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У петак, 22. јуна, митро-
вач ким малим и вели-
ким мату ран ти ма у 

Град ској кући доде ље не су 
нага де Ђак гене ра ци је. Нај-
бо љи митро вач ки уче ни ци 
основ них и сред њих шко ла, 
поред дипло ма, доби ли су и 
нов ча не награ де у изно су од 
20 хиља да дина ра. 

Начел ник Град ске упра ве 
за обра зо ва ње, кул ту ру и 
спорт чести тао је уче ни ци ма 
на овом изу зет ном успе ху. 

– Основ ци ма желим да 
упи шу жеље ну сред њу шко-
лу, сред њо школ ци ма да упи-
шу жеље не факул те те, да 
буду успе шни у свом даљем 
шко ло ва њу као и до сада. 
Тако ђе, жељ но ишче ку је-
мо њихов повра так у Срем-
ску Митро ви цу, јер је ово 
град отво рен за све људе 
који желе да уче, ства ра ју и 
напре ду ју и нама су потреб-
ни мла ди кадро ви како би 
наш град наста вио даље 
да се раз ви ја и уна пре ђу је 
– рекао је Недић и додао да 

је ове годи не награ ђе но 19 
уче ни ка. 

Анђе ла Томић из Срем-
ске Митро ви це завр ши ла 
је Основ ну музич ку шко лу 
„Петар Кран че вић“ и Основ-
ну шко лу „Бошко Пал ко вље-
вић Пин ки“.

– У буду ће пла но ви су ми 
да упи шем сред њу музич ку 
шко лу и, тако ђе, пла ни рам 
да наста вим да се бавим 
сви ра њем кла ви ра – рекла 
је Анђе ла Томић. 

Михај ло Иса ко вић, мату-
рант Еко ном ске шко ле „9. 
мај“ у јав но сти је већ уве ли-
ко познат по сво јим успе си-
ма у обла сти кули нар ства.

– Кроз ове три годи не не 
могу да кажем да нам је 
било лако. Пла ни рам да 
упи шем висо ку хоте ли јер ску 
шко лу и да се даље уса вр-
ша вам у обла сти кули нар-
ства – каже Михај ло, који 
је из Црне Горе ове годи не 
донео међу на род но зла то из 
ове обла сти. 

Све ча но сти је, изме ђу 

оста лих, при су ство вао и 
гра до на чел ник Вла ди мир 
Сана дер, који је при сут ни-
ма поже лео сре ћу и успех 
у даљем шко ло ва њу, а за 
музич ки део про гра ма заду-
жен је био трио фла у та који 

чине Мили ца Шеик, Тео до ра 
Цви је тић и Нина Тома ше вић 
из музич ке шко ле „Петар 
Кран че вић“, као и буду ћа 
вио ли нист ки ња Бра ни сла ва 
Боме штар. 

Н. Мило ше вић

Митро вач ки ђаци гене-
ра ци је ове годи не били су: 
Дани ло Митро вић из ОШ 
„Јован Јова но вић Змај“, 
Јова на Кури џа из ОШ „Јован 
Попо вић“, Алек са Бјел кић 
из ОШ „Све ти Сава“, Јова 
Стан ко вић из ШОСО „Ради-
вој Попо вић“, Дуња Панић 
из ОШ „Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки“, Тија на Лаке тић из 
ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“, 
Тео до ра Миљој ко вић из ОШ 
„Добро сав Радо са вље вић 
Народ“ из Мачван ске Митро-
ви це, Биља на Гаври ло вић из 
ОШ „Три ва Вита со вић Лебар-
ник“ из Лаћар ка, Жика Котур 
из ОШ „Јован Јова но вић 
Змај“ из Мар ти на ца, Нико ли-

на Нена до вић из ОШ „Бран ко 
Ради че вић“ из Кузми на, Пре-
драг Ђури чић из Митро вач ке 
гим на зи је (основ на шко ла), 
Анђе ла Томић из Основ не 
музич ке шко ле „Петар Кран-
че вић“, Михај ло Иса ко вић 
из Еко ном ске шко ле „9. мај“, 
Алек сан дра Митров из Пре-
храм бе но-шумар ско-хемиј ске 
шко ле, Нема ња Радо и чић из 
СТШ „Нико ла Тесла“, Давид 
Ерцег из Меди цин ске шко-
ле „Дра ги ња Ник шић“, Сара 
Медар из Сред ње музич ке 
шко ле „Петар Кран че вић“, 
Алек сан дра Вија тек из ШОСО 
„Ради вој Попо вић“ (сред ња 
шко ла) и Лен ка Ристи во је вић 
из Митро вач ке гим на зи је. 

Награ ђе ни уче ни ци

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Награ ђе ни ђаци гене ра ци је

Михај ло Иса ко вић и Владимир Санадер Анђе ла Томић и Илија Недић
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Прелеп 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.

Што 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.      
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ОТВО РЕ НА ФАБРИ КА СЛА ДО ЛЕ ДА ФРО НЕ РИ У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Нова инве сти ци ја,
нова рад на места

Фабри ка сла до ле да Фро не ри 
Адри а тик, све ча но је отво ре на 
у сре ду, 20. јуна у Ста рој Пазо

ви. Нове про из вод не пого не ком па
ни је зва нич но су отво ри ли гене рал ни 
дирек тор ком па ни је Фро не ри Ибра хим 
Наџа фи, мини стар пољо при вре де, 
шумар ства и водо при вре де Бра ни слав 
Неди мо вић, Ђор ђе Мили ће вић, пот
пред сед ник Покра јин ске Вла де и пред

сед ник Општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе 
Ради но вић. Фабри ка у чију је модер
ни за ци ју уло же но 15 мили о на евра, 
изво зи у 24 земље, док је поред 70 
нових стал но запо сле них, посао доби
ло и више од 350 сезон ских рад ни ка. 
Захва љу ју ћи ула га њи ма, про из вод ни 
капа ци те ти су у одно су на 2017. пове
ћа ни за 60 одсто.

– Вели ко нам је задо вољ ство што 

кон ти ну и ра ним ула га њи ма зна чај но 
допри но си мо раз во ју Ста ре Пазо ве, 
те охра бру је мо и оста ле ком па ни је да 
ула жу у раз вој локал них зајед ни ца, 
изја вио је Ибра хим Наџа фи, дирек тор 
Фро не ри.

Пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић иста као је да је Фро
не ри још јед на зна чај на инве сти ци ја у 
општи ни Ста ра Пазо ва, која ће доне ти 

Пре се ца ње врп це: Све ча но отва ра ње

Цен тар за
дора ду куку ру за

Поред модер ног Цен тра за вештач ко 
осе ме ња ва ње живо ти ња, Ста ра Пазо ва ће 
доби ти и савре ме ни Цен тар за дора ду 
куку ру за захва љу ју ћи инве сти ци ји Акци о
нар ског дру штва за пољо при вре ду „Напре
дак“ које се, изме ђу оста лог, бави про из
вод њом ратар ских кул ту ра на око 4.500 
хиља де хек та ра. На пери фе ри ји насе ља 
пре ма Голу бин ци ма у тзв. Запад ној рад ној 
зони врши ће се кому ша ње и сор ти ра ње 

куку ру за, суше ње и кру ње ње кли па, као и 
пре чи шћа ва ње и пако ва ње семе на ове 
жита ри це у једин стве ном Цен тру за дора
ду када је у пита њу овај део Сре ма. Пре ма 
урба ни стич ком про јек ту, пред ви ђе но је да 
се од 5.000 до 7.000 тона осу ши, окру ни, 
спа ку је и пре чи сти са све га 15 посто вла ге 
током сезо не, одно сно од кра ја авгу ста до 
поло ви не сеп тем бра. Поред тога, биће 
изгра ђе не сао бра ћај ни це и пар кин зи, као и 
зеле не повр ши не што ће Западн у рад ну 
зону као јед ну од четири у општи ни учи ни
ти при сту пач ни јом и повољ ни јом за посло
ва ње посто је ћих инве сти то ра, док ће инве
сти ци ја „Напрет ка“ омо гу ћи ти запо шља ва
ње нових рад ни ка.

Ново рад но вре ме 
Од овог месе ца на тери то ри ји општи не 

Ста ра Пазо ва важи ново рад но вре ме уго
сти тељ ских обје ка та међу који ма су и 
објек ти за забав не игре и игре за сре ћу 
који су реги стро ва ни за пру жа ње услу га 
исхра не и пића. Уго сти тељ ски објек ти који 

пру жа ју услу ге исхра не и пића рад ним 
дани ма и неде љом раде од шест часо ва 
до поно ћи, а пет ком и субо том до два 
уме сто до један сат, док они објек ти који 
при пре ма ју и про да ју брзу хра ну рад ним 
дани ма и неде љом раде до један одно сно 
до три сата ују тру субо том и неде љом. 
Насту пи музич ких гру па у лет њим башта
ма дозво ље ни су рад ним дани ма од 18 до 
24 сата, док је пет ком и субо том то слу чај 
до један сат иза поно ћи. Под се ћа мо, нов
ча не казне за непо што ва ње рад ног вре
ме на кре ћу се до 100.000 дина ра, док оне 
вла сни ке који на ула зу вид но не истак ну 
рад но вре ме чека нов ча на казна у изно су 
од 50.000 дина ра.

Реа ни ма ци ја
спо ме ни ка

„Реа ни ма ци ја спо ме ни ка“ назив је про
јек та Цен тра за истра жи ва ње и про мо ци ју 
кул тур ног насле ђа „Хери таг“ који се бави 
ожи вља ва њем три спо ме ни ка кул ту ре у 
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више стру ке бене фи те, од нових рад
них места, што директ но ути че на ква
ли тет ни ји живот гра ђа на, до сна жни јег 
локал ног послов ног окру же ња. 

– Нај ве ћи пози тив ни резул тат је 
даљи при вред ни раст и раз вој наше 
Општи не и наше земље. Пове ре ње 
ком па ни ја европ ског и свет ског рено
меа, које су попут ове ком па ни је, 
актив не на мно гим тржи шти ма широм 
све та, и њихо ва стра те шка одлу ка да 
се раз ви ја ју упра во овде у ста ро па зо
вач кој Општи ни, је вели ки под стрек да 
ради мо вред ни је, више и боље, рекао 
је Ради но вић на све ча ном отва ра њу.

На све ча ном отва ра њу при сут ни ма 
се обра тио и пот пред сед ник Покра јин
ске Вла де Ђор ђе Мили ће вић, који је 
изра зио задо вољ ство због реа ли за ци
је ова ко зна чај не инве сти ци је. Мили
ће вић је додао да у Срби ји сва ко днев
но „расту” такве фабри ке, те да је због 
тога БДП само у првом квар та лу ове 
годи не 4,6 одсто што је, каже, пре ма
ши ло сва оче ки ва ња. Пре ма њего вим 
речи ма, нове инве сти ци је допри не ле 
су и расту про из вод ње у Вој во ди ни, 
извоз је уве ћан за 10 одсто, а у Покра

ји ни је сма ње на неза по сле ност за 15,7 
одсто.

Задо вољ ство свих зва нич ни ка са 
врхун ском тех но ло ги јом про из вод ње, 
коју су при ли ком оби ла ска виде ли у 
пого ни ма било је очи глед но, о чему 

је наро чи то гово рио мини стар пољо
при вре де, шумар ства и водо при вре де 
Бра ни слав Неди мо вић, нагла сив ши да 
је при ме на нај са вре ме ни јих тех но ло
ги ја у пре храм бе ној про из вод њи један 
од важних пока за те ља да се и Срби ја 
увр сти ла међу европ ске земље где се 
пошту ју висо ки стан да р ди. 

– Пољо при вре да сама по себи не 
може да носи јед ну држа ву, може јој 
бити озби љан под у пи рач, али је пре
храм бе на инду стри ја носи лац чита ве 
при че, рекао је мини стар и иста као да 
се у послед ње вре ме у Срби ји отва ра ју 
фабри ке сва ке неде ље, дода ју ћи да је 
то поста ло нор мал но.

– То не би било могу ће да нема 
финан сиј ске ста бил но сти и добре 
логи стич ке подр шке локал не само у
пра ве, под ву као је Неди мо вић и захва
лио се локал ној само у пра ви у Ста рој 
Пазо ви што је успе ла на вре ме да 
обез бе ди план ску доку мен та ци ју за 
изград њу фабри ке „Фро не ри” с обзи
ром да су у кон ку рен ци ји за отва ра ње 
фабри ке биле Бугар ска и Грч ка.

М. Ђ.

Обра ћа ње пре сед ника Општи не Ђор ђа Ради но ви ћа

Оби ла зак фабри ке

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

Сре му међу који ма се нала зи и један ста
ро па зо вач ки спо ме ник кул ту ре. Поред лет
њи ков ца гро фов ске поро ди це Пеја че вић у 
Јар ков ци ма и нео го тич ке цркве у Путин ци
ма, и дво рац „Шлос“ у Голу бин ци ма је део 
овог про јек та. Тим пово дом, про те кле 
субо те на пла тоу испред двор ца изве де на 
је позо ри шна пред ста ва Сан голу би нач ке 
ноћи инспи ри са на при ча ма и леген да ма о 
овом зда њу у којој игра ју уче ни ци голу би
нач ке ОШ „23. окто бар“ чиме је реа ли за ци
ја овог про јек та при ве де на кра ју.

Поче ла сезо на
купа ња

Купа ли шна сезо на на ком плек су базе на 
у Новој Пазо ви поче ла је 22. јуна. Цене 
ула зни ца непро ме ње не су у одно су на 
про шлу сезо ну, за децу до седам годи на 
ста ро сти улаз је бес пла тан. Кон тро лу ква
ли те та воде током купа ли шне сезо не која 
тра је до 1. сеп тем бра врши Завод за јав

но здра вље Срем ска Митро ви ца. Цене 
ула зни ца оста ле су исте у одно су на прет
ход не годи не, уз погод но сти за нај мла ђе. 
Купа ли шна сезо на тра ја ће до 1. сеп тем
бра, а уз купо ви ну ула зни це, купа чи ма су 
доступ ни  сун цо бран и лежаљ ка. 

Обе лежен Дан јоге
21. јун Међу на род ни дан јоге се обе ле

жа ва у све ту од 2014. годи не, одлу ком 
Ује ди ње них наци ја. У Ста рој Пазо ви Јога 
сту дио ОМ, редо ван члан Јога саве за 
Срби је, је обе ле жио овај дан у виду јав
ног часа на ком су се оку пи ли заин те ре
со ва ни јоги ни како би раз ви ја ли био ди на
мич ки енер гет ских кана ла и енер гет ских 
цен та ра. Јога пред ста вља нау ку која 
дово ди до физич ког и пси хич ког бла го
ста ња, а при зна та је од Мини стар ства 
здра вља Срби је и кори сти се у тера пе ут
ске свр хе.
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КУД „СОКО“ ОБЕ ЛЕ ЖИО ЈУБИ ЛЕЈ

Седам деце ни ја песме и игре
Кул тур но  умет нич

ко дру штво „Соко“ из 
Инђи је у сре ду, 20. јуна 

гала кон цер том у Спорт
ском цен тру обе ле жи ло је 
70 годи на посто ја ња. Током 
сат и по про гра ма насту пи
ла су сва чети ри ансам бла 
са игра ма из Сре ма, Хомо
ља, Црне Тра ве... а део 
про гра ма упот пу ни ле су и 
Извор на певач ка гру па „Кор
дун“ и Жен ска певач ка гру
па. КУД „Соко“ посто ји од 
1948. годи не годи не и у то 
вре ме функ ци о ни сао је под 
име ном „Душан Јер ко вић“, 
а након деве де се тих годи на 
мења назив у „Соко“.  

Како је иста кла Ната ша 
Коса но вић, пред сед ни ца 
дру штва, све ово го ди шње 
актив но сти биле су увер ти
ра про сла ви седам деце ни
ја посто ја ња и рада КУДа 
„Соко“ који бро ји више од 
200 чла но ва, рас по ре ђе них 
у чети ри ансам бла и две 
певач ке гру пе. На самом 
почет ку гала кон цер та уру
че на су и при зна ња чла но
ви ма који су део дру штва 
уна зад 15 и 20 годи на. При
зна ња су доби ли: Тања 
Субо тић, Нема ња Грбић, 
Ста ша Коса но вић, Ната ша 
Мило са вље вић и Дра га на 
Здрав ко вић.

– Вео ма сам захвал на 
сви ма који раде на томе да 
наше дру штво ради и функ
ци о ни ше без про бле ма. Ми 
смо поно сни на сво је чла
но ве који су за нас вели ко 

бла го, иста кла је пред сед
ни ца дру штва Ната ша Коса
но вић.

Све гру пе КУДа „Соко“ 
про бе одр жа ва ју у вели
кој сали Кул тур ног цен тра, 
Ватро га сном дому у Инђи ји 
и Дому кул ту ре у Јар ков
ци ма. Гру пе воде и вежба ју 
мла ди, струч ни људи, који 
зна ју да раде са децом и 
мла ди ма.

– Негу је мо игре, песме, 
оби ча је из чита ве Срби је 
и игре из Сре ма, Бана та, 
Ужи ца, Лев ча, Сла во ни је, 
Лесков ца, Вра ња, Пчи ње, 
Боси ле гра да, Вла шке игре и 
мно ге дру ге, исти че Нема ња 
Грбић, умет нич ки руко во ди
лац КУДа „Соко“ и дода је:

– Основ ни циљ и миси ја 
КУД „Соко“ јесте очу ва ње 
кул тур не башти не нашег 
наро да, али се мно го пажње 
при да је соци ја ли за ци ји мла
дих, њихо вом дру же њу и 
путо ва њи ма који су састав
ни део нашег дру штва. 

Гала кон цер ту у Спорт
ском цен тру Инђи ја при су
ство ва ли су мно го број ни 
гости и сарад ни ци, међу 
који ма и коре о граф Даја на 
Костић из Ста ре Пазо ве, са 
којом КУД „Соко“ сара ђу је 
годи на ма назад. Костић је 
иста кла да је КУД из Инђи
је доказ да уз рад и љубав 
може да се ради на очу ва њу 
тра ди ци је нашег наро да и 
иста кла да они седам годи

на уна зад орга ни зу ју јед но
днев ни семи нар који оку
пља све заин те ре со ва не из 
локал не зајед ни це желе да 
раде са децом.

– О каквом се ква ли те ту 
у раду са нај мла ђи ма ради 
нај бо ље све до че они који 
су дола зи ли на семи на ре 
у Инђи ју, а њих је било из 
Репу бли ке Срп ске и Ита
ли је. Морам иста ћи да се, 
посеб но дечи је гру пе, нала
зе у самом врху фол клор ног 
ства ра ла штва Вој во ди не и 
носи о ци су нај зна чај ни јих 
при зна ња. Мислим да нијед
на годи на није про шла а да 
они нису осво ји ли зла то, 
иста кла је Костић.

М. Ђ.

Гала кон церт за 70 годи на посто ја ња

19. СЦЕ НА ФЕСТ ОД 2. ДО 7. ЈУЛА

Рибља чор ба, Гали ја, Ван Гог ...
19. Сце на фест у Инђи ји доно си вели ки 

број изне на ђе ња а то се пре све га одно си 
на број кон це ра та нај по зна ти јих музич ких 
име на дана шњи це. Од 2. до 7. јула у Кул
тур ном цен тру и на тере ни ма у непо сред
ној бли зи ни љуби те љи музи ке и позо ри
шта ужи ва ће у добро испла ни ра ном про
гра му за чији су садр жај заду же ни пред
став ни ци КЦ Инђи ја. 19. Сце на фест отво
ри ће Ива на Јор дан и то ће бити увер ти ра 
за кон церт гру пе Гали ја који почи ње у 
22:30 часо ва на вели кој бини код КЦа. 
Дру гог дана фести ва ла насту па ју Град ски 
там бу ра шки орке стар, Ђура и мор на ри и 
Гара ви сокак. 4. јул резер ви сан је за пред
ста ву „О глу ма та њу“ Бео град ског драм
ског позо ри шта а вечер њи сати за кон церт 

Невер них беба. Четвр тог дана Сце на 
феста, са почет ком у 18 часо ва, биће 
изве де на пред ста ва за нај мла ђе Чароб ни 
колач. Нешто касни је на бини код Кул тур
ног цен тра насту па ју локал ни бенд Ста ре 
куке, након њих и рок гру па Рибља чор ба. 
Прет по след њег дана фести ва ла, на 
спорт ским тере ни ма код Кул тур ног цен тра 
насту пи ће леген де срп ског рока YU гру па, 
а послед њег Ван Гог. Ипак, то није све, 
кажу орга ни за то ри, Општи на Инђи ја 8. 
јула као поклон сво јим сугра ђа ни ма орга
ни зу је вели ки кон церт гру пе Ама де ус бенд 
са почет ком у 22.30 часо ва, на вели кој 
бини код Кул тур ног цен тра. Покро ви тељ 
19. Сце на феста је Општи на Инђи ја, а 
гене рал ни спон зор Ласта. М. Ђ.

Инђи ја ће ове годи не бити дома ћин 
фести ва ла Sum mer sound. 30. јуна и 1. 
јула насту пи ће тре нут но нај ве ће 
естрад не зве зде у Срби ји. Првог дана 
фести ва ла, на спорт ским тере ни ма 
код Кул тур ног цен тра, насту па ју Алек
сан дра При јо вић, Сте фан Живо ји но
вић и Ната ша Беква лац. 1. јула публи
ка ће ужи ва ти у нуме ра ма Мир зе 
Сели мо ви ћа, Аце Лука са и Лек синг тон 
бен да.

Лето бога то 
фести ва ли ма
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ЕДУ КА ТИВ НА РАДИ О НИ ЦА О ИНТЕР НЕТ ТРГО ВИ НИ

Шан са за раз вој локал не зајед ни це
При вред на комо ра Срби

је, у окви ру темат ског 
састан ка Пар ла мен та 

при вред ни ка РПК Срем ског 
управ ног окру га, уз подр шку 
ком па ни је ДХЛ Интер не ше
нел Бео град у четвр так, 21. 
јуна одр жа ла је еду ка тив ну 
ради о ни цу „Да посао клик не“ 
на тему интер нет трго ви не. У 
про сто ри ја ма Општи не Инђи
ја, ради о ни ца је оку пи ла 
локал не при вред ни ке и заин
те ре со ва не за покре та ње 
соп стве ног бизни са, који су 
има ли при ли ку да сазна ју 
како да се покре не онлајн 
посло ва ње, који су логи стич
ки лан ци потреб ни и како да 
се пред у зет ни ци пред ста ве 
на гло бал ном тржи шту.

Сања Мрдо вић из Сек то ра 
за међу на род не еко ном ске 
одно се При вре де комо ре 
Срби је иста кла је да наша 
земља каска у доме ну онлајн 
трго ви не за Евро пом, али да 
има доста про сто ра за раз вој.

– Онлајн трго ви на је вели ка 
шан са да локал на мала и 
сред ња пред у зе ћа и ради о ни

це ове врсте, где се чују иску
ства и саве ти, могу да им буду 
вео ма кори сна у раз во ју 
њихо вог посло ва ња. 80 посто 
пред у зе ћа у Срби ји има ју сајт. 
Нај ве ћи број тран сак ци ја се 
оба ви у трго ви ни обу ће и 
спорт ских про из во да, елек
трон ски про из во ди чине 20 
посто, а рачу на ри тек 12 
посто, иста кла је Мрдо вић.

Општи на Инђи ја пру жи ла је 
подр шку локал ним при вред
ни ци ма оства рив ши сарад њу 
са При вред ном комо ром 

Срби је и соп стве ним уче
шћем у орга ни за ци ји еду ка
тив не ради о ни це „Да посао 
клик не“.

– Нама је заи ста дра го што 
су орга ни за то ри ради о ни це 
Инђи ју пре по зна ли као плод
но тле  на којем могу да пока
жу заин те ре со ва ним пред у
зет ни ци ма, који се баве одре
ђе ним бизни сом, да могу да 
га уна пре де кроз онлајн трго
ви ну и са дру ге стра не, да 
пред ста ве они ма који тек пла
ни ра ју да поч ну са таквом 

врстом посла, начи не на које 
могу да започ ну интер нет 
трго ви ну – рекао је Нема ња 
Мило је вић, шеф каби не та 
пред сед ни ка општи не Инђи ја 
и додао:

– Наши сугра ђа ни има ју 
при ли ку да сагле да ју шта је 
оно што се деша ва у Евро пи и 
мислим да ће им то помо ћи у 
раз ви ја њу бизни са и побољ
ша њу услу га као и у пред ста
вља њу про из во да на нај бо љи 
могу ћи начин.

Пред став ни ци При вред не 
комо ре Срби је пре не ли су 
локал ним при вред ни ци ма 
број не инфор ма ци је и о томе 
на који начин могу да апли ци
ра ју за про је кат Ера смус који 
омо гу ћа ва пла ће не тро ме сеч
не тро шко ве борав ка код 
дома ћи на из исте бран ше у 
земља ма Европ ске уни је. 
Ради о ни це „Да посао клик не“ 
до сада су орга ни зо ва не 
широм Срби је, а на њима је 
уче ство ва ло на сто ти не 
малих при вред ни ка, пред
став ни ка локал них само у пра
ва и медиј ских еки па. М. Ђ.

Вели ко инте ре со ва ње за еду ка тив ну ради о ни цу

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

На послед њем састан ку Систе ма 
48 у Инђи ји одр жа ном у петак, 
22. јуна било је речи и о реша ва

њу про бле ма одво ђе ња атмос фер ских 
пада ви на, који је у послед њих неко ли
ко дана био изра жен и у овој срем ској 
општи ни. Како је иста као дирек тор 
Јав ног пред у зе ћа „Инђи ја пут“, уло же
но је мно го енер ги је, зна ња и тех ни ке 
како би се решио тај про блем који је 
акту е лан уна зад две деце ни је.

– Про блем не може мо реши ти до 
кра ја али смо кре ну ли у пла ни ра но 
систе мат ску акци ју откла ња ња недо
ста та ка на тере ну. Еви дент но је да се 
кли ма послед њих годи на зна чај но про
ме ни ла, као и коли чи на пада ви на, те 
је нео п ход но иста ћи да је атмос фер
ска кана ли за ци ја рађе на у скла ду са 
про це на ма од пре 20 годи на. Интен зи
тет пада ви на зна чај но је пове ћан и 
посто је ћи капа ци те ти атмос фер ске 
кана ли за ци је, цево во ди, не могу да 
при хва те одре ђе ну  коли чи ну воде за 
тако кра так пери од. Оно што је у нашој 
моћи и што чини мо је да чисти мо 

слив ни ке, цево во де, посеб но после 
зим ског пери о да од ризле која се ту 
ску пља и која може да напра ви про
блем, каже Зоран Мили ће вић, дирек
тор ЈП „Инђи ја пут“.

Мили ће вић је потвр дио да су у прет
ход ном пери о ду кре ну ли са отче пља
ва њем одре ђе них кана ли за ци о них 
одво да који су дуже вре ме били заче
пље ни. 

– Има ли смо про бле ма и у сео ским 
сре ди на ма тј. у Слан ка ме ну где су 
бујич не воде наи ла зи ле са бре га и 
затр па ва ле кана ле због чега је вода 
ишла ули ца ма. Ула же мо посеб не 

напо ре, ради мо и субо том и неде љом, 
да би гра ђа ни били задо вољ ни, закљу
чу је дирек тор ЈП „Инђи ја пут“.

Дирек тор ЈП „Инђи ја пут“ потвр дио 
је да је у току јав на набав ка за купо ви
ну паук вози ла које ће кори сти ти пар
кинг слу жба поме ну тог пред у зе ћа. На 
овај корак су се одлу чи ли, како је иста
као Мили ће вић,  због честих жал би 
гра ђа на на неса ве сне воза че који 
вози ла пар ки ра ју на недо зво ље на 
места, на тро то а ре и зеле не повр ши
не. Он је рекао да је у пита њу изну ђе
на мера јер су гра ђа ни тра жи ли да се 
уве де ред у тој обла сти. М. Ђ.

СА САСТАН КА СИСТЕ МА 48 

Про блем атмос фер ских 
пада ви на тешко решив
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Про шлог четврт ка, 21. јуна, радо
ви на рекон струк ци ји ули це Вука 
Кара џи ћа у Срем ској Митро ви ци 

ушли су у сво ју финал ну фазу. У овој 
ули ци поста вље на је нова расве та и 
заса ђе но је наја вље них нових 40 сад
ни ца хиби ску са и Јуди ног дрве та.

Пре ма речи ма начел ни ка Град ске 
упра ве за опште и зајед нич ке посло ве 
и имо ви ну Миро сла ва Јоки ћа, поста
вља ње јав не расве те и сађе ње нових 
ста ба ла врше рад ни ци ЈКП Кому на ли
је.

– Ста бла су заса ђе на целом дужи

ном ули це са при па да ју ћом вер ти кал
ном и хори зон тал ном зашти том. Тако
ђе, поста вље не су и беха тон пло че на 
рас кр сни ци код Сто тек са, као и сема
фор на сиг на ли за ци ја са звуч ним инди
ка то ри ма и инди ка то ри ма пре о ста лог 
вре ме на за пре ла зак. Ова ули ца сада 
ће бити модер ног изгле да и пред ста
вља ће завр ше так про јек та уре ђе ња 
пар ка и шета ли шта у нашем гра ду. 
Радо ви у ули ци Вука Кара џи ћа су у 
завр шној фази и до кра ја овог месе
ца оче ку је мо крај свих радо ва – каже 
Јокић.  Н. Мило ше вић

Пре ма речи ма начел ни ка Јоки ћа, 
уско ро нас оче ку је и изград ња Адре
на лин пар ка, код Атлет ског ста ди о
на Срем. 

– Ово ће бити јед на сво је вр сна 
атрак ци ја, пре све га за наше нај
мла ђе. Биће ура ђен по нај ви шим 

свет ским стан дар ди ма, са свом при
па да ју ћом опре мом у сми слу без
бед но сти, јер нам је то на првом 
месту. Поче так радо ва оче ку је мо 
сре ди ном јула, а пред ви ђе ни рок за 
завр ше так радо ва је 45 дана – рекао 
је Јокић. 

Уско ро изград ња Адре на лин пар ка

УЛИ ЦА ВУКА КАРА ЏИ ЋА

Поста вљен асфалт,
осве тље ње и дрво ред

Миро слав Јокић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: НАЛЕД

Уна пре ђе ње посло ва ња кроз е-Упра ву
У четвр так, 21. јуна, у 

Град ској кући у Срем
ској Митро ви ци одр

жан је Јав нопри ват ни дија
лог о уна пре ђе њу послов ног 
амби јен та кроз раз вој 
еУпра ве у орга ни за ци ји Гра
да Срем ска Митро ви ца и 
НАЛЕДа. 

Тим пово дом, гра до на чел
ник Вла ди мир Сана дер изја
вио је да је циљ овог дија
ло га про мо ци ја побољ ша ња 
усло ва посло ва ња у локал
ној сре ди ни.

– Елек трон ско посло ва ње 
се све више наме ће као нео
п ход но и као услов даљег 
раз во ја и уна пре ђе ња посло
ва ња свих при вред них субје
ка та. Ова тема је зна чај на с 
обзи ром на то да при вред
ни ци који су већ при сту пи
ли елек трон ском посло ва њу 
могу да ука жу на недо стат
ке овог вида посло ва ња. 
Мислим да ово пита ње ова
ко може да се акту е ли зу је 
и подиг не на нај ви ши ниво, 
како би се укло ни ли сви 

евен ту ал ни недо ста ци који 
оме та ју даљи раз вој елек
трон ског посло ва ња – рекао 
је Сана дер и додао да Град 
Срем ска Митро ви ца већ има 
49 елек трон ских услу га. 

Извр шна дирек тор ка 
НАЛЕДа, Вио ле та Јова
но вић, рекла је да је циљ 
НАЛЕДа да сви они који 
живе и раде у Срби ји има ју 
што боље усло ве.

– Овде смо са циљем да 
раз го ва ра мо са локал ном 
при вре дом, са локал ним 

фир ма ма, са инве сти то ри
ма који су се опре де ли ли за 
Срем ску Митро ви цу о томе 
како да амби јент за посло
ва ња у овом гра ду буде још 
бољи, одно сно, шта је то што 
може да се ура ди у доме ну 
елек трон ске упра ве и да се 
сви сер ви си које локал на 
само у пра ва пру жа гра ђа
ни ма и при вре ди учи не што 
ефи ка сни јим – рекла је Вио
ле та Јова но вић и дода ла да 
је задо вољ на резул та ти ма 
који су до сада постиг ну ти. 
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Наста вак сарад ње
на про јек ту Глац
У четвр так, 21. јуна, у 

Град ској кући у Срем
ској Митро ви ци пред

став ни ци Глац про јек та 
пот пи са ли су Про то кол о 
сарад њи са дирек то ром 
Музе ја Сре ма Сашом Буга
џи јом. У окви ру Уни вер зи
те та у Сид не ју и Архе о ло
шког инсти ту та у Бео гра ду, 
у парт нер ству са Музе јем 
Сре ма и Заво дом за зашти
ту спо ме ни ка кул ту ре 
Срем ске Митро ви це, пред
ви ђе но је дуго го ди шње 
истра жи ва ње касно ан тич ке 
виле на нала зи шту Глац.  
Пот пи си ва њу Про то ко ла 
при су ство вао је, изме ђу 
оста лих, и гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це Вла
ди мир Сана дер. 

Пре ма речи ма дирек то ра 
Музе ја Сре ма, Саше Буга
џи је, ово је већ дру га годи
на архе о ло шких истра жи
ва ња на лока ли те ту Глац, у 
који ма поред Музе ја Сре ма 
и Гра да Срем ска Митро ви
ца уче ству ју и архе о ло шки 
струч ња ци из Сид не ја 
пред во ђе ни др Ричар дом 
Мај лсом, као и Архе о ло шки 
инсти тут из Бео гра да. 

– Поред ових истра жи ва
ња, биће орга ни зо ван и низ 
ради о ни ца у који ма ће уче
шће узе ти и деца из Митро
вач ке гим на зи је, као и гим
на зи је из Сид не ја, а све са 
циљем при бли жа ва ња кул

тур ног насле ђа и упо зна ва
ња омла ди не са тури стич
ким потен ци ја лом Срем ске 
Митро ви це. Циљ пот пи си
ва ња овог Про то ко ла је 
про ду жа ва ње и про ду бља
ва ње зајед нич ких кул тур
них веза и под сти цај раз
ме не науч них иску ста ва – 
рекао је Саша Буга џи ја. 

Др Сте фан ПопЛазић 
изја вио је да је овај про је
кат кон ци пи ран тако да 
обу хва ти један широк спек
тар актив но сти, дакле не 

само архе о ло шко иско па
ва ње, већ и еду ка ци ју, 
кому ни ка ци ју, као и пре зен
та ци ју. 

– Има мо нове резул та те. 
Има мо откри ћа рани је 
фазе пала те, одно сно 
антич ке виле. Откри ве на је 
фаза из првог и почет ка 
дру гог века.  Насе ља ва ње 
на овом про сто ру посто ја
ло је и рани је, тако да се 
испи ти ва ња усме ра ва ју у 
два прав ца, у пери од који 
прет хо ди поди за њу антич

ке виле, а дру ги након тога 
– каже др ПопЛазић. 

Док тор Ричард Мајлс 
изја вио је да је овај лока ли
тет вео ма важан за Срем
ску Митро ви цу јер је овде у 
антич ком пери о ду посто јао 
импе ри јал ни град. Како 
каже, до резул та та се не 
дола зи тако лако и истра
жи ва ње зах те ва вре ме, а у 
наред ном детаљ но ће се 
ради ти на екс ху ма ци ји, 
науч ним ана ли за ма, као и 
еду ка ци ји мла дих.  Н. М.

Пот пи си ва ње Про то ко ла: Сте фан Поп-Лазић, Ричард Мајлс, Саша Буга џи ја и Вла ди мир Сана дер

Пре ма речи ма Дра га не 
Перић, дирек тор ке ком
па ни је Еуро цајт, ова фир
ма је спре ми ла поврат не 
инфор ма ци је о томе како је 
ком плет на диги та ли за ци ја 
импле мен ти ра на у прак си.

– Има мо при мед бе веза
не за доку мен та ци ју око 
поро ди љског боло ва ња. 
Под но си се 80 папи ра за 
јед ну поро ди љу. Оста
ли недо ста ци су тех нич ке 
врсте али се ситу а ци ја изу
зет но побољ ша ла. Нека да 
су пор та ли били пре оп те
ре ће ни, а сада више нису 
и сада може мо рећи да смо 
задо вољ ни – рекла је Пери
ће ва.  Н. М.

С обзи ром на то да је лет
њи пери од уве ли ко почео, 
иско ри сти ли смо при ли ку да 
пита мо дирек тор ку Еуро цај
та Дра га ну Перић о могу ћем 
реше њу про бле ма пре ви со
ких тем пе ра ту ра у хала ма 
ове фир ме. Пери ће ва није 
желе ла да даје изја ву пово
дом тог пита ња.

Да под се ти мо, у М нови
на ма смо се у авгу сту про
шле годи не већ бави ли 
поме ну тим про бле мом. До 
одго во ра на поста вље на 

пита ња ни тада нисмо 
дошли, а рад ни ци у овој 
ком па ни ји већ годи на ма у 
лет њем пери о ду раде у 
хала ма у који ма тем пе ра ту
ре уве ли ко пре ла зе 40 сте
пе ни цел зи ју са. У окви ру 
фир ме син ди кал на орга ни
за ци ја не посто ји, а да ли ће 
рад ни ци из ње и даље изла
зи ти као из сау не, или ће 
доћи до кли ма ти за ци је у 
хала ма, како јед ној модер
ној фир ми и при ли чи, оста је 
нам да види мо. 

О висо ким тем пе ра ту ра ма у халама
директорка Еуро цај та неће да говори

Дра га на Перић
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ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДУ И ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Отворен конкурс
за расподелу државног земљишта

Од пре две
годи не ради мо 

кома са ци ју
и прва

ката стар ска 
општи на у којој 

смо је ради ли је 
Раден ко вић.

Ту смо у
завр шној фази. 

Пара лел но
са тим кре ну ли 

смо и у
реа ли за ци ју

дру ге
кома са ци је, у 
Шашин ци ма, 

каже Вла ди мир 
Насто вић

Актив но сти Град ске 
упра ве за пољо при
вре ду и зашти ту 

живот не сре ди не у Срем
ској Митро ви ци су усме рен 
на помоћ пољо при вред ни
ци ма и ства ра ње што бољег 
амби јен та за про из вод њу и 
пла сман про из во да. Поред 
тога, ова упра ва се бави и 
зашти том живот не сре ди не, 
изда ва њем раз ли чи тих 
дозво ла и пра ће њем пара
ме та ра, као и финан си ра
њем удру же ња која се баве 
зашти том живот не сре ди не. 

С тим у вези, о кон крет
ним актив но сти ма који ма се 
упра ва бави, као и о пла но
ви ма за будућ ност, раз го ва
ра ли смо са начел ни ком 
Вла ди ми ром Насто ви ћем. 

– Оно кон крет но и нај ва
жни је у обла сти пољо при
вре де, а чиме се бави мо, су 
посло ви око мани пу ла ци је 
држав ном земљом. Локал

на само у пра ва изра ђу је 
годи шњи про грам зашти те, 
уре ђе ња и кори шће ња 
држав не земље и бави се 
посло ви ма реа ли за ци је 
тога. Посао изра де про гра
ма почи ње јав ним пози вом, 
који се обја вљу је у јуну и 
управо смо објавили оглас.  
Пози ва мо вла сни ке фар ми 
на нашој тери то ри ји за 
закуп земље по пра ву пре
чег, вла сни ке инфра струк
ту ре, као и инсти ту ци је које 
могу да оства ре могућ ност 
кори шће ња држав ног 
земљи шта без надок на де. 
Сада има мо оде ље ње 
пољо при вред не шко ле у 
Тех нич кој шко ли и они ће 
тако ђе има ти могућ ност да 
кори сте држав ну земљу. 
Јав ни позив тра је до 31. 
окто бра, када се затва ра – 
каже начел ник Насто вић и 
дода је да су сред ства која 
се оства ре изда ва њем 

земље намен ска и вра ћа ју 
се у пољо при вре ду. 

Ова град ска упра ва зајед
но са ЈП Воде Вој во ди не 
суфи нан си ра одр жа ва ње 
канал ске мре же и сва ке 
годи не уче ству је на кон кур
су Покра јин ског секре та ри
ја та за пољо при вре ду. 

– За ову годи ну смо за 
одр жа ва ње канал ске мре же 
обез бе ди ли 11 мили о на 
дина ра, а од Покра ји не смо 
доби ли око чети ри мили о
на. Ула же мо у  одр жа ва ње 
атар ских путе ва, где смо 
тако ђе кон ку ри са ли код 
Покра ји не која суфи нан си
ра радо ве, а ми смо обез бе
ди ли у ту свр ху пет и по 
мили о на дина ра. Када је 
реч о спе ци ја ли зо ва ним 
мера ма, поред поме ну тог 
врши мо и ана ли зу земљи
шта, да не бисмо дошли у 
ситу а ци ју при ме не сред ста
ва пре ко или испод мере. 

Зато врши мо ана ли зу и 
саве ту је мо пољо при вред
ни ке да аде кват но при хра
њу ју биљ ке, да не би дошло 
до полег ну ћа и слич них 
ситу а ци ја – рекао је Насто
вић и додао:

– Од ове годи не има мо и 
јед ну нову меру а то је кон
тро ла прска ли ца и ато ми зе
ра. Сма тра мо да је то добра 
мера јер је меха ни за ци ја 
наших пољо при вред них 
про из во ђа ча крај ње про
бле ма тич на, а ми ћемо на 
овај начин омо гу ћи ти да им 
струч ни људи бес плат но 
ура де кон тро лу, да им кажу 
шта не ваља и шта тре ба да 
откло не, а неке ства ри ће 
им и сами моћи попра ви ти. 
Циљ ове мере је да ефе кат 
упо тре бе заштит них сред
ста ва на пољи ма буде мак
си ма лан, а да се сма ње 
нега тив ни ефек ти по  људ
ство и живот ну сре ди ну, јер 

Вла ди мир Насто вић
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ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА

Да посао клик не

Бран ко Јако вље вић Вла дан Петро ни је вић Сања Мрдо вић

Са ради о ни це

При вред на комо ра Срби
је, у окви ру темат ског 
састан ка Пар ла мен та 

при вред ни ка РПК Срем ског 
управ ног окру га, а уз подр
шку ком па ни је ДХЛ интер не
шнал Бео град, одр жа ла је 20. 
јуна еду ка тив ну ради о ни цу 
под нази вом Да посао клик не 
на тему интер нет трго ви не у 
про сто ри ја ма Град ске куће у 
Срем ској Митро ви ци. Ради о
ни ца је оку пи ла вели ки број 
при вред ни ка, који су има
ли при ли ку да сазна ју како 
се покре ће онлајн посло ва
ње, који су логи стич ки лан ци 
потреб ни за то и како да се 
пред у зет ни ци пред ста ве на 
гло бал ном тржи шту.

Помоћ ник гра до на чел ни ка 
Срем ске Митро ви це Бран ко 
Јако вље вић је, на отва ра њу 
ради о ни це, рекао да Срем
ска Митро ви ца жели да ути
че на мла де да оста ну у свом 
гра ду и да је јача ње локал не 
при вре де један од начи на да 
се то оства ри.

–  Оно што је сле де ћа фаза 
у раз во ју јесте раз вој пред у

зет ни штва, малих пред у зе ћа. 
Било би нај бо ље да то буде 
засно ва но на елек трон ским 
плат фор ма ма, интер нет тех
но ло ги ја ма, памет ним тех но
ло ги ја ма. То  ће нам омо гу
ћи ти и да при ву че мо мла де 
и струч не кадро ве и да задр
жи мо митро вач ке кадро ве 
у нашем гра ду. Дра го ми је 
да видим да има мо зна чај не 
парт не ре у свим инсти ту ци ја
ма које сто је иза ове  ради о
ни це – рекао је Јако вље вић. 

Сања Мрдо вић из Сек то ра 
за међу на род не еко ном ске 
одно се При вред не комо ре 
Срби је иста кла је да наша 
земља каска у доме ну онли
не трго ви не за Евро пом, али 
да има доста про сто ра за 
раз вој. 

– При вред на комо ра Срби је 
је спрем на да помог не малим 
и сред њим пред у зе ћи ма и 
ова кве ради о ни це су добар 
путо каз како доћи до нео п
ход них инфор ма ци ја за успе
шно покре та ње посло ва ња на 
интер не ту. Да би поче ли свој 
бизнис у Срби ји потреб но је 

да нађе мо назив који би био 
јасан, једин ствен и лако пам
тљив. Потреб но је да заку пи
те домен сај та, потом мора мо 
да ура ди мо нашу про дав ни цу 
на вебу. Сајт тре ба да буде 
добро брен ди ран и лак за 
кори шће ње. То пред ста вља 
нај ве ћу став ку у фор ми ра њу 
интер нет про дав ни це, али је 
она доступ на 24 сата, седам 
дана у неде љи. Да би се 
бави ли вебтрго ви ном, мора
мо да буде мо реги стро ва ни 
као пред у зет ник или као при
вред но дру штво, што више 
није ком пли ко ва на про це ду ра 
– рекла је Сања Мрдо вић. 

Вла дан Петро ни је вић из 
бео град ске фир ме Микро е
лек тро ни ка већ две годи не 
посе ћу је ове ради о ни це, и 
овај пут био је ту да пре не се 
при сут ни ма сво ја иску ства. 
Како каже, за пози ци о ни ра ње 
фир ме на интер не ту потреб
но је од три месе ца до пола 
годи не, а нај ва жни је је кре и
ра ти ори ги на лан садр жај и 
ода бра ти пра ву циљ ну гру пу. 

Н. Мило ше вић

пољо при вре да је један од 
нај ве ћих зага ђи ва ча.

У окви ру Град ске упра ве 
за пољо при вре ду и зашти ту 
живот не сре ди не, пре ма 
речи ма начел ни ка Насто ви
ћа, функ ци о ни ше и пољо чу
ва р ска слу жба. Ове годи не, 
због сма ње не коли чи не 
сред ста ва њихо ве актив но
сти су реду ко ва не, али слу
жба и даље несме та но 
функ ци о ни ше. 

Тако ђе, на нашем тере ну 
у окви ру ове Упра ве функ
ци о ни ше и про тив град на 
зашти та.

– Сви наши стрел ци и ста
ни це, 15 ста ни ца и 30 стре
ла ца, су у над ле жно сти 
Репу блич ког хидро ме те о ро
ло шког заво да. Они пла ве 
план рада, а ми смо као 
локал на само у пра ва оба ве
зни да суфи нан си ра мо 
њихов рад.  У ту свр ху годи
на ма уна зад купу је мо раке
те и покла ња мо Заво ду. Ове 
годи не смо од сред ста ва из 
покра ји не наба ви ли пре ко 
80 раке та, и добро је што 
смо тако ура ди ли јер се 
испо ста ви ло да су ове годи
не пада ви не уче ста ле и да 
је већ било деј ста ва. Стрел
ци ма смо наба ви ли и бате
ри је и пуња че за Мото ро ле, 
све тиљ ке и све што је 
потреб но за њихов несме
тан рад на ста ни ца ма. Тако
ђе, када је репу бли ка сма
њи ла накна ду стрел ци ма на 
4.000 дина ра месеч но, ми 
смо одлу чи ли да им надо
ме сти мо раз ли ку од 6.000 и 
њихо ва при ма ња се нису 
про ме ни ла – каже Насто
вић. 

Пре ма њего вим речи ма, 
можда и нај ва жни ји посту
пак који се врши и ове годи
не јесте кома са ци ја.

– Од пре две годи не 
врши мо посту пак кома са
ци је тери то ри је и прва ката
стар ска општи на у којој смо 
је ради ли је Раден ко вић. Ту 
смо у завр шној фази. Пара
лел но са тим кре ну ли смо и 
у реа ли за ци ју дру ге кома
са ци је, у Шашин ци ма. Ту 
смо у првој фази и тру ди мо 
се да то одра ди мо што 
озбиљ ни је. Овај посту пак је 
изу зет но скуп, тако да је 
буџет наше упра ве дупли
ран да бисмо све могли да 
завр ши мо. Оче ку је мо пози
тив не ефек те, а сама кома
са ци ја је суфи нан си ра на од 
дру гих субје ка та, као што је 
покра ји на – закљу чио је 
Вла ди мир Насто вић.

Н. Мило ше вић
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КПЗ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: ПРО ЈЕ КАТ ПРИ ХВАТ ЗА НОВИ ЖИВОТ

Ресо ци ја ли за ци ја уз псе
на свет ском нивоу

Као и у сва ком про гра му ресо ци ја ли за ци је, и овде је на првом месту било то да се 
осу ђе ни ци који про ђу кроз обу ку вра те у дру штво као сво ји људи, са раз ви је ном 
емпа ти јом, као хума ни ји људи који су овде нау чи ли да помог ну и збри ну оне који ма 
је уто чи ште потреб но, рекао је Алек сан дар Алим пић

На митро вач ком Хипо
дро му, у окви ру Казне
но  поправ ног заво да, 

у петак 22. јуна одр жан је 
Дан отво ре них вра та и кон
фе рен ци ја за меди је пово
дом све ча не доде ле сер ти
фи ка та осу ђе ним лици ма 
која су успе шно завр ши ла 
про грам обу ке за дре су ру 
паса у овој уста но ви, а у 
окви ру про јек та При хват за 
нови живот. 

Поме ну ти про је кат под ра
зу ме ва про грам дво стру ке 
ресо ци ја ли за ци је – ресо ци
ја ли за ци ју осу ђе них лица уз 
псе и соци ја ли за ци ју паса уз 
осу ђе на лица која их дре си
ра ју и обу ча ва ју. Обу ку осу
ђе ни ка спро во ди Вете ри
нар ски факул тет у Бео гра ду, 
а овим про гра мом они се 
оспо со бља ва ју за рад у при
хва ти ли шту за псе које 
функ ци о ни ше у окви ру 
Казне но  поправ ног заво да 
у Срем ској Митро ви ци. На 
кра ју обу ке, сви пола зни ци 
доби ја ју сер ти фи ка те који 

потвр ђу ју њихо ве вешти не у 
обу ци и дре су ри паса, а пси 
бива ју соци ја ли зо ва ни и 
спрем ни за удо мља ва ње 
или пушта ње у сре ди ну из 
које су дове де ни након вак
ци на ци је, сте ри ли за ци је, 
као и вид ног обе ле жа ва ња 

огр ли цом. 
Овој све ча но сти, поред 

број них гости ју, при су ство
ва ли су и гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це Вла ди
мир Сана дер, управ ник 
Казне но  поправ ног заво да 
у Срем ској Митро ви ци Алек

сан дар Алим пић, шеф миси
је ОСЦЕ у Срби ји Андреа 
Оза рио, дирек тор Упра ве за 
извр ше ње кри вич них санк
ци ја Дејан Царе вић, као и 
Кла ус Мок испред орга ни за
ци је Хелп. 

Управ ник Заво да, Алек

Алек сан дар Алим пић и Андреа Оза рио уру чу ју сер ти фи ка те

Сер ти фи ко ва ни дре се ри са пси ма
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Про је кат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ У СЛУЖБИ 
ГРАЂАНА“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Града Сремска Митровица.

Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве 
ор га на ко ји је до де лио сред ства.

сан дар Алим пић, изја вио је 
да је про грам ресо ци ја ли за
ци је осу ђе них лица помо ћу 
паса нај у спе шни ји про грам 
ресо ци ја ли за ци је и реха би
ли та ци је у запад ној пено ло
шкој прак си, пре све га у нај
стро жим аме рич ким затво
ри ма. 

– Ово је први про је кат где 
у скло пу обу ке паса посто ји 
и азил за псе. То је нешто по 
чему се ми раз ли ку је мо од 
дру гих не само у Евро пи, 
него и у све ту. Завод је ушао 
са пуно енту зи ја зма у овај 
про је кат, све стан да пра ви 
прве кора ке у систе му за 
извр ше ње кри вич них санк
ци ја и ван гра ни ца наше 
земље. Као и у сва ком про
гра му ресо ци ја ли за ци је, и 
овде је на првом месту било 
то да се осу ђе ни ци који про
ђу кроз обу ку вра те у дру
штво као сво ји људи, са раз
ви је ном емпа ти јом, као 
хума ни ји људи који су овде 
нау чи ли да помог ну и збри
ну оне који ма је уто чи ште 
потреб но. Са дру ге стра не, 
на овај начин пома же мо 
локал ној зајед ни ци да ство
ри мир ни ју сре ди ну за сво је 
гра ђа не, јер се са овим про
јек том сма њу је број паса 
лута ли ца на нашим ули ца ма 
– рекао је Алим пић, дода ју
ћи да су о овом про јек ту, као 
пози тив ном при ме ру ресо
ци ја ли за ци је, писа ли и нај
ве ћи свет ски меди ји. 

Гра до на чел ник Вла ди мир 
Сана дер тако ђе је задо во
љан доса да шњим резул та
ти ма поме ну тог про јек та.

– Било је ту мно го тога за 
реши ти. Били смо заи ста 
под вели ким при ти ском. 
Сама иде ја да се ова кав 

један про је кат реа ли зу је у 
Казне но  поправ ном заво ду 
за нас је, са јед не стра не 
изгле да ла као јако добра, а 
са дру ге то је увек осе тљи ва 
тема која може  да иза зо ве 
још про бле ма. Ипак, могу да 
кажем да сам при јат но изне
на ђен одно сом Упра ве за 
извр ше ње кри вич них санк
ци ја која је пре по зна ла да 
При хват за нови живот може 
да буде један зајед нич ки 
про је кат и да може да одјек
не широм не само Срби је, 
него и целог све та и на томе 
им се захва љу јем – рекао је 
Сана дер и додао да овај 
про је кат не би могао бити 
реа ли зо ван без подр шке 
миси је ОСЦЕ у Срби ји и 
орга ни за ци је Хелп који су га 
на више начи на подр жа ли.

Пре ма речи ма Деја на 
Царе ви ћа, дирек то ра Упра
ве за извр ше ње кри вич них 
санк ци ја, извр ше ње кри вич
не санк ци је одав но је пре
ста ло да буде пука изо ла ци
ја људи и њихо во закљу ча
ва ње у чети ри зида. Поред 
тога он је иста као посе бан 
зна чај ресо ци ја ли за ци је осу
ђе них лица уз помоћ паса, 
али и коња. Пре ма њего вим 
речи ма, и пси и осу ђе на 
лица, али и чита ва зајед ни
ца има ју кори сти од овог 
про јек та.

Андреа Оза рио, шеф 
миси је ОСЦЕ у Срби ји и 
Кла ус Мок испред орга ни за
ци је Хелп, тако ђе су се 
обра ти ли при сут ни ма, исти
чу ћи зна чај и једин стве ност 
овог про јек та, као и задо
вољ ство пожр тво ва но шћу 
наше локал не зајед ни це да 
ову иде ју спро ве де у дело. 

Н. Мило ше вић

Вла ди мир Сана дер Дејан Царе вић

МИНИ СТАР МИЛАН КРКО БА БИЋ
У МАЛОЈ РЕМЕ ТИ

Пред у пре ди ти
после ди це 
невре ме на

Мини стар без порт фе
ља у Вла ди Срби је 
заду жен за реги о

нал ни раз вој и коор ди на ци
ју јав них пред у зе ћа Милан 
Крко ба бић посе тио је 19. 
јуна  Малу Реме ту  где је оби
шао  план та жу воћа  поро ди
це Деу рић. Ова план та жа је 
јед на  од нај ве ћих модер них 
воћар ских ком плек са у Срби
ји који се убра ја међу чети ри 
нај у спе шни ја реги о на у Евро
пи са при ме ње ном нау ком и 
висо ком тех но ло ги јом.

Милан Крко ба бић је у посе
тио био  са пред сед ни ком 
Ака де миј ског одбо ра за село 
САНУ Дра га ном Шко ри ћем 
и воде ћим струч ња ком за 
воћар ство и вино гра дар ство 
др Зора ном Кесе ро ви ћем. 
Том при ли ком раз го ва ра ли 
су  о при ме ни нових тех но
ло ги ја као одго вор на кли
мат ске про ме не и све чешће 
вре мен ске непо го де које сва
ке годи не пољо при вред ни ци
ма нано се огром не ште те.

У ири шкој општи ни има око 
400 хек та ра воћ ња ка пре кри
ве них про тив град ним мре жа
ма. План та же фир ме у вла
сни штву поро ди це  Деу рић 
„Атос Винум“ у Малој Реме ти 
има ју на око  100 хек та ра под 
јабу ком про тив град не мре же 
тако да су пра ви при мер како 
се могу избе ћи ште те од све 

чешћих вре мен ских непри ли
ка. 

– Вре ме је да се суо чи мо 
са тим ште та ма, да спрем но 
саче ка мо непо го де, па онда 
да оби ла зи мо терен. И уна
пред да види мо шта да учи
ни мо да их пред у пре ди мо. 
Про тив град не мре же, које 
могу да се кори сте чита вих 
25 годи на, су јед но од тих 
реше ња – рекао је мини стар 
Крко ба бић.

Ака де мик Дра ган Шко рић 
је иста као да Срби ја има 
добру нау ку и стру ку и додао 
да једи но добри про јек ти 
и добри финан си је ри могу 
покре ну ти Срби ју која сада 
има доста нераз ви је них кра
је ва. Он сма тра да би пет на
е стак ова квих цен та ра могло 
да поме ри земљу напред и 
да је дове де у ред сред ње 
раз ви је них. 

Митар Деу рић, вла сник 
при ват не фир ме „Атос Фрук
тум“, која посе ду је план та
же јабу ка и вино гра да на 
100 хек та ра и сво ју вина ри
ју капа ци те та 150.000 боца 
вина годи шње, обја снио је да 
му се ова кав систем зашти те 
испла тио већ у тре ћој годи ни 
и да је неза ми сли во да буде
те озби љан про из во ђач а да 
не посе ду је те про тив град не 
мре же и систем за навод ња
ва ње.

Министар Kрк обабић у посе ти Малој Реме ти
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ЗОРА Н СЕМЕ НО ВИ Ћ, ПОВЕ РЕ НИ К ОО СНС-А ШИД И ЗАМЕ НИ К ПРЕД СЕД НИ КА 
ОПШТИ НЕ ШИД

Само радом и напо ром
се сти же до циља

За пове ре ни ка ОО СНСа Шид, 
недав но је уме сто Пре дра га Вуко
ви ћа име но ван Зоран Семе но вић 

сада шњи заме ник пред сед ни ка Општи
не. Пре ма Семе но ви ћем речи ма, шид
ски општин ски одбор Срп ске напред не 
стран ке нај ви ше је напре до вао од свих 
срем ских одбо ра СНСа у послед њих 
годи ну дана. Мно го број ним актив но сти
ма свих месних одбо ра у шид ској општи
ни, на добро вољ ној осно ви, акти ви сти 
СНСа, како у Шиду тако и по месним 
зајед ни ца ма, редов но раде на одр жа ва
њу про сто ра, пар ко ва, клу па, кре че њу 
обје ка та, уна пре ђе њу ква ли те та живо та 
гра ђа на, али и у орга ни за ци ји број них 
мани фе ста ци ја. 

Како исти че Семе но вић, сво јим радом 

дока зу ју да није довољ но врши ти власт, 
него и да тре ба дока за ти сво јим радом и 
на добро вољ ној осно ви, да се жели уна
пре ђе ње живо та гра ђа на. Само под јед
на ким зала га њем у поли тич ком живо ту и 
у врше њу вла сти, може се како наво ди 
Семе но вић, пости ћи бољи так у јед ној 
општи ни. Уто ли ко данас више, јер је 
сарад ња са вла да ју ћом Срп ском 
напред ном стран ком, како на репу блич
ком тако и на покра јин ском нивоу, изу
зет но добра. То ће пре ма њего вим речи
ма, резул ти ра ти добрим резул та ти ма и 
напред ни јем и бржем раз во ју шид ске 
општи не. Један од при о ри те та вла да ју
ће стран ке је раз вој инду стриј ске зоне 
као и обез бе ђи ва ње бољих усло ва рада 
у обра зов ним инсти ту ци ја ма.

М НОВИ НЕ: У шид ској општи ни 
дуги низ годи на се при ча о изград њи 
инду стриј ске зоне. Радо ви на њеном 
опре ма њу су у току. Када би гра ђа ни 
шид ске општи не могли да оче ку ју 
завр ше так свих радо ва и да ли су у 
пла ну још неки инфра струк тур ни 
про јек ти?

ЗОРАН СЕМЕ НО ВИЋ:  До 1. авгу ста 
поче ће радо ви на изград њи тра фо ста
ни це, буше ње буна ра и спро во ђе ње 
водо вод не мре же у инду стриј ској зони. 
На тај начин смо испу ни ли све инфра
струк тур не зах те ве било ког потен ци
јал ног инве сти то ра у Срби ји и у све ту. 
Има мо при ступ ну сао бра ћај ни цу, уре
ђе но атмос фер ско одвод ња ва ње, 
оптич ки кабл за теле ко му ни ка ци је и 

Нећу кри ти ко ва ти 
прет ход ни ке, али 

сам сигу ран да 
Шид касни у свом 

раз во ју десет 
годи на у одно су 

на оста ле
срем ске општи не, 

пре све га због
људ ског фак то ра. 

Не може мо рећи
да Шиду

недо ста ју
обра зо ва ни људи

и при род ни 
ресур си. То 

довољ но гово ри 
о све му, као и о 

томе да није 
посто ја ла чвр ста 
воља и жеља да 

се нешто више 
ура ди на раз во ју 
шид ске општи не, 

каже Зоран
Семе но вић

M NOVINE :
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енер гет ски обје кат. Оче ку је мо да ће сви 
радо ви бити завр ше ни до сре ди не сеп
тем бра месе ца. Пред сто је ћа јесен и 
зима ће бити „бор ба“ Општи не Шид да 
при ву че инве сти то ре да дођу у нашу 
општи ну. Има мо изу зет ну подр шку 
репу блич ке вла де и Раз вој не аген ци је 
Вој во ди не који су нас ста ви ли у сам врх 
топ дести на ци ја, за инве сти ра ње у 
Срби ји. Охра бру ју и наја ве покра јин
ског пре ми је ра Иго ра Миро ви ћа који у 
сва ком свом насту пу наја вљу је шид ску 
инду стриј ску зону и сва ком је потен ци
јал ном инве сти то ру пред ста вља. Ми 
ћемо про це ни ти шта је нај бо ље за 
наше гра ђа не. Инве сти тор који буде 
дола зио у нашу општи ну, мора да испу
ни све усло ве за добар рад и запо шља
ва ње наших гра ђа на. Морам да кажем 
да смо све напо ре уло жи ли да уна пре
ди мо живот гра ђа на тако што смо се 
избо ри ли као стран ка у послед ње две 
годи не да Сот доби је водо вод. У Бикић 
Долу и При ви ној Гла ви ће већ у сеп тем
бру бити завр ше на водо вод на мре жа. 
Сигур но је да ће у 2019. и 2020. годи ни, 
водо вод на мре жа бити завр ше на и у 
Љуби и у Моло ви ну. Тако ђе, зајед но са 
кан це ла ри јом Мар ка Бла го је ви ћа ћемо 
ком плет но рекон стру и са ти згра ду 
основ не шко ле „Бран ко Ради че вић“ и 
наста ви ти уре ђе ње шко ле „Срем ски 
фронт“, где наја вљу јем да је у њој одо
бре на изград ња првог затво ре ног базе
на који ће кори сти ти сва школ ска деца 
у шид ској општи ни.

Коли ка је пред ност за раз вој јед не 
општи не, када се неко као Ви, нала зи 
на месту пове ре ни ка вла да ју ће 
стран ке у јед ној општи ни и исто вре-
ме но на јед ном од руко во де ћих 
места у Општи ни?

– Мој живот ни мото је да рад опре де
љу је оно шта ће бити. Оно ли ко коли ко 
човек ради и тру ди се, толи ко више 
може да има у живо ту, без обзи ра на 
могућ но сти. Сигур но је да ја као пове
ре ник СНСа сам добио шан су и могућ
ност да у поје ди ним ства ри ма могу без 
ика квог опте ре ће ња да тра жим са свих 
нивоа вла сти да Шид буде при о ри тет у 
све му оно ме што у послед њих десет 
годи на није био. Ника да људи који су се 
бави ли поли ти ком у Шиду нису одла зи
ли код људи који упра вља ју овом држа
вом, у секре та ри ја те и мини стар ства и 
тра жи ли мак си мал но за сво је место. Ја 
ћу се тру ди ти да за целу шид ску општи
ну издеј ству је мо што више сред ста ва 
да бисмо уна пре ди ли живот свим гра
ђа ни ма. За то тре ба пуно напо ра, пуно 
вре ме на и одри ца ња и одла за ка на 
разна места како би се та моја визи ја и 

оства ри ла. Неће ми бити тешко да про
во дим вре ме на свим тим мести ма, све 
до момен та док не оства ри мо сви зајед
но да шид ска општи на поста не пре по
зна тљи ва за инве сти то ре, како би 
пове ћа ли број запо сле них, како би 
поста ла лепо и при ма мљи во место за 
живот.

У наја ви је већ неко ли ко већих 
про је ка та.

– Тре нут но ради мо на реа ли за ци ји 
про јек та ули це Цара Душа на, као и 
про је кат оби ла зни це око Шида. Уско ро 
ће се ради ти ком плет на рекон струк ци ја 
ауто пу та од Батро ва ца до Кузми на. 
Тако ђе, у завр шни ци је про је кат навод
ња ва ња језе ра Моха рач пре ма Диво шу, 
про је кат рецен зи је босут ских шума, као 
и изме не гене рал ног и про стор ног пла
на општи не Шид. Све су то про јек ти 
који има ју за циљ ства ра ње већих 
могућ но сти и потен ци ја ла за раз вој 
пољо при вре де и инду стриј ских зона.

Сигур но је да про спе ри тет јед не 
општи не не може да зави си само од 
јед ног чове ка. Ви има те вољу и 
жељу да Шид кре не напред. У којој 
мери је можда та воља и жеља недо-
ста ја ла прет ход ним гар ни ту ра ма 
вла сти?

– Нећу кри ти ко ва ти прет ход ни ке, али 
сам сигу ран да Шид касни у свом раз
во ју десет годи на у одно су на оста ле 
срем ске општи не, пре све га због људ
ског фак то ра. Не може мо рећи да Шиду 
недо ста ју обра зо ва ни људи и при род ни 
ресур си. То довољ но гово ри о све му, 
као и о томе да није посто ја ла чвр ста 
воља и жеља да се нешто више ура ди 
на раз во ју шид ске општи не.

Коли ко је у оства ре њу иде ја, важна 
сарад ња са тимом људи који вас 
окру жу ју, како у Општи ни, тако и у 
стран ци?

– Врло је важно да људи иду у корак 
са вре ме ном. Важно је да се људи у 
општин ској упра ви у јав ним пред у зе ћи
ма еду ку ју, да одла зе на семи на ре и да 
уче све што је ново у про пи си ма, зако

ни ма, начи ни ма кон ку ри са ња. Нај ва
жни је од све га је могућ ност про на ла ска 
људи који има ју довољ но воље и жеље 
да зајед но са поли ти ком буду спрем ни 
да дају део себе и део свог вре ме на и 
живо та, како би Шид ишао напред. 
Сигу ран сам да су око мене људи који 
су спрем ни то да ура де и сигу ран сам 
да ће ови мла ди људи који завр ша ва ју 
факул те те, про на ћи сво ју шан су у шид
ској општи ни како би наста ви ли свој 
живот овде. Ми ћемо се потру ди ти да 
им дамо ту шан су.

У наја ви је након ско ро две деце-
ни је, отва ра ње инду стриј ског пого на 
„Срем Шид“. Самим тим, биће пру-
же на и могућ ност запо сле ња одре-
ђе ног бро ја људи.

– То ће се деси ти захва љу ју ћи репу
блич кој вла ди и мини стру Бра ни сла ву 
Неди мо ви ћу, који је уло жио све напо ре 
да се та фабри ка оспо со би, како би 
дошли инве сти то ри који ће упо сли ти 
наше рад ни ке. То нам је омо гу ћио и 
спо ра зум који је наш пред сед ник држа
ве Алек сан дар Вучић пот пи сао у Тур
ској. Отва ра њем те фабри ке и фабри
ци Вик то риа оил је зага ран то ва но да 
наред них пет годи на изво зи уље у Тур
ску. 

Да ли након Вашег име но ва ња за 
пове ре ни ка ОО СНС-а Шид, има те 
већ неке пла но ве за уна пре ђе ње 
рада одбо ра стран ке у Шиду?

– Уз сагла сност људи који воде Срп
ску напред ну стран ку, поста вио сам 
ква ли фи ко ва не људе на струч на места 
у сми слу, да они који се баве одре ђе
ним стру ка ма, воде одбо ре уну тар 
стран ке, а који су у сагла сно сти са 
њихо вим зна њем. Тако сада пен зи о нер 
води Савет за пен зи о не ре, Одбор за 
пољо при вре ду воде еми нент ни пољо
при вред ни ци, Уни ју жена воде жене 
које су струч не за ту област итд. А 
води ло се рачу на да сви буду рав но
мер но рас по ре ђе ни у одбо ри ма и жене 
и мушкар ци.

На кра ју раз го во ра, шта бисте 
пору чи ли гра ђа ни ма шид ске општи-
не? Да ли им је изве сна леп ша и 
боља будућ но сти у њихо вом гра ду?

– Гра ђа ни ма шид ске општи не могу 
да обе ћам да ћемо само мар љи вим 
радом и одго вор ним пона ша њем пре ма 
сви ма њима и нашој општи ни, доне ти 
резул та те. Оче ку јем да ће у 2019. годи
ни, све ово о чему сам гово рио, бити 
визу ел но и видљи во и да ће сви гра ђа
ни који буду има ли вољу да раде, има
ти место да то и чине.

До 1. авгу ста поче ће радо ви на изград њи тра-
фо ста ни це, буше ње буна ра и спро во ђе ње 
водо вод не мре же у инду стриј ској зони. На тај 
начин смо испу ни ли све инфра струк тур не зах-
те ве било ког потен ци јал ног инве сти то ра у 
Срби ји и у све ту

Отва ра ње инду стриј ског пого на „Срем Шид“ 
ће се деси ти захва љу ју ћи репу блич кој вла ди и 
мини стру Бра ни сла ву Неди мо ви ћу, који је уло-
жио све напо ре да се та фабри ка оспо со би, како 
би дошли инве сти то ри који ће упо сли ти наше 
рад ни ке
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ЈУН СКА СКУП ШТИН СКА СЕД НИ ЦА

Задо вољ ни оства ре ним буџе том
Ири шка општи на поста је пре по зна тљи ва по томе што ради мо доста про је ка та и кон-

ку ри ше мо за њих. Само у овој годи ни до сада нам је одо бре но 13 про је ка та, а реба-
ланс смо ради ли због два про јек та веза на за водо снаб де ва ње и атар ске путе ве, тако 
да је буџет уве ћан за шезде се так мили о на, обја шња ва Сте ван Кази ми ро вић

Одбор ни ци ири шке 
скуп шти не су, јед но
гла сно, усво ји ли 

завр шни рачун општин ског 
буџе та за про шлу годи ну, 
као и дру ги реба ланс ово го
ди шњег буџе та. 

Обра зло же ње је под нео 
Или ја Јоцић, шеф слу жбе за 
финан си је, утвр ђи ва ње и 
напла ту јав них при хо да и 
инспек циј ске посло ве. Он је 
ука зао да су укуп ни при хо ди 
у про шлој годи ни изно си ли 
612 мили о на дина ра, док су 
рас хо ди дости гли цифру од 
593,4 мили о на дина ра. 
Оства ре ње пла ни ра них 
при хо да је извр ше но са пре
ко 79 про це на та, што је изу
зе тан резул тат ако се упо ре
ди са 2016. годи ном када је 
извр ше ње изно си ло нешто 
пре ко 55 про це на та, али 
пока зу је и да је овај буџет 
реал ни је пла ни ран. 

Када је реч о суфи ци ту од 
17,4 мили о на он ће бити 
рас по де љен у више обла
сти, али нај ве ћа сума од 
ско ро шест мили о на дина ра 
биће иско ри шће на за реа
ли за ци ју про јек та уград ње 
топлот не пум пе у вртић у 
Ири гу. 

Када је реч о реба лан су 
Или ја Јоцић је ука зао да је 
основ ни раз лог за овај реба
ланс доби ја ње сред ста ва са 
дру гих нивоа вла сти који су 
доби је ни после усва ја ња 
буџе та и првог реба лан са. 
Дру ги реба ланс утвр ђу је 
при ма ња и при хо де ово го
ди шњег општин ског буџе та 
на нивоу од 816 мили о на 
дина ра.

Сво је задо вољ ство оства
ре ним буџе том није крио ни 
пред сед ник Општи не Сте
ван Кази ми ро вић који је ука
зао да је ово први пут да је 
буџет оства рен са 79,45 
одсто. 

– До сада је реа ли за ци ја 
била изме ђу 50 и 60 про це
на та, што зна чи да није био 
реал но пла ни ран рани јих 
годи на. Ми смо за ову годи
ну пла ни ра ли 715 мили о на 
у децем бру, а сада са дру
гим реба лан сом дола зи мо 

до 816 мили о на, зна чи да 
смо за два реба лан са уве
ћа ли буџет за гото во 100 
мили о на дина ра.

Први и дру ги реба ланс 
смо ради ли због про је ка та 
за које смо доби ли сред
ства. Ири шка општи на 
поста је пре по зна тљи ва по 
томе што ради мо доста про
је ка та и кон ку ри ше мо за 
њих. Само у овој годи ни до 
сада нам је одо бре но 13 
про је ка та тако да мора мо 
да ради мо реба ланс, нисмо 
зна ли да ли ћемо их доби ти 
када смо доно си ли прву 
одлу ку о буџе ту. То су два 
про јек та веза на за водо
снаб де ва ње, про је кат за 
атар ске путе ве тако да овај 
дру ги реба ланс доно си уве
ћа ње буџе та за шезде се так 
мили о на, обја шња ва Сте
ван Кази ми ро вић.

Он дода је да посто је и 
пре ко гра нич ни кон кур си, 
један са Мађар ском, који је 
сада уба чен у реба ланс, 
али да посто је сазна ња да 
ће се доби ти сред ства за 
три пре ко гра нич на про јек та 
са БИХ. 

– Ако то буде, мора ће мо 
поно во да ради мо реба
ланс. Ми смо ове годи не 
више инси сти ра ли на раз

вој ној ком по нен ти буџе та, 
негде око 35 одсто буџе та је 
за инве сти ци је. Ми мора мо, 
ако ради мо про јек те, да 
обез бе ди мо и сред ства за 
суфи нан си ра ње, одно сно 
наше уче шће, тако да смо 
про шле годи не само за 
суфи нан си ра ње дали око 
62 мили о на дина ра, а овим 
реба лан сом до сада смо за 
наше уче шће дошли до 
поло ви не целе про шло го ди
шње суме. Мора мо ради ти 
на водо снаб де ва њу, град њи 
кана ли за ци о не мре же, 
атар ским путе ви ма, инфра
струк ту ри тако да су нам 
важна и покра јин ска сред
ства – каже Кази ми ро вић.

Он исти че и да посто је 

про јек ти који чека ју реба
ланс покра јин ског буџе та и 
ту су већ ура ђе на два про
јек та у обла сти водо снаб де
ва ња која су спрем на за 
изград њу буна ра – јед ног у 
Ири гу и јед ног у Врд ни ку. 

На овој сед ни ци, која је 
одр жа на 12. јуна, одбор ни
ци су дали сагла сност на 
уго вор о јав но – при ват ном 
парт нер ству за врше ње 
услу ге рекон струк ци је, 
раци о на ли за ци је и одр жа
ва ња јав не расве те у ири
шкој општи ни.

Усво јен је и изве штај о 
раду за про шлу, као и про
грам рада за ову годи ну 
Аген ци је за рурал ни раз вој.

С. Џаку ла

Одбор ни ци СО Ириг

Или ја ЈоцићСте ван Кази ми ро вић 
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Мање запо сле них од дозво ље ног бро ја
Пре ма одлу ци која је 

доне та про шле годи
не, а тиче се мак си

мал ног  бро ја запо сле них у 
систе му јав не упра ве, када 
је реч о ири шкој општи ни, 
тај број је могу ћих 111 запо
сле них на нео д ре ђе но вре
ме.

 – Нисмо има ли вишка 
веза но за број, јер је запо
сле них мање од дозво
ље ног, али је било неких 
кадров ских и струк ту рал
них про ме на с обзи ром на 
струч ну спре му,  ква ли фи
ка ци је и врсте посло ва. 
Дакле,  било је про ме на 
веза но за садр жи ну зва ња 
и то се одно си ло на јед
ног наме ште ни ка, али он 
је имао  усло ве да иде на 
тржи ште рада јер има две 
годи не до пен зи је, зна чи 
није било потре бе за отка
зи ма у Општин ској упра ви 
у Ири гу. У про шлој годи ни 
смо има ли и три одла ска 
у пен зи ју, сада још јед
но тако да ми прак тич но 
има мо у одно су на про
шлу годи ну пето ро запо
сле них мање. Од укуп но 

111 запо сле них, коли ко је 
одлу ком о мак си мал ном 
бро ју запо сле них пред ви
ђе но, Општин ска упра ва 
има могућ ност да има 46 
запо сле них, општин ско 
пра во бра ни ла штво јед ног, 
а нама нису сва та места 

попу ње на, упра во због тих 
одла за ка у пен зи ју, тако 
да је у Општин ској упра ви 
сада има мо 40 запо сле
них – каже за наше нови не 
Оли ве ра Фили по вић Про
тић, начел ни ца Општин ске 
упра ве.

Општин ска упра ва је 
има ла пет слу жби, али 
после сед ни це СО Ириг 
која је одр жа на 31. маја 
тај број је све ден на чети
ри,  јер је инспек циј ска слу
жба при по је на Слу жби за 
финан си је, утвр ђи ва ње и 
напла ту јав них при хо да. 

–  Нема мо скуп штин ску 
слу жбу јер Скуп шти на има 
свог секре та ра а  има мо и 
каби нет пред сед ни ка. То је 
нови на од сеп тем бра про
шле годи не када смо доно
си ли нову систе ма ти за ци ју. 
Поло ви ном децем бра смо 
доне ли нови  кадров ски 
план, зајед но  са одлу ком 
о буџе ту, и тим кадров ским 
пла ном смо пред ви де ли 
одре ђе на поме ра ња, веза
но за сте пен струч не спре
ме, дакле пре ра спо де ла 
уну тар посто је ћег бро ја и 
посто је ћег ста ња запо сле
них, уз потре бу да запо
сли мо пет нових рад ни ка 
како би надо ме сти ли одла
зак толи ког бро ја рад ни ка 
у про шлој годи ни – каже 
начел ни ца Оли ве ра Фили
по вић Про тић. С. Џ.

Оли ве ра Фили по вић Про тић

НЕРА ДИН

Почи њу радо ви на буна ру
Један од нај ва жни јих 

про бле ма са којим 
се суо ча ва ири шка 

општи на је водо снаб де
ва ње, зато је руко вод ство 
ове општи не и фор ми ра ло 
тим за изра ду про је ка та, а 
доста пажње посве ћу је се 
упра во изра ди про је ка та у 
овој обла сти.

Под се ти мо, на кон кур
су Покра јин ског секре та
ри ја та за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство 
подр жа на су 44 про је ка та у 
28 вој во ђан ских локал них 
само у пра ва. За реа ли за
ци ју про је ка та Покра ји на 
је обез бе ди ла 300 мили о
на дина ра – или 60 одсто 
бес по врат них сред ства, а 
локал не само у пра ве 200 
мили о на, одно сно 40 одсто 
сред ства.

Ири шка општи на је доби
ла сред ства за два про јек та, 
уго во ри су уру че ни кра јем 
апри ла – први је сана ци ја 
хидро тех нич ке и елек тро 

опре ме црп не ста ни це Бор
ко вац за Ириг и Врд ник за 
шта је Покра ји на обез бе
ди ла 5.235.000 дина ра, док 
је уче шће ири шке општи не 
нешто пре ко 2,2 мили о на 
дина ра плус ПДВ. Дру ги је 
про је кат изград ње, опре
ма ња и пове зи ва ња буна ра 
у Нера ди ну. За овај про је
кат је од Покра ји не доби
је но 3.475.000 дина ра, док 
локал на само у пра ва дода

је око 1,5 мили о на дина ра. 
Како сазна је мо од Сте

ва на Кази ми ро ви ћа, пред
сед ни ка Општи не за бунар 
у Нера ди ну је одр ђен изво
ђач радо ва и ори јен та ци
о но до кра ја месе ца би, 
после пот пи си ва ња уго во
ра, могли да поч ну радо ви.

 – Када је реч о дру гом 
про јек ту, 11. јула се отва ра 
тен дер ска доку мен та ци ја 
за црп ну ста ни цу Бор ко вац 

у Руми – каже Сте ван Кази
ми ро вић.

Реба лан сом покра јин
ског буџе та пред ви ђе но је и 
пове ћа ње сред ста ва за кон
кур се Покра јин ског секре
та ри ја та за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство, 
а ту ири шка општи на има 
већ при пре мље не про јек те 
у сфе ри побољ ша ња водо
снаб де ва ња и то за буна ре 
у Ири гу и Врд ни ку. С. Џ.

Нера дин – уско ро радо ви на буна ру
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Про је кат „ИРИГ ПРЕСТОНИЦА ФРУШКЕ ГОРЕ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Ириг.

Тра ди ци о нал на мани фе
ста ци ја „Видов дан ски 
Сабор“, ове годи не 16. по 

реду,  одр жа ва се   у пери о ду  од 
22. до 28. јуна у Врд ни ку. 

То је мани фе ста ци ја која се 
везу је за вели ки срп ски пра зник 
Видов дан, али је, ујед но, и тури
стич ко – кул тур на мани фе ста
ци ја којој је циљ очу ва ње тра ди
ци је, мате ри јал них и духов них 
вред но сти, уз посеб ну пажњу 
која се посве ћу је него ва њу 
народ не тра ди ци је и оби ча ја.

 Послед њих годи на, један од 
глав них циље ва мани фе ста ци је 
је и раз вој тури зма и про мо ци ја 
Бање Врд ник.

Сабор је све ча но отво рен 
22. јуна, а зами сао орга ни за то
ра мало је поква ри ла киша, уз 
осет но захла ђе ње, али је део 
са фол клор ним насту пом КУД 
„Сте ван Шала јић“ ипак реа ли
зо ван, а оку пље ним Врд ни ча
ни ма обра тио се  прво Мио драг 
Бебић, заме ник пред сед ни ка 
ири шке општи не који је под се
тио да се  још од дале ке 1697. 
годи не,  када су мошти Цара 
Лаза ра пре не те у Врд ник, у 
овом месту  негу је култ Цара 
Лаза ра и Видов да на. 

Ово го ди шњи сабор је зва
нич но отво рио Вук Радо је вић, 
покра јин ски секре тар за пољо
при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство.

– У циљу очу ва ња кул ту ре, 
тра ди ци је и оби ча ја орга ни зу
је се овај Видов дан ски сабор у 
Врд ни ку који има дугу и бога
ту кул тур ну тра ди ци ју и вер ско 
насле ђе. Врд ник има чиме да се 
поно си, прво да наве дем мана
стир Рава ни ца који је понос 

не само Врд ни ка, него и целе 
Срби је. Ми пре по зна је мо зна
чај ова квих мани фе ста ци ја које 
допри но се и уна пре ђе њу сео
ских сре ди на кроз очу ва ње тра
ди ци је и ми ири шкој општи ни 
даје мо подр шку у томе. Сва ка 
сео ска зајед ни ца има неке сво
је спе ци фич но сти, жели да на 
свој начин обе ле жи тра ди ци ју,  
кул ту ру и  веру и ми им у томе 
пома же мо – рекао је Вук Радо
је вић. 

Сте ван Кази ми ро вић, пред
сед ник Општи не исти че да 
поред ове, посто ји још зна чај
них мани фе ста ци ја у ири шкој 
општи ни и сва ка је бит на на свој 
начин, упра во и због при вла че
ња већег бро ја тури ста. 

– Ове мани фе ста ци је су 
повод да људи дођу, да упо зна ју 
нашу општи ну, посеб но Врд ник 
и Ириг који има ју и нај ве ће две 
мани фе ста ци је  Видов дан ски 
сабор и Пудар ске дане, а ту је 
и Мала Реме та, Јазак, Шатрин

ци... Више нема оних кла сич
них сео ских сла ва, а ова кве 
мани фе ста ци је су сада зау зе
ле њихо во место. Видов дан ски 
сабор је и сла ва нашег мана сти
ра Рава ни це у Врд ни ку – рекао 
је Сте ван Кази ми ро вић.

Отва ра њу је при су ство вао и 
држав ни секре тар у Мини стар
ству пољо при вре де Вели мир 
Ста но је вић ука зао је да је ово 
мани фе ста ци ја која про мо ви ше 
и наше тра ди ци о нал не вред но
сти, када је про из вод ња хра не у 
пита њу. 

– Мислим да читав овај крај 
може послу жи ти као добар при
мер када  је брен ди ра ње наших 
пољо при вред но  пре храм бе
них про из во да у пита њу, има мо 
фру шко гор ски липов мед, сео
ски кулен овде у бли зи ни. И то 
је важно за раз вој тури зма и ми 
ћемо то под сти ца ти. Мини стар 
Неди мо вић упра во инси сти ра 
и на јача њу тих пре ра ђи вач ких 
капа ци те та, када је винар ски и 

воћар ски сек тор у пита њу, као 
и меса и мле ка.  – иста као је 
држав ни секре тар Вели мир Ста
но је вић.

Ове годи не, у скло пу Видов
дан ског сабо ра  одр жао се  и 
Фести вал Фру шко гор ских вина 
и Фести вал вина и кули нар ства 
у Етно насе љу Врд нич ка Kула. 
Покро ви те љи ове тра ди ци о
нал не мани фе ста ци је у Врд ни
ку су Мини стар ство трго ви не, 
тури зма и теле ко му ни ка ци ја, 
Покра јин ски секре та ри јат за 
при вре ду и тури зам, Покра јин
ски секре та ри јат за пољо при
вре ду, водо при вре ду и шума р
ство, Покра јин ски секре та ри јат 
за обра зо ва ње, ири шка општи
на, МЗ Врд ник, као и Хотел Пре
ми јер Аква.

Прет по след њег дана сабо ра 
је одр жа но вечер ње бде ње у 
врд нич ком мана сти ру Рава ни
ца, док ће се 28. јуна, на Видов
дан, слу жи ти све та архи је реј ска 
литур ги ја. С. Џ.

ВРД НИК: 16. ВИДОВ ДАН СКИ САБОР 

Чува ри срп ске тра ди ци је

Стеван Казимировић Вук Радојевић Велимир Станојевић
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ЈП ВОДО ВОД РУМА

Сти гла цистер на за пија ћу воду
У скло пу актив но сти на 

стал ном побољ ша њу 
водо снаб де ва ња гра ђа

на рум ске и ири шке општи не 
ЈП „Водо вод“ је купио нову 
цистер ну за пија ћу воду чија 
је вред ност нешто пре ко 10,7 
мили о на дина ра – сред ства 
овог јав ног пред у зе ћа су мало 
изнад 5,7 мили о на, а рум ска 
општи на је обез бе ди ла пет 
мили о на дина ра. Цистер на 
је сти гла са свом потреб ном 
доку мен та ци јом, реги стро ва
на је и испро ба на. 

– Ми ту има мо про блем, јер 
лети гра ђа ни потро ше више 
воде него што тре ба, па се 
јавља потре ба за цистер ном. 
Мислим упра во зато да ћемо 
овог лета има ти боље водо
снаб де ва ње, бар у оним кри
тич ним тре ну ци ма кад има мо 
помањ ка ње воде или ква ро ве, 
као и када су рестрик ци је па 
је потреб на гра ђа ни ма вода 
за пиће. Нека да рестрик ци ја 
и нема, али у вишим дело ви
ма ири шке општи не, као што 
су Врд ник и насе ља Крста ши
це и Хопо во, нема ју воде па 
им се вода мора доста вља ти 
у цистер ни – каже дирек тор 
Сло бо дан Ста нић.

Нова цистер на има капа ци
тет осам куб них мета ра, одно
сно 8.000 лита ра воде, вози ло 
је мар ке ИВЕ КО, сна ге је 185 
кило ва та, изра ђе на је од про
хром чели ка који је отпо ран 
на рђу, а има спољ ну изо ла
ци ју тако да се дуже вре ме не 

мења тем пе ра ту ра воде. 
–  Тако ђе, гра ди мо под ста

ни цу у Бор ков цу који ири шкој 
општи ни и слу жи као изво ри
ште. Под ста ни ца вре ди око 
7,5 мили о на и захва љу ју ћи 
њој биће боље снаб де ва ње 
водом Ири га и Врд ни ка, јер се 
пла ни ра уград ња чети ри пум
пе од по 25 лита ра у секун ди, 
зна чи мак си мал ни капа ци
тет је 100 лита ра у секун ди, 
а до сада је био 55 лита ра. 
Ово су сред ства доби је на од 
Покра ји не, уз уче шће ири шке 
општи не. Нарав но, коли ко 
ћемо им ствар но допре ма ти 
зави си од тога коли ко ћемо 

успе ти да саку пи мо воде, али 
ћемо им дава ти мак си мал но 
коли ко може мо. Сама изград
ња би тре ба ло да поч не за 
месец дана, а толи ко би тре
ба ло да тра ју и радо ви – каже 
дирек тор Ста нић.

По овом кон кур су рум ска 
општи на је доби ла сред ства 
за бусе тр ста ни цу за Мале 
Радин це – у њој се нала зе 
пум пе за пове ћа ње при ти ска 
како би и нај ви ши дело ви у 
овом селу – као што су ули
це Нова и Бео град ска има ле 
воде током лета. 

– Вео ма брзо би тре ба ло 
да рас пи ше мо јав ну набав

ку укуп не вред но сти око 3,2 
мили о на дина ра, ту је уче
шће рум ске општи не 950.000 
дина ра, а ми смо обез бе ди ли 
про је кат. Радо ви би тре ба ло 
да се завр ше почет ком авгу
ста – каже за наше нови не 
дирек тор Сло бо дан Ста нић.

С. Џ.

Сло бо дан Ста нић 

Нова цистер на

ЦРВЕ НИ КРСТ РУМА

За пред сед ни ка иза бран
др Миро слав Мило ше вић
Др Миро слав Мило ше вић иза бран је 

за пред сед ни ка Скуп шти не и 
Општин ског одбо ра Црве ног крста 

Рума, док је за пот пред сед ни цу иза бра
на др Љиља на Сто лић. Избор је извр
шен на избор ној скуп шти ни Црве ног 
крста Рума која је одр жа на 22. јуна.

На скуп шти ни је изве штај о раду у про
те кле чети ри годи не, као и план рада за 
наред ни четво ро го ди шњи пери од под
нео др Миро слав Мило ше вић који је и у 
прет ход ном ман да ту био на овој функ ци
ји. 

Осим руко во де ћих људи, бира ни су и 
чла но ви Скуп шти не – има их укуп но 29 и 
деве то чла ног Општин ског одбо ра. 

– Mи смо се доста анга жо ва ли на пру
жа њу помо ћи соци јал но нај у гро же ни јим 
лици ма, у сарад њи са покра јин ском и 
репу блич ком орга ни за ци јом. Ту се под

ра зу ме ва и сва ко днев ни рад кухи ње 
Црве ног крста и насто ји мо да они нај у
гро же ни ји има ју сва ки дан један кува ни 
оброк, ту је и помоћ у тра же њу неста лих 
лица, као и обу ка из прве помо ћи за мла
де. Сре ћом, у овом посма тра ном пери о
ду није било неких вели ких ван ред них 
дога ђа ја као што је било у рани јем пери
о ду. Морам да истак нем да се актив но
сти Црве ног крста у вели кој мери бази ра
ју, поред про фе си о на ла ца који овде 
раде, и на уче шћу вели ког бро ја волон
те ра и њихо ве актив но сти у зна чај ној 
мери одр жа ва ју актив но сти Црве ног 
крста – иста као је др Миро слав Мило ше
вић.

Овој избор ној скуп шти ни је при су ство
вао Дра ган Карић, пред став ник Црве ног 
крста Срби је и Анђе ла Папић из Црве ног 
крста Вој во ди не. С. Џ.

Др Миро слав Мило ше вић



20 27. JUN 2018.  M NOVINE РУМСКА ПАНОРАМА

МАЛИ МАТУ РАН ТИ ПОЛА ГА ЛИ ТЕСТО ВЕ ЗНА ЊА

Нај бо љи резул та ти 
на ком би но ва ном тесту
Свр ше ни основ ци су 18. 

19. и 20. јуна пола га ли 
тесто ве зна ња и то 

прво из срп ског или матер
њег јези ка, потом мате
ма ти ке и послед њег дана 
ком би но ва ни тест који под
ра зу ме ва про ве ру зна ња 
из пет пред ме та – физи ке, 
хеми је, био ло ги је, гео гра фи
је и исто ри је. 

Нови на у одно су на прет
ход не годи не је да се од 
ове успех у основ ној шко ли 
боду је са 60 пое на, док се 
на тесту зна ња мак си мал но 
може осво ји ти 40 пое на – по 
13 из срп ског и мате ма ти ке 
и 14 из ком би но ва ног теста. 

У рум ској општи ни тесто ве 
зна ња је пола гао 451 уче ник 
који је завр шио осми раз ред, 
а сви они који поло же ове 
тесто ве 29. и 30. јуна попу
ња ва ће листе жеља за упис 
у сред ње шко ле. 

Под се ти мо, у рум ским 
сред њим шко ла ма има 
места за 540 уче ни ка који су 

успе шно окон ча ли основ ну 
шко лу, а ту је, за сада још 
неиз ве стан и број оних који 
ће се упи са ти у ИТ оде ље ње 
рум ске Гим на зи је и који су 
тесто ве зна ња пола га ли 3. 
јуна у Новом Саду.

После тесто ва раз го ва ра
ли смо са Ната шом Мале
ше вић, одлич ном уче ни цом 
која каже да јој је нај те жа 
била мате ма ти ка.

 – Ура ди ла сам све задат
ке, осим два нај те жа. Што 
се тиче даљих пла но ва још 
раз ми шљам о општем сме ру 
у Гим на зи ји или ССШ „Бран
ко Ради че вић“ – еко ном ски 
смер – каже Ната ша.

Сте фан Колун џи ја је вуко
вац којем је опет, тежи био 
срп ски језик.

 – Нај те жи ми је био текст 
који смо мора ли про чи та ти, 
а после на пола стра не напи
са ти о оном што смо про чи
та ли, да то буде и тач но гра
ма тич ки, зна чи раз у ме ва ње 
про чи та ног. Мате ма ти ку сам 

ПЕТАР ВИЂИ КАНТ:

Про ме не обра зов ног
систе ма су дуго трај не
Петар Виђи кант, савет

ник у Мини стар ству 
про све те  Школ ска 

упра ва Нови Сад, у окви ру 
оби ла ска вој во ђан ских шко
ла зате као се и у Руми, а у 
раз го во ру за наше нови не 
каже да је 3. јуна у ново сад
ској Гим на зи ји „Јован Јова
но вић Змај“ пола га ло чак 
300 уче ни ка из Срем ског и 
Јужно бач ког окру га за 100 
места у новим ИТ оде ље њи
ма. 

– То зна чи да ће се сва ка ко 
упи са ти нај бо љи – оде ље ња 
ће бити у Руми, Срем ској 
Митро ви ци и Новом Саду 
и мислим у Инђи ји. Праг је 
за ове уче ни ке био при лич
но висок, и на осно ву такве 
селек ци је ми има мо 100 нај
бо љих кан ди да та. Ситу а ци
ја је мало неу јед на че на, нај
ви ше има мо у Новом Саду, 

мање у Руми, али мислим, 
и то је нај ва жни је, да ће сви 
који су поло жи ли бити и при
мље ни. Ми има мо у овом 
реги о ну и доста ИТ фир ми, 
ту је вели ка флук ту а ци ја, 
запо сле ни одла зе, а нови 
мла ди дола зе а за даље 
шко ло ва ње има мо и добар 
Тех нич ки факул тет у Новом 
Саду – каже Петар Виђи
кант.

Он дода је да је бит но да 
за све уче ни ке има места, 
али је пита ње да ли ће сви 
они упи са ти прву жељу, јер 
то зави си од осво је них бодо
ва.

– У послед њих десе так 
годи на у нашој школ ској 
упра ви чак више од 85 одсто 
уче ни ка је упи си ва ло прву 
жељу. Има про бле ма код 
упи са уче ни ка у нео д го ва
ра ју ћу шко лу или са мање 

бодо ва. Ту има мо оси па ње 
и не завр ше сви те шко ле. 
Има мо сјај не тех нич ке шко
ле у Новом Саду, машин
ска, гра ђе вин ска, тех нич ка 
и пољо при вред на шко ла 
у Руми – у сва кој општи ни 

има мо струч не шко ле које су 
добро орга ни зо ва не и дају 
сјај не резул та те. На жалост, 
роди те љи то не зна ју и желе 
децу да упи шу само у гим на
зи је или еко ном ске шко ле, 
а ми сада има мо те струч не 
шко ле које омо гу ћу ју уче ни
ци ма прак су и после шко ло
ва ња да ту и доби ју посао, то 
је вели ка пред ност. Тех нич ка 
шко ла у Руми тако ђе, заслу
жу је све похва ле као при мер 
добре прак се, тре ба ју нам 
сме ро ви који су адап тив ни 
за више зани ма ња или омо
гу ћу ју упис на више шко ле 
или факул те те.

Нај бит ни је је да посто ји та 
могућ ност или рад или даље 
сту ди ра ње и да се деца што 
пре запо сле – исти че Виђи
кант.

По њему, на жалост, и 
даље има мо тен ден ци ју код 

Петар Виђи кант 

Сте фан Колун џи ја и Ната ша Мале ше вић
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ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Награ да за еко ло ги ју
У тра ди ци о нал ној акци ји 

„За чисти је и зеле ни
је шко ле у Вој во ди ни” 

редов но уче ству ју и уче ни
ци ССШ „Бран ко Ради че вић“ 
који су ове годи не доби ли 
награ ду која се састо ји из 
јед но днев ног изле та за 22 
уче ни ка и три настав ни ка и 
еду ка ци је за оба коор ди на
то ра. 

Пла ни ра ни јед но днев ни 
излет у Наци о нал ни парк 
Фру шка гора реа ли зо ван 
се 11. јуна, а еду ка ци ја за 
настав ни ке – коор ди на то ре 
18. и 19. јуна.

„Еко изет ни ке“ су у Кар лов
ци ма доче ка ли мла ди волон
те ри из Еко ло шког цен тра 
„Раду ло вач ки“‘’ који су са 
њима били током изле та.

Награ ђе ни уче сни ци са 
настав ни ци ма коор ди на то
ри ма – међу који ма су били 
и уче ни ци „Бран ко ве“ шко
ле су оби шли град ско језгро 
Срем ских Кар ло ва ца, Еко
ло шки цен тар „Раду ло вач
ки“, упо зна ли Спе ци јал ни 
резер ват при ро де „Ковиљ
ско  петро ва ра дин ски рит“ 
током вожње Дуна вом, ужи
ва ли у ради о ни ца ма „Упо знај 
Дунав“, а на Стра жи ло ву су 
се упо зна ли са основ ним 
карак те ри сти ка ма Наци о
нал ног пар ка „Фру шка гора“ 
кроз ради о ни це „Осе ти при
ро ду“ и „Ула зна кар та за при
ро ду“.

По речи ма самих уче сни ка 
то је био један леп и кори сно 
про ве ден дан у при ро ди уз 
ради о ни це, дру же ње, ужи ва

ње и осна жи ва ње еко ло шке 
све сти код мла дих.

Под се ти мо, про грам „За 
чисти је и зеле ни је шко ле 
у Вој во ди ни” оства ру је се 
у окви ру сарад ње Покра
јин ског секре та ри ја та за 
урба ни зам, гра ди тељ ство и 
зашти ту живот не сре ди ну, 
Покра јин ског секре та ри ја
та за обра зо ва ње, про пи се, 
упра ву и наци о нал не мањи
не – наци о нал не зајед ни це, 
Покра јин ског секре та ри ја та 
за енер ге ти ку, гра ђе ви на р
ство и сао бра ћај, Фон да за 
повра ћај и реци кла жу лимен
ки и Покрет гора на Вој во ди
не. Током теку ће школ ске 
годи не овом про гра му се 
при кљу чио и Покра јин ски 
секре та ри јат за соци јал
ну поли ти ку, демо гра фи ју и 
рав но прав ност поло ва.

На завр шној све ча но сти 
про гра ма „За чисти је и зеле
ни је шко ле у Вој во ди ни“ у 
Покра јин ској вла ди је награ
ђе но 27 вас пит но  обра зов
них уста но ва, чији су мали
ша ни, ђаци и мен то ри били 
нај у спе шни ји при ли ком уче
шћа у ово го ди шњем про гра
му. 

Оне су награ ђе не изле ти
ма за пре ко 600 уче ни ка, док 
су за настав ни ке били орга
ни зо ва ни семи на ри из обла
сти зашти те живот не сре ди
не.

У ССШ „Бран ко Ради че
вић“ коор ди на тор ке овог 
про гра ма су Мира Томић, 
про фе сор ка био ло ги је и 
Оли ве ра Ами џић, педа го
шки ња, док је у самој реа ли
за ци ји про гра ма уче ство ва
ло око 120 уче ни ка.

На јед но днев ном изле ту

Рум ска општи на је ове годи не доде ли ла 110 
сти пен ди ја за сту ден те који, изме ђу оста лог, 
има ју про сек оце на већи од осам, са њима су 
уго во ри пот пи са ни, а првих неко ли ко сти пен
ди ја је упла ће но на теку ће рачу не нај бо љих 
рум ских сту де на та.

На послед њој скуп штин ској сед ни ци је 
доне та одлу ка и о сти пен ди ра њу нај бо љих 
спор ти ста, јав ни позив је рас пи сан а при ја ве 
се могу под но си ти од 20. јуна до 4. јула.

Реч је о 10 сти пен ди ја спор ти сти ма који су у 
току 2017. годи не, у кате го ри ји поје ди нач ног 
или екип ног олим пиј ског спор та, у кон ку рен
ци ји каде та, јуни о ра или сени о ра, оства ри ли 
добре спорт ске резул та те – било да су уче

ство ва ли на свет ском првен ству и оства ри ли 
пла сман до десе тог места, на европ ском 
првен ству до осмог места, на бал кан ском или 
репу блич ком првен ству ако су осво ји ли неку 
од меда ља, као и ако су насту па ли као репре
зен та тив ци Срби је.

При ја ве за ове сти пен ди је под но се спорт
ски клу бо ви у који ма се успе шни рум ски спор
ти сти так ми че, а ове сти пен ди је се доде љу ју 
под истим усло ви ма као и сту дент ске – њихо
ва виси на је 8.400 дина ра и доде љу ју се за 
пери од од десет месе ци. 

О томе који ће спор ти сти – сту ден ти или 
уче ни ци – доби ти сти пен ди је одлу чи ва ће 
Коми си ја за доде лу сти пен ди ја спор ти сти ма.

добро ура дио, али про блем 
су ми два послед ња задат ка, 
која су била и нај те жа. Што 
се тиче ком би но ва ног теста 
сутра, ту се само бојим да 
ћу „забр ља ти“ исто ри ју, ту 
има јако пуно, не волим да 
учим исто ри ју. Више ми иду 
при род ни пред ме ти и нај
ви ше бих волео да упи шем 
меди цин ску шко лу, да је има 
у Руми, ова ко не волим да 
путу јем, тако да ћу веро ват
но упи са ти за еко ном ског 
тех ни ча ра. После пла ни
рам и Еко ном ски факул тет 
у Новом Саду – рекао је за 
наше нови не вуко вац Сте
фан Колун џи ја.

Како сазна је мо од пред
сед ни ка Акти ва дирек то ра 
рум ских основ них и сред
њих шко ла Зора на Дроб
ца, на тесту зна ња срп ског 
или матер њег јези ка рум ски 
осма ци су осво ји ли у про се
ку 11,76 пое на, мање успе
шни су били када је мате ма
ти ка у пита њу са осво је них 
9,71 поен. Иако мно ги уче
ни ци стре пе од ком би но ва
ног теста – ту су резул та ти 
били нај бо љи са осво је них 
про сеч них 11,99 пое на. У 
сва три теста зна ња нај ви ше 
пое на су осво ји ли свр ше
ни основ ци град ске шко ле 
„Душан Јер ко вић“. С. Џ.

роди те ља да је боље да 
дете завр ши еко ном ску шко
лу па да не ради, него да се 
шко лу је за коно ба ра, кува
ра или меса ра па да одмах 
доби је посао.

– Мислим да пола ко роди
те љи и деца ипак то схва
та ју. Мора мо бити више у 
дослу ху са при вред ном како 
би отва ра ли оне сме ро ве 
који су њима потреб ни. Наш 
циљ је да уче ни ци што више 
нау че у шко ли и то зна ње 
буде касни је ефи ка сно, зато 
има мо и про бле ме са ПИЗА 
тесто ви ма, ово го ди шње 
резул та те још нема мо, али 
ови тесто ви су слич ни ји шко
ло ва њу у дру гим земља ма 
Евро пе. Зато мора мо наше 
пла но ве и про гра ме више 
при ла го ђа ва ти окру же њу 
како би били слич ни усло
ви у обра зо ва њу. Мислим 
да иде мо у пра вом сме ру, 
али је у систе му обра зо ва
ња потреб но вре ме да би се 
при ме ти ли резул та ти про ме
на – закљу чу је Петар Виђи
кант, савет ник у Школ ској 
упра ви Нови Сад у раз го во
ру за наше нови не. С. Џ.

ПРО МО ЦИ ЈА СПОР ТА

Десет сти пен ди ја

Про је кат „РУМСКА ПАНОРАМА“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Рума.
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ОТПУ ТО ВА ЛИ У ХЕР ЦЕГ НОВИ

Наград но лето ва ње
за 55 нај бо љих уче ни ка

Основ ци и сред њо школ ци са тери
то ри је општи не Пећин ци, отпу
то ва ли су у сре ду, 20. јуна на 

заслу же но наград но лето ва ње у Хер цег 
Нови, у орга ни за ци ји Спорт ског саве за 
Раз вој спор то ва. Лето ва ње за нај у спе
шни је ђаке већ пету годи ну заре дом 
финан си ра пећи нач ка локал на само
у пра ва, а како нам је рекао заме ник 
пред сед ни ка општи не Пећин ци Зоран 
Вој кић наград на путо ва ња су један вид 
под сти ца ја за децу да уче што боље и 
да се баве спор том.

– Тру ди мо се да на сва ки начин под
стак не мо децу да се од малих ногу баве 
спор том али и да пости жу што боље 
резул та те у уче њу. Поред наград ног 
лето ва ња, пећи нач ка локал на само у
пра ва награ ђу је и нов ча ним награ да
ма ђаке гене ра ци је и носи о це Вуко ве 
дипло ме, а сва ког лета, зајед но са Раз
во јем спор то ва, орга ни зу је мо на пећи
нач ким Базе ни ма бес плат ну шко лу пли
ва ња, док је за одлич не уче ни ке улаз 

на пећи нач ке базе не током купа ли шне 
сезо не је бес пла тан – рекао је Вој кић.

Наград но лето ва ње и ове годи не, 
као и прет ход них, заслу жи ли су уче ни
ци који су оства ри ли нај бо ље резул та
те у уче њу и школ ском спор ту, а пре ма 
речи ма пред сед ни ка Спорт ског саве за 
Сини ше Ђоки ћа ове годи не избор није 
био лак.

– Иако је наш при ма ран циљ дове сти 
децу на спорт ске тере не, уве сти их у 
свет спор та и ту задр жа ти, ипак ми је 
посеб но дра го да је из годи не у годи
ну све више деце која пости жу одлич
не резул та те у уче њу. Заи ста се тру де, 
посе ду ју так ми чар ски дух и желе да 
оства ре што боље резул та те, јер их 
оче ку ју и вред не награ де. Сигу ран сам 
да је ове годи не било деце која су тако
ђе заслу жи ла лето ва ње због уло же ног 
тру да током про те кле школ ске годи не, 
али на кра ју због огра ни че ног бро ја 
места мора ли смо бира ти само нај бо
ље – рекао је Ђокић.

Осме си на лици ма деце и узбу ђе ње 
пред пут сва ка ко да су охра бре ње за 
њихо ве вршња ке, а посеб но срећ на је 
и уче ни ца из Обре жа Ана Мар ко вић, 
која је заслу жи ла лето ва ње на осно ву 
постиг ну тог успе ха у школ ском спор ту, 
првен стве но добрих резул та та у одбој
ци, а како каже потру ди ће се и сле де
ће годи не да зал су жи лето ва ње и да 
постиг ну још боље резул та те у овом 
спор ту.

Укуп но 55 уче ни ка у прат њи чети ри 
настав ни ка, педи ја тра из Дома здра
вља „Др Дра ган Фун дук“ из Пећи на ца 
и пред сед ни ка Раз во ја спор то ва Сини
ше Ђоки ћа про ве шће два на ест дана 
у Хер цег Новом, током којих их оче ку
је, поред заслу же ног одмо ра, још низ 
спорт ских актив но сти као и разни изле
ти по црно гор ској оба ли. Роди те љи 
уче ни ка ће редов но моћи да се инфор
ми шу о актив но сти ма деце током лето
ва ња, као и о тач ном вре ме ну поврат ка 
путем сај та општи не Пећин ци.

Нај бо љи ђаци спрем ни за пола зак

НАЈ БО ЉИ НА ТАК МИ ЧЕ ЊУ ИЗ ЕНГЛЕ СКОГ ЈЕЗИ КА

Излет на Палић за мале Пећин ча не
Након оства ре ног успе ха на так

ми че њу из енгле ског јези ка под 
нази вом Моја шко ла из сно ва, 

уче ни ци Основ не шко ле „Сло бо дан 
Бајић Паја“ из Пећи на ца као нај бо љи 
у Срби ји осво ји ли су, изме ђу оста лог и 
наград но путо ва ње у Субо ти цу које је 
реа ли зо ва но почет ком месе ца.

Како нам је рекла Маја Бисер чић, 
настав ни ца енгле ског јези ка пећи нач ке 
шко ле, орга ни за то ри так ми че ња, изда
вач ке куће Клет, Логос и Фре ска изне

на ди ли су децу јед но днев ном екс кур
зи јом у Зоб на ти цу, Субо ти цу и Палић.

– Путо ва ње је запо че ло у весе лој 
атмос фе ри, током које су се деца пре 
све га дру жи ла, пева ла и доби ла додат
ну моти ва ци ју да се и сле де ће школ ске 
годи не при ја ве на слич не кон кур се. 
Прва дести на ци ја је била чуве на ерге
ла коња Зоб на ти ца. Пут нас је даље 
водио до Субо ти це, нај се вер ни јег мул
ти ет нич ког гра да Срби је и рав не Бач ке, 
где се још увек осе ћа дух цари це Мари

је Тере зи је а путо ва ње смо завр ши ли 
на Пали ћу. Пуни пре ле пих ути са ка 
два де сет сед мо ро уче ни ка наше шко
ле је ужи ва ло у сва ком тре нут ку про ве
де ном на севе ру Вој во ди не, у нади да 
ће можда опет сле де ћих годи на има ти 
при ли ку да пред ста ве сво ју шко лу и 
Пећин це у нај бо љем све тлу на неком 
дру гом так ми че њу – рекла је Бисер чић, 
која је била у прат њи деце на екс кур зи
ји, као и настав ник мате ма ти ке Мар ко 
Спа со је вић.
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ЦРВЕ НИ КРСТ ПЕЋИН ЦИ: СВЕТ СКИ ДАН ДОБРО ВОЉ НИХ ДАВА ЛА ЦА КРВИ

Захвалнице за хуманост
При год ном све ча но шћу у згра ди 

Општи не, Црве ни крст Пећин
ци је обе ле жио Свет ски дан 

добро вољ них дава ла ца крви, 14. јун, 
а више стру ким дава о ци ма са тери то
ри је пећи нач ке општи не уру че на су 
при зна ња и при год ни покло ни.

Награ де је уру чио заме ник пред сед
ни ка Општи не Пећин ци Зоран Вој кић, 
који је том при ли ком иста као зна чај 
добро вољ ног дава ња крви, јер, како 
је рекао, сва ка кап може бити дра го
це на и спа си ти неко ме живот.

Ово го ди шња кам па ња обе ле жа ва
ња Свет ског дана добро вољ них дава
ла ца крви под вла чи важност сва ког 
поје дин ца као неко га ко може помо
ћи дру го ме у ван ред ним ситу а ци ја ма 
тако што ће пра во вре ме но, добро
вољ но дати крв, а пре ма речи ма Гор
да не Коње вић, секре та ра пећи нач ког 
Црве ног крста одзив добро вољ них 
дава ла ца у нашој општи ни је увек на 
завид ном нивоу.

– Црве ни крст Пећин ци је до сада 
у овој годи ни орга ни зо вао чети ри 
акци је дава ња крви на који ма је крв
по ну ди ло120 лица од којих су 21 при

пад ни це леп шег пола, 6 лица је први 
пут дало крв, а 18 лица је одби је но 
из меди цин ских раз ло га. Задо вољ ни 
смо одзи вом гра ђа на, али увек напо
ми ње мо да може боље. Овај дога
ђај је тако ђе, при ли ка да се пажња 
гра ђа на усме ри пре ма потре ба ма 
за крвљу и крв ним про дук ти ма али 
пред ста вља и при ли ку да се захва
ли мо нашим дава о ци ма – рекла је 
Коње вић.

Црве ни крст Пећин ци је захвал ни це 

за успе шну сарад њу у обла сти добро
вољ ног дава ла штва доде лио Кул тур
ном цен тру Пећин ци, Тех нич кој шко ли 
„Милен ко Вер кић Неша” у Пећин ци ма 
и пећи нач кој локал ној само у пра ви, 
чију подр шку Црве ни крст има у свом 
раду. Тако ђе, пово дом обе ле жа ва ња 
Свет ског дана добро вољ них дава ла
ца крви у Кул тур ним цен тру су били 
изло же ни радо ви уче ни ка Основ не 
шко ле „Сло бо дан Бајић Паја” на тему 
Крв живот зна чи.

Добит ни ци захвал ни ца

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Нови ауто
Пећи нач ки Цен тар за соци јал ни рад до недав

но је рас по ла гао само са јед ним вози лом, које су 
рад ни ци ове инсти ту ци је кори сти ли за пре воз 
деце у Днев ни бора вак за децу и мла де са смет
ња ма у раз во ју у Субо ти шту, као и за терен ске 
посе те струч них рад ни ка. Међу тим, ових дана 
Цен тар за соци јал ни рад је обо га тио свој возни 
парк са Шко дом Рапид, коју су доби ли од Мини
стар ства за рад, запо шља ва ње, борач ка и соци
јал на пита ња.

Пре ма речи ма дирек тор ке пећи нач ког Цен тра 
Биља не Јови чић још јед но вози ло је било пре ко 
потреб но, како би ова инсти ту ци ја функ ци о ни са
ла у скла ду са сво јом наме ном.

– Наш Цен тар је пру жа лац услу га у Днев ном 
борав ку и заи ста нам јед но вози ло, при томе ста
ро пре ко десет годи на, није било довољ но. Тако
ђе, врло често је дола зи ло до ква ра, што је пред
ста вља ло додат не про бле ме у оба вља њу рад
них зада та ка. Пећи нач ка локал на само у пра ва 
нам је изла зи ла у сусрет и омо гу ћа ва ла пре воз 
на чему смо вео ма захвал ни, али све је то реме
ти ло сва ко днев не актив но сти, како наше тако и 
слу жбе ни ка Општи не. Биће мо у ста њу да сво је 
сва ко днев не актив но сти оба вља мо без ика квих 
огра ни че ња – рекла је Јови чић.

ФД „ИЗВОР ДОЊИ ТОВАР НИК“

Гостовање у Бугар ској

Чла но ви Фол клор ног дру штва 
„Извор Доњи Товар ник“ отпу то
ва ли су на сед мо днев но путо ва

ње у Бугар ску на Међу на род ни фести
вал фол кло ра деч јих и омла дин ских 
гру па у Чер но мо ре цу. Три де сет сед мо
ро чла но ва овог фол клор ног ансам
бла, зајед но са умет нич ким руко во ди о
ци ма Дани је лом и Вла ди ми ром Бар
нак биће једи ни пред став ни ци из 
Срби је, а како су нам рекли вео ма су 
узбу ђе ни али и поно сни.

– Заи ста смо вео ма поно сни што 
ћемо међу 250 уче сни ка на Фести ва лу 
баш ми пред ста вља ти нашу земљу, а с 
обзи ром да је један од усло ва уче шћа 
био и изво ђе ње коре о гра фи је Шума
ди ја, још више смо поно сни, јер смо у 
при ли ци да је оди гра мо. Наи ме, пред 
пут смо доби ли од пећи нач ке локал не 
само у пра ве ком плет ношњи за ову 
коре о гра фи ју, чиме нам је омо гу ће но 

да отпу ту је мо и да на досто јан ствен 
начин пред ста вља мо сво ју земљу, али 
и Општи ну из које дола зи мо. Фести вал 
тра је пет дана, а ми смо оба ве зни три 
дана да иско ри сти мо и пред ста ви мо 
се у нај бо љем све тлу, рекла је Дани је
ла Бар нак, и дода ла да јој је посеб но 
дра го да је позив за уче шће на Фести
ва лу сти гао од орга ни за то ра, што је на 
неки начин потвр да успе шног тро го ди
шњег тру да и рада, коли ко посто ји ово 
Фол клор но дру штво. 

Оду ше вље ње пред пут могао се 
виде ти на лици ма чла но ва Изво ра, 
који углав ном, одла зе први пут на 
Међу на род ни фести вал, што је сва ка
ко вели ко иску ство за све њих, али и 
под стрек за даљи рад.

– Про шле годи не смо ишли у Босну, 
али само један дан. Сада је мало дру
га чи је и вео ма сам узбу ђе на, рекла је 
Ива на Дра го је вић из Бре ста ча.
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Про је кат „ШИДСКА ТРИБИНА: ОД СРЕДЕ ДО СРЕДЕ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Шид.

ШИД

При јем за нај бо ље уче ни ке

Пово дом завр шет ка 
школ ске годи не, пред
сед ник Општи не Шид 

Пре драг Вуко вић, у поне де
љак 25. јуна орга ни зо вао је 
тра ди ци о нал ни при јем ђака 
са под руч ја шид ске општи
не, који су оства ри ли изу зет
не успе хе током шко ло ва ња 
и на разним так ми че њи ма. 
За нај бо ље уче ни ке, њих 
33, обез бе ђе ни су при год ни 
покло ни које им је том при
ли ком уру чио пред сед ник 
Општи не Шид. Он им је том 
при ли ком поже лео успех у 
раду и у даљем шко ло ва њу.

– Општи на Шид насто
ји да обез бе ди деци што 
боље усло ве за шко ло ва
ње. У прет ход ном пери о ду 
смо рекон стру и са ли основ
ну шко лу „Срем ски фронт“, 
а пред ви ђе но је да се на 
њој завр ши још јед на фаза 
радо ва ове годи не. Тако
ђе нам је у пла ну рекон
струк ци ја основ не шко ле 
„Бран ко Ради че вић“, као и 
основ них шко ла у Моло ви
ну и Бер ка со ву. Обез бе ђу
је мо и бес плат не уџбе ни ке 
за децу из нај у гро же ни јих 
поро ди ца, као и за сва ко 
тре ће и четвр то дете. Затим 
бес пла тан пре воз за основ
це, с суб вен ци о ни сан је и 
пре воз за сред њо школ це, 
а сва ке годи не Општи на 

Шид сти пен ди ра и одре ђе ни 
број сту де на та. Тру ди мо се 
мак си мал но да ула же мо у 
обра зо ва ње наших мла дих, 
јер они су наша будућ ност. 
Оче ку је мо да ће Шид кре ну
ти напред отва ра њем инду
стриј ске зоне и да ће сва ко 
од њих има ти могућ ност да 
ради у свом месту, иста као 
је Вуко вић.

При год ни покло ни у виду 
књи га уру че ни су нај бо
љим уче ни ци ма основ них 
и сред њих шко ла и ђаци ма 
гене ра ци је који су како по 
успе ху тако и по резул та ти
ма на разним так ми че њи ма, 
пости гли завид не резул та те:

Жив ко Бје лић, ђак гене

ра ци је ОШ „Бран ко Ради
че вић“ је рекао да је вео ма 
поно сан зато је ђак гене ра
ци је. 

– Пут до тога није био лак. 
Морам сам доста учи ти и 
све стан сам да се морам 
потру ди ти за све шта желим 
у живо ту. Пла ни рам да упи
шем Гим на зи ју општи смер у 
Шиду, рекао је Жив ко.

Мили ца Перић је ђак гене
ра ци је ОШ „Вук Кара џић“ из 
Ада ше ва ца је рекла да је 
током основ ног шко ло ва ња 
ишла на так ми че ња из био
ло ги је, хеми је и енгле ског 
јези ка, како на општин ска, 
тако и на окру жна и репу
блич ка.

– Било је напор но али се 
труд испла тио. Поно сна сам 
што сам ђак гене ра ци је и у 
пла ну ми је да упи шем фар
ма ци ју, исти че Мили ца.

Ђак гене ра ци је ОШ 
„Срем ски фронт“ је Јеле на 
Здје лар. Она је изја ви ла да 
јој то пред ста вља вели ку 
морал ну сатис фак ци ју.

– Није било лако ових 
осам годи на. Кон стант но 
уче ње, уче шће на мно гим 
так ми че њи ма, али мој труд 
се испла тио и кру на све га 
тога је овај успех. Још увек 
се дво у мим да ли да упи
шем гим на зи ју или меди
цин ску шко лу, каже Јеле на.

М. Н.

Са при је ма код пред сед ни ка Општи не

Жив ко Бје лић Јеле на Здје ларМили ца Перић
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Дечи је оде ље ње митро вач ке Опште 
бол ни це од про шле сре де, 20. јуна, 
бога ти је је за две инфу зи о не пум

пе, паци јент мони тор, ЕКГ апа рат и један 
хол тер за при ти сак. Ради се о дона ци ји 
Хума ни тар не орга ни за ци је Сабор Срби је 
из Ван ку ве ра, вред ној 10.000 евра које 
су при ку пи ли наши суна род ни ци из Кана
де. 

Пре ма речи ма Дра га на Пау но ви ћа, 
пред сед ни ка Сабо ра Срби је, ова хума
ни тар на орга ни за ци ја још од 2002. годи
не пома же дечи јим оде ље њи ма мањих 
бол ни ца широм Срби је. Сва ке годи не је 
то нека дру га уста но ва, са севе ра, југа, 
запа да или исто ка наше земље, а сада је 
дошао ред и на наш град. 

Др Жив ко Врцељ, в.д. дирек то ра 
Опште бол ни це, изра зио је захвал ност 
госпо ди ну Пау но ви ћу на овој вред ној 
дона ци ји. 

– Желим да поздра вим удру же ње 
Сабор Срби је из Ван ку ве ра. Ово је вео
ма зна чај на дона ци ја за оде ље ње педи
ја три је и то је само један део од свих 
дона ци ја које смо до сада доби ли. Наша 
сред ства су огра ни че на. Нема их довољ
но да бисмо обез бе ди ли све оно што нам 
је потреб но. Има ју ћи то у виду, ова дона
ци ја ће у вели кој мери поди ћи ниво ква
ли те та услу га које пру жа мо нашим нај
мла ђим сугра ђа ни ма – рекао је др 
Врцељ. 

О самом садр жа ју дона ци је нешто 

више  је рекла др Љиља на Бан че вић, 
начел ни ца Дечи јег оде ље ња Опште бол
ни це у Срем ској Митро ви ци. 

– Дона ци ја се састо ји од пет вео ма 
важних меди цин ских апа ра та. Први је 
паци јент мони тор, један вео ма битан 
апа рат који слу жи за пра ће ње витал них 
функ ци ја код нај те жих паци је на та. Даље, 
доби ли смо две инфу зи о не пум пе, изу
зет но софи сти ци ра ну меди цин ску опре
му, која слу жи да се у цир ку ла ци ју паци

је на та пла си ра ју рас тво ри, леко ви или 
хран љи ве мате ри је, а до сада смо такву 
пум пу има ли само јед ну – каже др Бан
че вић и дода је да су хол тер крв ног при
ти ска и ЕКГ апа рат тако ђе зна ча јан део 
ове дона ци је због све већег бро ја паци је
на та са кар ди о ва ску лар ним тего ба ма. 

Овом при ли ком, у име Опште бол ни це, 
др Жив ко Врцељ уру чио је захвал ни цу 
Дра га ну Пау но ви ћу и њего вој Хума ни тар
ној орга ни за ци ји Сабор Срби је.  Н. М.

ОПШТА БОЛ НИ ЦА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Дона ци ја вред на 10 хиља да евра

Пред став ни ци митро вач ке Бол ни це и Сабо ра Срби је

СРЕМ СКА МИТР О ВИ ЦА

Злат не митровачке одбој ка ши це
У поне де љак, 25. јуна, у Град ској 

кући у Срем ској Митр о ви ци упри
ли чен је све ча ни при јем одбој ка

ши ца пред пи о нир ске селек ци је Одбој
ка шког клу ба Срем, које су про те клог 
викен да са срп ском репре зен та ци јом на 
Бал кан ском фести ва лу одбој ке у Маке
до ни ји осво ји ле прво место. 

Начел ник Град ске упра ве за обра зо ва
ње, кул ту ру и спо рт Или ја Недић у име 
гра да Срем ске Митро ви це поже лео је 
добро до шли цу нашим одбој ка ши ца ма. 

– Вашим резул та том сте пока за ли да 
сте на пра вом путу. Тако ђе, мора те води
ти рачу на и о вашем шко ло ва њу јер нема 
доброг врхун скох спор ти сте без ква
ли тет ног обра зо ва ња. Сигу ран сам да 
ћете успе ти да испра ти те све сво је оба
ве зе. Одбој ка код нас има пер спек ти ву 
и из годи не у годи ну се пока зу ју успе си 
не само у нашем гра ду него и на нивоу 
репу бли ке – рекао је у свом обра ћа њу 
одбој ка ши ца ма начел ник Недић. 

Пре ма речи ма Нема ње Црни ћа, пред

сед ни ка Спо рт ског саве за Гра да Срем
ска Митро ви ца ово је један изу зе тан 
резул тат и одбој ка је јед на од пер ја ни ца 
спо р та овог гра да, што пока зу ју и резул
та ти ових девој чи ца. 

Срђан Радо ва но вић, тре нер у Одбој
ка шком клу бу Срем који је зајед но са 
нашим девој чи ца ма пред ста вљао наш 
град и нашу земљу у Ско пљу, захва
лио се на подр шци Одбој ка шком саве зу 
Срби је. 

– Ово је било изу зет но важно так ми
че ње за нашу репре зен та ци ју и за наш 
клуб. Пред ста вља ли смо Срби ју у жен
ској кон ку рен ци ји са још јед ном девој
чи цом из Кра гу јев ца и међу осам репре
зен та ци ја успе ли смо да осво ји мо злат ну 
меда љу. То је један сја јан резул тат за ове 
девој чи це и њихо ву буду ћу кари је ру и 
надам се да ће све оне завр ши ти у првом 
тиму Сре ма – рекао је Радо ва но вић. 

Једа на е сто го ди шња Дуња Стан ко вић 
рекла је да јој је ова побе да вео ма зна
чај на, јер није оче ки ва ла да ће на поме
ну том так ми че њу пости ћи ова ко добар 
резул тат. Дуња одбој ку тре ни ра од првог 
раз ре да основ не шко ле и каже да је вео
ма важно да се њени вршња ци баве 
ства ри ма које воле, а у њеном слу ча ју 
избор је пао на одбој ку. 

Н. Мило ше вић
Са при је ма
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У ГРГУ РЕВ ЦИМА ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА КОЛО СРЕ МА

Прва фијакеријада
Про те клог викен да, у 

субо ту 23. јуна, у Гргу
рев ци ма је и ове годи

не одр жа на тра ди ци о нал на 
цело днев на мани фе ста ци ја 
под нази вом Коло Сре ма. 
Љуби те љи срем ске тра ди
ци је овај субот њи дан били 
су у при ли ци да иско ри сте 
ужи ва ју ћи у фол клор ним 
игра ма раз ли чи тих кул тур
ноумет нич ких дру шта ва, 
кроф на ма и руко тво ри на
ма Гргу рев чан ки, а љуби
те љи коња могли су да се 
дру же са овим пле ме ни тим 
живо ти ња ма на фија ке ри ја
ди која је у скло пу поме ну
те мани фе ста ци је одр жа на 
истог дана. 

Васи ли је Јове шко вић, 
пред сед ник кул тур ноумет
нич ког дру штва „Доси теј 
Обра до вић“ из Гргу ре ва ца, 
као један од кључ них људи 
у орга ни за ци ји Кола Сре ма 
рекао нам је нешто више о 
овој мани фе ста ци ји. 

– У моје вре ме, пре три
де сет годи на, одр жа ло се 
прво Коло Сре ма. Има ло је 
тра ди ци ју 11 годи на, утих
ну ло, а затим поно во вас
кр сло. Наста ви ли смо ову 

тра ди ци ју  и напра ви ли пан
дан беше но вач ком Првом 
гла су Сре ма, када је јед на 
омла дин ска орга ни за ци ја 
оку пља ла пева че ама те ре 
Сре ма. На ини ци ја ти ву сада 
већ почив шег Сте ве Божи ћа 
који је желео да и ми у Гргу
рев ци ма напра ви мо нешто 
што се раз ли ку је од дру гих, 
и тада, пре 30 годи на је то 
тако поче ло. Има ли смо 
ини ци ја ти ву да оку пи мо кул
тур ноумет нич ка дру штва 
Сре ма, срп ска, укра јин ска, 
мађар ска, сло вач ка, русин
ска... Ове годи не два на е сти 
пут по реду. Сва ки пут се тру
ди мо да осми сли мо нешто 
раз ли чи то, тако да ове годи
не по први пут има мо народ
не спорт ске игре као што су 
баца ње каме на с раме на, 
над вла че ње коноп ца, скок 
из места и тако даље. Тако
ђе, ове годи не има мо фија
ке ри ја ду коју су орга ни зо ва
ли љуби те љи и одга ји ва чи 
коња. Све ово орга ни зо ва ло 
је наше кул тур ноумет нич ко 
дру штво, уз све срд ну помоћ 
Удру же ња жена Вишња, 
омла дин ске орга ни за ци је 
која је одго вор на за спорт

ске игре и Удру же ња љуби
те ља коња Сер сан. Тако ђе, 
уче шће у про гра му узе ло је 
девет кул тур ноумет нич ких 
дру шта ва из Инђи је, Пазо
ве, Шима но ва ца, Срем ске 
Митро ви це, Вишњи ће ва, 
али и из Репу бли ке Срп ске 
– каже Јове шко вић и дода је: 

– Мла ди из разних раз ло
га напу шта ју село. Ми поку
ша ва мо да при ву че мо мла де 
да оста ну овде. Ако се у току 
годи не нешто деша ва у селу 
онда ће и људи бити задо
вољ ни. Наше село има 1.100 
ста нов ни ка а сада има мо 
5.000 људи у гости ма. 

Нај леп ше коби ле Сини ше Тео до ро ви ћа

Са реви је запре га
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Удру же ње љуби те ља 
коња Сер сан, у окви ру 
мани фе ста ци је Коло Сре
ма, орга ни зо ва ло је по први 
пут зва нич ну фија ке ри ја
ду у овом селу, под нази
вом Ули ца ма Сре ма. Јеле
на Недељ ко вић, закон ски 
заступ ник Удру же ња, изра
зи ла је задо вољ ство одр жа
ва њем сво је прве зва нич не 
мани фе ста ци је. 

– Про шле годи не смо 
осно ва ли Удру же ње љуби
те ља коња Сер сан и ово 
је наша прва фија ке ри ја да. 
На ову иде ју смо дошли јер 
смо свих ових годи на орга
ни зо ва ли тера ње Божи
ћа, па смо реши ли да сада 
осну је мо јед ну малу фија
ке ри ја ду, одно сно реви ју 
запре га, да бисмо уго сти ли 
све оне који су нас уго сти
ли у про шло сти и вра ти ли 
им истом мером. Било је 
укуп но 17 запре га, а дошли 
су нам при ја те љи из Мале 
Реме те, Сте ја но ва ца, Руме, 
Новог Слан ка ме на, Срем

ске Митро ви це – рекла је 
Јеле на Недељ ко вић и дода
ла да је ова мани фе ста ци ја 
при ли ка да сви љуби те љи 
коња ужи ва ју у дру штву ове 
живо ти ње, али и у међу соб
ном дру же њу. 

У окви ру фија ке ри ја
де бира ли су се нај леп ши 
пастув, нај леп ша коби ла, 
нај леп ши фија кер, нај леп
ши ход и дру ге карак те
ри сти ке запре га, а гото во 
сва ки уче сник добио је неко 
при зна ње. Сви који су при
су ство ва ли фија ке ри ја ди 
нису могли а да не запа зе 
две коби ле липи ца нер ске 
расе које су пле ни ле сво јим 
гра ци о зним ходом и изгле
дом. То су коби ле Сини ше 
Тео до ро ви ћа из Мале Реме
те, које су на реви ји запре га 
про гла ше не нај леп шим.

– Овде смо дошли испред 
Коњич ког клу ба Фру шко
гор ски липи ца нер из Мале 
Реме те. Овим хоби јем се 
бавим око 34 годи не, а 
љубав пре ма коњи ма гајим 
оду век. Пре ово га били смо 
у Голу бин ци ма, а оби ла
зак ова квих мани фе ста ци ја 
ми је вели ко задо вољ ство. 
Наш клуб тако ђе орга ни
зу је сво ју фија ке ри ја ду 29. 
сеп тем бра, на којој уче ству
је око 35 запре га, и желим 
овом при ли ком да позо вем 
све љуби те ље коња да нам 
дођу и да их уго сти мо – 
каже Сини ша Тео до ро вић. 

Сви при сут ни, уз котлић, 
кроф не и поне ко пиће, до 
касних вечер њих часо ва 
ужи ва ли су у зву ци ма там
бу ра шких орке ста ра. Љуби
те љи фол кло ра могли су да 
посма тра ју насту пе кул тур
ноумет нич ких дру шта ва, а 
сви они који су то желе ли 
има ли су при ли ку да се ули
ца ма Гргу ре ва ца про во за ју 
фија ке ром. 

Н. Мило ше вић

Васи ли је Јове шко вић Јеле на Недељ ко вић

ШИД

Међу на род ни 
дан музи ке

У орга ни за ци ји уни
је жена општин
ског одбо ра Срп ске 

напред не стран ке Шид у 
сарад њи са Саве том за 
наци о нал не мањи не и 
Саве том за кул ту ру, про
шле неде ље 21. јуна на Тргу 
кул ту ре у Шиду, изве ден је 
про грам под нази вом „Музи
ка мога кра ја“. У кул тур но 
умет нич ком про гра му пред
ста ви ла су се сва кул тур
но умет нич ка дру штва која 
делу ју на под руч ју гра да, 
који негу ју кул ту ру, оби ча је 
и тра ди ци ју Срба, Хрва та, 
Руси на и Рома, који живе на 
овим про сто ри ма. Сло вач
ко кул тур но умет нич ко дру
штво „Јед но та“, из оправ да
них раз ло га, те вече ри није 
насту пи ло.

– Ми смо се одлу чи ли да 
Међу на род ни дан музи ке 
обе ле жи мо на овај начин 
баш из раз ло га што је наша 
општи на шаро ли ка што се 
тиче наци о нал них мањи
на. Ина че нам је у прак си 
да сва ке годи не обе ле жа
ва мо 21. Међу на род ни дан 
матер њег јези ка. Ове годи
не тај дан нисмо обе ле жи ли 
због епи де ми је гри пе, тако 
да смо се одлу чи ли да орга
ни зу је мо слич ну мани фе
ста ци ју пово дом обе ле жа
ва ња Међу на род ног дана 
матер њег јези ка,  иста кла 

је пред сед ни ца уни је жена 
ОО СНСа Алек сан дра 
Жигић.

Орга ни за ци ји про сла ве 
тог дана, при кљу чио се и 
Савет за кул ту ру ОО СНСа 
Шид.

– Ова кав дан кад про сла
вља мо дан музи ке, су при
ли ка да види мо шта све на 
овим про сто ри ма има мо као 
репре зен те свих врста музи
ке, при пад ни ка свих наро да 
и народ но сти који живе на 
овим про сто ри ма. Лако је 
орга ни зо ва ти ова кав дога ђај 
када има мо пуно субје ка та 
који то раде. Веру јем да су 
гра ђа ни ужи ва ли и да смо 
сви схва ти ли да је упра во у 
тим раз ли чи то сти ма, наше 
нај ве ће богат ство, изја вио је 
пред сед ник Саве та за кул ту
ру Срђан Мале ше вић.

У кул тур но умет нич ком 
про гра му пред ста ви ле су се 
Удру же ње жена „Шиди јан
ке“, Удру же ње жена „Сун ча
на јесен живо та“, КПД „Ђура 
Киш“ из Шид, КУД „Иван 
Котља рев ски“ из Бикић 
Дола, Удру же ње Рома, ХКД 
„Шид“ и СКУД „Све ти Сава“. 
Сви зајед но су те вече ри 
потвр ди ли да музи ка може 
бити само добра веза међу 
људи ма, без обзи ра на 
њихо ве раз ли ке у кул ту ри, 
народ но сти и веро и спо ве
сти.  М. Н.
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БРА НИ СЛАВ РАХАР ИЗ ГРА БО ВА ЦА ПРО ИЗ ВО ДИ ОРГАН СКУ АРО НИ ЈУ

Аро ни ја из Срби је цење на у све ту

Бра ни слав Рахар је решио да се 
из Бео гра да вра ти у род не Гра
бов це и посве ти орган ској про

из вод њи аро ни је. Свој први засад 
поди гао је 2011. годи не, а оно што га 
је вукло да се вра ти је, како каже, 
љубав пре ма овом послу, с обзи ром 
на то да су се и њего ви роди те љи 
бави ли пољо при вре дом. 

- Моји роди те љи су се бави ли 
пољо при вред ном про из вод њом, па 
сам тако решио да се вра тим у село и 
заса дим аро ни ју која је погод на за 
орган ску про из вод њу. Тре нут но ову 
биљ ку имам заса ђе ну на три план та
же. Јед на план та жа је повр ши не 60 
ари, дру га два хек та ра и тре ћа чети ри 
и по хек та ра. У послед ње две годи не 
смо модер ни зо ва ли про из вод њу купу
ју ћи маши не за одр жа ва ње самих 
заса да, изград њом залив них систе ма 
и набав ком маши не за бер бу. Тако ђе 
сам напра вио и  хлад ња чу капа ци те
та 30 тона. Сле де ћи кора ци су пре ра
да и про ши ре ње капа ци те та с обзи
ром на то да ће бити потре бе– каже 
овај пољо при вред ник.  

Аро ни ја  је  жбу на ста  вр ста  из  по ро
ди це  ру жа  ко ја  пру жа  ве ли ке  мо гућ но
сти ор ган ско г у зга ја ња. Врло је отпор

на на ште то чи не и боле сти, отпор на 
је на зиму и мраз. Пра вил но и пра во
вре ме но ђубре ње и навод ња ва ње 
могу да ути чу на евен ту ал но пове ћа
ње при но са, па је циљ да се то кроз 
прак су побољ ша и постиг не. 

– Аро ни ја је биљ ка која тра жи мно
го воде и сун ца. С обзи ром на то да 
ми на овом лока ли те ту има мо воду, 
довољ но осун ча них дана и ква ли тет
но земљи ште, то је био и један од 
раз ло га да поч не мо да гаји мо ову 
биљ ку. Све смо ради ли по узо ру на 
Пољ ску, ода кле смо сад ни це и купо
ва ли. Аро ни ја је више го ди шња биљ ка 
и засад би тре ба ло да даје род у 
наред них 25 до 30 годи на. Оно што је 
нама нај ва жни је је то да има мо добар 
ква ли тет пло да, да аро ни ја из Срби је 
има потра жњу, и да се цени у све ту 
због коли чи не суве мате ри је. Као 
орган ски про из во ђа чи, има мо сер ти
фи ка те, како за дома ће тако и за 
руско тржи ште,  исти че Бра ни слав.

Он дода је да аро ни ја није толи ко 
зах тев на биљ ка, али да посла има 
током целе годи не и да се мора води
ти рачу на како о одр жа ва њу воћ ња ка, 
тако и о резид би.

– Бра ње зави си од вре ме на. Про

шле годи не смо бра ли око 10. авгу
ста, а ове годи не ћемо већ кра јем 
јула. После бра ња врши се при хра на 
и после тога дез ин фек ци ја бакар ним 
пре па ра ти ма. Резид ба почи ње у 
децем бру, тако да посла има током 
целе годи не. Ми смо про јек то ва ли да 
заса ди у пуном роду по хек та ру буду 
око 10 тона и врло смо бли зу да то 
оства ри мо, с обзи ром на то да биљ ка 
после шест годи на ула зи у пун род. 
Мени је као про из во ђа чу битан пла
сман  про из во да. До сада сам про из
вод пла си рао само на срп ско тржи
ште и цена се кре ће око јед ног евра. 
Цена у изво зу је већа, али су за то 
потреб не и озбиљ не коли чи не. Ако 
при ча мо о озбиљ ни јој зара ди, без 
пре ра де је нема. Већ наред не годи не 
пла ни рам да пре ра ђу јем аро ни ју и 
про ши ру јем повр ши не заса да. Про из
вод ња сока и кон цен тра та је по мени 
будућ ност. Надам се да ћу у наред них 
годи ну дана успе ти са неким при ја те
љи ма да запо чнем пре ра ду. Нарав но, 
то је озбиљ на инве сти ци ја и зато за 
пре ра ђи вач ке пого не пла ни ра мо да 
кон ку ри ше мо за сред ства из ИПАРД 
фон до ва, каже за крај Бран ислав 
Рахар. 

Оно што је нама нај ва жни је је то да има мо добар ква ли тет пло да, а за 
аро ни јом из Срби је постоји тра жња, и да се цени због коли чи не суве 
мате ри је, каже Бра ни слав Рахар
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ШИД СКЕ УСПО МЕ НЕ:
ПЕР СИ ДА ШУМА НО ВИЋ

Поклон мај ке

Пер си да Шума но вић, мај ка вели
ког сли ка ра, рође на је 1875. годи
не у поро ди це углед ног тргов

ца из Шида Саве Туби ћа. За раз ли ку 
од мно гих виђе ни јих људи тога доба, 
Сава Тубић је спо знао зна чај обра зо
ва ња, те је поред сино ва и кћер ке слао 
у шко ле. Завр ши ла је жен ски лицеј 
у Бечу и Печу ју и већ са девет на ест 
годи на се уда ла за Милу ти на Шума
но ви ћа, тако ђе из Шида. Живе ли су у 
Вин ков ци ма где је Милу тин био управ
ник шума ри је. И ту су живе ли све до 
Сави не четвр те годи не, када се вра ћа
ју у Шид. Поро ди ца Шума но вић има ла 
је вели ко има ње у Шиду и по поврат
ку основ ни циљ је било одр жа ва ње 
свих доба ра које су посе до ва ли. Зани
мљи во је да је поро ди ца Шума но вић 
отво ри ла и прву пошту у Шиду којом 
је упра вља ла Пер си да. Сина једин ца 
подр жа ва ла је на сва ком кора ку. Жена 
која је после смр ти мужа наста ви ла да 
упра вља има њем, није запо ста ви ла 
ни жеље свог једин ца. Мно ги су поку
ша ли да њену уло гу у живо ту вели ког 
сли ка ра при ка жу као доми нант ну ,и да 
је  на неки начин упра вља ла и њего
вим живо том. Али, иза све га се кри је 
само вели ка љубав и потре ба да њен 
син кре не путем који је сам иза брао. 
По завр шет ку гим на зи је све срд но га 
је подр жа ла у њего вој жељи да буде 
сли кар, што почет ком 1914. годи не и 
није било лако. По завр шет ку сту ди ја у 
Загре бу, Сава одла зи у Париз како би 

био у цен тру зби ва ња у умет но сти којој 
се скроз пре дао. Пер си да га је у Пари
зу два пута посе ти ла, а по поврат ку 
у Шид, потру ди ла се да има нај бо ље 
усло ве за рад.

Поче так Дру гог свет ског рата доче ка
ли су у Шиду, сма тра ју ћи да ће  због 
поро дич них веза ту бити и нај си гур ни
ји. Дога ђа ји који су сле ди ли пока за ли 
су да то и није била нај бо ља одлу ка. 
Авгу ста 1942. годи не број ни Шиђа ни, а 
међу њима и Сава Шума но вић су ухап
ше ни и стре ља ни у Срем ској Митро ви
ци. Пер си да је изгу би ла сина једин ца, 
али су јој оста ле њего ве сли ке које су 
све до чи ле да је дала све од себе да 

њен син испу ни свој сан и буде сли кар. 
Вели ки! И поред рата који тут њао овим 
про сто ри ја мај ка Пер си да је успе ла да 
сачу ва Сави не сли ке. И не само да их 
сачу ва већ и да их дару је Шиду. То се 
и деси ло 1952. годи не када је осно ва
на Гале ри ја која носи име њеног сина. 
Тада је покло ни ла 417 сли ка, што је 
чини јед ним од нај ве ћих заду жби на ра 
на овим про сто ри ма. До кра ја живо
та није ски ну ла црну мара му, али је 
то није спре чи ло да се и даље бори 
за Гале ри ју. Пре ма неким пода ци ма 
писа ла је и тада шњем пред сед ни ку 
СФРЈ Јоси пу Бро зу Титу, а он је 1966. 
годи не посе тио Гале ри ју. Кажу да су му 
се допа ле сли ке и поже лео је да упо
зна мај ку вели ког сли ка ра. Пер си да 
му је пору чи ла да је она ста ра жена, 
а тада је има ла 92 годи не, и ако хоће 
да је упо зна може да је посе ти. Тито је 
то и ура дио. Сва ка ко да је ова посе та 
има ла зна чај за рад Гале ри је. Пер си
да Шума но вић је у Даров ном уго во ру  
којим је и осно ва на Гале ри ја наве ла 
да је жеља њеног сина била да њего
ва дела оста ну у род ном гра ду. Пер си
да је два де сет и шест годи на живе ла 
у успо ме на ма на свог сина, а умр ла је 
1968. годи не. Вече посве ће но мај чин
ског љуба ви, а у сла ву умет но сти  и 
неза бо ра ва пово дом педе сет годи на 
од смр ти Пер си де Шума но вић  одр
жа но је 18. јуна у Гале ри ји сли ка Сава 
Шума но вић.

Дра га на Попов

Пре ма неким пода ци ма писа ла је 
и тада шњем пред сед ни ку СФРЈ 
Јоси пу Бро зу Титу, а он је 1966. 

годи не посе тио Гале ри ју. Кажу да 
су му се допа ле сли ке и поже лео 

је да упо зна мај ку вели ког
сли ка ра. Пер си да му је пору чи ла 

да је она ста ра жена, а тада је
има ла 92 годи не, и ако хоће да је 

упо зна може да је посе ти.
Тито је то и ура дио. Сва ка ко да 

је ова посе та има ла зна чај за рад 
Гале ри је. Пер си да Шума но вић је 

у Даров ном уго во ру  којим је и 
осно ва на Гале ри ја наве ла да је 

жеља њеног сина била да њего ва 
дела оста ну у род ном гра ду

Пер си да Шума но вић са Јоси пом Бро зом Титом 

Пер си да у мла дости
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Град ска вила
са раз глед ни це Пише:

Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Међу ста рим кућа ма митро вач
ким, кућа у Ста ром шору, позна
та, као вила Мани го дић, спе ци

фич на је по мно го чему и зау зи ма 
посеб но место у град ској архи тек ту ри. 
Тра га ју ћи за инфор ма ци ја ма о кући 
сазна је мо да је при па да ла Ђор ђу 
Мани го ди ћу. Ипак у поку ша ју да се 
сазна нешто више о њеном вла сни ку 
наи ла зи се на број не кон тра дик тор не 
подат ке,  од тога да је реч о митро вач
ком тргов цу, офи ци ру или неком истак
ну том лицу при вла ди у вре ме после 
првог свет ског рата. У реги стру трго
вач ких рад њи у Срем ској Митро ви ци у 
првим деце ни ја ма про шлог века не 
поми ње се име Мани го дић. Даљим 
истра жи ва њи ма архив ске гра ђе наи
ла зи мо на пода так да је Ђор ђе Мани
го дић био вла дин тај ник или секре тар 
у вре ме Кра ље ви не Југо сла ви је,  чиме 
се потвр ђу је пода так да је био вла дин 
пове ре ник у вре ме насле ђе ног жупа
ниј ског обла сног систе ма, који се одр
жао до 1927. годи не. 

Вре ме  град ње куће није поу зда но 
утвр ђе но и сме шта се оквир но у прве 
деце ни је 20. века. Како је Ђор ђе 

Мани го дић био акти ван у слу жби од 
почет ка дру ге деце ни је, па све до 
1927. годи не  вре ме град ње ове репре
зен та тив не виле може мо сме сти ти у 
овај пери од, а нај ве ро ват ни је у вре ме 
првих после рат них годи на. По сво јим 
карак те ри сти ка ма кућа при па да типу 
град ских вила, а по архи тек тон ском 
обли ко ва њу пред ста вља репре зен та
ти ван при мер поро дич не стам бе не 
згра де. Дру штве ни поло жај и мате ри
јал не могућ но сти вла сни ка, умно го ме 
су ути ца ли на архи тек ту ру кућа које су 
гради ли, али и обра зо ва ње про јек та
на та и гра ђе вин ске могућ но сти изво
ђа ча радо ва. Не чуди, што су имућ ни ји 
гра ђа ни,  тргов ци и држав ни функ ци о
не ри, углав ном сво је куће гра ди ли 
пре ма европ ским стан дар ди ма, при ла
го ђе них ака дем ским нор ма ма. 

Тип гра ђе ви не у обли ку  виле давао 
је већу сло бо ду у про стор ном обли ко
ва њу гра ђе ви не и при да ва њу под јед
на ке важно сти дво ри шним фаса да ма 
као и про че љу. У про стор ној орга ни за
ци ји кућа посе ду је све одли ке лук су
зно гра ђе ног објек та, што под ра зу ме ва 
и при су ство одре ђе них еле ме на та, као 

што су про стра ни хол, отво ре на веран
да са ула зним сте пе ни штем од црве
ног мер ме ра, исту ре не поли го нал не 
ерке ре са вели ким бро јем про зо ра и 
засеб ним кров ним вен цем, при су ство 
ман сард ног спра та са про сто ри ја ма у 
пот кро вљу, раз у ђе ност кро во ва, где се 
уоча ва ју чети ри цели не пове за не 
једин стве ном кров ном кон струк ци јом и 
подрум ског дела са засеб ним ула зом. 
Глав на фаса да је обра ђе на у тро дел
ној вер ти кал ној поде ли, која пра ти уну
тра шњи рас по ред про сто ри ја. Сре ди
шње поље је нешто исту ре ни је у виду 
риза ли та са тро у га о ним заба том над 
про зо ром, а два пила стра са јон ским 
капи те ли ма има ју ком по зи ци о ну уло гу 
исти ца ња чео ног дела. 

Кућа ода је руку  шко ло ва ног архи
тек те, који је са вели ким уме ћем укла
пао  богат ство еле ме на та у једин стве
ну и изу зет но склад ну цели ну. Меша
ви на сти ло ва није нео бич на у архи тек
ту ри тога доба, кла си ци стич ке стил ске 
одли ке рав но прав но егзи сти ра ју са 
еле мен ти ма сеце си је, која се уоча ва у 
карак те ри стич ном сво ђе њу моти ва у 
укра ша ва њу фаса да и деко ра ци ји ула
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зних и пре град них вра та.  Кућа је гра
ђе на, солид но и ква ли тет ним мате ри
ја ли ма, а запа жа се и знат на дебљи на 
спољ них зидо ва. 

Посеб на зани мљи вост пред ста вља 
пода так да дебљи на  фасад ног зида 
про че ља изно си чак 80 цен ти ме та ра. 
Да се масив ност зида пока за ла пре
суд ном за очу ва ње овог зда ња  гово ри 
и пода так да је у току Дру гог свет ског 
рата при ли ком бом бар до ва ња Град ске 
бол ни це 1945. годи не гра на та пого ди
ла кућу у њеном чео ном делу. Ипак,  
гра на та није  иза зва ла озбиљ ни је 
оште ће ње, нити је угро зи ла ста тич ку 
ста бил ност објек та  иако се после тога 
још дуго могао виде ти огро ман кра тер 
у доњем десном делу про че ља, чији 
тра го ви су и данас видљи ви. 

Посто ји усме но пре да ње да је кућа 
посе до ва ла тур ско купа ти ло са малим 
базе ном и сте пе ни штем, али од њега  
нису оста ли ника кви мате ри јал ни тра
го ви, већ је на истом месту касни је 
изгра ђе но савре ме но купа ти ло. Вила 
је посе до ва ла соп стве ни, интер ни 
систем за снаб де ва ње водом, која се  
из буна ра у дво ри шту мотор ном пум
пом спро во ди ла у кућу. 

Поред лук су зне виле Ђор ђе Мани го
дић је посе до вао, још јед ну кућу, која 
се нала зи ла у Обор ској ули ци са вели
ким пла цем и  воћ ња ком. Сво ју веле
леп ну кућу вла сник је заве штао Срп
ској пра во слав ној цркви, која је сагра
ди ла капе лу на ста ром пра во слав ном 
гро бљу, где је Ђор ђе Мани го дић био 
сахра њен. После њего ве смр ти црква 
је била у посе ду куће, као лет ње рези
ден ци је епи ско па, а 1959. годи не кућа 
је наци о на ли зо ва на, зајед но са Срп
ским домом. Дога ђа ји који сле де биће 
карак те ри стич ни за већи ну наци о на
ли зо ва них стам бе них обје ка та, који су 
после рата пре тво ре ни у општин ске 
ста но ве и ста но ве за изда ва ње.

У после рат ном пери о ду у кућу као 
општин ску дола зи поро ди ца Арба нов
ски, Жив ко и Мела ни ја са сво је тро је 
деце Вуји цом, Митром и Надом. Данас 
у њој живи Вуји ца, који је рад ни век 
про вео на Митро су, са супру гом 
Весном, слу жбе ни цом КПДа. Вуји ца је 
имао девет годи на кад се поро ди ца 
досе ли ла у Ста ри шор. Сећа се ули це 
попло ча не циглом, која је тих после
рат них годи на била пуна деце, а она 
су воле ла да се игра ју баш у овом дво
ри шту.  Било је довољ но про стра но и 
погод но за раз не игре, али и так ми че
ња у гим на сти ци, за која су се дели ле 
и дипло ме.  Посеб но је било инте ре
сант но на иско пи на ма иза дво ри шта. 
Вре ме ном су ове иско пи не зара сле у 
коров и пре кри ло их је расти ње, тако 
да су данас непро ход не, али у оно 
вре ме врве ле су од деце, која су воле
ла да се скри ва ју иза зиди на древ ног 
гра да. 

Почет ком шезде се тих годи на про
шлог века врше на су архе о ло шка 
иско па ва ња на делу, који је при па дао 
башта ма цен трал ног град ског квар та и 
том при ли ком су откри ве не Лици ни је

ве тер ме и Жит ни ца антич ког Сир ми
ју ма. Мону мен тал но купа ти ло изгра ђе
но почет ком 4. века у вре ме вла да ви
не импе ра то ра Лици ни ја (308324)  
пока зу ју све одли ке гра ђе ви не, чији 
инве сти тор је морао бити нај ви шег 
ран га. На то ука зу је дебљи на зидо ва, 
богат ство упо тре бље них мате ри ја ла, 
гео ме триј ски моза ци у ула зном вести
би лу објек та, опла те базе на од изгла
ча них разно бој них мер мер них пло чи
ца, сло же ни систем водо вод не мре же 
за довод и одвод воде. Сма тра се да 
су се тер ме  нала зи ле уз севе ро за пад
ну гра ни цу прет по ста вље ног фору ма, 
који се у то доба нала зио нешто север
ни је од дана шњег цен трал ног град ског 
трга. Због сво је масив но сти,  јер на 
поје ди ним мести ма дебљи на зида 
изно си и до чети ри метра пред ста
вља ју једин ствен при мер у архи тек ту
ри Сир ми ју ма. Прет по ста вља се да су 
ови зидо ви били носи о ци дела гра ђе
ви не, нека да нај ви ше у гра ду, која је 
слу жи ла као осма трач ни ца у тешким 
вре ме ни ма вар вар ских наје зди о чему 
све до чи исто ри чар Менан дар у 6.веку.  

Неда ле ко од тер ми, на месту дана
шњег про ла за Зеле но дрво нала зи се 
дру ги антич ки лока ли тет, јав на град ска 
жит ни ца (Хор реа) импо зант них димен
зи ја ( 44 x 22м).  Још су видљи ви теме
љи чети ри реда сту ба ца у при зем ном 
делу и широ ких ход ни капор ти ка са 
јужне и север не стра не. Прет по ста
вља се да је уну тра шњост била засве
де на сво до ви ма, који су пове зи ва ли 
ступ це, а гра ђе ви на је додат но била 
оја ча на пила ста ри ма са спољ не и уну
тра шње стра не. Цен трал но место уну
тар град ских зиди на које је зау зи ма ла 
пока зу је зна чај који јој је био при да ван 
у  антич ко вре ме, за нор мал но функ
ци о ни са ње гра да.

Арба нов ски живе један скром ни ји 
начин живо та, за сво ју душу баве се 
сто ла ри јом и меха ни чар ским радо ви
ма у сво јој ради о ни ци напра вље ној од 
гара же. Ста ри ји син Жив ко сви ра из 
хоби ја гита ру, а мла ђи Милош се бави 
дизај ном ауто мо би ла. У вели ком дво
ри шту има места за све, ту су башта, 
воћ њак и сени ца за седе ње током лет
њих месе ци.

Иза ори ги нал не укра сне капи је од 
кова ног гво жђа види се дво ри ште пуно 
цве ћа и пре по зна тљи ви тра го ви јед ног 
начи на живо та, који је пре одго ва рао 
вила ма у пери фер ним, мир ни јим дело
ви ма варо ши, него град ским кућа ма у  
урба ним дело ви ма гра да.  Кућа је 
напра вље на као изу зет но кон форна, 
наме ње на за један лагод ни ји начин 
живо та и за  вре ме свог настан ка била 
је изу зет но савре ме на и по функ ци ји и 
по архи тек тон ском скло пу. Посто ја ла 
је у међу рат ном пери о ду и  раз глед ни
ца у боји са пред ста вом ове куће и 
пода ци ма на поле ђи ни о вла сни ку, која 
се могла посла ти као поздрав из 
Митро ви це, као јед на од њених, за оно 
вре ме пре по зна тљи вих сим бо ла.

У сле де ћем бро ју:
Кућа Анту на Жун те ра
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ОВАН: Неко ваше 
пона ша ње често тума
чи као изве сну нео д го
вор ност, сто га мора те 

да про ме ни те свој став пре ма 
сарад ни ци ма. Све има сво ју добру 
или лошу стра ну, а на вама је да 
сачу ва те добру послов ну пози ци ју. 
Парт нер има пози ти ван ути цај на 
ваше рас по ло же ње. Када се нала
зи те у при ли ци ужи вај те у раз ли
чи тим ситу а ци ја ма које вас емо
тив но збли жа ва ју. 

БИК: Не веру је те  у 
нове инфор ма ци је и 
нечи ју при чу али исто
вре ме но нема те ни 

вели ки ути цај на сво ју око ли ну. Нај
ве ће про бле ме вам зада је неко од 
сарад ни ка ко без вашег зна ња или 
супрот но вашој вољи чини неке 
погре шне ства ри. Дозво ли те свом 
парт не ру да доне се нову одлу ку у 
зајед нич ко име. Мора те има ти 
довољ но пове ре ња у бли ску осо бу, 
чак и у некој неја сној ситу а ци ји. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Тре нут ни 
неу спех не тре ба да 
дожи вља ва те као неки 
вид лич ног пора за. 

Нову ситу а ци ју на послов ној сце ни 
при хва ти те као логи чан след дога
ђа ја и као добар под сти цај, да про
ме ни те свој однос пре ма сарад ни
ци ма. Пока жи те више дис кре ци је у 
свом при ват ном или интим ном 
пона ша њу, немој те дозво ли ти да 
вашу пажњу зао ку пља ју неке осо
бе са стра не или ласка ви ком пли
мен ти које доби ја те.

РАК: Нема раз ло га да 
истра жу је те област 
или пита ња која задо
би ја ју зону висо ког 

послов ног ризи ка. Буди те довољ
но разум ни и немој те чини ти ства
ри које пред ста вља ју потен ци јал
ни ризик за ваш послов ни или 
дру штве ни углед. Потру ди те се да 
боље раз у ме те нечи ју немоћ или 
емо тив на огра ни че ња кроз која 
про ла зи. Парт нер можда не жели 
да вас додат но опте ре ћу је  неким 
сво јим диле ма ма.  

ЛАВ: Поне кад је 
тешко пре по зна ти тим 
који побе ђу је и стра ну 
која губи. Збу њу ју вас 

одго во ри  које доби ја те од сарад
ни ка, јер сва ко има неку сво ју вер
зи ју при че или лич не инте ре се. 
Пола ко почи ње да вам сме та нечи
је при су ство или про во ка тив но 
пона ша ње. Воли те да госпо да ри те 
ком плет ном ситу а ци јом у емо тив
ном одно су, али то није увек могу
ће. 

ДЕВИ ЦА: Уко ли ко вам 
је ста ло да оства ри те 
послов ни губи так, 
важно је да буде те за 

корак испред дру гих и довољ но 
упор ни у сво јим наме ра ма. Зано
си те се неким новим иде ја ма. 
Парт нер са сим па тич ним осме хом 
посма тра ваше реак ци је које под
се ћа ју на хва ли са вост или над ме
ност. Учи ни те све што је потреб но 
да ваша поро ди ца осе ти пози тив
не про ме не и задо вољ ство у 
зајед нич ким ситу а ци ја ма.  

ВАГА: Неко вас на 
инди рек тан начин 
кажња ва, али ви пре
ћут но или сми шље но 

при ста је те на такав вид одно са. 
Јасно вам је да мно ге ства ри 
изгле да ју дру га чи је у одно су на 
оно што се јав но гово ри или пре
до ча ва у дру штву сарад ни ка. Све 
чешће почи ње да вам недо ста је 
нечи је при су ство или емо тив на 
пажња. Нема раз ло га да поти ску
је те сво ја осе ћа ња и потре бе. 

ШКОР ПИ ЈА: Не допа
да вам се нечи ја ласка
вост или пома ло уси
ље но пона ша ње. На 

осно ву првог ути ска биће вам јасно 
да посто ји гра ни ца до које може те 
да рачу на те на одре ђе не сарад ни
ке. Потру ди те се да зашти те сво је 
послов не инте ре се. Све више вам 
је потреб но нечи је при су ство и раз
у ме ва ње у неким ситу а ци ја ма. 
Међу тим, има те ути сак да воље на 
осо ба тре нут но не мари мно го за 
ваше жеље и потре бе. 

СТРЕ ЛАЦ: Пока за ће 
се да има те добре 
послов не иде је и прог
но зе. Посто је раз ли чи

та тума че ња дога ђа ја, али немој те 
дозво ли те да неко мења сми сао 
вашег успе ха. Дока жи те сво је 
инте лек ту ал не  или прак тич не 
спо соб но сти на делу. При у шти те 
себи добру заба ву или сусрет са 
јед ном зани мљи вом осо бом за 
коју вас везу ју слич ни афи ни те ти. 

ЈАРАЦ: Неко вам 
наме ће раз ли чи те 
оба ве зе и поку ша ва да 
вас наве де на сво је 

циље ве. Довољ но сте мудри да 
оправ да те нечи ја оче ки ва ња, али 
и да сачу ва те лич не инте ре се. 
Избе га вај те јав ну рас пра ву и ситу
а ци је које вас додат но зани ма ју. 
Нема раз ло га да сум ња те у сво ја 
осе ћа ња или у дого вор који има те 
са воље ном осо бом. Поне кад уме
те да делу је те суви ше стро го пре
ма свом парт не ру. 

ВОДО ЛИ ЈА: Обра ти те 
пажњу на раз ли чи те 
дета ље у новим пре го
во ри ма, јер ства ри 

које има ју важно зна че ње често 
оста ју скри ве не изме ђу редо ва 
или иза нечи јих обе ћа ња. Послов
но над му дри ва ње поне кад делу је 
суви ше замор но. Код вас про ве ја
ва добра воља и емо тив на нота, а 
код вашег парт не ра сми сао за 
лепим и кори сним ства ри ма. Уме
те сјај но да се допу ња ва те на раз
ли чи те начи не. 

РИБЕ: Поне кад губи
те важну нит у послов
ном дија ло гу, што 
пред ста вља дово љан 

повод да се не упли ће те у раз ли
чи те иза зо ве. Недо ста так инфор
ма ци ја узро ку је погре шну про це
ну или нове неспо ра зу ме у одно
су са сарад ни ци ма. Важно је да 
се при др жа ва те основ них пра ви
ла у сарад њи. Изне над ни сусрет 
са јед ном осо бом делу је под сти
цај но на ваше емо тив но рас по ло
же ње. 

VREMEPLOV
27. јун

1693. Џон Дан тон у Лон до ну 
об ја вио пр ви жен ски ча со пис, 
Леј дис Мер ку ри. 
1829. Умро ен гле ски хе ми чар 
Џејмс Смит сон. Ње го вим за ве
шта њем осно ван Смит со нов 
ин сти тут, јед на од нај ве ћих 
ин сти ту ци ја у све ту ко ја се 
ба ви по пу ла ри за ци јом на у ке и 
кул ту ре

28. јун
1389. У би ци на Ко со ву по љу 
Тур ци по бе ди ли срп ску вој ску и 
обез бе ди ли да љи про дор на 
Бал кан. Ср би ја по том по ста ла 
тур ска ва зал на др жа ва, а ње но 
осва ја ње за вр ше но 1459, ка да 
су Тур ци за у зе ли утвр ђе ни 
град Сме де ре во. 
1914. При пад ник ор га ни за ци је 
Мла да Бо сна Га ври ло Прин цип 
у Са ра је ву убио аустро у гар ског 
над вој во ду, пре сто ло на след
ни ка Фран ца Фер ди нан да, и 
ње го ву же ну Со фи ју. Ка сни ји 
раз вој си ту а ци је до вео до 
Пр вог свет ског ра та. 

29. јун
1855. У Лон до ну иза шао пр ви 
број ли ста “Деј ли те ле граф”. 
1869. Про гла шен На ме снич ки 
устав ко ји је кне же ви ну Ср би ју 
увео у до ба устав но сти. Пр ви 
пут у исто ри ји Ср би је скуп шти
на је по ста ла за ко но дав ни 
ор ган, ма да са огра ни че ним 
пра ви ма. 
1882. У Бе о гра ду пу штен у рад 
пр ви са вре ме ни во до вод. 

30. јун
1859. Чарлс Блон дин пред 
25.000 гле да ла ца пре ко ра за
пе тог ко ноп ца пре шао из над 
Ни ја га ри них во до па да, из САД 
у Ка на ду.
1908. У ис точ ни Си бир пао 
ме те ор од чи је екс пло зи је се 
осе ти ло по дрх та ва ње тла и у 
цен трал ној Евро пи. 

1. јул
1921. Пр ви пут је при ме ње на 
вак ци на за за шти ту де це од 
ту бер ку ло зе (БЦГ). 
2000. Пу штен је у са о бра ћај 
нај ду жи мост на све ту ко ји је 
по ве зао Швед ску и Дан ску. 
2004. Умро је аме рич ки глу мац 
Мар лон Бран до.

2. јул
1961. Аме рич ки пи сац Ер нест 
Хе мин гвеј из вр шио са мо у би
ство.
1964. Пред сед ник САД Лин дон 
Џон сон пот пи сао Акт о гра ђан
ским пра ви ма, ко јим је за бра
ње на ра сна дис кри ми на ци ја. 

3. јул
1583. Ру ски цар Иван Гро зни 
убио је, у на сту пу гне ва, си на. 
Овај ауто кра та спро вео је зна
чај не ре фор ме у Ру си ји, а због 
окрут ног од но са пре ма бо ља
ри ма до био је на зив Гро зни. 
Као тра гич ни лик био је ин спи
ра ци ја сли ка ри ма, му зи ча ри
ма, књи жев ни ци ма, филм ским 
ре ди те љи ма.

HOROSKOP

Сре да, 27. (14) јун 
Све ти про рок Јели сеј; Све ти 
Мето ди је Цари град ски

Четвр так, 28. (15) јун 
Св. про рок Амос; Св. муч. Кнез 
Лазар и Св. срп ска муче ни ца  
Видов дан

Петак, 29. (16) јун 
Све ти Тихон Ама тун ски Чудо
тво рац

Субо та, 30. (17) јун 
Све ти муче ни ци Ману ил, Савел 
и Исма ил

Неде ља, 1. јул (18. јун) 
Све ти муче ни ци Леон ти је, Ипа
ти је и Тео дул

Поне де љак, 2. јул (19. јун) 
Св. апо стол Јуда; Преп. Пај си је 
Вели ки; Све ти Јован Шан гај ски 

Уто рак, 3. јул (20. јун)
Св. све ште но му че ник Мето ди је; 
Пре по доб ни Наум Охрид ски

Crkveni
kalendar

• Боље кисео осмех него 
слат ка гри ма са.
• Боље мало пиво него 
вели ко хва ла!
• Боље мртав пијан него 
мртав тре зан!

Фран цу ски 
гулаш

Састој ци: 300 г свињ ске крти
не, 250 г мака ро на, 3 пара дај за, 
600 г гове ђе крти не, 100 г димље
не сла ни не, 100 г сира, 100 г пар
ме за на, 1 гла ви ца лука, 4 чена 
белог лука, 150 мл белог вина, 
мле ве ни бели бибер, пер шун, 
уље, со, мле ве ни црни бибер.

При пре ма: Мака ро не ску ва ти у 
посо ље ној води. У тига њу са 
загре ја ним уљем пржи ти пар чи ће 
гове ђег и свињ ског меса. Дода ти 
сит но сец ка ни лук и бели лук, 
сла ни ну исе че ну на дуге тан ке 
лиске и пар чи ће исце ђе ног пара
дај за. Нали ти око 800 мл воде, 
дода ти бело вино, посо ли ти, 
поби бе ри ти, покло пи ти и оста ви
ти да се кува 2 сата.
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ГРА БОВ ЦИ

Гра бов ци неће више бити 
место где се ауто бус окре ће

Добар гео граф ски поло
жај, одлич ни усло ви за 
живот, па чак ни при

род но ста ни ште тар ту фа на 
овим про сто ри ма Гра бов ча
не не спре ча ва ју да одла зе 
из свог села. Иако су Гра
бов ци пове за ни са Румом и 
Шап цем, тре нут но се раз ми
шља и о отва ра њу новог 
пута ка Клен ку. У том слу ча
ју, мешта ни се нада ју да 
Гра бов ци неће више бити 
место где се ауто бус окре
ће.

У овом селу мешта ни 
има ју основ не усло ве за 
живот  водо вод, добру 
струј ну мре жу, интер нет, 
пошту, Дом кул ту ре, амбу
лан ту, цркву, шко лу. У 
послед њих неко ли ко годи на 
сада шњи Савет месне 
зајед ни це успео је да реа
ли зу је вели ки број про је ка
та, а све у циљу ства ра ња 
бољих усло ва за живот 
мешта на.

– У селу је, у послед њих 
неко ли ко годи на, ура ђе но 

Рани је је у Гра бов ци ма 
било доста људи који су се 
бави ли узго јом сви ња, те их  
води ли на испа шу у гра бо
вач ке шуме. Шуме су ту од 
пам ти ве ка, сви ња ри се на 
прсте јед не руке могу 
избро ја ти. Због чега?

 Сма њен је број људи 
који се бави узго јем сви ња. 
Нека да је испа ша у шуми 
била изра же на у овом под
руч ји ма, сад је то пра ви 
рари тет. Сеља ци су има ли 
про бле ма са Вој во ди на шу
ма ма због испа ше и сада 
има ју огра ни че ња у сми слу 

повр ши на на који ма могу 
врши ти испа шу. Вој во ди на
шу ме има ју свој про грам 
газдо ва ња и обно ве поје ди
них повр ши на и ту дола зи 
до суко ба инте ре са. На 
при мер, Вој во ди на шу ме 
пла ни ра ју обно ву гра бо ве 
шуме, а сви ње пова де жир. 
Међу тим, сада  се огра ђу ју 
повр ши не које су пред мет 
обно ве, самим тим, све је 
под кон тро лом. Али, из тог 
раз ло га и због цене, сма
њио се број оних који се 
наве ли ко баве узго јем сви
ња – каже Рахар. 

Испа ша сто ке у шуми

Бра ни слав Рахар
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доста тога  рекон струк ци ја 
три ули це које су биле у 
лошем ста њу, огра да на 
сео ском гро бљу, уре ђе но је 
око два кило ме тра атар ских 
путе ва, тро то ар у дужи ни од 
око два кило ме тра... Нај ве
ћа инве сти ци ја сва ка ко је 
била рекон струк ци ја и уре
ђе ње Дома кул ту ре 2012. 
годи не, а уло же но је око 15 
мили о на дина ра. Ура ђен је 
кров, извр ше на заме на сто
ла ри је, сани ра ни су мокри 
чво ро ви, угра ђе но цен трал
но гре ја ње... Дом кул ту ре 
слу жи мешта ни ма за раз не 
актив но сти  састан ке, про
сла ве, дру же ња пен зи о не
ра, фуд ба ле ра... Тако ђе, 
изгра ђен је савре мен обје
кат за потре бе фуд бал ског 
клу ба, од око 150 ква дра та 
где се нала зе свла чи о ни це, 
про сто ри је за суди је... 
Поред тога, трај но смо 
реши ли про блем под зем них 
вода у Ули ци Вука Кара џи
ћа... Углав ном, све што је у 
нашој над ле жно сти и нашим 
могућ но сти ма, реша ва мо – 
каже Бра ни слав Рахар, 
пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це Гра бов ци.

У Гра бов ци ма живи око 
1.000 ста нов ни ка. Од тога, 
мало је омла ди не, а све 
више ста ри јих, али и нео же
ње них. Први човек села 
кроз осмех каже да девој ке 
неће да се уда ју у село и 
упра во због тога се мом ци 
не жене, а самим тим мање 
је и деце.

 У селу је изра жен мор та
ли тет, број ста нов ни штва се 
нажа лост дра стич но сма њу
је. Омла ди на одла зи из Гра
бо ва ца, то је неки тренд који 
се уоча ва и у дру гим сели
ма, а код нас је то доста 
изра же но. Како ће на кра ју 
бити, виде ће мо. Можда 
мла ди и поч ну да се вра ћа ју 
у Гра бов це, као што сам се 
и ја вра тио. Ако би се ство

ри ли бољи усло ви за живот, 
мислим да ће се људи овде 
вра ћа ти. По при чи мла дих, 
раз лог одла ска јесу бољи 
усло ви за живот у гра ду 
него у селу. Људи који су 
доби ли посао у гра ду, не 
желе више да путу ју из Гра
бо ва ца у Руму која је уда
ље на 35 кило ме та ра или до 
Шап ца који је уда љен око 

два де се так. Нај ви ше људи 
ради у Руми, где је отво ре но 
доста пого на и тра же ту 
стам бе но реше ње. Тако ђе, 
доста омла ди не је у Новом 
Саду и Бео гра ду – дода је 
Рахар. 

Ста нов ни штво које живи у 
селу бави се пољо при вред
ном про из вод њом, углав ном 
про из вод њом повр ћа – 

лубе ни ца и диња, лука и 
купу са. Пошто је у селу 
висок ниво под зем них вода, 
могућ ност навод ња ва ња 
нео гра ни че на, што је основ
ни пред у слов за добар род. 
Оно што је инте ре сант но је 
да је на овом под руч ју 
интен зив но поче ла и про из
вод ња аро ни је. 

С. Станетић

Основ ну шко лу „Шеста 
уда р на вој во ђан ска бри га
да“ у Гра бов ци ма поха ђа 
око 90 уче ни ка. Дирек то ри
ца шко ле Сун чи ца Ђор ђе
вић, исти че да је мали број 
деце, али да сви редов но 
дола зе у шко лу.

 Мало је деце у Гра бов
ци ма, али што је нај бит ни
је, сви редов но дола зе у 
шко лу. Уче ни ци су добри, 
мир ни и не пра ве про бле
ме. Ста ње у шко ли је добро, 
сва ке годи не се нешто ново 
ура ди. При о ри тет за наред
ну годи ну што се тиче радо
ва јесте заме на подо ва у 
учи о ни ца ма. То је вели ка 
инве сти ци ја с обзи ром на 
то да у шко ли има мо десет 

учи о ни ца. Надам се да ће 
ове годи не бити заме ње ни 
про зо ри на фискул тур ној 
сали која се нала зи у скло
пу шко ле. Рено ви ра ни су 
тоа ле ти, заме ње на сто ла
ри ја, асфал ти ран је спорт
ски терен, али сва ка ко да 
тежи мо и даље да побољ
ша ва мо усло ве како бисмо 
деци улеп ша ли бора вак у 
шко ли– исти че дирек то ри
ца шко ле Сун чи ца Ђор ђе
вић која је на месту дирек
то ра већ седам годи на. 

Има ли смо при ли ку да се 
уве ри мо да шко ла у Гра
бов ци ма може да пари ра и 
неким град ским шко ла ма. 
Шко ла има сво ју малу 
библи о те ку, кабин те, лет њу 

учи о ни цу, фискул тур ну 
салу, а што је нај бит ни је 
уред на је и чиста, а испред 
шко ле се не може виде ти 
сме ће, што је за похва лу. 

Вели ка шко ла, мало ђака

Сун чи ца Ђор ђе вић

Дом кул ту ре Споменик у центру села
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ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Хоро скоп Пише:
Дра га на Попов

Хеј! Који си знак? Ова ко нека
ко је био рефрен јед не песме, 
гру пе којој сам забо ра ви ла 

име (ако зна те јави те ми), која је дав
но била попу лар на. Сви смо је пева
ли, не маре ћи за хоро скоп ске зна ко
ве. Ко се у то вре ме бавио астро ло
ги јом? Неки чуд ни људи су ту и тамо 
гле да ли у зве зде и онда сти дљи во 
опи си ва ли тј. пред ви ђа ли дога ђа је. 
Нисам чита ла хоро ско пе. Онда сам 
сти ца јем окол но сти била у при ли ци 
да их кре и рам, она ко из гла ве. Била 
је то добра заба ва. Нарав но, да има 
људи који су скроз посве ће ни астро
ло ги ји и добро то напла ћу ју. Има 
један канал код јед ног дистри
бу те ра, а има и теле ви зи ја која 
је посве ће на упра во про ри ца њу 
суд би не. Разним мето да ма про
ри чу наред не дога ђа је. Има ла 
сам при ли ке да те чуве не гле да
че у кар те, папи ри ће и ком пју тер 
пра тим изве сно вре ме. Чисто из 
радо зна ло сти. Јед на про ро чи ца 
се хва ли ла да су њене услу ге 
ску пе јер она вре ди. Коли ко вре
ди над ни чар? Ништа у одно су на 
људе који и на овај начин ипак 
раде и зара ђу ју.

Дакле, чита те ли хоро скоп? 
Има их гото во у свим нови на
ма, неки су пот пи са ни са пуним 
име ном и пре зи ме ном, а неки су 
она ко одо ка тив ни. Астро ло ги ја је 
забав на, кори сна и без о па сна. А, 
тек изра да натал не кар те! Има 
ту мно го могућ но сти. Хоро ско
па има разних. Реци мо кине ски, 
па инка хоро скоп, па индиј ски… 
шаљи ви. Ко ће то све да испра
ти? Чита ње раз ли чи тих  хоро ско
па може бити и нека ква зи дисци
пли на. Тре ба доста и нау чи ти о 
астро ло ги ји. Поло жај зве зда, да 
ли је Сатурн ретро гра дан, у којој 
кући ти је Марс, са све аспек ти
ма на твој его, осе ћа ња, посао, 
љубав. Није лако. Чита ти хоро
скоп је увек забав но посеб но ако 
вам се допа да то што чита те. Има и 
спе ци ја ли зо ва них часо пи са у који
ма пишу астро ло зи. Има сај то ва, 
теле фон ских бро је ва које може те 
позва ти, а има и оних који кори сте 
сва ку при ли ку да те број не астро ло
ге кри ти ку ју. Да ли људе са који ма се 
упо зна је те, она ко by the way пита те 
и који су хоро скоп ски знак? Јед на 
сугра ђан ка која се бави  овим гле да
њем у зве зде ме је јед ном при ли ком 
изне на ди ла при чом о осо би на ма 
јед ног зна ка (не могу баш да дета
љи шем). Сад чекам одре ђе но вре ме 
да видим да ли ће се то и оства ри ти. 
Кад је лепо једва чека мо да види мо 

да ли ће се то и оства ри ти. О ружним 
ства ри ма не жели мо ни да чује мо. 

У запад ном све ту мно го више се 
пошту је рад астро ло га. Без кон сул
та ци је са астро ло гом ни резан це у 
супу не ста вља ју, а да не при чам о 
поли тич ким одлу ка ма. Како зве зде 
кажу. Ми смо још дале ко од тога. 
Нај ви ше ми се допа да ју шаљи ви 
хоро ско пи. Ево реци мо Лав (слу чај
но сам та), је увек опи сан као его
цен трик, сума ну ти вођа, да је увек у 
цен тру пажње, само у ве рен. Ништа 
од тога чак супрот но, добро  можда 
ипак има мало исти не. Неки добар 

астро лог би то већ знао да про ту ма
чи. Ко при зна је пола му се пра шта! 
Жена Лав је памет на, љуп ка, духо
ви та, а исто вре ме но само стал на и 
спо соб на. Увек је спрем на да при ми 
покло не и ласка ве похва ле. Лави
це су нај до те ра ни је од свих два на
ест зна ко ва, гото во увек нашмин ка
не, оба ве зно носе накит и нарав но 
фени ра не фри зу ре, попут филм ске 
диве. Да, исти на је, ако се ради о 
пери о ду од пре два де сет и кусур 
годи на. Ваљ да то иде са про то ком 
вре ме на или са окол но сти ма у који
ма живи мо? Хеј! Који си знак? Бик, 
Ован ил Рак?

У запад ном све ту
мно го више се

пошту је рад
астро ло га. Без

кон сул та ци је са
астро ло гом ни резан це 

у супу не ста вља ју,
а да не при чам

о поли тич ким
одлу ка ма. Како

зве зде кажу. Ми смо 
још дале ко од тога. 

Нај ви ше ми се
допа да ју шаљи ви 

хоро ско пи. Ево
реци мо Лав (слу чај но 

сам та), је увек опи сан 
као его цен трик,

сума ну ти вођа, да је 
увек у цен тру пажње, 

само у ве рен

ИНЂИЈА

Мото ци кли сти
нај у гро же ни ји 

Аген ци ја за без бед ност Репу бли ке Срби је 
орга ни зо ва ла је јед но днев ну обу ку за мото ци
кли сте у општи ни Инђи ја. Обу ка се састо ја ла из 
два дела: прак тич ног и тео риј ског, који је орга ни
зо ван у згра ди Општи не Инђи ја.

– Мото ци кли сти су нај у гро же ни ја кате го ри ја 
уче сни ка у сао бра ћа ју јер сва ка деве та смрт на 
незго да у нашој земљи је са њихо вим уче шћем 
потвр дио је др Вла ди мир Јеф тић, пред сед ник 
Асо ци ја ци је за без бед ност мото ци кли ста и 
додао:

– У окви ру тре нин га про ла зи мо кроз све фак
то ре ризи ка који су важни за мото ци кли сте са 
посеб ним акцен том на упо тре бу заштит не опре
ме. Морам тако ђе напо ме ну ти да током прак
тич ног дела обу ке вежба мо спе ци фич не тех ни ке 
без бед не вожње и један дан тре нин га мења пет 
до седам годи на возач ког иску ства, каже Јеф
тић.

Аген ци ја за без бед ност сао бра ћа ја дру гу 
годи ну заре дом финан си ра про је кат тре нин га 
без бед не вожње за мото ци кли сте и општи на 
Инђи ја пре по зна та је као јед на од нај у гро же ни
јих локал них само у пра ва када је реч о без бед
но сти мото ци кли ста, тач ни је, нала зи се међу 10 
нај ри зич ни јих у Срби ји.

– Упра ва нашег клу ба сма тра да је врло бит но 
поди ћи ниво оспо со бље но сти и зна ња наших 
воза ча, а самим тим се поди же и ниво без бед но
сти. Под јед на ко је важно про ћи и тео риј ску и 
прак тич ну обу ку, како би нау чи ли шта се све 
може непред ви ђе но деси ти током вожње иста
као је Ненад Јањи чић, секре тар Мото клу ба „МК 
Инђи ја“. М.Ђ.

АТЛЕ ТИ КА

Сре бро за Алек сан дру
На деве том Ноћ ном мара то ну у Новом Саду у 

трци на 21,1 км трка чи ца АК „Срем“ Алек сан дра 
Коста ди но вић осво ји ла је одлич ну дру гу пози ци
ју и то новим лич ним рекор дом у дисци пли ни 
полу ма ра тон који сада изно си 1:29:05. У про те
клих годи ну дана кроз чети ри трке у овој дисци
пли не побол ша ла је свој резул тат за чак 13 
мину та. 

На трци је успе шно насту пи ла и гру па рекре
а ти ва ца чла но ва Рекре а тив не тркач ке дру жи не 
„Пуж” која функ ци о ни ше при Атлет ском клу бу 
„Срем”. 
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ОТВО РЕ НО УДРУ ЖЕ ЊЕ ЗА ТРУД НИ ЦЕ И ПОРО ДИ ЉЕ „БАБИ ЦА РАДА“

Када су смех и плач
под јед на ко вред ни

– Бебин плач и мамин 
осмех нај леп ши су момен ти 
у мојој кари је ри дугој више 
од 30 годи на. 

Ова ко је раз го вор са 
нашим нови на ром запо
че ла Радој ка Сењо Рада 
нај по зна ти ја, и може мо 
рећи, нај по пу лар ни ја баби
ца у Инђи ји. А све је поче
ло њеном жељом у сред
њо школ ским дани ма да 
упра во она буде та која ће 
пома га ти буду ћим мама ма. 
За неко га оби чан посао, за 
баби цу Раду живот на миси
ја. 34 годи на дуга кари је ра 
уро ди ла је пло дом, каже, 
јер је поро ди ла толи ко жена 
да им се број ни не зна. И 
само жене које су има ле ту 
сре ћу да баби ца Рада буде 
поред њих у нај леп шим али 
ујед но и нај те жим момен ти
ма, зна ју коли ко им је зна
чи ло када их она држи за 
руку и гово ри да ће све бити 
у реду. 

– Рад ни век про ве ла сам 
у поро ди ли шту Бета ни ја у 
Новом Саду, неко ли ко годи
на сам ради ла у Бео гра ду, а 
пар месе ци у поро ди ли шту 
у Инђи ји. Пен зи о ни са ла 
сам се 2012. годи не након 
кари је ре дуге 34 годи не, 
каже баби ца Рада и дода
је да је након тога годи ну 
ради ла са труд ни ца ма у 
Инђи ји, у шко ли ци за труд
ни це. 

После тог иску ства, баби
ца Рада одлу чи ла је да 

осну је соп стве но Удру же ње 
труд ни ца и поро ди ља које 
носи њено име и које је кру
на више де це ниј ске кари
је ре. Удру же ње је све ча но 
отво ре но у сре ду, 20. јуна и 

нала зи се на адре си Мила
на Тепи ћа 26.

– Са труд ни ца ма радим 
ком плет ну пси хо фи зич ку 
при пре му, увек им изме
рим при ти сак, погле дам 

да ли има ју ото ке и послу
шам отку ца је беби ног срца. 
Ради мо вежбе које су им 
при ла го ђе не и фокус је на 
гру пи миши ћа који уче ству
ју у самом поро ђа ју. Дајем 
им и саве те о исхра ни, при
пре ми дој ки за доје ње, на 
лут ка ма вежба мо купа ње 
и учи мо како се обра ђу је 
пупак, обја шња ва баби ца 
Рада како изгле да ју часо ви 
наме ње ни труд ни ца ма.

У скло пу Удру же ња, 
поред Шко ли це за труд ни
це, пла ни ра на су и раз ли
чи та пре да ва ња струч ња ка, 
нутри ци о ни ста, гине ко ло га, 
сто ма то ло га...

– У про сто ри ја ма Удру же
ња маме могу без чека ња и 
ика кве надок на де про ве ре 
како беба напре ду је, пошто 
посе ду је мо и вагу која пра
ти напре дак бебе, каже 
баби ца Рада и дода је да је 
кроз Шко ли цу за труд ни це, 
која је ради ла годи ну дана 
пре зва нич ног осни ва ња 
удру же ња, про шло више од 
200 жена из Инђи је, Бешке, 
Љуко ва, Нових Кар ло ва ца, 
Нове Пазо ве па чак и из 
Бео гра да.

Са вели ким енту зи ја змом 
баби ца Рада наста вља сво
ју живот ну миси ју и како 
каже, док год је здра вље 
слу жи наста вља да ради 
оно што нај ви ше воли, јер 
су задо вољ не труд ни це а 
затим и здра ве беба за њу 
нај ве ће при зна ње. М. Ђ.

Радој ка Сењо Рада, баби ца

Про сто ри је удру же ња „Баби ца Рада“


