСКА МИТРОВ
 ИЦА

Златне митровачке одбојкашице

У

понедељак, 25. јуна, у Градској
кући у Сремској Митровици упри
личен је свечани пријем одбојка
шица предпионирске селекције Одбој
кашког клуба Срем, које су протеклог
викенда са српском репрезентацијом на
Балканском фестивалу одбојке у Маке
донији освојиле прво место.
Начелник Градске управе за образова
ње, културу и спорт Илија Недић у име
града Сремске Митровице пожелео је
добродошлицу нашим одбојкашицама.

Са пријема

– Вашим резултатом сте показали да
сте на правом путу. Такође, морате води
ти рачуна и о вашем школовању јер нема
доброг врхунскох спортисте без ква
литетног образовања. Сигуран сам да
ћете успети да испратите све своје оба
везе. Одбојка код нас има перспективу
и из године у годину се показују успеси
не само у нашем граду него и на нивоу
републике – рекао је у свом обраћању
одбојкашицама начелник Недић.
Према речима Немање Црнића, пред

седника Спортског савеза Града Срем
ска Митровица ово је један изузетан
резултат и одбојка је једна од перјаница
спорта овог града, што показују и резул
тати ових девојчица.
Срђан Радовановић, тренер у Одбој
кашком клубу Срем који је заједно са
нашим девојчицама представљао наш
град и нашу земљу у Скопљу, захва
лио се на подршци Одбојкашком савезу
Србије.
– Ово је било изузетно важно такми
чење за нашу репрезентацију и за наш
клуб. Представљали смо Србију у жен
ској конкуренцији са још једном девој
чицом из Крагујевца и међу осам репре
зентација успели смо да освојимо златну
медаљу. То је један сјајан резултат за ове
девојчице и њихову будућу каријеру и
надам се да ће све оне завршити у првом
тиму Срема – рекао је Радовановић.
Једанаес тогодишња Дуња Станковић
рекла је да јој је ова победа веома зна
чајна, јер није очекивала да ће на поме
нутом такмичењу постићи овако добар
резултат. Дуња одбојку тренира од првог
разреда основне школе и каже да је вео
ма важно да се њени вршњаци баве
стварима које воле, а у њеном случају
избор је пао на одбојку.
Н. Милошевић
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Са ревије запрега

У ГРГУРЕВЦИМА ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА КОЛО СРЕМА

Прва фијакеријада

П

ротеклог викенда, у
суботу 23. јуна, у Гргу
ревцима је и ове годи
не одржана традиционална
целодневна манифестација
под називом Коло Срема.
Љубитељи сремске тради
ције овај суботњи дан били
су у прилици да искористе
уживајући у фолклорним
играма различитих култур
но-уметничких
друштава,
крофнама и рукотворина
ма Гргуревчанки, а љуби
тељи коња могли су да се
друже са овим племенитим
животињама на фијакерија
ди која је у склопу помену
те манифестације одржана
истог дана.
Василије
Јовешковић,
председник културно-умет
ничког друштва „Доситеј
Обрадовић“ из Гргуреваца,
као један од кључних људи
у организацији Кола Срема
рекао нам је нешто више о
овој манифестацији.
– У моје време, пре три
десет година, одржало се
прво Коло Срема. Имало је
традицију 11 година, утих
нуло, а затим поново вас
крсло. Наставили смо ову

традицију и направили пан
дан бешеновачком Првом
гласу Срема, када је једна
омладинска
организација
окупљала певаче аматере
Срема. На иницијативу сада
већ почившег Стеве Божића
који је желео да и ми у Гргу
ревцима направимо нешто
што се разликује од других,
и тада, пре 30 година је то
тако почело. Имали смо
иницијативу да окупимо кул
турно-уметничка
друштва
Срема, српска, украјинска,
мађарска, словачка, русин
ска... Ове године дванаес ти
пут по реду. Сваки пут се тру
димо да осмислимо нешто
различито, тако да ове годи
не по први пут имамо народ
не спортске игре као што су
бацање камена с рамена,
надвлачење конопца, скок
из места и тако даље. Тако
ђе, ове године имамо фија
керијаду коју су организова
ли љубитељи и одгајивачи
коња. Све ово организовало
је наше културно-уметничко
друштво, уз свесрдну помоћ
Удружења жена Вишња,
омладинске
организације
која је одговорна за спорт

ске игре и Удружења љуби
теља коња Серсан. Такође,
учешће у програму узело је
девет културно-уметничких
друштава из Инђије, Пазо
ве, Шимановаца, Сремске
Митровице,
Вишњићева,
али и из Републике Српске
– каже Јовешковић и додаје:

– Млади из разних разло
га напуштају село. Ми поку
шавамо да привучемо младе
да остану овде. Ако се у току
године нешто дешава у селу
онда ће и људи бити задо
вољни. Наше село има 1.100
становника а сада имамо
5.000 људи у гостима.

Најлепше кобиле Синише Теодоровића
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Међународни
дан музике
Василије Јовешковић

Удружење
љубитеља
коња Серсан, у оквиру
манифестације Коло Сре
ма, организовало је по први
пут званичну фијакерија
ду у овом селу, под нази
вом Улицама Срема. Јеле
на Недељковић, законски
заступник Удружења, изра
зила је задовољство одржа
вањем своје прве званичне
манифестације.
– Прошле године смо
основали Удружење љуби
теља коња Серсан и ово
је наша прва фијакеријада.
На ову идеју смо дошли јер
смо свих ових година орга
низовали терање Божи
ћа, па смо решили да сада
оснујемо једну малу фија
керијаду, односно ревију
запрега, да бисмо угостили
све оне који су нас угости
ли у прошлости и вратили
им истом мером. Било је
укупно 17 запрега, а дошли
су нам пријатељи из Мале
Ремете, Стејановаца, Руме,
Новог Сланкамена, Срем

Јелена Недељковић

ске Митровице – рекла је
Јелена Недељковић и дода
ла да је ова манифестација
прилика да сви љубитељи
коња уживају у друштву ове
животиње, али и у међусоб
ном дружењу.
У
оквиру
фијакерија
де бирали су се најлепши
пастув, најлепша кобила,
најлепши фијакер, најлеп
ши ход и друге каракте
ристике запрега, а готово
сваки учесник добио је неко
признање. Сви који су при
суствовали
фијакеријади
нису могли а да не запазе
две кобиле липицанерске
расе које су плениле својим
грациозним ходом и изгле
дом. То су кобиле Синише
Теодоровића из Мале Реме
те, које су на ревији запрега
проглашене најлепшим.
– Овде смо дошли испред
Коњичког клуба Фрушко
горски липицанер из Мале
Ремете. Овим хобијем се
бавим око 3-4 године, а
љубав према коњима гајим
одувек. Пре овога били смо
у Голубинцима, а обила
зак оваквих манифестација
ми је велико задовољство.
Наш клуб такође органи
зује своју фијакеријаду 29.
септембра, на којој учеству
је око 35 запрега, и желим
овом приликом да позовем
све љубитеље коња да нам
дођу и да их угостимо –
каже Синиша Теодоровић.
Сви присутни, уз котлић,
крофне и понеко пиће, до
касних вечерњих часова
уживали су у звуцима там
бурашких оркестара. Љуби
тељи фолклора могли су да
посматрају наступе култур
но-уметничких друштава, а
сви они који су то желели
имали су прилику да се ули
цама Гргуреваца провозају
фијакером.
Н. Милошевић

У

организацији
уни
је
жена
општин
ског одбора Српске
напредне странке Шид у
сарадњи са Саветом за
националне
мањине
и
Саветом за културу, про
шле недеље 21. јуна на Тргу
културе у Шиду, изведен је
програм под називом „Музи
ка мога краја“. У културно
уметничком програму пред
ставила су се сва култур
но уметничка друштва која
делују на подручју града,
који негују културу, обичаје
и традицију Срба, Хрвата,
Русина и Рома, који живе на
овим просторима. Словач
ко културно уметничко дру
штво „Једнота“, из оправда
них разлога, те вечери није
наступило.
– Ми смо се одлучили да
Међународни дан музике
обележимо на овај начин
баш из разлога што је наша
општина шаролика што се
тиче националних мањи
на. Иначе нам је у пракси
да сваке године обележа
вамо 21. Међународни дан
матерњег језика. Ове годи
не тај дан нисмо обележили
због епидемије грипе, тако
да смо се одлучили да орга
низујемо сличну манифе
стацију поводом обележа
вања Међународног дана
матерњег језика, - истакла

је председница уније жена
ОО СНС-а Александра
Жигић.
Организацији
прославе
тог дана, прикључио се и
Савет за културу ОО СНС-а
Шид.
– Овакав дан кад просла
вљамо дан музике, су при
лика да видимо шта све на
овим просторима имамо као
репрезенте свих врста музи
ке, припадника свих народа
и народности који живе на
овим просторима. Лако је
организовати овакав догађај
када имамо пуно субјеката
који то раде. Верујем да су
грађани уживали и да смо
сви схватили да је управо у
тим различитостима, наше
највеће богатство, изјавио је
председник Савета за култу
ру Срђан Малешевић.
У културно уметничком
програму представиле су се
Удружење жена „Шидијан
ке“, Удружење жена „Сунча
на јесен живота“, КПД „Ђура
Киш“ из Шид, КУД „Иван
Котљаревски“ из Бикић
Дола, Удружење Рома, ХКД
„Шид“ и СКУД „Свети Сава“.
Сви заједно су те вечери
потврдили да музика може
бити само добра веза међу
људима, без обзира на
њихове разлике у култури,
народности и вероис пове
сти. 
М. Н.
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БРАНИСЛАВ РАХАР ИЗ ГРАБОВАЦА ПРОИЗВОДИ ОРГАНСКУ АРОНИЈУ

Аронија из Србије цењена у свету
Оно што је нама најважније је то да имамо добар квалитет плода, а за
аронијом из Србије постоји тражња, и да се цени због количине суве
материје, каже Бранислав Рахар

Б

ранислав Рахар је решио да се
из Београда врати у родне Гра
бовце и посвети органској про
изводњи ароније. Свој први засад
подигао је 2011. године, а оно што га
је вукло да се врати је, како каже,
љубав према овом послу, с обзиром
на то да су се и његови родитељи
бавили пољопривредом.
- Моји родитељи су се бавили
пољопривредном производњом, па
сам тако решио да се вратим у село и
засадим аронију која је погодна за
органску производњу. Тренутно ову
биљку имам засађену на три планта
же. Једна плантажа је површине 60
ари, друга два хектара и трећа четири
и по хектара. У последње две године
смо модернизовали производњу купу
јући машине за одржавање самих
засада, изградњом заливних система
и набавком машине за бербу. Такође
сам направио и хладњачу капаците
та 30 тона. Следећи кораци су прера
да и проширење капацитета с обзи
ром на то да ће бити потребе– каже
овај пољопривредник.
Аронија је жбунаста врста из поро
дице ружа која пружавеликемогућно
сти органског узгајања. Врло је отпор

на на штеточине и болести, отпорна
је на зиму и мраз. Правилно и право
времено ђубрење и наводњавање
могу да утичу на евентуално повећа
ње приноса, па је циљ да се то кроз
праксу побољша и постигне.
– Аронија је биљка која тражи мно
го воде и сунца. С обзиром на то да
ми на овом локалитету имамо воду,
довољно осунчаних дана и квалитет
но земљиште, то је био и један од
разлога да почнемо да гајимо ову
биљку. Све смо радили по узору на
Пољску, одакле смо саднице и купо
вали. Аронија је вишегодишња биљка
и засад би требало да даје род у
наредних 25 до 30 година. Оно што је
нама најважније је то да имамо добар
квалитет плода, да аронија из Србије
има потражњу, и да се цени у свету
због количине суве материје. Као
органски произвођачи, имамо серти
фикате, како за домаће тако и за
руско тржиште, истиче Бранислав.
Он додаје да аронија није толико
захтевна биљка, али да посла има
током целе године и да се мора води
ти рачуна како о одржавању воћњака,
тако и о резидби.
– Брање зависи од времена. Про

шле године смо брали око 10. авгу
ста, а ове године ћемо већ крајем
јула. После брања врши се прихрана
и после тога дезинфекција бакарним
препаратима. Резидба почиње у
децембру, тако да посла има током
целе године. Ми смо пројектовали да
засади у пуном роду по хектару буду
око 10 тона и врло смо близу да то
остваримо, с обзиром на то да биљка
после шест година улази у пун род.
Мени је као произвођачу битан пла
сман производа. До сада сам произ
вод пласирао само на српско тржи
ште и цена се креће око једног евра.
Цена у извозу је већа, али су за то
потребне и озбиљне количине. Ако
причамо о озбиљнијој заради, без
прераде је нема. Већ наредне године
планирам да прерађујем аронију и
проширујем површине засада. Произ
водња сока и концентрата је по мени
будућност. Надам се да ћу у наредних
годину дана успети са неким пријате
љима да започнем прераду. Наравно,
то је озбиљна инвестиција и зато за
прерађивачке погоне планирамо да
конкуришемо за средства из ИПАРД
фондова, каже за крај Бранислав
Рахар.
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ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ:
ПЕРСИДА ШУМАНОВИЋ

Поклон мајке
Према неким подацима писала је
и тадашњем председнику СФРЈ
Јосипу Брозу Титу, а он је 1966.
године посетио Галерију. Кажу да
су му се допале слике и пожелео
је да упозна мајку великог
сликара. Персида му је поручила
да је она стара жена, а тада је
имала 92 године, и ако хоће да је
упозна може да је посети.
Тито је то и урадио. Свакако да
је ова посета имала значај за рад
Галерије. Персида Шумановић је
у Даровном уговору којим је и
основана Галерија навела да је
жеља њеног сина била да његова
дела остану у родном граду
Персида Шумановић са Јосипом Брозом Титом

П

ерсида Шумановић, мајка вели
ког сликара, рођена је 1875. годи
не у породице угледног тргов
ца из Шида Саве Тубића. За разлику
од многих виђенијих људи тога доба,
Сава Тубић је спознао значај образо
вања, те је поред синова и кћерке слао
у школе. Завршила је женски лицеј
у Бечу и Печују и већ са деветнаест
година се удала за Милутина Шума
новића, такође из Шида. Живели су у
Винковцима где је Милутин био управ
ник шумарије. И ту су живели све до
Савине четврте године, када се враћа
ју у Шид. Породица Шумановић имала
је велико имање у Шиду и по поврат
ку основни циљ је било одржавање
свих добара које су поседовали. Зани
мљиво је да је породица Шумановић
отворила и прву пошту у Шиду којом
је управљала Персида. Сина јединца
подржавала је на сваком кораку. Жена
која је после смрти мужа наставила да
управља имањем, није запоставила
ни жеље свог јединца. Многи су поку
шали да њену улогу у животу великог
сликара прикажу као доминантну ,и да
је на неки начин управљала и њего
вим животом. Али, иза свега се крије
само велика љубав и потреба да њен
син крене путем који је сам изабрао.
По завршетку гимназије свесрдно га
је подржала у његовој жељи да буде
сликар, што почетком 1914. године и
није било лако. По завршетку студија у
Загребу, Сава одлази у Париз како би

био у центру збивања у уметности којој
се скроз предао. Персида га је у Пари
зу два пута посетила, а по повратку
у Шид, потрудила се да има најбоље
услове за рад.
Почетак Другог светског рата дочека
ли су у Шиду, сматрајући да ће због
породичних веза ту бити и најсигурни
ји. Догађаји који су следили показали
су да то и није била најбоља одлука.
Августа 1942. године бројни Шиђани, а
међу њима и Сава Шумановић су ухап
шени и стрељани у Сремској Митрови
ци. Персида је изгубила сина јединца,
али су јој остале његове слике које су
сведочиле да је дала све од себе да

Персида у младости

њен син испуни свој сан и буде сликар.
Велики! И поред рата који тутњао овим
просторија мајка Персида је успела да
сачува Савине слике. И не само да их
сачува већ и да их дарује Шиду. То се
и десило 1952. године када је основа
на Галерија која носи име њеног сина.
Тада је поклонила 417 слика, што је
чини једним од највећих задужбинара
на овим просторима. До краја живо
та није скинула црну мараму, али је
то није спречило да се и даље бори
за Галерију. Према неким подацима
писала је и тадашњем председнику
СФРЈ Јосипу Брозу Титу, а он је 1966.
године посетио Галерију. Кажу да су му
се допале слике и пожелео је да упо
зна мајку великог сликара. Персида
му је поручила да је она стара жена,
а тада је имала 92 године, и ако хоће
да је упозна може да је посети. Тито је
то и урадио. Свакако да је ова посета
имала значај за рад Галерије. Перси
да Шумановић је у Даровном уговору
којим је и основана Галерија навела
да је жеља њеног сина била да њего
ва дела остану у родном граду. Перси
да је двадесет и шест година живела
у успоменама на свог сина, а умрла је
1968. године. Вече посвећено мајчин
ског љубави, а у славу уметности и
незаборава поводом педесет година
од смрти Персиде Шумановић одр
жано је 18. јуна у Галерији слика Сава
Шумановић.
Драгана Попов
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Градска вила
са разгледнице
М
еђу старим кућама митровач
ким, кућа у Старом шору, позна
та, као вила Манигодић, специ
фична је по много чему и заузима
посебно место у градској архитектури.
Трагајући за информацијама о кући
сазнајемо да је припадала Ђорђу
Манигодићу. Ипак у покушају да се
сазна нешто више о њеном власнику
наилази се на бројне контрадикторне
податке, од тога да је реч о митровач
ком трговцу, официру или неком истак
нутом лицу при влади у време после
првог светског рата. У регистру трго
вачких радњи у Сремској Митровици у
првим деценијама прошлог века не
помиње се име Манигодић. Даљим
истраживањима архивске грађе наи
лазимо на податак да је Ђорђе Мани
годић био владин тајник или секретар
у време Краљевине Југославије, чиме
се потврђује податак да је био владин
повереник у време наслеђеног жупа
нијског обласног система, који се одр
жао до 1927. године.
Време градње куће није поуздано
утврђено и смешта се оквирно у прве
деценије 20. века. Како је Ђорђе

Манигодић био активан у служби од
почетка друге деценије, па све до
1927. године време градње ове репре
зентативне виле можемо сместити у
овај период, а највероватније у време
првих послератних година. По својим
карактеристикама кућа припада типу
градских вила, а по архитектонском
обликовању представља репрезента
тиван пример породичне стамбене
зграде. Друштвени положај и матери
јалне могућности власника, умногоме
су утицали на архитектуру кућа које су
градили, али и образовање пројекта
ната и грађевинске могућности изво
ђача радова. Не чуди, што су имућнији
грађани, трговци и државни функцио
нери, углавном своје куће градили
према европским стандардима, прила
гођених академским нормама.
Тип грађевине у облику виле давао
је већу слободу у просторном облико
вању грађевине и придавању подјед
наке важности дворишним фасадама
као и прочељу. У просторној организа
цији кућа поседује све одлике луксу
зно грађеног објекта, што подразумева
и присуство одређених елемената, као

Пише:
Марија Вукајловић
што су пространи хол, отворена веран
да са улазним степеништем од црве
ног мермера, истурене полигоналне
еркере са великим бројем прозора и
засебним кровним венцем, присуство
мансардног спрата са просторијама у
поткровљу, разуђеност кровова, где се
уочавају четири целине повезане
јединственом кровном конструкцијом и
подрумског дела са засебним улазом.
Главна фасада је обрађена у тродел
ној вертикалној подели, која прати уну
трашњи распоред просторија. Среди
шње поље је нешто истуреније у виду
ризалита са троугаон
 им забатом над
прозором, а два пиластра са јонским
капителима имају композицион
 у улогу
истицања чеоног дела.
Кућа одаје руку школованог архи
текте, који је са великим умећем укла
пао богатство елемената у јединстве
ну и изузетно складну целину. Меша
вина стилова није необична у архитек
тури тога доба, класицистичке стилске
одлике равноправно егзистирају са
елементима сецесије, која се уочава у
карактеристичном свођењу мотива у
украшавању фасада и декорацији ула

M NOVINE

27. JUN 2018.

зних и преградних врата. Кућа је гра
ђена, солидно и квалитетним матери
јалима, а запажа се и знатна дебљина
спољних зидова.
Посебна занимљивост представља
податак да дебљина фасадног зида
прочеља износи чак 80 центиметара.
Да се масивност зида показала пре
судном за очување овог здања говори
и податак да је у току Другог светског
рата приликом бомбардовања Градске
болнице 1945. године граната погоди
ла кућу у њеном чеоном делу. Ипак,
граната није
изазвала озбиљније
оштећење, нити је угрозила статичку
стабилност објекта иако се после тога
још дуго могао видети огроман кратер
у доњем десном делу прочеља, чији
трагови су и данас видљиви.
Постоји усмено предање да је кућа
поседовала турско купатило са малим
базеном и степеништем, али од њега
нису остали никакви материјални тра
гови, већ је на истом месту касније
изграђено савремено купатило. Вила
је поседовала сопствени, интерни
систем за снабдевање водом, која се
из бунара у дворишту моторном пум
пом спроводила у кућу.
Поред луксузне виле Ђорђе Маниго
дић је поседовао, још једну кућу, која
се налазила у Оборској улици са вели
ким плацем и воћњаком. Своју веле
лепну кућу власник је завештао Срп
ској православној цркви, која је сагра
дила капелу на старом православном
гробљу, где је Ђорђе Манигодић био
сахрањен. После његове смрти црква
је била у поседу куће, као летње рези
денције епископа, а 1959. године кућа
је национализована, заједно са Срп
ским домом. Догађаји који следе биће
карактеристични за већину национа
лизованих стамбених објеката, који су
после рата претворени у општинске
станове и станове за издавање.
У послератном периоду у кућу као
општинску долази породица Арбанов
ски, Живко и Меланија са своје троје
деце Вујицом, Митром и Надом. Данас
у њој живи Вујица, који је радни век
провео на Митросу, са супругом
Весном, службеницом КПД-а. Вујица је
имао девет година кад се породица
доселила у Стари шор. Сећа се улице
поплочане циглом, која је тих после
ратних година била пуна деце, а она
су волела да се играју баш у овом дво
ришту. Било је довољно пространо и
погодно за разне игре, али и такмиче
ња у гимнастици, за која су се делиле
и дипломе. Посебно је било интере
сантно на ископинама иза дворишта.
Временом су ове ископине зарасле у
коров и прекрило их је растиње, тако
да су данас непроходне, али у оно
време врвеле су од деце, која су воле
ла да се скривају иза зидина древног
града.
Почетком шездесетих година про
шлог века вршена су археолошка
ископавања на делу, који је припадао
баштама централног градског кварта и
том приликом су откривене Лициније

Кућа је направљена
као изузетно конфорна,
намењена за један
лагоднији начин живота
и за време свог настанка
била је изузетно
савремена и по функцији
и по архитектонском
склопу. Постојала је
у међуратном периоду
и разгледница у боји
са представом ове куће
и подацима на полеђини
о власнику, која се могла
послати као поздрав
из Митровице, као једна
од њених, за оно време
препознатљивих симбола

Поред луксузне виле
Ђорђе Манигодић је
поседовао, још једну
кућу, која се налазила
у Оборској улици са
великим плацем и
воћњаком. Своју
велелепну кућу власник
је завештао Српској
православној цркви, која
је саградила капелу на
старом православном
гробљу, где је Ђорђе
Манигодић био сахрањен.
После његове смрти црква
је била у поседу куће,
као летње резиденције
епископа, а 1959. године
кућа је национализована,
заједно са Српским домом
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ве терме и Житница античког Сирми
јума. Монументално купатило изграђе
но почетком 4. века у време владави
не императора Лицинија (308-324)
показују све одлике грађевине, чији
инвеститор је морао бити највишег
ранга. На то указује дебљина зидова,
богатство употребљених материјала,
геометријски мозаци у улазном вести
билу објекта, оплате базена од изгла
чаних разнобојних мермерних плочи
ца, сложени систем водоводне мреже
за довод и одвод воде. Сматра се да
су се терме налазиле уз северозапад
ну границу претпостављеног форума,
који се у то доба налазио нешто север
није од данашњег централног градског
трга. Због своје масивности, јер на
појединим местима дебљина зида
износи и до четири метра предста
вљају јединствен пример у архитекту
ри Сирмијума. Претпоставља се да су
ови зидови били носиоц
 и дела грађе
вине, некада највише у граду, која је
служила као осматрачница у тешким
временима варварских најезди о чему
сведочи историчар Менандар у 6.веку.
Недалеко од терми, на месту дана
шњег пролаза Зелено дрво налази се
други антички локалитет, јавна градска
житница (Хорреа) импозантних димен
зија ( 44 x 22м). Још су видљиви теме
љи четири реда стубаца у приземном
делу и широких ходника-портика са
јужне и северне стране. Претпоста
вља се да је унутрашњост била засве
дена сводовима, који су повезивали
ступце, а грађевина је додатно била
ојачана пиластарима са спољне и уну
трашње стране. Централно место уну
тар градских зидина које је заузимала
показује значај који јој је био придаван
у античко време, за нормално функ
цион
 исање града.
Арбановски живе један скромнији
начин живота, за своју душу баве се
столаријом и механичарским радови
ма у својој радион
 ици направљеној од
гараже. Старији син Живко свира из
хобија гитару, а млађи Милош се бави
дизајном аутомобила. У великом дво
ришту има места за све, ту су башта,
воћњак и сеница за седење током лет
њих месеци.
Иза оригиналне украсне капије од
кованог гвожђа види се двориште пуно
цвећа и препознатљиви трагови једног
начина живота, који је пре одговарао
вилама у периферним, мирнијим дело
вима вароши, него градским кућама у
урбаним деловима града. Кућа је
направљена као изузетно конфорна,
намењена за један лагоднији начин
живота и за време свог настанка била
је изузетно савремена и по функцији и
по архитектонском склопу. Постојала
је у међуратном периоду и разгледни
ца у боји са представом ове куће и
подацима на полеђини о власнику, која
се могла послати као поздрав из
Митровице, као једна од њених, за оно
време препознатљивих симбола.
У следећем броју:
Кућа Антуна Жунтера
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VREMEPLOV
27. јун
1693. Џон Дантон у Лондону
објавио први женски часопис,
Лејдис Меркури.
1829. Умро енглески хемичар
Џејмс Смитсон. Његовим заве
штањем основан Смитсонов
институт, једна од највећих
институција у свету која се
бави популаризацијом науке и
културе
28. јун
1389. У бици на Косову пољу
Турци победили српску војску и
обезбедили даљи продор на
Балкан. Србија потом постала
турска вазална држава, а њено
освајање завршено 1459, када
су Турци зауз ели утврђени
град Смедерево.
1914. Припадник организације
Млада Босна Гаврило Принцип
у Сарајеву убио аустроугарског
надвојводу, престолонаслед
ника Франца Фердинанда, и
његову жену Софију. Каснији
развој ситуације довео до
Првог светског рата.
29. јун
1855. У Лондону изашао први
број листа “Дејли телеграф”.
1869. Проглашен Намеснички
устав који је кнежевину Србију
увео у доба уставности. Први
пут у историји Србије скупшти
на је постала законодавни
орган, мада са ограниченим
правима.
1882. У Београду пуштен у рад
први савремени водовод.
30. јун
1859. Чарлс Блондин пред
25.000 гледалаца преко раза
петог конопца прешао изнад
Нијагариних водопада, из САД
у Канаду.
1908. У источни Сибир пао
метеор од чије експлозије се
осетило подрхтавање тла и у
централној Европи.
1. јул
1921. Први пут је примењена
вакцина за заштиту деце од
туберкулозе (БЦГ).
2000. Пуштен је у саобраћај
најдужи мост на свету који је
повезао Шведску и Данску.
2004. Умро је амерички глумац
Марлон Брандо.
2. јул
1961. Амерички писац Ернест
Хемингвеј извршио самоуби
ство.
1964. Председник САД Линдон
Џонсон потписао Акт о грађан
ским правима, којим је забра
њена расна дискриминација.
3. јул
1583. Руски цар Иван Грозни
убио је, у наступу гнева, сина.
Овај аутократа спровео је зна
чајне реформе у Русији, а због
окрутног односа према боља
рима добио је назив Грозни.
Као трагични лик био је инспи
рација сликарима, музичари
ма, књижевницима, филмским
редитељима.
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HOROSKOP
ОВАН: Неко ваше
понашање често тума
чи као извесну неодг о
ворност, стога морате
да промените свој став према
сарадницима. Све има своју добру
или лошу страну, а на вама је да
сачувате добру пословну позицију.
Партнер има позитиван утицај на
ваше расположење. Када се нала
зите у прилици уживајте у разли
читим ситуацијама које вас емо
тивно зближавају.

ВАГА: Неко вас на
индир ект ан
начин
кажњава, али ви пре
ћутно или смишљено
пристајете на такав вид односа.
Јасно вам је да многе ствари
изгледају другачије у односу на
оно што се јавно говори или пре
дочава у друштву сарадника. Све
чешће почиње да вам недостаје
нечије присуство или емотивна
пажња. Нема разлога да потиску
јете своја осећања и потребе.

БИК: Не верујете у
нове информације и
нечију причу али исто
времено немате ни
велики утицај на своју околину. Нај
веће проблеме вам задаје неко од
сарадника ко без вашег знања или
супротно вашој вољи чини неке
погрешне ствари. Дозволите свом
партнеру да донесе нову одлуку у
заједничко име. Морате имати
довољно поверења у блиску особу,
чак и у некој нејасној ситуацији.

ШКОРПИЈА: Не допа
да вам се нечија ласка
вост или помало уси
љено понашање. На
основу првог утиска биће вам јасно
да постоји граница до које можете
да рачунате на одређене сарадни
ке. Потрудите се да заштите своје
пословне интересе. Све више вам
је потребно нечије присуство и раз
умевање у неким ситуацијама.
Међутим, имате утисак да вољена
особа тренутно не мари много за
ваше жеље и потребе.

БЛИЗАНЦИ: Тренутни
неуспех не треба да
доживљавате као неки
вид личног пораза.
Нову ситуацију на пословној сцени
прихватите као логичан след дога
ђаја и као добар подстицај, да про
мените свој однос према сарадни
цима. Покажите више дискреције у
свом приватном или интимном
понашању, немојте дозволити да
вашу пажњу заокупљају неке осо
бе са стране или ласкави компли
менти које добијате.
РАК: Нема разлога да
истраж ујете област
или питања која задо
бијају зону висок ог
пословног ризика. Будите довољ
но разумни и немојте чинити ства
ри које представљају потенцијал
ни ризик за ваш пословни или
друштвени углед. Потрудите се да
боље разумете нечију немоћ или
емотивна ограничења кроз која
пролази. Партнер можда не жели
да вас додатно оптерећује неким
својим дилемама.

СТРЕЛАЦ: Показаће
се да имате добре
пословне идеје и прог
нозе. Постоје различи
та тумачења догађаја, али немојте
дозволите да неко мења смисао
вашег успеха. Докажите своје
интелектуалне
или практичне
способности на делу. Приуш
 тите
себи добру забаву или сусрет са
једном занимљивом особом за
коју вас везују слични афинитети.
ЈАРАЦ: Неко вам
намећ е
разл ич ит е
обавезе и покушава да
вас наведе на своје
циљеве. Довољно сте мудри да
оправдате нечија очекивања, али
и да сачувате личне интересе.
Избегавајте јавну расправу и ситу
ације које вас додатно занимају.
Нема разлога да сумњате у своја
осећања или у договор који имате
са вољеном особом. Понекад уме
те да делујете сувише строго пре
ма свом партнеру.

ЛАВ:
Понек ад
је
тешко препознати тим
који побеђује и страну
која губи. Збуњују вас
одговори које добијате од сарад
ника, јер свако има неку своју вер
зију приче или личне интересе.
Полако почиње да вам смета нечи
је присуство или провок ативно
понашање. Волите да господарите
комплетном ситуацијом у емотив
ном односу, али то није увек могу
ће.

ВОДОЛИЈА: Обратите
пажњу на различите
детаље у новим прего
ворима, јер ствари
које имају важно значење често
остају скривене између редова
или иза нечијих обећања. Послов
но надмудривање понекад делује
сувише заморно. Код вас провеја
ва добра воља и емотивна нота, а
код вашег партнера смисао за
лепим и корисним стварима. Уме
те сјајно да се допуњавате на раз
личите начине.

ДЕВИЦА: Уколико вам
је стало да остварите
пословн и
губит ак,
важно је да будете за
корак испред других и довољно
упорни у својим намерама. Зано
сите се неким новим идејама.
Партнер са симпатичним осмехом
посматра ваше реакције које под
сећају на хвалисавост или надме
ност. Учините све што је потребно
да ваша породица осети позитив
не промене и задовољство у
заједничким ситуацијама.

РИБЕ: Понекад губи
те важну нит у послов
ном дијал огу, што
представља довољан
повод да се не уплићете у разли
чите изазове. Недостатак инфор
мација узрокује погрешну проце
ну или нове неспоразуме у одно
су са сарадницима. Важно је да
се придржавате основних прави
ла у сарадњи. Изненадни сусрет
са једном особом делује подсти
цајно на ваше емотивно располо
жење.

Crkveni
kalendar
Среда, 27. (14) јун
Свети пророк Јелисеј; Свети
Методије Цариградски
Четвртак, 28. (15) јун
Св. пророк Амос; Св. муч. Кнез
Лазар и Св. српска мученица Видовдан
Петак, 29. (16) јун
Свети Тихон Аматунски Чудо
творац
Субота, 30. (17) јун
Свети мученици Мануил, Савел
и Исмаил
Недеља, 1. јул (18. јун)
Свети мученици Леонтије, Ипа
тије и Теодул
Понедељак, 2. јул (19. јун)
Св. апостол Јуда; Преп. Пајсије
Велики; Свети Јован Шангајски
Уторак, 3. јул (20. јун)
Св. свештеномученик Методије;
Преподобни Наум Охридски

Француски
гулаш
Састојци: 300 г свињске крти
не, 250 г макарона, 3 парадајза,
600 г говеђе кртине, 100 г димље
не сланине, 100 г сира, 100 г пар
мезана, 1 главица лука, 4 чена
белог лука, 150 мл белог вина,
млевени бели бибер, першун,
уље, со, млевени црни бибер.

Припрема: Макароне скувати у
посољеној води. У тигању са
загрејаним уљем пржити парчиће
говеђег и свињског меса. Додати
ситно сецкани лук и бели лук,
сланину исечену на дуге танке
лиске и парчиће исцеђеног пара
дајза. Налити око 800 мл воде,
додати бело вино, посолити,
побиберити, поклопити и остави
ти да се кува 2 сата.

• Боље кисео осмех него
слатка гримаса.
• Боље мало пиво него
велико хвала!
• Боље мртав пијан него
мртав трезан!
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ГРАБОВЦИ

Грабовци неће више бити
место где се аутобус окреће

Д

обар географски поло
жај, одлични услови за
живот, па чак ни при
родно станиште тартуфа на
овим просторима Грабовча
не не спречавају да одлазе
из свог села. Иако су Гра
бовци повезани са Румом и
Шапцем, тренутно се разми
шља и о отварању новог
пута ка Кленку. У том случа
ју, мештани се надају да
Грабовци неће више бити
место где се аутобус окре
ће.

У овом селу мештани
имају основне услове за
живот - водовод, добру
струјну мреж у, интернет,
пошту, Дом културе, амбу
лант у, цркву, школу. У
последњих неколико година
садаш њи Савет месне
заједнице успео је да реа
лизује велики број пројека
та, а све у циљу стварања
бољих услова за живот
мештана.
– У селу је, у последњих
неколико година, урађено

Бранислав Рахар

Испаша стоке у шуми
Раније је у Грабовцима
било доста људи који су се
бавили узгојом свиња, те их
водили на испашу у грабо
вачке шуме. Шуме су ту од
памтивека, свињари се на
прсте једне руке могу
избројати. Због чега?
- Смањен је број људи
који се бави узгојем свиња.
Некада је испаша у шуми
била изражена у овом под
ручјима, сад је то прави
раритет. Сељаци су имали
проблема са Војводинашу
мама због испаше и сада
имају ограничења у смислу

површина на којима могу
вршити испашу. Војводина
шуме имају свој програм
газдовања и обнове поједи
них површина и ту долази
до сукоба интереса. На
пример, Војвод ин аш уме
планирају обнову грабове
шуме, а свиње поваде жир.
Међутим, сада се ограђују
површине које су предмет
обнове, самим тим, све је
под контролом. Али, из тог
разлога и због цене, сма
њио се број оних који се
навелико баве узгојем сви
ња – каже Рахар.
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доста тога - реконструкција
три улице које су биле у
лошем стању, ограда на
сеоском гробљу, уређено је
око два километра атарских
путева, тротоар у дужини од
око два километра... Најве
ћа инвестиција свакако је
била реконструкција и уре
ђење Дома културе 2012.
године, а уложено је око 15
милиона динара. Урађен је
кров, извршена замена сто
ларије, санирани су мокри
чворови, уграђено централ
но грејање... Дом културе
служи мештанима за разне
активности - састанке, про
славе, дружења пензионе
ра, фудбалера... Такође,
изграђен је савремен обје
кат за потребе фудбалског
клуба, од око 150 квадрата
где се налазе свлачион
 ице,
прос тор ије за судије...
Поред тога, трајно смо
решили проблем подземних
вода у Улици Вука Караџи
ћа... Углавном, све што је у
нашој надлежности и нашим
могућностима, решавамо –
каже Бранислав Рахар,
председник Савета месне
заједнице Грабовци.
У Грабовцима живи око
1.000 становника. Од тога,
мало је омладине, а све
више старијих, али и неоже
њених. Први човек села
кроз осмех каже да девојке
неће да се удају у село и
управо због тога се момци
не жене, а самим тим мање
је и деце.
- У селу је изражен морта
литет, број становништва се
нажалост драстично смању
је. Омладина одлази из Гра
боваца, то је неки тренд који
се уочава и у другим сели
ма, а код нас је то доста
изражено. Како ће на крају
бити, видећемо. Можда
млади и почну да се враћају
у Грабовце, као што сам се
и ја вратио. Ако би се ство

Дом културе
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Велика школа, мало ђака
Основну школу „Шеста
ударна војвођанска брига
да“ у Грабовцима похађа
око 90 ученика. Директори
ца школе Сунчица Ђорђе
вић, истиче да је мали број
деце, али да сви редовно
долазе у школу.
- Мало је деце у Грабов
цима, али што је најбитни
је, сви редовно долазе у
школу. Ученици су добри,
мирни и не праве пробле
ме. Стање у школи је добро,
сваке године се нешто ново
уради. Приоритет за наред
ну годину што се тиче радо
ва јесте замена подова у
учионицама. То је велика
инвестиција с обзиром на
то да у школи имамо десет

учионица. Надам се да ће
ове године бити замењени
прозори на фискултурној
сали која се налази у скло
пу школе. Реновирани су
тоалети, замењена стола
рија, асфалтиран је спорт
ски терен, али свакако да
тежимо и даље да побољ
шавамо услове како бисмо
деци улепшали боравак у
школи– истиче директори
ца школе Сунчица Ђорђе
вић која је на месту дирек
тора већ седам година.
Имали смо прилику да се
уверимо да школа у Гра
бовцима може да парира и
неким градским школама.
Школа има своју малу
библиотеку, кабинте, летњу

учио н иц у,
фискулт урн у
салу, а што је најбитније
уредна је и чиста, а испред
школе се не може видети
смеће, што је за похвалу.

рили бољи услови за живот,
мислим да ће се људи овде
враћати. По причи младих,
разлог одласка јесу бољи
услови за живот у граду
него у селу. Људи који су
добили посао у граду, не
желе више да путују из Гра
боваца у Руму која је уда
љена 35 километара или до
Шапца који је удаљен око

двадесетак. Највише људи
ради у Руми, где је отворено
доста погона и траже ту
стамбено решење. Такође,
доста омладине је у Новом
Саду и Београду – додаје
Рахар.
Становништво које живи у
селу бави се пољопривред
ном производњом, углавном
производњом поврћа –

лубеница и диња, лука и
купуса. Пошто је у селу
висок ниво подземних вода,
могућност наводњавања
неограничена, што је основ
ни предуслов за добар род.
Оно што је интересантно је
да је на овом подручју
интензивно почела и произ
водња ароније.
С. Станетић

Споменик у центру села

Сунчица Ђорђевић
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Мотоциклисти
најугроженији
Агенција за безбедност Републике Србије
организовала је једнодневну обуку за мотоци
клисте у општини Инђија. Обука се састојала из
два дела: практичног и теоријског, који је органи
зован у згради Општине Инђија.
– Мотоциклисти су најугроженија категорија
учесника у саобраћају јер свака девета смртна
незгода у нашој земљи је са њиховим учешћемпотврдио је др Владимир Јефтић, председник
Асоцијације за безбедност мотоциклиста и
додао:
– У оквиру тренинга пролазимо кроз све фак
торе ризика који су важни за мотоциклисте са
посебним акцентом на употребу заштитне опре
ме. Морам такође напоменути да током прак
тичног дела обуке вежбамо специфичне технике
безбедне вожње и један дан тренинга мења пет
до седам година возачког искуства, каже Јеф
тић.
Агенција за безбедност саобраћаја другу
годину заредом финансира пројекат тренинга
безбедне вожње за мотоциклисте и општина
Инђија препозната је као једна од најугрожени
јих локалних самоуправа када је реч о безбед
ности мотоциклиста, тачније, налази се међу 10
најризичнијих у Србији.
– Управа нашег клуба сматра да је врло битно
подићи ниво оспособљености и знања наших
возача, а самим тим се подиже и ниво безбедно
сти. Подједнако је важно проћи и теоријску и
практичну обуку, како би научили шта се све
може непредвиђено десити током вожње- иста
као је Ненад Јањичић, секретар Мото клуба „МК
Инђија“.
М.Ђ.

АТЛЕТИКА

Сребро за Александру
На деветом Ноћном маратону у Новом Саду у
трци на 21,1 км тркачица АК „Срем“ Александра
Костадиновић освојила је одличну другу позици
ју и то новим личним рекордом у дисциплини
полумаратон који сада износи 1:29:05. У проте
клих годину дана кроз четири трке у овој дисци
плине поболшала је свој резултат за чак 13
минута.
На трци је успешно наступила и група рекре
ативаца чланова Рекреативне тркачке дружине
„Пуж” која функционише при Атлетском клубу
„Срем”.
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ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Хороскоп

Х

Пише:
Драгана Попов

еј! Који си знак? Овако нека да ли ће се то и остварити. О ружним
ко је био рефрен једне песме, стварима не желимо ни да чујемо.
У западном свету много више се
групе којој сам заборавила
име (ако знате јавите ми), која је дав поштује рад астролога. Без консул
но била популарна. Сви смо је пева тације са астрологом ни резанце у
ли, не марећи за хороскопске знако супу не стављају, а да не причам о
ве. Ко се у то време бавио астроло политичким одлукама. Како звезде
гијом? Неки чудни људи су ту и тамо кажу. Ми смо још далеко од тога.
гледали у звезде и онда стидљиво Највише ми се допадају шаљиви
описивали тј. предвиђали догађаје. хороскопи. Ево рецимо Лав (случај
Нисам читала хороскопе. Онда сам но сам та), је увек описан као его
стицајем околности била у прилици центрик, суманути вођа, да је увек у
да их креирам, онако из главе. Била центру пажње, самоуверен. Ништа
је то добра забава. Наравно, да има од тога чак супротно, добро можда
људи који су скроз посвећени астро ипак има мало истине. Неки добар
логији и добро то наплаћују. Има
У западном свету
један канал код једног дистри
бутера, а има и телевизија која
много више се
је посвећена управо прорицању
судбине. Разним методама про
поштује рад
ричу наредне догађаје. Имала
астролога. Без
сам прилике да те чувене гледа
че у карте, папириће и компјутер
консултације са
пратим извесно време. Чисто из
радозналости. Једна пророчица астрологом ни резанце
се хвалила да су њене услуге
у супу не стављају,
скупе јер она вреди. Колико вре
ди надничар? Ништа у односу на
а да не причам
људе који и на овај начин ипак
о политичким
раде и зарађују.
Дакле, читате ли хороскоп?
одлукама. Како
Има их готово у свим новина
звезде кажу. Ми смо
ма, неки су потписани са пуним
именом и презименом, а неки су
још далеко од тога.
онако одокативни. Астрологија је
забавна, корисна и безопасна. А,
Највише ми се
тек израда наталне карте! Има
допадају шаљиви
ту много могућности. Хороско
па има разних. Рецимо кинески,
хороскопи. Ево
па инка хороскоп, па индијски…
рецимо Лав (случајно
шаљиви. Ко ће то све да испра
ти? Читање различитих хороско
сам та), је увек описан
па може бити и нека квази дисци
плина. Треба доста и научити о
као егоцентрик,
астрологији. Положај звезда, да
суманути вођа, да је
ли је Сатурн ретроградан, у којој
кући ти је Марс, са све аспекти
увек у центру пажње,
ма на твој его, осећања, посао,
самоуверен
љубав. Није лако. Читати хоро
скоп је увек забавно посебно ако
вам се допада то што читате. Има и астролог би то већ знао да протума
специјализованих часописа у који чи. Ко признаје пола му се прашта!
ма пишу астролози. Има сајтова, Жена Лав је паметна, љупка, духо
телефонских бројева које можете вита, а истовремено самостална и
позвати, а има и оних који користе способна. Увек је спремна да прими
сваку прилику да те бројне астроло поклоне и ласкаве похвале. Лави
ге критикују. Да ли људе са којима се це су најдотераније од свих двана
упознајете, онако by the way питате ест знакова, готово увек нашминка
и који су хороскопски знак? Једна не, обавезно носе накит и наравно
суграђанка која се бави овим гледа фениране фризуре, попут филмске
њем у звезде ме је једном приликом диве. Да, истина је, ако се ради о
изненадила причом о особинама периоду од пре двадесет и кусур
једног знака (не могу баш да дета година. Ваљда то иде са протоком
љишем). Сад чекам одређено време времена или са околностима у који
да видим да ли ће се то и остварити. ма живимо? Хеј! Који си знак? Бик,
Кад је лепо једва чекамо да видимо Ован ил Рак?
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ОТВОРЕНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ТРУДНИЦЕ И ПОРОДИЉЕ „БАБИЦА РАДА“

Када су смех и плач
подједнако вредни
– Бебин плач и мамин
осмех најлепши су моменти
у мојој каријери дугој више
од 30 година.
Овако је разговор са
нашим новинаром запо
чела Радојка Сењо Рада
најпознатија, и можемо
рећи, најпопуларнија баби
ца у Инђији. А све је поче
ло њеном жељом у сред
њошколским данима да
управо она буде та која ће
помагати будућим мамама.
За некога обичан посао, за
бабицу Раду животна миси
ја. 34 година дуга каријера
уродила је плодом, каже,
јер је породила толико жена
да им се број ни не зна. И
само жене које су имале ту
срећу да бабица Рада буде
поред њих у најлепшим али
уједно и најтежим моменти
ма, знају колико им је зна
чило када их она држи за
руку и говори да ће све бити
у реду.
– Радни век провела сам
у породилишту Бетанија у
Новом Саду, неколико годи
на сам радила у Београду, а
пар месеци у породилишту
у Инђији. Пензионисала
сам се 2012. године након
каријере дуге 34 године,
каже бабица Рада и дода
је да је након тога годину
радила са трудницама у
Инђији, у школици за труд
нице.
После тог искуства, баби
ца Рада одлучила је да

Радојка Сењо Рада, бабица

оснује сопствено Удружење
трудница и породиља које
носи њено име и које је кру
на вишедеценијске кари
јере. Удружење је свечано
отворено у среду, 20. јуна и

Просторије удружења „Бабица Рада“

налази се на адреси Мила
на Тепића 26.
– Са трудницама радим
комплетну
психофизичку
припрему, увек им изме
рим притисак, погледам

да ли имају отоке и послу
шам откуцаје бебиног срца.
Радимо вежбе које су им
прилагођене и фокус је на
групи мишића који учеству
ју у самом порођају. Дајем
им и савете о исхрани, при
преми дојки за дојење, на
луткама вежбамо купање
и учимо како се обрађује
пупак, објашњава бабица
Рада како изгледају часови
намењени трудницама.
У
склопу
Удружења,
поред Школице за трудни
це, планирана су и разли
чита предавања стручњака,
нутрицион
 иста, гинеколога,
стоматолога...
– У просторијама Удруже
ња маме могу без чекања и
икакве надокнаде провере
како беба напредује, пошто
поседујемо и вагу која пра
ти напредак бебе, каже
бабица Рада и додаје да је
кроз Школицу за труднице,
која је радила годину дана
пре званичног оснивања
удружења, прошло више од
200 жена из Инђије, Бешке,
Љукова, Нових Карловаца,
Нове Пазове па чак и из
Београда.
Са великим ентузијазмом
бабица Рада наставља сво
ју животну мисију и како
каже, док год је здравље
служи наставља да ради
оно што највише воли, јер
су задовољне труднице а
затим и здраве беба за њу
највеће признање.
М. Ђ.

