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Kompanija Modine Manufacturing je visokostučna u oblasti proiz-
vodnje termalnih sistema i komponenata sa akcentom na opremu 
i komponente za grejannje i hlađenje koji predstavljaju najnovija 
inženjerska dostignuća u ovoj oblasti.
Modine je globalna kompanija sa sedištem u Rasinu, država Vin-
skonsin (SAD), sa fabrikama širom sveta.
Modine u Srbiji gradi stabilnu budućnost poslovanja u Sremskoj 
Mitrovici tako što širi svoje proizvodne kapacitete i zgradnjom još 
jednog postrojenja sa tri najmodernije linije i traži radnike zainteres-
ovane za izgradnju svoje karijere u multinacionalnoj kompaniji.

Uslovi za zaposlenje:
• Minimalno osnovno obrazovanje; poželjno III i IV stepen stručne 
škole
• Radno iskustvo nije potrebno, ali je poželjno
• Tačnost i odgovornost na radu
• Dostupanost za rad u tri smene 

Modine nudi:
• Redovne i stabilne prihode
• Ugovor o radu i mogućnost stalnog zapošljavanja
• Usavršavanje i mogućnost unapređenja

Vaš CV možete poslati na e-mail adresu snezana.licanic@modi-
ne.com ili ga ostaviti na portirnici kompanije, adresa: Modine SRB 
d.o.o. - Rumski drum 1, Sremska Mitrovica (preko puta Vatrogasne 
službe).



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

ПЕТИ ШЕК СПИР ФЕСТИ ВАЛ 

Пра во суђе ње Хамле ту
и Шек спир за вели ку децу
Пети Шек спир фести вал који је 

одр жан у пери о ду од 28. јуна 
до 3. јула у Срп ском народ-

ном позо ри шту и Ака де ми ји умет-
но сти у Новом Саду, Малом позо ри-
шту „Душко Радо вић“ у Бео гра ду и 
Вили Стан ко вић у Чор та нов ци ма, и 
ове годи не оку пио је број не позо ри-
шне тру пе из целог све та. Фести вал 
је отво ри ла пред ста ва Тит Андро ник 
у режи ји Иго ра Вука Тор би це и изво-
ђе њу глу ма ца Загре бач ког каза ли-
шта мла дих. Тит Андро ник је прва 
од десет тра ге ди ја Шек спи ра, напи-
са на 1593. одмах након њего ве исто-
риј ске тетра ло ги је, и ујед но један 
од Шек спи ро вих нај кон тро верз ни је 
тре ти ра них кома да. Јед на ко добро 
при хва ћен од стра не публи ке и кри-
ти ке, Тит Андро ник Иго ра Вука Тор-
би це, пре ми јер но изве де на у мар ту 
ове годи не, јед но је од оства ре ња 
која су обе ле жи ла про те клу сезо ну у 
реги о ну.

По речи ма осни ва ча и дирек то ра 
фести ва ла Ники те Мили во је ви ћа, 
ове годи не на Шек спир фести ва-
лу при ка за не су изне на ђу ју ће фор-
ме, које су нај по зна ти ја Шек спи ро-
ва дела сме сти ла у дана шњи цу, у 
модер но доба.

– Ина че, ова годи на била је нова 
и једин стве на при ли ка да дома ћа 

позо ри шна публи ка погле да нај ак-
ту ел ни је пред ста ве савре ме не свет-
ске про дук ци је посве ће не Шек спи ру, 
због чега смо посеб но задо вољ ни, 
иста као је Мили во је вић.

У пред ста ви Молим, наста ви те 
(Хамлет), Dre ams come true про дук-
ци је из Швај цар ске, Фран цу ске и 
Шпа ни је која је оди гра на у петак, 29. 
јуна у Вили Стан ко вић у Чор та нов-
ци ма, суђе ње Хамле ту за уби ство 
Поло ни ја, води ли су пра ви адво ка ти 
и суди је. Гер тру ду je игра ла Све тла-
на Бој ко вић, а уче ство ва ли су суди-
ја Апе ла ци о ног суда Мио драг Мајић, 
адво кат Петар Уча јев и тужи лац 
Нико ла Пан те лић. Конач ну пре су ду 
о Хамле то вој неви но сти доне ла је 
публи ка.

У мју зи клу Q-gents бра ће Q-Brot-
hers, редов них изво ђа ча на њујор-
шком Бро две ју, у субо ту, 30. јуна у 
Вили Стан ко вић у Чор та нов ци ма, 
глав ни акте ри били су пре ру ше ни у 
жене и у савр ше ном рит му испри ча-
ли су при чу о Два вите за из Веро не. 
У неде љу, 1. јула глав ни про грам 
фести ва ла затво рен је пред ста вом 
Мле тач ки трго вац, у режи ји Миха-
ел Гун те ра и у изво ђе њу Шек спир 
ком па ни је из Бер ли на, која са косим  
музич ким под ло га ма,  црно - белом 
опти ком и руди мен тар ним трет ма-

ном љубав не при че под се ћа на бер-
лин ско позо ри ште два де се тих годи-
на.

Ове годи не  Шек спир фести вал 
био је бога ти ји за један про грам 
више: Шек спир за Вели ку децу, где 
су на сце ни Малог позо ри шта Душко 
Радо вић оди гра не три пред ста ве: 
Бура, Ники те Мили во је ви ћа, Ромео 
и Јули ја из Вели ке Бри та ни је и  Сан 
лет ње ноћи из Грч ке. У окви ру пра-
те ћег про гра ма фести ва ла, одр жа-
не су две ради о ни це на Ака де ми ји 
умет но сти у Новом Саду: The Q Brot-
hers HIP HOP ради о ни ца АдРЕП та-
ци је 1. јула и пред ста ва сту де на та 
дру ге годи не глу ме и режи је Ака-
де ми је умет но сти Нови Сад (кла са 
проф. Ники те Мили во је ви ћа) Sha-
ek spe a re tri bu te band и Sha ek spe a re 
party 3. јула.  

Под се ти мо да је осни ва ње Шек-
спир фести ва ла у Срби ји ини ци рао 
реди тељ Ники та Мили во је вић након 
пре ми је ре њего ве пред ста ве Хен ри 
VI у чуве ном Глоб теа тру у Лон до-
ну у мају 2012. годи не. Поред жеље 
да откри је Шек спи ра на нов начин, 
Ники та Мили во је вић  је био вођен 
иде јом да се Вила Стан ко вић - изу-
зе тан про стор затво рен за јав ност у 
Срби ји, учи ни атрак тив ним кул тур но 
- тури стич ким местом. М. Ђ.

Са отва ра ња 5. Шек спир фести ва ла- пред ста ва Тит Андро ник
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После три утак ми це у груп ној фази Свет ског 
првен ства репре зен та тив ци Срби је су поку пи ли 
прње и оти шли кући. Испо ста ви ло се да је Бра

зил био пре ве лик зало гај за иона ко неу бе дљи ву 
селек ци ју Срби је. Јед на побе да и два пора за су реал
на сли ка нашег фуд ба ла. Овог пута нећу да се бавим 
утак ми цом са Бра зи лом јер ту ствар но нема шта 
памет но да се каже. Јед но став но, бољи су.

По ко зна који пут, љуби те љи фуд ба ла у Срби ји су 
се нада ли неком добром резул та ту наше репре зен та
ци је. И опет се јавио тај осе ћај као да сте пре ва ре ни, 
наса ма ре ни и обма ну ти. Као када вас неки при ја тељ 
изне ве ри без број пута, а ви реши те поно во да му 
дате шан су мисле ћи да ће овај пут бити боље. Али 
шипак. Нема Срби на који се бар на тре ну так није 
пона дао да ћемо неким чудом да побе ди мо тај Бра
зил. Тра жи ли су људи наду у при ча ма о чуве ном 
Моши и Тир ке ту, о мла дој селек ци ји која је пре пар 
годи на побе ди ла Бра зил, о срп ском ина ту... Нажа
лост, сти гла нас је све суро ва реал ност.

Игра чи ма ништа не тре ба заме ри ти. Бори ли су се, 
игра ли су коли ко су могли, тру ди ли се да испра те 
акро бат ске поте зе струч ног шта ба. Све су то добри 
мом ци и нема сум ње да су дали све од себе.

Оно што људи тре ба конач но да схва те је да је наш 

фуд бал већ деце ни ја ма уна зад у ката стро фал ном 
ста њу. Има мо репре зен та ци ју коју води врши лац 
дужно сти селек то ра на нај ве ћој свет ској фуд бал ској 
смо три. Да не спо ми њем чиње ни цу да му је то први 
тре нер ски посао. На Мун ди ја лу се не почи ње тре нер
ска кари је ра. Има мо лигу у којој све ври шти од нере
гу лар но сти и наме шта ња. Шта рећи када суди ја 
после јед не утак ми це бива при ве ден у поли ци ју. 
Пред сед ни ци клу бо ва су лица са потер ни це. Фуд бал
ски савез нам води јед на иста еки па већ годи на ма. За 
њих нема избо ра и демо кра ти је, они се сами међу 
собом дого ва ра ју. Обич ном све ту је то тешко да сва
ри зна ју ћи да је немо ћан да ути че на било шта. И 
држа ва је немоћ на. Или се само пра ви. Не посто ји 
систем, орга ни за ци ја, инфра струк ту ра, усло ви за 
ства ра ње добрих селек ци ја. Мла ди игра чи беже у 
ино стран ство још пре пуно лет ства и поту ца ју се по 
белом све ту. Неко и успе да се про би је али већи на 
не.

У таквим окол но сти ма, обич ном наро ду и нави ја чи
ма оста је само да се узда ју у сре ћу и у неко чудо. 
Али се чуда не деша ва ју тако често. И зато, нису кри
ви игра чи. Кри ви су Кара џи ћи, Бата Ђоре, Бје ко ви ћи, 
Тер зи ћи, Коке зе и оста ли који су фуд бал у Срби ји 
пре тво ри ли у сво ју при ват ну прћи ју.
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Про шлог четврт ка, на Видов дан, у 
Инђи ји је на Леја ма, упр кос јакој 
киши, откри вен спо ме ник срп

ској херо и ни из Вели ког рата Милун ки 
Савић. Овој све ча но сти, поред пред
сед ни ка инђиј ске општи не Вла ди ми ра 
Гака, спе ци јал ног иза сла ни ка пред сед
ни ка Срби је Нико ле Села ко ви ћа, вла
ди ке срем ског Васи ли ја и пред став ни
ка Вој ске Срби је, при су ство ва ли су и 
Дра ги ца Нико лић и Дејан Стан ков, уну
ци Милун ке Савић, као и њена пра у ну
ка Ката ри на Нико лић. 

У свом обра ћа њу при сут ни ма, пред
сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак 
изја вио је да је поно сан на то што је 
након 27 годи на у овој општи ни подиг
нут још један спо ме ник срп ском јуна ку.

– Мно го пута смо се до сада оку пља
ли лепим пово ди ма, када смо отва ра
ли раз не фабри ке, послов не објек те, 
путе ве, ули це, трго ве. Отва ра ће мо их 
и даље, али сам наро чи то поно сан на 
то да нисмо забо ра ви ли људе који су 
нам доне ли сло бо ду. На овај начин 

чува мо од забо ра ва срп ску, али и свет
ску херо и ну Милун ку Савић. Милун
ка Савић није ишла у шко лу у Инђи ји, 
она није овде ради ла, није рође на у 
Инђи ји, али Милун ка Савић са сва ким 
селом, са сва ким гра дом у Срби ји, са 
сва ким ста нов ни ком и сва ким Срби ном 
који живи у Срби ји или ван ње има нај
ди рект ни је могу ће везе, као и са сва
ком женом која живи у Срби ји. Она 
је нај бо љи при мер коли ко су жене у 
Срби ји јаке, одлуч не и посве ће не, пре 
све га поро ди ци, а потом и сво јој отаџ
би ни. У миру, па онда током рато ва, а 
онда опет у миру, када је било можда 
и већих иску ше ња и стра да ња него у 
рату. Дан њеног рође ња је Видов дан, 
што ука зу је на њену посеб ност – рекао 
је Вла ди мир Гак. 

Спе ци јал ни иза сла ник пред сед ни ка 
Алек сан дра Вучи ћа, Нико ла Села ко
вић тако ђе је изра зио захвал ност овој 
срп ској херои ни. 

– Нека нас ова киша под се ти да то 
није ништа спрам мука које су у гол го ти 

срп ског наро да, држа ве и вој ске пре
жи ве ли херо ји вели ког рата пре више 
од сто годи на. Ако су они могли то да 
издр же боре ћи се за нашу сло бо ду, 
могли смо и ми да одсто ји мо, и хва
ла богу, одсто ја ли смо у лепом бро ју 
на овом лепом месту. Хва ла општи ни 
Инђи ја и вама дра ги Срем ци што сте 
се сети ли ове вели ке херо ји не у рату 
и вели ког бор ца, хра ни те ља, мај ке, 
и жене којом је вла да ла никад већа 
љубав и у миру. Милун ка је роди ла 
јед ну ћер ку, а три усво ји ла. Отхра ни ла 
је пре ко 30 деце из свог села. Ова кве 
херо ји не и ова кве херо је Срби ја тре ба 
да пам ти и на њихо вом при ме ру вас пи
та ва сво ју децу – рекао је Села ко вић и 
пре нео поздра ве пред сед ни ка Вучи ћа. 

Милун ки на уну ка Дра ги ца Нико лић 
у обра ћа њу при сут ни ма изја ви ла је 
да је њена бака пока за ла да жена као 
рат ник може да заслу жи пошто ва ње и 
дивље ње сво јих рат них дру го ва, саве
зни ка и непри ја те ља.

– Она је била сим бол хра бро сти 
и патри о ти зма, сим бол јед не мале 
земље која се супрот ста ви ла мно
го моћ ни јем непри ја те љу и која је уз 
небро је не жртве и стра да ња сачу ва
ла сво ју сло бо ду. Али та иста земља је 
један читав век ћута ла о сво јим јуна ци
ма. Због тога Инђи ја није само место 
у којем је подиг нут спо ме ник Милун
ки Савић, већ сим бол захвал но сти и 
сећа ња на све јуна ке, зна не и незна не, 
који су се бори ли и дали живот за сло
бо ду наше отаџ би не – изја ви ла је Дра
ги ца Нико лић. 

Поред јар бо ла са срп ском заста вом 
коју су све ча но поди гли при пад ни ци 
Прве бри га де коп не не вој ске, пред
сед ник Вла ди мир Гак је, упр кос киши 
која је непре кид но пада ла, са Нико лом 
Села ко ви ћем пред вели ким бро јем 
при сут них открио овај спо ме ник. 

Н.Милошевић

НАЈВЕЋЕДРЖАВНЕПОЧАСТИ:ГостимеђукојимасуНиколаСелаковићивладикаВасилије

ЧУВАМООДЗАБОРАВАМИЛУНКУСАВИЋ:Саоткривањаспоменика
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Мани фе ста ци ја која оку пља 
љуби те ље и вла сни ке моди фи
ко ва них ауто мо би ла 22. јула уго
сти ће више од 100 уче сни ка из 
Срби је и зема ља у окру же њу на 
3. „Over ta ke tuning car fest“у у 
самом цен тру Инђи је. „Over ta ke 
club“ је орга ни за тор мани фе ста
ци је и наја вљу ју пра ви пра зник 
за очи на шета ли шту у ули ци 
Вој во де Сте пе где ће при сут ни 
моћи да погле да ју вели ки број 
раз ли чи тих уни кат них и побољ

ша них ауто мо би ла. Так ми че ње 
ће бити одр жа но по кла са ма у 
стај лин гу (32 пеха ра) и у дбу (15 
пеха ра). Све посе ти о це оче ку је 
забав ни про грам уз госте изне
на ђе ња. Уз упла ће ну коти за ци ју, 
при ја ве за так ми ча ре тра ју од 14 
до 16 часо ва. У орга ни за ци ју 
мани фе ста ци је, као и прет ход
них годи на, укљу чи ли су се 
Општи на Инђи ја и Тури стич ка 
орга ни за ци ја општи не Инђи ја.

М.Ђ.

ТАМАРАБОЈИЋ,ЂАКГЕНЕРАЦИЈЕГИМНАЗИЈЕУИНЂИЈИ

Циљмиједаувекбудемнајбоља
Настав нич ко веће 

инђиј ске Гим на зи
је на кра ју школ ске 

2017/2018. годи не одлу чи
ло је да је Тама ра Бојић 
ђак гене ра ци је. Ова вео ма 
скром на девој ка за М нови не 
каже да јој је циљ одма ле на 
да буде нај бо ља, тако да је 
још на почет ку шко ло ва ња 
у Основ ној шко ли „Петар 
Кочић“ у Инђи ји одлу чи ла да 
до тог циља и дође. Веру ју
ћи у себе, уз подр шку мај ке 
Све тла не и остат ка поро
ди це, то је и успе ла. Како 
и сама каже, све је кре ну ло 
са так ми че њи ма из срп ског 
јези ка и књи жев но сти и из 
гео гра фи је још у основ ној 
шко ли.

– Поред тих так ми че ња 
одла зи ла сам и на мно го
број на спорт ска где смо, као 
еки па наше шко ле, забе
ле жи ли добре резул та те. 
Игра ли смо руко мет, фуд бал 
и кошар ку – сећа се Тама
ра успе ха од пре неко ли ко 
годи на и исти че:

– Воле ла сам да цртам 
и настав ни ца тех нич ког је 
то при ме ти ла. Усле ди ло је 
так ми че ње и из елек тро тех
ни ке осво ји ла сам дипло
му на општин ском нивоу. 
Затим, из гео гра фи је сам 
уче ство ва ла на так ми че њу 
у сед мом и осмом раз ре ду, 
успе ла сам да стиг нем до 
окру жног так ми че ња и осво
ји ла сам тре ће место. 

Сви поме ну ти успе си 
дове ли су до тога да Тама
ра основ ну шко лу завр ши са 
Вуко вом дипло мом у руци. 
Шко ло ва ње наста вља у 
инђиј ској Гим на зи ји са још 
већим успе хом.

– Одмах у првој годи ни 
поче ла сам да одла зим на 

спорт ска так ми че ња. Врло 
брзо сам се при ла го ди ла и 
мало више пажње посве
ти ла шко ли у одно су на 
рани је. Чак сам успе ла и да 
сва ки дан одем на тре нинг, 
јер сам тре ни ра ла руко мет 
– каже Тама ра и дода је да 
је увек ишла на так ми че ња 
из срп ског јези ка и књи жев
но сти и успе ла је да дође до 
репу блич ког так ми че ња.

– На так ми че ња из гео
гра фи је поче ла сам да 
одла зим у тре ћој годи ни и 
нисам мора ла пуно да учим 
јер сам има ла добро пред

зна ње из основ не шко ле. У 
тре ћој годи ни сам на реги о
нал ном так ми че њу осво ји ла 
дру го место, на репу блич
ком тре ће, док сам у четвр
тој годи ни на реги о нал ном 
осво ји ла тре ће место а на 
репу блич ком нисам успе ла 
да осво јим награ ду. 

Нај све жи је при зна ње је са 
Спорт ске олим пи ја де школ
ске омла ди не Вој во ди не где 
је жен ска фуд бал ска еки па 
инђиј ске Гим на зи је осво ји
ла тре ће место. Ипак, како 
каже ђак гене ра ци је Тама ра 
Бојић, нај дра жа награ да јој 

је тре ће место на репу блич
ком так ми че њу из гео гра фи
је.

– Нај дра жа ми је јер сам 
хте ла да видим коли ко могу 
да догу рам када су так ми
че ња из овог пред ме та у 
пита њу. Вели ку подр шку и 
помоћ пру жи ла ми је про
фе сор ка гео гра фи је Љиља
на Жижић. То так ми че ње 
у Бео гра ду оста ће ми као 
лепа успо ме на јер је тра ја ло 
три дана – каже Тама ра која 
се уве ли ко при пре ма за при
јем ни на Факул тет тех нич ких 
нау ка у Новом Саду.

– Прва жеља ми је да 
упи шем смер рачу нар ство 
и ауто ма ти ка јер себе у 
будућ но сти видим као про
гра ме ра који ће ради ти у 
некој успе шној, ино стра ној 
фир ми откри ва сво је жеље 
ђак гене ра ци је у инђиј ској 
Гим на зи ји и дода је да је у 
петак, 29. јуна, зајед но са 
још око 500 успе шних ђака 
из наше земље и Репу бли ке 
Срп ске посе ти ла Бели двор 
где је пре сто ло на след ник са 
супру гом орга ни зо вао све
ча ни при јем за ђаке гене ра
ци је. 

– Вели ка ми је част што 
сам и ја била део све ча
ног при је ма и тру ди ћу се 
да и даље будем нај бо ља 
у сво јој гене ра ци ји, сада на 
факул те ту – потвр ђу је Тама
ра и дода је да јој је то упра
во и основ ни мотив, да буде 
нај бо ља и да за то доби ја 
при зна ња око ли не али и 
про фе со ра. 

– Увек сам хте ла да имам 
све пети це, јер је јако леп 
осе ћај када те сви редом 
хва ле, тако ћу и да  наста
вим – исти че Тама ра за крај.

М.Ђ.

Трећи„Overtaketuningcarfest“

ТамараБојић,ђакгенерацијеинђијскеГимназије
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СтариСланкамендобија
дугожељенуплажу
Лето у Ста ром Слан ка ме ну 

доне ло је лепе вести. 
Након више деце ни ја 

чека ња поче ли су радо ви на 
уре ђе њу дела дунав ске оба ле и 
циљ је да се то под руч је пре
тво ри у пла жу. У пита њу је 
зајед нич ка акци ја коју су ини ци
ра ли мешта ни Ста рог Слан ка
ме на и пред став ни ци месне 
зајед ни це, а у наме ри да ура де 
вели ку ствар за село и даљи 
раз вој тури зма помо гли су им 
ЈКП „Водо вод и кана ли за ци ја“, 
ЈП „Инђи ја пут“ и ЈКП „Кому на
лац“.

Пред сед ник Месне зајед ни це 
Ста ри Слан ка мен Нико ла Мацу
ра иста као је да је да ће пла жа 
бити очи шће на али да ће ујед но 
уре ди ти и један део про сто ра 
који је обра стао расти њем.

Иде ја јесте да се некул ти ви
са ни про стор обра стао расти
њем уре ди и очи сти пла жа, 
тако да сви љуби те љи Дуна ва 
и пре ле пе при ро де доби ју 
место за ужи ва ње.

– Мислим да ћемо овим поте
зом доби ти јед но ново место на 
којем ће током лета моћи да 
ужи ва ју нај пре нај мла ђи, а 
затим и они нешто ста ри ји. 
Мешта ни Ста рог Слан ка ме на 
али и гости који дођу у наше 
мало рибар ско село, заслу жу ју 
један ова кав про стор, иста као 
је Мацу ра и додао да је то само 
јед на од иде ја коју ће спро ве
сти а све у циљу да се још 
озбиљ ни је пора ди на раз во ју 
тури зма у овом делу инђиј ске 
општи не.

М.Ђ.
ПлажауСтаромСланкамену

САСАСТАНКАСИСТЕМА48

Јефтинијиприкључци
докрајановембра
На послед њем састан ку Систе

ма 48 одр жа ном у петак, 29. 
јуна било је речи, изме ђу оста

лог, о про ду же њу акци је јеф ти ни јег 
при кљу че ња дома ћин ста ва на гасо
вод ну мре жу, акци ју која се за првих 
месец дана тра ја ња, пре ма речи ма 

Мила на Кон ча ре ви ћа, дирек то ра 
„Ингас“а пока за ла и више него успе
шна. Он је рекао да је након ана ли
зе учин ка одлу че но да се акциј ски 
попуст уме сто до 30. сеп тем бра про
ду жи до кра ја новем бра ове годи не.

– Поред ове, усво је на је и одлу ка 
да се пла ћа ње омо гу ћи и са грејс 
пери о дом до 30. децем бра, иста као 
је Кон ча ре вић и додао да се пла ћа
ње врши као и до сада.

– 35 посто се пла ћа гото вин ски а 
пре о ста ли део на 12 јед на ких месеч
них рата. Редов на цена при кључ
ка изно си 71.000 дина ра, а током 
акциј ског попу ста она је сни же на на 
51.500 дина ра, одно сно 49.000 дина
ра ако се пла ћа гото вин ски на дан 
пот пи си ва ња уго во ра, обја снио је 
нови дирек тор ЈП „Ингас“. 

Кон ча ре вић је оба ве стио при сут не 
и да су у току радо ви на про ши ре њу 
гасо вод не мре же у севе ро и сточ ној 
рад ној зони у Инђи ји.

– У пита њу је нова гасо вод на лини ја 
у дужи ни од 1.450 мета ра. Вред ност 
ових радо ва је око 2,4 мили о на дина
ра и оче ку је мо да ће радо ви бити 
завр ше ни до кра ја сле де ће неде ље, 
уко ли ко то дозво ле вре мен ске при
ли ке, потвр дио је Милан Кон ча ре вић.
 

М.Ђ.

Мали ша на из соци јал но угро же них 
поро ди ца са тери то ри је општи не 
Инђи ја, њих 24, ове годи не лето ва ће у 
Бао ши ћи ма. Лепу вест за њих и њихо
ве роди те ље потвр ди ла је дирек то ри
ца Цен тра за соци јал ни рад „Дунав“ 
који им је, зајед но са Црве ним крстом 
Срби је и ООЦК Инђи ја, омо гу ћио лето
ва ње за пам ће ње. Лето ва ње је пла ни
ра но за крај јула, а пре ма речи ма 
дирек то ри це Цен тра за соци јал ни рад 
„Дунав“ Жељ ке Годић Авра мо вић у 
току су састан ци и раз го во ри са роди
те љи ма деце која ће отпу то ва ти на 
море.

– Цен тар ће помо ћи роди те љи ма да 
опре ме децу, а Црве ни крст орга ни зу је 
лето ва ње у Црној Гори, што зна чи бес
пла тан бора вак у одма ра ли шту и пут, 
рекла је Годић Авра мо вић.

Бесплатно
летовање

ЛЕТОУИНЂИЈИ

Концерт
доконцерта

Мину лог викен да на спорт ским тере
ни ма код Кул тур ног цен тра по први пут је 
одр жан дво днев ни Sum mer Sound festi
val. У субо ту, 30. јуна фести вал је отво
рио Сте фан Живо ји но вић који није крио 
сре ћу што пева пред вели ким бро јем 
људи.

После Живо ји но ви ћа, на бину је иза
шла Ната ша Беква лац која је оду ше ви ла 
публи ку добро позна тим хито ви ма, а за 
њом и Алек сан дра При јо вић. 

У неде љу, 1. јула на истој бини, у окви
ру дру ге фести вал ске вече ри насту пи ли 
су Мир за Сели мо вић, Лек синг тон бенд и 
као спе ци јал ни гост насту пи ла је мла да 
пева чи ца Ката ри на Дида но вић. Под се ти
мо, Општи на Инђи ја подр жа ла је поме
ну ти фести вал који је ове годи не одр жан 
по први пут. 

Након дво днев ног Sum mer Sound festi
valа, у поне де љак, 2. јула кон цер ти ма 
Ива не Јор дан и гру пе Гали ја отво рен је 
тра ди ци о нал ни, 19. Сце на фест у Инђи
ји. Инђиј ска публи ка до 7. јула има ће 
при ли ку да чује неке од наших нај по пу
лар ни јих поп и рок гру па као и да погле
да ју неко ли ко позо ри шних пред ста ва. 
Дру гог дана фести ва ла, 3. јула на бини 
код Кул тур ног цен тра насту пио је Там бу
ра шки орке стар мр Љубин ка Лази ћа, 
затим и Ђура и мор на ри, а вече је наста
вље но у слич ном рит му захва љу ју ћи 
Гара вом сока ку. До кра ја Сце на феста 
насту пи ће и Рибља чор ба, Невер не 
бебе, YU гру па и Ван Гог. За 8. јул пред
ви ђен је вели ки кон церт Ама де ус бен да, 
поклон локал не само у пра ве ста нов ни ци
ма општи не Инђи ја. М.Ђ.

Пројекат„Инђијанадлану-свеинформацијенаједномместу“реализованузфинансијскуподршкуопштинеИнђија
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ТОМИСЛАВИЛИЋ,ПРОТИВГРАДНИСТРЕЛАЦ

Насвакојстанициимамо
самоподве-триракете

МогурећидаМитровицаиманајкомпактнијестрелце.Свисепознајемоиизузетно
смо сложни. Имамо изузетну комуникацију и знамо у сваком тренутку да ли је на
некојстаницибилодејстава.Никаднисамдоживеонидајенекооднашихстрелаца
изостаоиданијеодрадиосвојпосао,кажеТомиславИлић

Ова годи на током про
ле ћа, а и почет ком 
лета доне ла нам је 

мно го кишних и олуј них 
дана. По све му суде ћи, ова
кви вре мен ски усло ви 
наста ви ће се и током лета, 
а опа сност од гра да нај ви
ше бри не наше пољо при
вред не про из во ђа че. 

Упра во из тог раз ло га на 
тери то ри ји Срем ске Митро
ви це, у над ле жно сти Репу
блич ког хидромете о ро ло
шког заво да, делу је 30 про
тив град них стре ла ца на 15 
ракет них ста ни ца. Један од 
ових бра ни те ља митро вач
ких усе ва и воћ ња ка је и 
Томи слав Илић, пен зи о нер 
из Јар ка, који дано ноћ но 
дежу ра поред сво је мото ро
ле и чека тре ну так када ће 
бити позван да делу је. 

– На сва кој ста ни ци делу
је по два чове ка, а усме ра
ва ни смо са радар ског цен
тра Фру шка гора, који покри

ва читав Срем и јужни део 
Бач ке. Тако ђе, на сај ту 
Репу блич ког хидромете о
ро ло шког заво да пра ти мо 
кре та ње обла ка и инди ка то
ре који нам пока зу ју да ли 
посто ји опа сност од ледо но
сних обла ка. Мало гле даш у 
теле фон, мало горе, па 
отпри ли ке знаш да ли ће 
бити деј ста ва. Што се тиче 
радио везе, сва ки дан има
мо про зив ку у десет сати, 
про ве ру радио везе, где се 
јавља сва ки стре лац са 
тери то ри је Радар ског цен
тра Фру шка гора, а има мо и 
јавља ње сва ко вече око 
седам – каже Томи слав и 
дода је:

– Могу рећи да Митро ви
ца има нај ком пакт ни је 
стрел це. Сви се позна је мо и 
изу зет но смо сло жни. Има
мо изу зет ну кому ни ка ци ју и 
зна мо у сва ком тре нут ку да 
ли је на некој ста ни ци било 
деј ста ва. Никад нисам 

дожи вео ни да је неко од 
наших стре ла ца изо стао и 
да није одра дио свој посао. 
Ако се деси да дође до тех

нич ких про бле ма, увек смо у 
кон так ту па неко дру ги може 
да покри је тери то ри ју на 
чијој ста ни ци посто је про

ТомиславИлићсајединомракетом

РакетнастаницанаГлацу
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бле ми, на при мер ако је 
раке та неис прав на и слич
но. 

Пре ма њего вим речи ма, 
митро вач ки стрел ци су изу
зет но задо вољ ни сарад њом 
са Град ском упра вом за 
пољо при вре ду и зашти ту 
живот не сре ди не. Међу тим, 
Репу блич ки хидромете о ро
ло шки завод пре ма мишље
њу стре ла ца није обез бе дио 
ни еле мен тар не усло ве за 
њихов рад. 

– Прво, има мо вели ки 
про блем са коли чи ном раке
та. У Јар ку, одно сно на Гла
цу где ја делу јем, смо до пре 
неки дан има ли три раке те 
крат ког доме та, од којих ми 
је након деј ства оста ла јед
на. Шашин ци, мислим да 
има ју две, Вели ки Радин ци 
има ју јед ну, Заса ви ца има 
три, Кузмин има три раке те, 
Мар тин ци има ју три вели ког 
доме та, Срем ска Рача има 
јед ну, као и Босут и тако 
даље. То није довољ но за 
дуго роч ну одбра ну наше 
тери то ри је, пого то во под 
ова квим вре мен ским усло
ви ма. Про шле годи не смо 
испа ли ли око 140 раке та за 
чита ву сезо ну, а од тога нам 
је оста ло око 50 што нам је 
купи ла Срем ска Митро ви ца, 
а има ли смо још нешто и од 
прет про шле годи не. Ове 
годи не од Митро ви це смо 
доби ли 78, а већи на тога је 
већ испу ца но. Да напо ме
нем, наша сезо на тра је од  
15. апри ла. Са овим коли чи
на ма раке та не знам како 
ћемо издр жа ти до окто бра. 
Што се тиче дру ге нео п ход
не опре ме суви шно је и да 
гово рим. Завод нам није 
обез бе дио ни бате риј ске 

лам пе, ни бате ри је за Мото
ро ле. До сада, када делу је
мо ноћу нисмо има ли чиме 
да осве тли мо пара ме тре да 
бисмо могли да наци ља мо 
облак, а мора ли смо да 
кому ни ци ра мо мобил ним 
теле фо ном. Да нам Град ска 
упра ва за пољо при вре ду са 
начел ни ком Насто ви ћем 
није помо гла и купи ла лам
пе и бате ри је већи на стре
ла ца би напу сти ла овај 
посао. Насто вић је раз ми
шљао чак и о томе да нам 
купи каба ни це, што је и ура
дио, и ми смо му захвал ни 
на томе што нам изла зи у 
сусрет. Тако ђе, од Упра ве 
доби ја мо и додат них 6 
хиља да дина ра, од како нам 
је Завод сма њио при ма ња 
са 10 на чети ри хиља де – 
каже Томи слав Илић. 

Како каже, посао није 
мно го тежак, али сви стрел
ци сва ко днев но мора ју бити 
у при прав но сти.

– Са Мото ро лом идем 
сву да. И у дво ри ште и у 
купа ти ло. Често и ноћу оста
је упа ље на, тако да нема 
спа ва ња. Што се тиче нов
ча не накна де, Митро ви ца 
нам је иза шла у сусрет, али 
нама сва ка ко већи део те 
накна де оде на гори во, а ми, 
пого то во када је годи на као 
ова, иде мо на ста ни це ауто
мо би лом. Дру га чи је и не 
може мо, јер се увек деј ству
је по лошем вре ме ну. Доста 
нов ца нам оде и на рас кр чи
ва ње коро ва око ста ни це и 
на при ла зу ста ни ци. То 
ради мо сами, па тро ши мо 
новац и на гори во за три мер 
– рекао је Томи слав и додао 
да им про блем пред ста вља
ју и неса ве сни сугра ђа ни 
који на при ла ску ракет ној 
ста ни ци често оста вља ју 
отпад. 

Из раз го во ра са Томи сла
вом, закљу чи ли смо да је 
овај посао вео ма важан за 
зашти ту пољо при вред них 
кул ту ра на тери то ри ји Сре
ма, али, пре ма њего вим 
речи ма, Мини стар ство 
пољо при вре де више пажње 
при да је југу Срби је.

– Ја раз у мем да је потреб
но зашти ти ти воће на југу 
Срби је, мали не, шљи ве и 
слич но. Али тога има и овде, 
а оно што је нај ва жни је, у 
Вој во ди ни и овде у Сре му 
углав ном се гаје жита ри це, 
чија зашти та је по мом 
мишље њу нај по треб ни ја, 
јер од њих се народ хра ни 
– закљу чу је Томи слав Илић. 

Н.Милошевић

ШУЉАМ

Грађани
уредиливртић

У четвр так, 28. јуна, 
начел ник Град ске упра
ве за обра зо ва ње, кул

ту ру и спорт Или ја Недић 
и дирек тор ка ПУ Пче ли ца 
Биља на Цви је тић посе ти ли 
су недав но рено ви ран вртић 
у Шуљ му. Поме ну ти обје кат 
зајед но су ком плет но уре ди
ли ста нов ни ци овог села са 
вас пи та чи цом Сло бо дан ком 
Грчић.

Пре ма њеним речи ма, 
мешта ни су вртић уре ди
ли оно ли ко коли ко је било у 
њихо вој моћи, а мали ша ни ће 
у будућ но сти бити заду же ни 
за њего во деко ри са ње. Ини
ци ја ти ва за уре ђе ње врти ћа 
поте кла је од роди те ља деце 

која га поха ђа ју, а у дело ју 
је спро ве ла гру па гра ђа на на 
челу са Сте вом Лап че ви ћем, 
Мила ном Гајев цем и Жељ ком 
Жижи ћем.

Дирек тор ка ПУ Пче ли ца 
Биља на Цви је тић изја ви ла 
је да јој је дра го што у уста
но ви на чијем је челу посто је 
вас пи та чи који су одго вор ни, 
кре а тив ни и посве ће ни свом 
послу и захва ли ла се вас пи
та чи ци Сло бо дан ки и сви ма 
који су у уре ђе њу врти ћа уче
ство ва ли. 

Про сто ри је врти ћа у Шуљ
му су изгле то ва не и окре че не, 
вла га из про сто ри ја је укло
ње на и уре ђе на је фаса да. 

Н.М.

СлободанкаГрчић,БиљанаЦвијетићиИлијаНедић

У четвр так, 28. јуна, у 
окви ру завр шних радо
ва на рекон струк ци ји 

ули це Вука Кара џи ћа у Срем
ској Митро ви ци, на рас кр сни
ци изме ђу поме ну те ули це са 
Шећер сока ком, код Сто тек са, 
поста вљен је сема фор. Поред 
сема фо ра, на поме ну тој рас

кр сни ци изгра ђе ни су и 
пешач ки пре ла зи од беха тон 
пло ча. Ова рас кр сни ца је због 
обли жње пешач ке зоне изу
зет но про мет на, и уре ђе њем 
сао бра ћај не инфра струк ту ре 
на њој без бед ност пеша ка ће 
у будућ но сти бити на мно го 
вишем нивоу. 

УЛИЦАВУКАКАРАЏИЋА

Постављенсемафор
кодСтотекса
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Спе ци јал ни резер ват при ро де 
Заса ви ца током про те клих 20 
годи на постао је можда и нај

зна чај ни ји истра жи вач ки, еду ка тив ни, 
али и тури стич ки потен ци јал у Срби ји 
и сте као изу зет ну репу та ци ју на 
европ ском и свет ском нивоу. Овај 
потен ци јал пре по зна ло је и Мини
стар ство пољо при вре де и зашти те 
живот не сре ди не, и пред Саве том 
Евро пе пред ло жи ло про је кат под 
нази вом Заштита и управљање
Специјалним резерватом природе
Засавица као средство за одрживи
развој за награ ду за пре део Европ ске 
кон вен ци је о пеј за жу, коју је про шле 
годи не у Стра збу ру овај резер ват и 
осво јио. 

Пре ма оце ни међу на род ног жири ја, 
про је кат је про мо ви сао свест јав но сти 
да откри је при род на ста ни шта и уче
шће у јав но сти у ини ци ја ти ва ма за 
зашти ту еко си сте ма и био ди вер зи те
та на начин који је посеб но пово љан 
за одр жи ви раз вој. Поме ну та награ да 
доде љу је се локал ним и реги о нал ним 

вла сти ма и њихо вим удру же њи ма, 
или невла ди ним орга ни за ци ја ма као 
при зна ње за заслу ге у при ме ни поли
ти ка или мера одр жи вог раз во ја, 
упра вља ња и пла ни ра ња пре де ла, а 
да је ово при зна ње доби ла упра во 
Заса ви ца и не чуди, с обзи ром на 
шири ну био ди вер зи те та и изу зет не 
науч но и стра жи вач ке допри но се, као 
и тури стич ке атрак ци је који се за њу 
везу ју. 

Тим пово дом, у уто рак, 26. јуна, у 
Град ској кући у Срем ској Митро ви ци 
одр жа на је кон фе рен ци ја за меди је. 
Пре ма речи ма управ ни ка СРП Заса
ви це Сло бо да на Сими ћа, Савет Евро
пе је пре поз нао зна чај јед ног ова квог 
резер ва та који је једин ствен у овом 
делу Евро пе.

– При зна ње нам је ове годи не уру
че но у Литва ни ји. На осно ву све га 
оно га што је Заса ви ца до сада ура ди
ла на про мо ци ји, пре све га, зашти те 
при ро де, истра жи ва њу зна чај них 
врста, раз во ју одр жи вог тури зма и 
раз во ју ста рих раса, Савет Евро пе је 

СРПЗАСАВИЦА:ПРИЗНАЊЕСАВЕТАЕВРОПЕ
ЗАИЗУЗЕТАНДОПРИНОСОДРЖИВОМРАЗВОЈУ

Повезалиекологију,
наукуиразвој

СлободанСимићса
признањемСаветаЕвропе
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у сво јој сек ци ји за раз вој кра јо ли ка 
одлу чио да нам доде ли ово при зна ње 
које је нај зна чај ни је које смо до сада 
доби ли и које је при зна ње за сав наш 
доса да шњи рад. То ће бити и под
стрек за наш даљи рад. Циљ нам је 
посеб но да уна пре ди мо сво ја истра
жи ва ња, јер мисли мо да ћемо на 
Заса ви ци наћи још мно го нових врста 
и откри ти још бога ти ји био ди вер зи тет 
и да ћемо све дру ге обла сти раз ви ти 
на задо вољ ство свих наших посе ти
ла ца и свих оних који ужи ва ју у при ро
ди – рекао је Симић и додао:

– Ове годи не има ће мо два истра жи
вач ка кам па на који ма ће уче ство ва ти 
наши нај бо љи сту ден ти био ло ги је. 
Сигу ран сам да ћемо у том истра жи
ва њу потвр ди ти да Заса ви ца има још 
потен ци ја ла  и допри не ти томе да 
буде мо још позна ти ји, што ће под ста
ћи људе да у још већем бро ју дола зе 
и ужи ва ју у при род ним лепо та ма. 

Пре ма њего вим речи ма, све га ово га 
не би било без пожр тво ва ног рада 
Михај ла Стан ко ви ћа Мише, струч ног 
сарад ни ка у Заса ви ци, који је у овом 
резер ва ту открио и опи сао неве ро ва
тан број нових врста, од инсе ка та, па 
све до пти ца. 

– Миша је до сада открио 150 нових 
врста у Срби ји, и има пре ко 140 обја
вље них дома ћих и међу на род них 
радо ва о врста ма у Заса ви ци. Науч ни 
радо ви који се одно се на врсте које су 
виђе не у Заса ви ци већ су поста ли 
зна чај не рефе рен це за дру га истра
жи ва ња. До кра ја годи не потру ди ће мо 
се да изда мо и књи гу о вили ним 
коњи ци ма, којих смо про на шли 47, а 
од којих вели ки број спа да у угро же не 
врсте. Када је реч о инсек ти ма, само 
њих у Заса ви ци има око 1,5 мили о на.  
– каже Сло бо дан Симић. 

Како каже, то су нај зна чај ни ји резул
та ти рада у овом резер ва ту који широј 
јав но сти нису толи ко видљи ви.

– Резул та ти који су сви ма мно го 
видљи ви ји се тичу раз во ја тури зма. 
То нам је било нај ва жни је са аспек та 
посе те људи. Било нам је важно да 
дођу, виде, а тога не би било да нема
мо атрак ци је као што је на при мер 
наш брод. Сва ке годи не има мо 35 до 
40 хиља да посе ти ла ца, а када смо 
пре пар годи на орга ни зо ва ли Дино 
парк има ли смо пре ко 90 хиља да 
посе ти ла ца. Све то су дока зи да су 
нам стал но потреб не ства ри које ће 
заин те ре со ва ти људе, а успут ми 
ћемо их еду ко ва ти. Изгра ди ли смо и 
над стре шни цу са 500 фото гра фи ја 
раз ли чи тих врста које се нала зе на 
Заса ви ци, и сва ко ко је заин те ре со
ван може да их погле да и даље про
ду би сво је зна ње – рекао је Симић, 
закљу чив ши да је још један важан 
аспект на којем се ради обно ва ста
рих раса, пре све га ман гу ли ца, подол
ских гове да и брд ских коња, а про
грам фар ме музних мага ри ца Заса ви
ци је донео још јед но међу на род но 
при зна ње. 

Н.Милошевић

ПРОЈЕКАТГЛАЦ

Данотворенихврата

Лока ли тет Глац у Срем ској Митро
ви ци, на којем су про на ђе ни до 
сада неис пи та ни и јав но сти не 

толи ко позна ти оста ци антич ког Сир
ми ју ма, у субо ту, 30. јуна, отво рио је 
сво ја вра та посе ти о ци ма. Сви који су 
про те клог викен да реши ли да оби
ђу овај лока ли тет били су у при ли ци 
да виде остат ке антич ке виле из, нај
ве ро ват ни је, петог века, који леже на 
оста ци ма антич ке гра ђе ви не из првог 
века, остат ке има ња Петра Гла ца из 
19. века, али и да се упо зна ју са радом 
архе о ло га и при су ству ју еду ка тив ном 
про гра му у њихо вој реа ли за ци ји. 

Поред број них посе ти ла ца, овај 
архе о ло шки лока ли тет од изу зет ног 
зна ча ја оби шли су и гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це Вла ди мир Сана
дер, начел ник Град ске упра ве за обра
зо ва ње, кул ту ру и спорт Или ја Недић, 
као и дирек тор Музе ја Сре ма Саша 
Буга џи ја. 

– Овај лока ли тет је у дру гој годи ни 
истра жи ва ња већ пока зао сво ју гла му
ро зност. И Митров ча ни, а и они оста ли, 
овде ће моћи да виде коли ко је Сир
ми јум уства ри био вели ки и зна ча јан 
током свог посто ја ња. Као град архе
о ло ги је, ми рад на ова квим лока ли те
ти ма мора мо да подр жа ва мо и раз ви
ја мо. Има мо иде ју да овај лока ли тет 
поста не место еду ка тив ног цен тра за 
мла де архе о ло ге и све оне које архе о
ло ги ја инте ре су је. Мислим да ће упра
во због Гла ца Митро ви ца поста ти мно
го пре по зна тљи ви ја у све ту него што је 
то до сада била – рекао је Вла ди мир 
Сана дер. 

Др Ричард Мајлс, архе о лог са Уни
вер зи те та у Сид не ју, који је један од 
вођа Аустра лиј ско  срп ског про јек
та Глац, изја вио је да је доса да шња 

истра жи вач ка кам па ња про те кла 
одлич но.

– Оно што смо про на шли је пре ва
зи шло сва наша оче ки ва ња. Не само 
што смо про на шли про сто ри је са вели
ким моза и ци ма, него смо про на шли и 
утвр ђе ња и зидо ве овог вели ког ком
плек са. Овај лока ли тет је толи ко вели
ки да ћу мора ти да отка жем све сво је 
дру ге пла но ве у наред них 15 годи на – 
каже др Мајлс. 

Пре ма речи ма др Сте фа на Поп 
Лази ћа са Архе о ло шког инсти ту та у 
Бео гра ду, овај лока ли тет је познат као 
изу зет на касно ан тич ка гра ђе ви на. 

– Ово ће бити дуго го ди шњи про је кат 
архе о ло шких истра жи ва ња на тери то
ри ји Сир ми ју ма. Митро ви ца као град и 
све њене струк ту ре пре по зна ли су зна
чај овог лока ли те та и схва ти ли да ће 
из ово га да про ис тек не јед на дуго роч
на сарад ња. Има мо вели ку подр шку, 
као и рани је, када смо запо че ли иско
па ва ња. Изу зет них лока ли те та Митро
ви ца има пуно, али ово је пра во место 
где може мо да спро ве де мо дуго роч ну 
међу на род ну сарад њу и где може мо 
да напра ви мо један посе бан архе о ло
шки парк који ће бити раз ли чит од свих 
у Срби ји и има ти јаку еду ка тив ну ком
по нен ту. За то су заслу жни како Уни
вер зи тет у Сид не ју, тако и град Срем
ска Митро ви ца – рекао је др Сте фан 
Поп Лазић. 

Др Мајлс и др Поп Лазић при сут не 
су води ли кроз цело ку пан лока ли тет, 
до дета ља им обја шња ва ју ћи све оно 
што је у про те клом пери о ду откри ве
но, и овај Дан отво ре них вра та имао је 
нај ве ћи зна чај у сми слу еду ка ци је при
сут них. За све заин те ре со ва не, испред 
Град ске куће био је орга ни зо ван бес
пла тан пре воз. Н.Милошевић

РичардМајлс,ВладимирСанадериСтефанПопЛазић
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ГРАДСКАУПРАВАЗАСАОБРАЋАЈ,КОМУНАЛНЕИИНСПЕКЦИЈСКЕПОСЛОВЕ

Безбедностусаобраћају
напрвомместу
Град ска упра ва за сао

бра ћај, кому нал не и 
инспек циј ске посло ве у 

Срем ској Митро ви ци, пре ма 
речи ма начел ни ка Миро
сла ва Јова но ви ћа, у 
послед ње вре ме изме ђу 
оста лог, ради на импле мен
та ци ји инфо р ма ци о ног 
систе ма. 

– У ауто бу се смо угра ди
ли видео над зор, а кар те се 
више неће изда ва ти у доса
да шњем, штам па ном обли
ку, него ће сва ки возач има
ти посе бан руч ни тер ми нал. 
Убр зо након тога, поче ће се 
са изда ва њем елек трон ских 
месеч них кара та. Тако ђе, у 
наред ном пери о ду оче ку је 
се про ме на цене кара та, 
чија цена већ дуги низ годи
на није мења на, а што је 
после ди ца поску пље ња 
гори ва. Упр кос томе, циљ 
нам је да систем јав ног 
град ског пре во за кори сти 
што више пен зи о не ра и 
запо сле них, па с тим у вези 
цена месеч них кара та за 
њих неће бити мења на – 
каже Јова но вић и дода је да 
је Упра ва ушла у посту пак 
јав но – при ват ног парт нер
ства, где је одлу че но да се 
јав ни град ски пре воз да у 
кон це си ју. 

– То је отво рен посту пак и 
када га при хва ти Коми си ја 
за јав но  при ват но парт нер
ство са Мини стар ством 
финан си ја, усва ја га Скуп
шти на Гра да и ула зи се у 
изра ду кон курс не доку мен
та ци је где може да се јави 
било који пре во зник – рекао 
је Јова но вић, дода ју ћи да 
ће се у будућ но сти тежи ти 
на обје ди ње њу инду стриј
ских зона лини ја ма град ског 
пре во за.

Упра ва за сао бра ћај тре
нут но се бави и изра дом 
про јек та тех нич ког регу ли
са ња сао бра ћа ја.

– Овај доку мент обу хва та 
Срем ску Митр о ви цу и Лаћа
рак. Ана ли зи ра ни су сви 
држав ни и општин ски путе
ви и улич на мре жа. Цео 
про је кат обу хва та сао бра
ћај ну сиг на ли за ци ју, опре
му, начин на који би тре ба
ло да се одви ја сао бра ћај, 

тех нич ке карак те ри сти ке 
улич не мре же, дефи ни са ње 
зоне шко ле, ауто бу ских ста
ја ли шта и слич но. Ми бисмо 
у наред ном пери о ду као 
град тре ба ли да обез бе ди
мо одре ђе на сред ства како 
би се сва нео п ход на сао
бра ћај на сиг на ли за ци ја 
поста ви ла на улич ној мре
жи – рекао је Миро слав 
Јова но вић.

У окви ру ове Град ске 
упра ве функ ци о ни ше и 
Савет за без бед ност сао
бра ћа ја, који се бави про мо

ци јом без бед но сти сао бра
ћа ја. 

– Недав но смо орга ни зо
ва ли тре нинг без бед не 
вожње за мото ци кли сте, 
кам па њу са поде лом каци га, 
а има мо наме ру да убу ду ће 
орга ни зу је мо још доста 
слич них кам па ња. Прва 
сле де ћа коју пла ни ра мо 
везу је се за пеша ке и бици
кли сте, и спро ве ли бисмо је 
у фир ма ма из наших инду
стриј ских зона јер вели ки 
број рад ни ка путу је на посао 
бици клом. Кон ку ри са ли смо 

у Мини ста р ству за сред ства 
за кам па њу веза ну за трак
то ри сте у пет мачван ских 
села, где бисмо им поде ли
ли рота ци о на све тла и слич
ну опре му. При о ри тет ће 
нам и даље бити деца, која 
су по пита њу без бед но сти у 
сао бра ћа ју нај у гро же ни ја. И 
даље ћемо наста ви ти са 
уре ђе њем зона основ них 
шко ла. До сада смо то ура
ди ли у Мар тин ци ма и Кузми
ну, поста ви ли смо брзин ски 
дис плеј у Вели ким Радин ци
ма, а тре нут но је у току 
изра да про јек та уре ђе ња 
зоне шко ле у Лаћар ку, који 
ће суфи нан си ра ти Покра ји
на – каже Јова но вић. 

Пре ма њего вим речи ма, 
део нов ца од при хо да 
оства ре них напла том сао
бра ћај них пре кр ша ја ула же 
се у без бед ност сао бра ћа ја 
и тех нич ко опре ма ње једи
ни ца сао бра ћај не поли ци је. 
До кра ја годи не, Град ће 
сао бра ћај ној поли ци ји обез
бе ди ти опре му нео п ход ну 

Пре ма речи ма начел ни ка 
Јова но ви ћа, од 1. јула сту
пио је на сна гу нови ценов
ник јав ног град ског пре во
за. Тако цене поје ди нач них 
кара та у првој зони сада 
изно се 60 дина ра, у дру гој 
130, а у тре ћој 210 дина ра. 
Цена месеч не кар те за уче

ни ке сред њих шко ла у 
првој зони оста је непро ме
ње на и изно си 1.600 дина
ра, док је њена цена у дру
гој зони сада 3.000 дина ра, 
а у тре ћој 3.600. 

Цене месеч них кара та за 
пен зи о не ре и рад ни ке за 
сада оста ју непро ме ње не. 

Скупљиградскипревоз

МирославЈовановић
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за оба вља ње уви ђа ја при
ли ком сао бра ћај них незго
да. 

Тако ђе, Упра ва ће ове 
годи не уче ни ци ма сред њих 
шко ла поде ли ти при руч ни ке 
о без бед но сти у сао бра ћа ју, 
при ла го ђе не сао бра ћа ју у 
Срем ској Митр о ви ци, где ће 
бити озна че не нај о па сни је 
део ни це у гра ду са сме р ни
ца ма о пра вил ној вожњи у 
њима. 

– Што се тиче пар кин га, 
од ове лет ње сезо не био 
нам је циљ да уве де мо пла
ву зону на пар кин гу код 
град ске пла же, али до тога 
још увек неће доћи. У пла ну 
нам је било да изгра ди мо 
вели ки пар кинг иза ресто ра
на Рибо ло вац, али овај 
план још није при ве ден кра
ју и пар кинг на пла жи ће и 
даље бити бес пла тан – 
каже Јова но вић.

Када је реч о кому нал ним 
и инспек циј ским посло ви ма, 
начел ник је навео да у 
Срем ској Митро ви ци ради 
шест кому нал них поли ца ја
ца, што је мало с обзи ром 
на вели чи ну Гра да који би 
по бро ју ста нов ни ка тре бао 
да их има 17. Тако ђе, што 
се инспек ци је тиче, инспек
то ри редов но изла зе на 
терен и у њихо вом раду 
тре нут но нема ника квих 
про бле ма. 

Н.Милошевић

Од 1. јула сту пио је на 
сна гу и лет њи ред вожње у 
јав ном град ском пре во зу.
Тако ће у овом пери о ду 
ауто бу си на рела ци ји Блок 
Б – Лаћа рак пола зи ти на 
сва ких сат вре ме на са 
пола ском на сва ки пун сат 
са окрет ни це у Бло ку Б. 

Ауто бу си на рела ци ји 
Мала Босна  – Лаћа рак 
пола зи ће са ста ни це код 
цркве на Ради нач ком путу 
рад ним даном и субо том у 
4:40, 5:40, 6:40, 7:40, 10:40, 
12:40, 15:40, 16:40 и 19:40 
часо ва. 

На рела ци ји Купер – 
Ново гро бље ауто бу си ће 
са окрет ни це на Новом 
гро бљу пола зи ти у 5:30, 
6:30, 8:30, 12:30, 14:30, 
15:30, 18:30, 21:30 и 22:30 
часо ва, а од ста ни це код 
Купер стан дар да пола сата 
касни је. 

Летњиред
вожње

ОДРЖАНДРУГИВИНСКИПАРК

Добравина,добра
музикаирасположење
У субо ту, 30. јуна, у Град

ском пар ку у Срем ској 
Митро ви ци одр жан је 

дру ги по реду Вин ски парк. 
Сви они који су субот ње вече 
желе ли да про ве ду у митро
вач ком пар ку били су у при
ли ци да уз зву ке саста ва Duo 
cor de can ta bi le и ВИС Лиму на
да ужи ва ју у дегу ста ци ји око 
250 раз ли чи тих врста вина на 
штан до ви ма дома ћих про из
во ђа ча. 

Пре ма речи ма Све тла не 
Сабо, дирек тор ке Тури стич ке 
орга ни за ци је Гра да Срем ска 
Митро ви ца, која је, уз покро
ви тељ ство Гра да, орга ни за
тор ове мани фе ста ци је, посе
ти о ци су има ли при ли ку да  

уз  при јат но дру же ње, врхун
ска вина, аутен тич ну хра ну 
и одлич ну музи ку ужи ва ју у 
митро вач ком пар ку.

– Сви који су навра ти ли у 
парк могли су да дегу сти ра ју 
пре ко 250 извр сних вина про
из ве де них у 52 вина ри је из 
Срби је, Црне Горе, Босне и 
Хер це го ви не и Маке до ни је. У 
пону ди смо има ли месне пре
ра ђе ви не, извр сне сире ве, 
слат ки про грам, про из во де 
наших сео ских дома ћин ста ва 
и малих зани мљи вих про из
во ђа ча хра не – рекла је Све
тла на Сабо и дода ла да је 
ово го ди шњој мани фе ста ци ји 
Вин ски парк при су ство ва ло 
више од две хиља де посе ти

ла ца, како из Срем ске Митро
ви це, тако и из земље и реги
о на. 

Нико ла Матељ, пред став
ник вина ри је Матељ из Него
ти на први пут уче ству је на 
овој мани фе ста ци ји, и, како 
каже, ути сци су му изне на ђу
ју ће при јат ни. 

– Орга ни за ци ја је одлич
на, про стор је фено ме на лан, 
штан до ви су поста вље ни 
добро и људи могу да цир ку
ли шу изме ђу њих. Тако ђе и 
музич ки про грам је одли чан – 
рекао је Нико ла Матељ. 

Бер мет Алекс, вла сник 
исто и ме не вина ри је из Срем
ских Кар ло ва ца тако ђе је први 
пут уче ство вао на Вин ском 
пар ку у Срем ској Митро ви ци. 

– Зовем се Бер мет и про
из во ђач сам Бер ме та. Див но 
је, а и вре ме нас је послу жи
ло. Било је доста наро да, а у 
пону ди смо има ли и црве ни 
бер мет, бели бер мет, обич но 
вино, шар до не, купаж, фран
ков ку и пор ту ги зер, као и три 
врсте раки је – рекао је Бер
мет. 

Ово го ди шњи Вин ски парк 
про те као је у весе лој атмос
фе ри, а при сут ни су уз чаше 
доброг вина и музи ку која је 
вра ћа ла сећа ња у нека ста ри
ја вре ме на ужи ва ли до касно 
у ноћ.  Н.М.

СветланаСабо НиколаМатељ
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Усвојенребалансбуџета
На сед ни ци Скуп шти не 

гра да Срем ска Митро
ви ца, одр жа ној 29. јуна, 

усво је но је више тача ка днев
ног реда, а међу који ма је и 
пред лог одлу ке о реба лан су 
буџе та за 2018. годи ну. 

Пово дом ове тач ке днев ног 
реда, за скуп штин ском говор
ни цом дошло је до рас пра ве 
изме ђу одбор ни ка Алек сан
дра Про да но ви ћа и начел ни
ка Град ске упра ве за буџет 
и финан си је Душка Шаро
шко ви ћа. Пре ма Шаро шко
ви ће вим речи ма, одлу ка о 
реба лан су буџе та је, изме ђу 
оста лог,  после ди ца про ши ре
ња масе зара да за запо сле не 
у ПУ Пче ли ца, који су до сада 
зара де при ма ли од Мини стар
ства про све те, нау ке и тех но
ло шког раз во ја. 

– Ову при ли ку смо иско ри
сти ли да тен ден ци је које смо 
у првих пет месе ци уочи ли на 
при ход ној и рас ход ној стра ни 
угра ди мо у ову одлу ку о буџе
ту и дефи ни ше мо про јек те 
који ће се реа ли зо ва ти у скла
ду са спро ве де ним поступ ци
ма јав них набав ки, ура ђе ном 
про јект ном доку мен та ци јом и 
испи ти ва њем тржи шта. Иско
ри сти ли смо при ли ку да тен
ден ци је на при ход ној стра ни 
при ме ни мо у буџе ту и дошло 
је до про ши ре ња окви ра 
за око сто мили о на, а то је 
после ди ца пове ћа ња поре за 
на имо ви ну – рекао је Душко 
Шаро шко вић. 

Изме ђу оста лих тача ка 
днев ног реда, на сед ни ци је 
усво је но и неко ли ко пред ло
га одлу ка о доно ше њу пла но
ва детаљ не регу ла ци је, међу 
који ма су ПДР лока ли те та 
Летен ка на Фру шкој Гори, 
ПДР цен трал не зоне насе
ља Мачван ска Митро ви ца и 

ПДР бло ка изме ђу држав ног 
пута IБ реда број 20, ули це 
Мар си ли је ве, ули це Тимоч ке 
диви зи је и стам бе ног насе ља 
„Мар ко Пери чин Каме њар“.  
Нешто више о томе рекао 
је гра до на чел ник Вла ди мир 
Сана дер.

– Посе тио нас је дирек тор 
Стам бе не дирек ци је Срби је, 
која са Мини стар ством гра
ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и 
инфра струк ту ре води про је
кат јеф ти них ста но ва за при
пад ни ке Слу жби без бед но сти. 
Пону ди ли смо им лока ци ју на 
про сто ру стам бе ног насе ља 
„Мар ко Пери чин Каме њар“, 
поред згра да соци јал ног ста
но ва ња на поја су земљи шта 
које је у вла сни штву Гра да. 
Тамо посто ји ско ро сва кому
нал на инфра струк ту ра, и тре
ба само план ски уре ди ти сам 
про стор. Ту пар це лу ћемо 
пре не ти у вла сни штво Репу
бли ке Срби је без накна де и 
ура ди ће мо кому нал ну инфра
струк ту ру уко ли ко то буде 
тра же но од нас. Ове згра де 
смо тако ђе осло бо ди ли пла
ћа ња кому нал не накна де и 
ство ри ли све пред у сло ве да 

изград ња може да поч не кра
јем ове или сле де ће годи не. 
Биће изгра ђе не две ламе ле, а 
пла ни ра се и изград ња згра де 
за избе гла и расе ље на лица – 
рекао је Сана дер и додао:

– Изу зет но је важан и план 
детаљ не регу ла ци је Летен
ке. То ће бити ком плекс пре 
све га школ ског и рекре а тив
ног спо р та где ћемо има ти 
јед но школ ско одма ра ли ште 
за децу са тери то ри је Вој во
ди не а и шире. Тамо је већ 
посто ја ло такво јед но одма
ра ли ште које је дотра ја ло, и у 
авгу сту кре ће мо са руше њем 
ста рог дела и изград ња пот
пу но нових обје ка та за сме
штај деце и спорт ских тере на, 
у првој фази. У дру гој фази 
нас оче ку је изград ња модер
ног хоте ла висо ке кате го ри је 
за сме штај про фе си о нал них 
спор ти ста, али и свих дру гих 
гости ју. Тако ђе, заду же ни смо 
и за изград њу сао бра ћај ни
це, одно сно оби ла зни це, око 
поме ну тог ком плек са, што 
ћемо ура ди ти са Покра ји ном. 
Про јек тант ска вред ност те 
сао бра ћај ни це је око мили он 
евра.

Пре ма њего вим речи ма, 
усва ја њем пла на детаљ не 
регу ла ци је цен трал не зоне 
Мачван ске Митро ви це, у овом 
делу Гра да ће се омо гу ћи ти 
усло ви за изград њу стам бе
них обје ка та и уре ђе ње дела 
оба ле.

На овој сед ни ци усво јен је 
и пред лог одлу ке о пла та ма, 
накна да ма и оста лим при ма
њи ма функ ци о не ра, слу жбе
ни ка на поло жа ју, одбор ни ка, 
чла но ва Град ског већа, чла
но ва управ них и над зор них 
одбо ра, рад них тела орга на 
Гра да и запо сле них. Пре
ма речи ма гра до на чел ни
ка, виси на накна да се неће 
мења ти, већ је овом одлу
ком ство рен прав ни основ за 
дефи ни са ње накна да коми
си ја ма које раде у Скуп шти ни 
гра да, које ће бити у скла ду са 
доса да шњим. 

Када је реч о избо ри ма и 
име но ва њи ма, митро вач ки 
одбор ни ци усво ји ли су одлу
ку о име но ва њу др Дани е ла 
Баби ћа на место врши о ца 
дужно сти заме ни ка дирек то
ра Дома здра вља у Срем ској 
Митро ви ци.  Н.Милошевић

СЕДНИЦАСКУПШТИНЕГРАДА

ВладимирСанадер ДушкоШарошковић АлександарПродановић

Пројекат„ТАЧНОИТРАНСПАРЕНТНО:ЈАВНЕФИНАНСИЈЕУСЛУЖБИГРАЂАНА“реализујесеузфинансијскуподршкуГрадаСремскаМитровица.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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Про шле годи не је у рум
ској општи ни пше ни цом 
засе ја но око 10.000 хек

та ра, а зна ча јан део повр ши на 
је засе јан у опти мал ном агро
тех нич ком року. Жетва је ове 
годи не, због висо ких тем пе ра
ту ра током веге та ци је, поче ла 
знат но рани је и обе ле жи ла 
прве дане лета и послед ње 
дане јуна у свим сели ма рум
ске општи не. Зву ке ком бај на 
на пше нич ним пољи ма и трак
то ра, који јуре ули ца ма вуку ћи 
при ко ли це пуне жита ка откуп
ним мести ма, више пута је 
пре ки да ла киша.

 – До сада је пожње ве на 
поло ви на повр ши на под овом 
кул ту ром, али глав но обе леж
је ове жетве је киша која пра
ви вели ке про бле ме пољо при
вред ни ци ма. Зато дола зи до 
честих пре ки да радо ва као 
и пада ква ли те та зрна што је 
нај у оч љи ви је у паду хек то ли
тар ске тежи не. Тако ђе, уочен 
је и пад при но са у одно су на 
поче так жетве – каже Горан 
Дроб њак, струч ни сарад ник 
у Пољо при вред ној струч ној 
слу жби Рума.

Он дода је да је жетва успо
ре на и оте жа на и због доста 
повр ши на на који ма је пше ни
ца поле гла.

 – При но си су, за сада 
добри, и кре ћу се у про се ку 
око седам тона по хек та ру – 
исти че Дроб њак.

Јед ног од сун ча них јун ских 

дана забе ле жи ли смо раз го
во ре са жете о ци ма.

Нико ла Опа ру шић, мла ди 
пољо при вред ник из Доњих 
Петро ва ца, имао је пше ни цу 
на 20 ката стар ских јута ра.

– На свим њива ма засе ја
ли смо сор ту „Софру“, јер се 
на нашем газдин ству пока за
ла као нај бо ља, када је реч 
о поле га њу. Морам нешто да 
вам при знам. Када читам у 
нови на ма да неко има висок 
при нос, увек изра зим сум њу 
да ли је баш толи ки. А, сада ћу 
и ја да вам испри чам исту при
чу. На овој пар це ли коју сада 
гле да те запо че ли смо ово го
ди шњу жетву и сада чека мо 
да доте ра ју и дру ге при ко ли
це, јер две вели ке које су сти
гле одмах са ком бај ном неће 
бити довољ не. Оче ку је мо око 
6.000 кило гра ма пше ни це по 
јутру. Можда и више – кроз 
смех и са задо вољ ством каже 
Нико ла.

Сву про из ве де ну пше ни цу 
сме сти ће у добри нач ки силос.

– Не знам коли ка је цена 
у овом тре нут ку. Ми је после 
сва ке жетве оста вља мо на 
„чува ње“ и про да је мо цело
куп ну коли чи ну око Нове годи
не, јер је тада цена пше ни це 
нај ви ша – исти че Нико ла.

Дода је да није било поле га
ња пше ни це на њихо вим пар
це ла ма.

– Води мо рачу на о тех но
ло ги ји про из вод ње свих кул

ту ра. Пше ни ца доби је 250 
кило гра ма ђубри ва по јутру и 
два прска ња. Поред пше ни це, 
засе ја ли смо и 14 ката стар
ских јута ра куку ру за, јед но 
јутро соје, два јутра дете ли не, 
а про из во ди мо и лубе ни це. 
Све кул ту ре на нашим њива
ма изгле да ју одлич но, пре
до бро. Међу тим, морам да 
кажем да се само нас тро ји ца
четво ри ца мла дих у Доњим 
Петров ци ма бави мо искљу
чи во пољо при вре дом. Оста ли 
мла ди ћи одла зе и запо шља
ва ју се. Да је добро, не би 
бежа ли. Уло жиш све, ђубри во, 
два прска ња, пла тиш арен ду 
250 евра по јутру и онда нема 
вели ке зара де. И ја сам почео 
да раз ми шљам о томе да се 
негде запо слим – закљу чио је 
Нико ла Опа ру шић из Доњих 
Петро ва ца.

Током жетве пше ни це у Кра
љев ци ма, у ата ру смо сре ли и 
Злат ка Вука ши но ви ћа, јед ног 
од ком бај не ра.

– Ово је тешка жетва, јер 
је киша ути ца ла на сма ње ње 
хек то ли тар ске тежи не и да 
буде доста поло га на њива ма. 
На почет ку сам имао и квар 
на ком бај ну. Нај ту жни ја ствар 
је што се не зна цена пше ни
це. Ја сам имао засе јан јечам 
и одмах сам га про дао. Добио 
сам 5.800 кило гра ма на 1,5 
ката стар ских јута ра. Откуп 
јеч ма је запо чео са 18 дина ра 
по кило гра му, а завр шио са 15 

дина ра. Ја сам боље про шао, 
јер сам јечам „џаки рао“, па 
сам тако добио 19 дина ра по 
кило гра му – рекао је за наше 
нови не овај ком бај нер.

Један од уче сни ка у жетви 
је и Триф ко Вуко вић из Кра
ље ва ца. Пре во зи пше ни цу 
од њиве до откуп ног места, 
јер каже да тако боље зара
ди него про из во де ћи хлеб но 
жито.

Неко ли ко дру гих про из во
ђа ча пше ни це из Кра ље ва
ца, који су завр ши ли жетву 
са солид ним при но сом, нису 
били рас по ло же ни за раз го
вор, твр де ћи да нема ју пове
ре ња у отку пљи ва че, да нису 
сигур ни каква ће цена пше ни
це бити, те су је зато сме сти ли 
у неко ли ко сило са у рум ској 
општи ни.

Све у све му, како исти чу, 
ово је тешка жетва, коју уз 
непо зна ни це успо ра ва и пре
ки да киша.  С.Џ.

ЖЕТВАПШЕНИЦЕУРУМСКОЈОПШТИНИ

Лошиусловизбогкише,
приносидобри

КомбајнЗлаткаВукашиновића

НиколаОпарушић
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ОПШТИНСКАУПРАВАРУМА

Позивзавансудскапоравнања
У циљу утвр ђи ва ња коли ко је 

повр ши на пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји ни 

узур пи ра но у рум ској општи ни, кому
нал ни инспек то ри су били на тере ну 
како би се сагле да ло  пра во ста ње. 

О овој узур па ци ји је било речи и на 
послед њој сед ни ци СО Рума, буду ћи 
да се упра во у делу изда ва ња у закуп 
пољо при вред ног земљи шта утвр ди
ло да се пла ни ра ни при лив сред ста ва 
није реа ли зо вао – делом јер је про шле 
годи не сагла сност Мини стар ства за 
пољо при вре ду касни ла, орга ни зо ван 
је због тога и само један круг лици та
ци је, сво земљи ште и није изли ци ти ра
но, а истак нут је и про блем узур па ци је. 

– Упра во зато локал на само у пра ва 
оба ве шта ва сва лица која без прав ног 
осно ва, дакле нема ју закљу че не уго

во ре, кори сте пољо при вред но земљи
ште у држав ној сво ји ни на тери то ри ји 
рум ске општи не, да се јаве у Оде ље
ње за финан си је, при вре ду и пољо
при вре ду, ради закљу че ња ван суд ског 
порав на ња у скла ду са одред ба ма 
Зако на о пољо при вред ном земљи шту. 
Уко ли ко до закљу че ња ван суд ског 
порав на ња не дође, локал на само у
пра ва ће, у скла ду са чла ном 62. Зако
на о пољо при вред ном земљи шту ски
ну ти усев са тих узур пи ра них пар це ла 
– исти че Биља на Дамља но вић, шефи
ца Оде ље ња за финан си је, при вре ду 
и пољо при вре ду.

Сва лица на које се ово одно си тре
ба ло би да дођу у кан це ла ри ју 6, у 
згра ди Општин ске упра ве у Глав ној 
ули ци број 107.

С.Џ.
БиљанаДамљановић

ЗАВРШЕН11.ТАМБУРИЦАФЕСТУНОВОМСАДУ

Најбољивеликитамбурашки
оркестаризРуме

Град ски там бу ра шки орке стар 
„Бран ко Ради че вић“ Рума, чији је 
умет нич ки руко во ди лац про фе

сор ка музи ке Сми ља на Јан чић, осво
јио је титу лу нај бо љег орке стра на 11. 
међу на род ном там бу ра шком фести ва
лу Там бу ри ца фест 2018 који је од 20. 
до 23. јуна одр жан у Новом Саду, на 
Петро ва ра дин ској твр ђа ви. 

Иако Там бу ри ца фест посто ји од 
2008. годи не, а од 2012. се одр жа ва у 
Новом Саду, зани мљи во је да су ове 
годи не, по први пут, у так ми чар ски 
про грам увр ште ни и вели ки там бу ра
шки орке стри. Упра во у тој кате го ри ји 
ГТО „Бран ко Ради че вић“ је први понео 
при зна ње нај бо љег там бу ра шког 
орке стра, у јакој кон ку рен ци ји шест 

одлич них там бу ра шких орке ста ра из 
Хрват ске, Сло ве ни је, Мађар ске, БиХ 
и Срби је.

Румља ни ма је, на завр шној све ча
но сти, уру че на ста ту е та Фести ва ла 
у обли ку чуве ног Петро ва ра дин ског 
сата.

– Наш наступ на фести ва лу је ком
би на ци ја инстру мен тал не музи ке и то 
Вој во ђан ска игра бр. 2, Мак се Попо
ва, Вал цер цве ћа, Чај ков ског и Игра 
Сабља ма, А. Хача ту ри ја на, док смо 
у обла сти вокал ноинстру мен тал не 
музи ке насту пи ли са нашом Мили цом 
Радо нић у изво ђе њу пре див не шпан
ске песме Исто ри ја љуба ви. Нарав но 
да нам награ де при ја ју, али ства ра ју 
и одго вор ност и оба ве зу за даљи рад 

– каже умет нич ки руко во ди лац и дири
гент овог успе шног там бу ра шког орке
стра Сми ља на Јан чић.

Иза Румља на је био орке стар 
Општи не Семељ ци из Хрват ске, док 
је тре ћу награ ду осво јио орке стар 
Добреч из Сло ве ни је.

На Фести ва лу је било и више спе
ци јал них награ да које су нај бо љим 
уче сни ци ма уру чи ли Фра њо Бато рек, 
пред сед ник струч ног жири ја, Миро 
Марин ко вић, пред сед ник Европ ског 
саве за там бу ра ша, Дра ган Јан ко вић, 
пред сед ник и члан дирек ци је фести ва
ла, Дани ло Нин ко вић музич ки уред ник, 
Јован Ада мов, умет нич ки дирек тор 
фести ва ла и Јован Пеј чић дирек тор 
Там бу ри ца феста. С.Џ.

СмиљанаЈанчићприманаградуГТОБранкоРадичевићисолистаМилицаРадонић
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РУМА–КУЛТУРНИЦЕНТАР

Уручененаграденајбољим
румскимученицима
У рум ској општи ни 121 

уче ник – осно вац и 
сред њо шко лац, по 

осно ву успе ха и резул та та на 
так ми че њи ма – добиo  је 28. 
јуна награ де и при зна ња. 

Oвај датум, на Видов дан, 
је и тра ди ци о нал но дан када 
рум ски уче ни ци, доби ја ју ђач
ке књи жи це. 

Од тог бро ја 69 је добит ни ка 
Вуко ве дипло ме у основ ним 
шко ла ма, 17 их је у сред њим 
шко ла ма, док је 35 уче ни ка на 
так ми че њи ма пости гло вред
не резул та те – дакле осво ји ли 
су неко од прва три места  и 
то десет осно ва ца и 25 њихо
вих ста ри јих дру га ра из сред
њих шко ла. 

Ови нај бо љи рум ски уче ни
ци су доби ли похвал ни це али 
и новач не награ де у виси ни 
од 5.000 дина ра.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума  изра зио је  
задо вољ ство да упра во на 
овај важан датум  уру чи  при
зна ња за нај у спе шни је уче ни
ке.

–  Ви сте  завр ши ли део 
шко ло ва ња, али  пред вама  је 
још доста годи на обра зо ва ња. 
Сигу ран сам да ћете у томе  
истра ја ти и тако се кан ди до
ва ти за лиде ре у оним обла
сти ма који ма ћете  се бави ти 
и на вас наша општи на рачу
на и  наша вра та ће вам  увек 
бити отво ре на.  Не пла ши те 
се рада, јер после тога дола
зи успех  и резул та ти.  Биће 
на том путу и оних који ће 
вам тај пут желе ти да оте жа ју, 

али немој те им то дозво ли ти 
и умно жа вај те ваше успе хе и 
убу ду ће – пору чио је нај бо
љим ђаци ма Сте ван Кова че
вић.

Он је иста као да је у сва ком 
успе ху ових мла дих људи и 
један мали део успе ха роди
те ља и про фе со ра.

 – Али у  сва ком неу спе ху 
мла дог чове ка у дале ко већој 
мери је неу спех свих нас зато 
вас пози вам да зајед но ради
мо, да буде што више успе
шних мла дих људи – рекао је 
Кова че вић.

Ана Мар че тић је уче ни ца  
ССШ „Бран ко Ради че вић“, 
еко ном ски тех ни чар  а у њеној 
књи жи ци су само пети це. 

– Ова награ да  ми пуно 

зна чи,  јер је то награ да и 
при зна ње за мој рад током 
шко ло ва ња. Даље пла ни рам 
Еко ном ски факул тет и надам 
се буџе ту. Тре ба доста учи ти 
да би био вуко вац, није наив
но, и нико не тре ба да схва та 
ола ко, за све што жели те да 
постиг не те у живо ту мора те 
се потру ди ти . Пола га ла сам 
јуче испит али још не знам да 
ли сам на буџе ту, надам се да 
ћу успе ти – рекла нам је Ана.

Њена дру га ри ца Јеле на 
Сила ђи је, тако ђе завр ши ла 
смер еко ном ски тех ни чар са 
свим пети ца ма. 

– Моје опре де ље ње је елек
тро тех нич ки факул тет, а сутра 
пола жем при јем ни – рекла је 
Јеле на.

С обзи ром да смо са ове 
две мла де и вред не девој ке 
раз го ва ра ли када још нису 
биле сигур не у то да ли ће 
бити на буџе ту – нада мо се 
да су им се, у међу вре ме ну, 
жеље оства ри ле.

Међу награ ђе ни ма је и 
Ђор ђе Пет ко вић, уче ник ОШ 
„Мили вој Пет ко вић Фећ ко“ из 
Пла ти че ва. 

– Није лако има ти све пети
це, тре ба има ти енер ги је и 
сна ге и то уло жи ти у уче ње. 
Ја сам ишао и на так ми че
ња из исто ри је, гео гра фи је, 
био ло ги је и срп ског и дошао 
сам у неким и до репу блич ког 
нивоа. Упи са ћу рум ску Гим на
зи ју, општи смер – рекао нам 
је Ђор ђе. С.Џ.

Најбољирумскиученици

СтеванКовачевићиЂорђеПетковић ЈеленаСилађииАнаМарчетић
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Грчканеизлазиизмоде
Лето је вре ме годи шњих 

одмо ра када већи на 
гра ђа на – сход но сво

јим могућ но сти ма и инте ре
со ва њи ма – напра ви пре дах 
од сва ко днев них оба ве за и 
бри га.

Када је реч о Румља ни ма, 
како сазна је мо у тури стич ким 
аген ци ја ма, све при сут ни ја је 
поја ва да се на одмо ре кре ће 
кра јем маја и почет ком јуна, 
као и у сеп тем бру. Тада је јеф
ти ни је, све више њих кори сте 
одмо ре у оба тер ми на, а због 
нижих цена кошта их исто као 
један одмор у уда р ним тер ми
ни ма – јулу и авгу сту.

Ове годи не беле жи се поно
во поја ча но инте ре со ва ње 
Румља на за Еги пат и Тур ску.

– Стан дард но, нај ви ше их 
је заин те ре со ва но за север ну 
Грч ку, људи то нај ви ше тра
же – соп стве ни или ауто бу ски 
пре воз, али је тренд ипак ауто
бу ски пре воз због цена. Од 
првих сме на негде 20. маја па 
до кра ја јуна распон цена пакет 
аран жма на са десет ноће ња и 
пре во зом се кре ће ком плет но 
од 60 евра па нави ше, толи

ко би био само ауто мо бил ски 
пре воз, има ју ћи у виду цене 
гори ва – каже за наше нови не 
Петар Дими три је вић из Пано
ни ја тур са јед не од нај ста ри јих 
рум ских тури стич ких аген ци ја.

Што се тиче мла дих, њих 
инте ре су ју на севе ру Грч ке 
места где су добре заба ве и 
ноћ ни живот, пого то во то важи 
за остр ва, а посеб но за већ 
чуве ни Закин тос где се жур ке 
орга ни зу ју 24 сата, па ко издр
жи.

Одмор у нашој земљи углав
ном орга ни зу ју људи сами, 
то је одмор у бања ма, у при
ват ном сме шта ју, где за 500 
до 600 дина ра могу да нађу 
сме штај, у Соко ба њи на при
мер. Исто вре ме но они кори
сте услу ге ресто ра на са днев
ним мени јем, када је исхра на 
у пита њу – ту је цена до 800 
дина ра за сва три обро ка.

И ове годи не за лето ва ње у 
Срби ји могу се кори сти ти вау
че ри који за 5.000 дина ра ума
њу ју цене одмо ра.

Пре ко целе годи не има 
инте ре со ва ња и за изле те – 
Сеге дин, Теми швар, Печуј, 
као и дво днев ни аран жма ни 
са јед ним ноће њем у Сло ве
ни ји, Истри, Аустри ји, Вене ци
ји... ти аран жма ни су изу зет но 
повољ ни, јед но днев ни изле ти 
су до 2.000 дина ра, Вене ци ја 
са јед ним ноће њем до 50 евра, 

Жељка Соломун: Ми већ годи на ма не 
иде мо на одмор и тако ће бити и ове, пошто 
зида мо кућу, жели мо да је завр ши мо и опре
ми мо. Син ће веро ват но ићи са дру штвом 
или девој ком, а ми оста је мо код куће да 
ради мо. При о ри тет нам је кућа, веро ват но 
ћемо ићи мало до базе на, до Пећи на ца или 
Врд ни ка. Углав ном лето ћемо про ве сти кући 
и рад но.
Каћа Јуришић:Ове годи не тешко да ћу 

сти ћи да одем на одмор, рани јих годи на сам 
бар на неко ли ко дана ишла до бање, а ове 
годи не можда тек у сеп тем бру, због посла. 
Ово је сада нама уда р на сезо на, пуно је 
посла, више него про шлих годи на. Дакле, 
можда у сеп тем бру и то у бању Вруј ци.
Маришка Мандић: Ми на одмор иде мо 

када се завр ши сезо на и наш посао. Кад се 
про да слат ки купус јесе њи онда иде мо на 

годи шњи одмор. Иде мо у Ђула бању у 
Мађар ску, има ју добру тер мал ну воду за 
реу ма ти зам је добра. Већ дужи низ годи на 
тамо иде мо, сами орга ни зу је мо одмор, узме
мо апарт ман, иде мо нашим коли ма. Вода је 
одлич на, ја бих пре по ру чи ла ко год може да 
иде тамо. И цене су повољ ни је, за то коли ко 
овде буде мо седам дана тамо може мо дупло 
више. Пове шће мо и нај ста ри јег уну ка да нам 
мало пра ви дру штво.
ЉиљанаОгњановић:Ја сам већ са при

ја те љи цом била на одмо ру, била сам у Грч
кој кра јем маја и вре ме је било фено ме нал
но. Сада су ми деца на одмо ру тамо и кажу 
седе у соби и кар та ју се. Волим море, у бању 
ћу ићи кад будем мора ла, а када је Грч ка у 
пита њу, доста је јеф ти ни је а море је чисто. 
Ишли смо ауто бу сом, заи ста су при хва тљи
ве цене аран жма на.

ЖељкаСоломун,КаћаЈуришић,МаришкаМандићиЉиљанаОгњановић

АНКЕТА:

Далиидетенагодишњиодмор
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КУЛТУРНИЦЕНТАРРУМА

Изложбарадова
уметникаРАСАРТ-а
Тра гом ста ре Срби је је 

назив изло жбе која је 
у Гале ри ји кул тур ног 

цен тра у Руми отво ре на 22. 
јуна. Реч је о изло жби радо
ва,углав ном у тех ни ци уље 
на плат ну, чла но ва Удру же ња 
РАСАРТ, а рум ској публи ци се, 
са по јед ним или више радо ва, 
пред ста вио 21 умет ник.

РАСАРТ је нефор мал но 
удру же ње умет ни ка које је 
осно ва но пре седам годи на и 
оку пља сли ка ре и исто ри ча ре 
умет но сти који су има ли више 
зајед нич ких изло жби у мно
гим гра до ви ма Срби је, па тако 
сада и у Руми.

Основ на иде ја ова ко оку
пље них умет ни ка је пошто
ва ње кла сич них сли кар ских 
тех ни ка као и него ва ње срп ске 
кул тур не башти не уз жељу да 
се очу ва ју основ ни посту ла ти 
нашег кул тур ног бића и дока
же трај ност јед не кул ту ре.

 – Косо во и Мето хи ја, јужни 
део Срби је и ста ра Рашка 
област где се деша ва ла рене
сан са кти тор ске делат но сти 
су неис црп ни извор инспи ра
ци је за умет нич ко дело, а због 
угро же но сти кул тур ног насле

ђа срп ског наро да ова ква под
се ћа ња кроз ево ка ци ју наци о
нал не про шло сти су уто ли ко 
зна чај ни ја – каже у ката ло гу 
за ову изло жбу исто ри чар ка 
умет но сти Љиља на Субо тић.
 С.Џ.

ОтварањеизложбеуРуми–фото:Л.Јергић

исто толи ко и Буд мпе шта.
 – Никад нису ти аран жма

ни били јеф ти ни ји, и при ват не 
фир ме се јавља ју да иду ком
плет но са рад ни ци ма, да се 
дру же, и то је тренд који беле
жи мо. Дакле, људи се опре
де љу ју да пре ко годи не иду 
више пута на кра ће или нешто 
дуже одмо ре, што пре по ру
чу ју и струч ња ци. Ми ћемо 
поку ша ти почет ком јесе ни да 
орга ни зу је мо и јед но днев не 
изле те на Фру шку гору, мно ги 
наши сугра ђа ни сигур но нису 
оби шли све фру шко гор ске 
мана сти ре, ту је и јед но днев ни 
излет у Бео град са крстре њем 
и број ни музе ји, сада је отво
рен и Народ ни музеј, Сара је
во, Мостар, Дрвен град и етно 
објек ти – каже Петар Дими три
је вић.

За оне који ниг де не иду, 
одмор се може про ве сти и 
у шет ња ма по Бор ков цу, на 
базе ну или језе ру, вожњом 
бици кла по Фру шкој гори или 
шта ко већ воли.

Још јед на могућ ност, пого то
во за мла ђе који су непли ва
чи, ове годи не по први пут на 
рум ском базе ну биће орга ни
зо ва на бес плат на шко ла пли
ва ња, наме ње на деци ста ри јој 
од чети ри годи не и ста ри јим 
непли ва чи ма.

Шко ла пли ва ња почи ње 
са радом 2. јула а са пола
зни ци ма ће ради ти струч ни 
лицен ци ра ни тре не ри, три 
пута недељ но у пре по днев ним 
и попо днев ним тер ми ни ма. 
Милош Мар ко вић, гене рал
ни секре тар Спорт ског саве за 
Општи не каже да је ова шко
ла орга ни зо ва на у сарад њи 
са локал ном само у пра вом и 
базе ном Бор ко вац, а за све ће 
бити бес плат на.

Сви који желе да нау че да 
пли ва ју ће бити при мље ни, а 
већ се јавио вели ки број мали
ша на. При ја ве су и даље могу
ће како у Спорт ском саве зу, 
тако и на самом базе ну.

С.Џакула

ПетарДимитријевић

РУМА

ПочелоКултурнолето
Ово го ди шње Рум ско 

кул тур но лето запо че
ло је 29. јуна и тра ја ће 

до 31. авгу ста. Орга ни за то
ри Зави чај ни музеј, Кул тур
ни цен тар „Бра на Црн че вић“, 
Град ска библи о те ка „Ата на
си је Стој ко вић“ и Тури стич ка 
орга ни за ци ја наја вљу ју број
не и зани мљи ве кул тур не 
садр жа је, а за овај пери од је 
пла ни ра но пре ко 20 деша ва
ња. Биће ту изло жби, књи

жев них вече ри, моно дра ма 
и позо ри шних пред ста ва, 
филм ских про јек ци ја као и 
кон це ра та – дакле, сва ко ће 
моћи да нађе нешто што ће га 
зани ма ти. 

У окви ру Рум фе ста и Кул
тур ног лета 2. и 3. авгу ста 
биће одр жа на и два вели
ка кон цер та – Бал ка ни ке и 
Мила на Топа ло ви ћа Топал ка.

Кул тур но лето је запо че ло 
кон цер том музи ча ра и брач

ног пара Шан до ра Жада њи ја, 
цим ба ли сте и Ирен ке  Бураи 
Жада њи, вио лон че лист ки ње 
који су пока за ли, кроз изво ђе
ње попу лар них мело ди ја, али 
и озбиљ не музи ке како добро 
зајед но зву че ова два инстру
мен та.

Орга ни за тор овог кон цер
та је била Град ска библи о
те ка, тако да је дирек тор ове 
уста но ве Жељ ко Сто ја но
вић отво рио Рум ско кул тур
но лето иста кав ши да, због 
хлад ног вре ме на и кише, то 
више под се ћа на поче так Кул
тур не јесе ни. Он је додао да 
ће ове годи не, део садр жа ја, 
поно во бити вра ћен у дво
ри ште Зави чај ног музе ја где 
су Румља ни и нави кли да се 
одви ја већи део кул тур них 
деша ва ња  током лета. Про
гра ми у дво ри шту Зави чај ног 
музе ја запо че ће поло ви ном 
јула.

Рум ско кул тур но лето ће 
се окон ча ти весе ло, 31. авгу
ста,  када  је пла ни ран наступ 
Народ ног орке стра АНИПа 
„Бран ко Ради че вић“ са њихо
вим гости ма изне на ђе ња.

Покро ви тељ Кул тур ног 
лета, као и свих доса да шњих, 
је рум ска општи на. С.Џ.

ОтварањеКултурноглета

Пројекат„РУМСКАПАНОРАМА“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеРума.
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СРПСКАЧИТАОНИЦАУИРИГУ

Добијенасредствау
конкурсуПубликауфокусу
Фон да ци ја Нови Сад 

2021  Европ ска пре
сто ни ца кул ту ре је у 

сво је актив но сти укљу чи ла, 
поред самог Новог Сада, 
Срем ске Кар лов це, Бео чин 
и Ириг. На осно ву кон кур са 
ове Фон да ци је Публи ка у 
фоку су, Срп ској чита о ни ци 
у Ири гу доде ље на су сред
ства у виси ни од 750.000 
дина ра за реа ли за ци ју про
јек та Фан клуб Нави ја чи кул
ту ре чији је аутор Ава кум 
Квас. 

Све ча но пот пи си ва ње уго
во ра је упри ли че но у Покра
јин ској вла ди а уру чи ла 
их је Дра га на Мило ше вић, 
секре тар ка за кул ту ру, јав
но инфор ми са ње и одно се 
са вер ским зајед ни ца ма. На 
кон курс је при сти гло 41 при
ја ва, а сред ства су доде ље
на за 32 про јек та међу који
ма је и поме ну ти про је кат 
Срп ске чита о ни це у Ири гу.

Основ ни циљ про јек та 
Фан клуб Нави ја чи кул ту ре 
(ФК НК) је јача ње људ ских и 
про стор них ресур са у Ири гу 
и децен тра ли за ци ја кул ту ре 
на локал ном нивоу. Про блем 

недо стат ка људи у доме ну 
кул ту ре Срп ска чита о ни ца 
жели да реши пре во ђе њем 
посто је ће публи ке из пасив
ног кон зу ми ра ња у кре а тив
не акци је. Угле да ју ћи се на 
нави ја че са спорт ских тере
на сво јој публи ци Чита о ни це 

биће пред ло же но уче шће у 
про јек ту који под ра зу ме ва 
наро чи ту врсту ода но сти. 
Ради се о фан клу бу људи 
који нави ја ју за кул ту ру и 
спрем ни су да то јав но и 
пока жу. Они ће доби ти дре
со ве, капе и шало ве у боја

ма ФК НК, које могу носи ти 
у сва кој при ли ци, а посеб но 
на деша ва њи ма која ће се 
зајед нич ки кре и ра ти.

Седи ште ФК Нави ја чи кул
ту ре биће Срп ска чита о ни ца 
у Ири гу и Михи зо ва род на 
кућа, када буде зва нич но 
отво ре на.

Деша ва ња под нази вом 
Кул´так ми це биће ком би
на ци ја насту па песни ка, 
музич ких тача ка и видео 
радо ва. Поред Чита о ни це и 
Михи зо ве куће, Кул´так ми
це ће се игра ти и на дру гим 
„тере ни ма“. ФК НК пла ни ра 
и „сло бод не удар це“  пре
да ва ња на раз ли чи те теме, 
као и „кошка ња“  кре а тив не 
ради о ни це за децу и роди
те ље. 

Глав ни парт не ри у про
јек ту су удру же ње гра ђа на 
Фру шкаћ, ССШ „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“ и Дечи
ја уста но ва Дечи ја радост. 
Про је кат Фан клуб Нави ја чи 
кул ту ре почи ње у сеп тем бру 
и тра је годи ну дана, његов 
носи лац је Срп ска чита о ни
ца у Ири гу, а мена џер про
јек та је Ава кум Квас. С.Џ.

АвакумКвасиВераНовковић

АГЕНЦИЈАЗАРУРАЛНИРАЗВОЈ

Добаррадоправдаопостојање
На послед њој сед ни ци ири шке 

скуп шти не усво јен је и изве штај 
о раду у про те клој и план рада 

за теку ћу годи ни Аген ци је за рурал ни 
раз вој.

По речи ма Федо ра Пуши ћа, дирек
то ра ове Аген ци је, нарав но да се увек 
може боље и више, али Аген ци ја за 
рурал ни раз вој је оправ да ла сво је 
посто ја ње и осни ва ње у 2010. годи ни. 

– Она је реги стро ва на за кон сал
тинг и менаџ мент, зна чи као саве то
дав на слу жба, али и тех нич ка помоћ 
пољо при вред ни ци ма у сачи ња ва њу 
про гра ма којим кон ку ри шу за нов ча на 
сред ства. Дакле, наш зада так је да их 
спо ји мо са они ма који дају сред ства – 
каже Федор Пушић. 

Он дода је да је Аген ци ја има ла сво
ју уло гу и када се у ири шкој општи ни 
поја ве заин те ре со ва ни инве сти то ри, 
за поди за ње воћ ња ка, вино гра да, етно 

тури зам, у сми слу да им пре зен ту ју 
усло ве које општи на нуди и пове жу их 
са одго ва ра ју ћим општин ским слу жба
ма. 

– Мислим да смо када су ови при мар
ни зада ци у пита њу, пот пу но оправ да
ли наше посто ја ње. Нарав но, зна чај ну 
пажњу ми посве ћу је мо и еду ка ци ји, 
одно сно струч ним екс кур зи ја ма и пре
да ва њи ма за наше пољо при вред ни ке. 
Наста вља мо и даље са пре зен та ци јом 
наше општи не и њених потен ци ја ла 
када је реч о инве сти ци ја ма у воћ ња ке 
и вино гра де, а има мо и добру сарад њу 
са Тури стич ком орга ни за ци јом Ири га, 
када су број не мани фе ста ци је у пита
њу – каже дирек тор Аген ци је за рурал
ни раз вој Федор Пушић и наја вљу је да 
ће на јесен бити орга ни зо ва на и акци ја 
доде ле сад ни ца воћа ри ма и вино гра
да ри ма у ири шкој општи ни.

С.Џ.
ФедорПушић

Пројекат„ИРИГПРЕСТОНИЦАФРУШКЕГОРЕ“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеИриг.
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Захвалностзауказано
гостопримство

Пре ма пода ци ма Коме са ри ја та за 
избе гли це, у Срби ји се данас нала
зи око 27.802 осо бе са ста ту сом 

избе гли ца и више од 201.000 расе ље них 
лица са Косо ва и Мето хи је. Вели ку уло гу 
током свих прет ход них годи на при ли ком 
збри ња ва ња избе гли ца, поред локал
них само у пра ва и број них хума ни тар них 
орга ни за ци ја, оди гра ле су и орга ни за ци
је Црве ног крста. Међу на род ни дан избе
гли ца, који се сва ке годи не обе ле жа ва 
20. јуна, био је повод нашег раз го во ра 
са секре та ром Црве ног крста Шид Души
цом Поле тан. Због свог спе ци фич ног гео
граф ског поло жа ја, непо сред не бли зи не 
гра ни це са сусед ним држа ва ма, Шид је 
послед њих 30ак годи на, нека ко увек био 
на „уда ру“ при ли ком мигра ци ја ста нов
ни штва. Без обзи ра на све поте шко ће, 
Општи на Шид је успе ва ла наћи кон кре
тан одго вор на ново на ста ле ситу а ци је. 
Само у 1998. годи ни у шид ској општи ни 
је реги стро ва но 15.573 лица из бив ших 
југо сло вен ских репу бли ка. Како рат них 
деве де се тих годи на, тако и у пери о ду 
расе ља ва ња лица са Косо ва и Мето хи је 
и у вре ме отва ра ња Бал кан ске руте, уло
га Црве ног крста била је помоћ у њихо
вом збри ња ва њу, доста вља њу хра не и 
хиги јен ских сред ста ва.

– Дуги низ годи на пру жа ли смо раз не 
врсте помо ћи тим лици ма. Како ми запо
сле ни, тако и акти ви сти и волон те ри, који 
су сва ко днев но ради ли на њихо вом еви
ден ти ра њу. Доста вља ли смо им хра ну 
и раз не врсте дона ци ја. На нашој тери
то ри ји није било пуно лица са Косо ва и 
Мето хи је. Дошло их је око 130, а задр жа
ло се само њих 40. Од сеп тем бра 2015. 
до мар та 2016. годи не када је затво ре

на Бал кан ска рута, кроз нашу општи ну 
про шло је више од 700.000 мигра на та 
а 2016. годи не у при хват ним цен три ма 
реги стро ва но их је 2.000. Иако их је вели
ки број про шао кроз нашу општи ну, гра
ђа ни нису осе ти ли вели ки терет мигрант
ске кри зе. Наша уло га је и тада била да 
пру жи мо помоћ људи ма који су искљу чи
во били у тран зи ту и ради ло се по при о
ри те ти ма: збри ња ва њу деце, жена, труд
ни ца, ста рих, боле сних и инва ли да, а тек 
онда дру гих кате го ри ја лица. Наша слу
жба тра же ња оди гра ла је вели ку уло гу 
од 1991. до 2000. годи не. За вре ме мај
ских попла ва она се тако ђе пока за ла као 
ефи ка сна и тада смо еви ден ти ра ли сва 
ева ку и са на лица из Вишњи ће ва, Моро
ви ћа и Јаме не. У сва ком тре нут ку смо 

има ли одго вор за рођа ке и при ја те ље 
који су се рас пи ти ва ли о њима, наво ди 
Души ца Поле тан.

Данас је у три при хват на цен тра у 
Шиду, реги стро ва но око 400 лица мигра
на та, међу који ма су и поро ди це са 
децом.

– Црве ни крст бави се подр шком жена 
и деце у при хват ним цен три ма. Кроз 
про је кат са децом, који ради мо уз подр
шку немач ке орга ни за ци је ГИЗ, реа ли
зу је мо ради о ни це које одр жа ва мо три 
пута недељ но. Ради ли смо нефор мал
но обра зо ва ње, спро во ди ли зајед но са 
њима актив но сти Црве ног крста пре вен
ци ју трго ви не људи ма, а деца су уче
ство ва ла и на кон кур си ма које смо орга
ни зо ва ли за сву децу из наше општи не. 
Мислим да смо и прва орга ни за ци ја која 
је 2016. годи не, укљу чи ла децу мигран
те у Деч ју неде љу и у трку за срећ ни је 
детињ ство. Кроз про је кат осна жи ва ње 
жена мигрант ки ња, који реа ли зу је Црве
ни крст Ђид, Црве ни крст Бео град и 
Црве ни крст Кикин да, оне има ју при ли ку 
да нау че енгле ски језик и да завр ше обу
ку за мани ки ра и фри зе ра. Завр шет ком 
тих кур се ва, оне ће има ти могућ ност да 
се баве тим послом, ма где буду живе ле, 
исти че Души ца Поле тан.

Доказ да су акти ви сти Црве ног крста 
Шид током прет ход ног вре ме на чини ли 
пра ве ства ри, је захвал ност оних мигра
на та који су у шид ској општи ни бора ви ли 
изве сно вре ме, а који су уто чи ште успе
ли про на ћи у некој од зема ља Европ ске 
уни је. Како у Црве ном крсту кажу, редов
но им се јавља ју, захва љу ју на госто
прим ству и оба ве шта ва ју их о свом сада
шњем ста ту су.

ДушицаПолетан

АктивисткињеЦрвеногкрстасамигранткињама
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За реа ли за ци ју капи тал них инве
сти ци ја у буџе ту Општи не Ста ра 
Пазо ва, у којој је 10 насе ља са 

око 70.000 ста нов ни ка, за ову годи ну 
опре де ље но је 823 мили о на дина ра, а 
нај ве ћи део сред ста ва опре де љен је 
за реа ли за ци ју пет зна чај них про је ка та 
у Новој Пазо ви. Пред сед ник ове срем
ске општи не Ђор ђе Ради но вић освр
нуо се на оне зна чај ни је у свим насе
љи ма општи не.

МНОВИНЕ:Највећи део средста-
ва када се говори о Новој Пазови
опредељен је за улагање у путну
инфраструктуру?
ЂОРЂЕРАДИНОВИЋ: Међу зна чај

ним инве сти ци ја ма у овој годи ни која је 
пла ни ра на буџе том је уре ђе ње и сана
ци ју путе ва у ули ца ма Цара Душа на и 
Кра ља Петра Првог Кара ђор ђе ви ћа од 
рас кр сни це са ули цом Нико ле Тесле 
до рас кр сни це са Омла дин ском ули
цом у овом насе љу. Поред тога, издво
је на су сред ства и за изра ду про јек та 
када се гово ри о ула га њу у пут ну 
инфра струк ту ру. План је и да ново па
зо вач ки спор ти сти доби ју тре на жну 
халу, а опре де ли ли смо и сред ства за 
изград њу пешач ко – бици кли стич ке 
ста зе од базе на до Ули це Мило ша 
Оби ли ћа. У овој годи ни ради се и на 
при пре ми про јек та који ће омо гу ћи ти 
доград њу пред школ ске уста но ве за 
ново па зо вач ке мали ша не. Реба лан сом 
буџе та који се оче ку је реши ће мо један 
од нај ве ћих про бле ма Ново па зов ча на 
који се одно си на одво ђе ње атмос фер
ских вода током вели ких пада ви на, те 
ће се уско ро при сту пи ти са изград њом 

кана ли за ци о не мре же у неко ли ко нај
кри тич ни јих ули ца у насе љу. Овим 
путем желим да истак нем да је ста ра 
школ ска згра да у цен тру укло ње на, те 
да ће се на овој лока ци ји гра ди ти 
објек ти јав не наме не што је дефи ни са
но Пла ном детаљ не регу ла ци је цен
трал них бло ко ва чије изме не и допу не 
су на моју ини ци ја ти ву усво је не на сед
ни ци Скуп шти не општи не 9. мар та.

УСтарој Пазови сте се одлучили
да највећидеоновца свих грађана
утрошите,измеђуосталог,науређе-
њепутеваиасфалтирањеулица?

Уско ро се оче ку је поче так радо ва 
који се одно се на рекон струк ци ју дела 
пута од Ста ре Пазо ве пре ма Инђи ји, 
тач ни је на рас кр сни ци на којој се укр
шта ју ули це Фру шко гор ска, Вино град
ска и Маса ри ко ва. И ове годи не 
асфал ти ра ће мо неко ли ко ули ца у Ста
рој Пазо ви, а међу при о ри тет ним је 
ули ца Јана Сико ре и Бран ка Ради че
ви ћа, а у фази при пре ме је и про је кат 
који ће омо гу ћи ти рекон струк ци ју Ули
це Вла ди ми ра Хур ба на. Поред тога, 
план је да се поста ви јав на расве та на 
делу пута пре ма Ста рим Банов ци ма, 
одно сно у ули ца ма Вука Кара џи ћа, 
затим у Бано вач кој и петље за укљу че
ње на ауто пут, а заме ни ће мо и посто
је ће осве тље ње са енер гет ски ефи ка
сни јим уз отпла ту инве сти ци је кроз 
уште ду енер ги је по про јек ту јав но – 
при ват ног парт нер ства. По овом прин
ци пу ради се и про је кат који ће омо гу
ћи ти изград њу кана ли за ци о не мре же у 
нај ве ћем насе љу општи не, као и у 
Новој Пазо ви. Поред тога, у буџе ту су 

пла ни ра на и сред ства за рекон струк
ци ју при зе мља „Беле згра де“, тач ни је 
скуп штин ске сале, хола, бифеа и сани
тар них чво ро ва. Ради мо и на при пре
ми про је ка та који се одно се на изград
њу пред школ ске уста но ве, рекон струк
ци ју Основ не шко ле „Бошко Пал ко
вље вић Пин ки“, изград њу спорт ског 
цен тра „Једин ство“ и сана ци ју згра де 
желе знич ке ста ни це.

Највећа пажња, када се говори о
Белегишу, у овој година дата је
решавању проблема који се тицао
небезбеднезградеОсновнешколе?

Упра во смо и нај ве ћи део сред ста ва 
издво ји ли за рекон струк ци ју и доград
њу згра де Основ не шко ле и искре но се 
надам да ће се у овој годи ни кре ну ти 
са радо ви ма, те би уче ни ци у школ ске 
клу пе у новој шко ли могли сести у сеп
тем бру сле де ће годи не. Поред тога, 
план је и да се у овој годи ни изгра ди 
пешач ко – бици кли стич ка ста за до 
цен тра, а у фази при пре ме је про је кат 
који се одно си на уре ђе ње ширег цен
тра у овом насе љу.

Новобановчани су добили нови
центарштојеинајвећаинвестиција
кадасе говориоовомделуопшти-
не?

Поно сни смо што смо зајед но са 
Мини стар ством при вре де успе ли да 
уре ди мо цен тар у овом насе љу, тако 
да сам сигу ран да су Ново ба нов ча ни 
задо вољ ни што могу да ужи ва ју у 
новом про сто ру у Школ ској ули ци, као 
и про сто ру око саме цркве, Дома здра
вља и Дома кул ту ре. Када гово ри мо о 

ЂОРЂЕРАДИНОВИЋ,ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕСТАРАПАЗОВА

Значајнасредстваулажу
сеуразвојинфраструктуре

Зареализацију
капиталних

инвестицијау
буџетуОпштине
СтараПазова,
заовугодину

опредељеноје
823милиона

динара

ЂорђеРадиновић
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СТАРАПАЗОВА

Значајне
манифестације

29. сед ни ца Скуп шти не Општи не Ста ра 
Пазо ва на којој је при су ство ва ло 36 одбор
ни ка одр жа на је 27. јуна у вели кој сали Беле 
згра де. На днев ном реду се нашло 26 тача
ка и послед ња 27 која је оста вље на за 
посла нич ка пита ња и одго во ре. Нај ве ћу 
деба ту је иза зва ла тач ка посве ће на мани
фе ста ци ја ма у обла сти кул ту ре и тури зма 
од зна ча ја за општи ну Ста ра Пазо ва. Међу 
мани фе ста ци ја ма нашле су се: Дани општи
не, Видов дан ски сусре ти, фести вал 3xД, 
Гастро Срем, Ћири ни позо ри шни дани, Раз
и гра на мла дост, Дани досе ље ни ка, Срем у 
срцу, Пли ва ње за часни крст, Мач ка ре и 
Космик арт. За ових 11 мани фе ста ци ја тран
спа ре нт но ће бити истак ну то коли ко нов ца 
се опре де љу је из општин ског буџе та, 
општин ско веће одре ди ће орга ни за то ра за 
сва ку поје ди нач но, као и начин пола га ња 
рачу на орга ни за то ра о утро ше ним сред
стви ма. Међу оста лим тач ка ма деба ту је 
иза зва ла и про лећ на сетва и с тим у вези 
општи на ће кроз бес по врат на сред ства за 
навод ња ва ње под сти ца ти пољо при вред не 
про из во ђа че како се про шло го ди шња суша 
не би поно ви ла. На кра ју сед ни це одбор ни
ци су се у виду гла са ња изја сни ли о сва кој 
тач ки, а већи ном гла со ва свих 26 тача ка 
днев ног реда су усво је не. Ј.Д.

Е-управа
Ста нов ни ци општи не Ста ра Пазо ва од 

поло ви не јуна доку мен та као што су изво ди 
из матич них књи га рође них, вен ча них и 
умр лих и уве ре ња о држа вљан ству могу 
доби ти елек трон ским путем за све га 15 
мину та захва љу ју ћи пор та лу еупра ва чији 
је део поста ла и ова срем ска општи на што 
зна чи да гра ђа ни више не мора ју ићи од 
шал те ра до шал те ра и чека ти у редо ви ма. 
Поред ових, и доку мен та за које су над ле
жни Наци о нал на слу жба за запо шља ва ње, 
Поре ска упра ва, Репу блич ки фонд за пен
зиј ско и инва лид ско оси гу ра ње, Мини стар
ство уну тра шњих посло ва, Слу жба за ката
стар непо крет но сти и Мини стар ство држав
не упра ве и локал не само у пра ве могу се 
обез бе ди ти елек трон ским путем без одла
ска у поме ну те уста но ве. У Оде ље њу за 
општу упра ву под се ћа ју да је у функ ци ји и 
интер нет апли ка ци ја Виртуелни матичар 
путем које може те пору чи ти, а затим на кућ
ну адре су и  доби ти поме ну та доку мен та. 

С.С.

Уништавањекрпеља
По први пут у општи ни Ста ра Пазо ва реа

ли зу је се трет ман сузби ја ња крпе ља са 
земље у свих 10 насе ља током ове неде ље. 
Трет ман ће извр ши ти ново сад ско Дру штво 
са огра ни че ном одго вор но шћу Дел ко пре па
ра том који је ток си чан за пче ле. Трет ман ће 
се извр ши ти на лока ци ја ма око врти ћа, 
основ них и сред ње шко ле, пар ка, игра ли
шта, пич тере на и цркве них дво ри шта у Ста
рој и врти ћа, основ не шко ле, игра ли шта, пич 
тере на и цркве них дво ри шта у Новој Пазо
ви, затим око врти ћа, основ не шко ле, игра
ли шта, пич тере на и цркве ног дво ри шта у 
Вој ки, око основ не шко ле и цркве ног дво ри

шта у Крње шев ци ма, око врти ћа, основ не 
шко ле, пар ка и цркве ног дво ри шта у Голу
бин ци ма, око врти ћа, месне зајед ни це, у 
Книн ској ули ци, око основ не шко ле и цркве
них дво ри шта у Новим и око врти ћа, основ
не шко ле, игра ли шта, пич тере на и цркве них 
дво ри шта у Ста рим Банов ци ма, затим у око 
врти ћа, пар ко ва, игра ли шта и пич тере на у 
насе љу Банов ци Дунав, као и око врти ћа, 
основ не шко ле и цркве ног дво ри шта у Беле
ги шу и око основ не шко ле и цркве ног дво ри
шта у Сур ду ку. Деј ство пре па ра та којим ће 
се извр ши ти трет ман тра је три дана, те су 
пче ла ри у оба ве зи да скло не сво је кошни це 
нај ма ње пет кило ме та ра од поме ну тих 
места тре ти ра ња. Поред наве де них, трет ма
ном је обу хва ћен и трав на ти део град ских 
базе на у Новој Пазо ви, као и део око самог 
ком плек са. С.С.

Хуманитарнаакција
Како би помо гли свом сугра ђа ни ну Сте

фа ну Субо ти ћу који се бори са мије ло бла
стич ном леу ке ми јом, пред став ни ци орга ни
за ци је Human show и Удру же ња гра ђа на 
„Сви зајед но“ орга ни зо ва ли су хума ни тар ну 
акци ју на Тргу у Ста рој Пазо ви. Иако им 
вре ме није ишло на руку, пред став ни ци две 
нове орга ни за ци је одлу чи ли су да на Тргу у 
Ста рој Пазо ви одр же Фести вал дома ће 
хра не и ради но сти, као и раз ме ну дечи јих 
игра ча ка. Орга ни за то ри апе лу ју на сугра ђа
не да поша љу СМС садр жи не 360 на 3030. 
Под се ћа мо, два де се то го ди шњи Сте фан 
Субо тић из Беле ги ша се бори са мије ло
бла стич ном леу ке ми јом и пре ма речи ма 
њего вих рођа ка ста ње му се у послед њих 
месец дана погор ша ло, те се тре нут но 
нала зи на лече њу у Немач кој. За тера пи ју 
која није на спи ску леко ва у Срби ји потреб
но је при ку пи ти 60.000 евра. С.С.

Теодорађак
генерације

Тео до ра Нико лин, уче ни ца VIII1 оде ље
ња од почет ка свог шко ло ва ња  била узо
ран ђак, али и добар при ја тељ. Уче ство ва
ла је на број ним так ми че њи ма из мно гих 
пред ме та а про шле је годи не на репу блич
кој књи жев ној олим пи ја ди осво ји ла пето 
место. Све ово је допри не ло томе да поне
се титу лу ђак гене ра ци је 2018. у ОШ „Милан 
Хаџић“ у Вој ки.  За спор тист ки њу гене ра ци
је је про гла ше на Неве на Кепић из VIII2, које 
тре ни ра одбој ку  и свих осам годи на коли ко 
је про ве ла у овој шко ли осва ја ла је прва 
места на кро су. Обе уче ни це су носи о ци 
неко ли ки спе ци јал них при зна ња као и 
Вуко ве дипло ме, које је на све ча но сти орга
ни зо ва ној за Видов дан при ми ло још четво
ро осма ка.  У три оде ље ња у овој гене ра ци
ји  било је 58 уче ни ка. З.К.

Новим Банов ци ма, морам да напо ме
нем да смо у овој годи ни пред ви де ли 
буџе том да се изра де про јек ти који ће 
омо гу ћи ти доград њу Основ не шко ле и 
рекон струк ци ју Дома кул ту ре.

Спортисти у Старим Бановцима
могудаочекујуспортскухалу?

Изград ња спорт ске хале у Ста рим 
Банов ци ма је још јед но зна чај но ула га
ње општи не у спорт ске објек те и спорт 
уоп ште и то у сарад њи са покра јин ским 
ниво ом вла сти, изво ђач радо ва је ода
бран тако да се оче ку је поче так радо
ва. Зна ча јан део сред ста ва издво јен је 
и за изра ду про је ка та чиме би се 
додат но уре дио про стор око ушћа 
„Будо вар“, изгра ди ла кру жна рас кр сни
ца пре ма Беле ги шу и пред школ ска 
уста но ва. До тада смо ком плет но уре
ди ли и рено ви ра ли посто је ћи обје кат 
врти ћа у којем бора ве мали ша ни.

Уређење центара у насељима
општинејеприоритетиуовојгоди-
ни?

После Нових Бано ва ца, при сту пи ли 
смо уре ђе њу цен та ра у Сур ду ку и 
Крње шев ци ма, тако да мешта ни ова 
два села могу оче ки ва ти нови изглед 
ових про сто ра до кра ја лета, а за те 
наме не утро ше но је око 70 мили о на 
дина ра.

Предвиделистеиуређењецентра
уГолубинцима?

У буџе ту смо опре де ли ли новац који 
ће првен стве но омо гу ћи ти изра ду про
јек та који се тиче уре ђе ње цен тра у 
овом насе љу што ће потом омо гу ћи ти 
и поче так радо ва. До тада пла ни ра мо 
да асфал ти ра мо неко ли ко ули ца које 
то зах те ва ју, а ради се и на при пре ми 
про јек та који се тиче доград ње Дома 
кул ту ре.

У току су радови на изградњи
водоводнемрежеуВојки?

То и јесте нај ве ћа инве сти ци ја када 
се гово ри о овом насе љу коју реа ли зу
је мо у сарад њи са Упра вом за капи тал
на ула га ња. Под се тио бих само да смо 
про је кат изград ње водо вод не мре же, 
одно сно реа ли за ци ју почет не фазе која 
је омо гу ћи ла при кљу че ње око 1.500 
кори сни ка на водо вод ну мре жу, али и 
неких јав них уста но ва од зна ча ја завр
ши ли, те да смо поред соп стве них 
више од три мили о на дина ра обез бе ди
ли додат них пре ко 18 мили о на за реа
ли за ци ју четвр тог дела фазе чиме ће 
још 1.000 кори сни ка сте ћи могућ ност 
да се при кљу че на водо вод ну мре жу. 

Штамогудаочекујумештанинасе-
љаБановциДунав?

У овој годи ни смо опре де ли ли сред
ства за изра ду про јек та који се одно си 
на рекон струк ци ју глав не ули це, али и 
доград њу Пред школ ске уста но ве 
„Радост“ у овом насе љу. 

С.Станковић

Пројекат„СТАРАПАЗОВА:ГРАДПОДЛУПОМ“реализујесеузфинансијскуподршкуОпштинеСтараПазова.
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ПРОМОЦИЈАКЊИГЕПонос и све тлост - 250 годи на шко ле у Бре ста чу

Крунана250годинашколства

У Дому кул ту ре у Бре ста чу, 26. 
јуна је одр жа на про мо ци ја дру
гог, допу ње ног изда ња књи ге 

Поносисветлост-250годинашколе
у Брестачу ауто ра Пре дра га Пузи ћа. 
Књи га, чији је изда вач Народ на библи
о те ка Пећин ци, баца ново све тло на 
250 годи на дугу исто ри ју обра зо ва ња у 
Бре ста чу који је, по речи ма самог ауто
ра, иако гео граф ски скрај нут у послед
њих 250 годи на био место у којем је 
живе ло и ради ло низ лич но сти, зна чај
них за наци о нал ну исто ри ју.

– Нај по зна ти ји бре стач ки учи тељ, 
који је у Бре ста чу радио од 1904. до 
1909. годи не, је наш касни је про сла
вље ни сли кар Сто јан Ара ли ца. Један 
од орга ни за то ра Тица но ве буне Андри
ја Огња но вић радио је као учи тељ у 
Бре ста чу 1788. годи не. Рође ни Бре ста
ча нин Тео дор Фили по вић, први док тор 
пра ва у Сре му, пре да вао је на Уни вер
зи те ту у Хар ко ву и био секре тар Кара
ђор ђе вог Пра ви тељ ству ју шћег совје та 
 прве срп ске Вла де, а инте ре сант на је 
и при ча да је у Бре стач радо дола зи ла 
Мили ца Сто ја ди но вић Срп ки ња, која је 
овде ску пља ла ста ре при че, посло ви
це и заго нет ке и сла ла их Вуку Кара џи
ћу у Беч. Први бре стач ки учи тељ, 1766. 
годи не, био је Васи ли је Ристић, рођен 
у Ога ру, који је пре ма доку мен ти ма 
држао овде наста ву у јед ној сиро ма
шној кући – при ча нам Пре драг Пузић 
аутор три књи ге о Бре ста чу. који је због 
немер љи вог допри но са очу ва њу исто
ри је овог насе ља про гла шен поча сним 
гра ђа ни ном Бре ста ча.

Про мо ци ја  је, поред мешта на Бре
ста ча, бив ших и сада шњих уче ни ка 
бре стач ке шко ле, оку пи ла и број не 
бив ше и сада шње учи те ље и настав
ни ке ове шко ле, а све ча но сти су при

су ство ва ли и заме ник пред сед ни ка 
општи не Пећин ци Зоран Вој кић, дирек
тор ка Народ не библи о те ке Пећин ци 
Неве на Наић, дирек тор Основ не шко ле 
„Сло бо дан Бајић Паја“ Пећин ци Злат
ко Мак си мо вић и дирек тор пећи нач ког 
Кул тур ног цен тра Јован Девр ња који 
је и сам сво је прве учи тељ ске кора ке 
напра вио упра во у Бре ста чу.

Дру го допу ње но изда ње књи ге 
Понос и светлост - 250 годинашко-
ле у Брестачу, на гото во дво стру ком 
бро ју стра на у одно су на прво изда ње, 
доно си оби ље мате ри ја ла о пери о ду 
од 1960. до 1970 годи не, када је у Бре
ста чу посто ја ла осмо го ди шња основ на 
шко ла, коју су у то вре ме поред деце из 
Бре ста ча поха ђа ли и уче ни ци из Субо
ти шта.

Испред Ини ци ја тив ног одбо ра саста
вље ног од бив ших уче ни ка и учи те
ља бре стач ке шко ле, који је свих ових 
годи на био подр шка ауто ру књи ге, 
при сут ни ма се обра тио Јован Срет ко
вић, рође ни Бре ста ча нин који је 1951. 
годи не пошао у први раз ред бре стач ке 
основ не шко ле, а 1965. годи не ту добио 
и сво је прво запо сле ње као учи тељ.

– Жеља Ини ци ја тив ног одбо ра била 
је да ову књи гу у поп ту но сти изда мо 
сред стви ма која су при ку пи ли бив ши 
уче ни ци и учи те љи бре стач ке шко ле, 
као и мешта ни Бре ста ча и у томе смо 
и успе ли. Зато овом при ли ком захва
љу јем сви ма који су на било који начин 
допри не ли да ова књи га угле да све
тлост дана – рекао је Срет ко вић, који 
је био зна чај на подр шка ауто ру у при
ку пља њу мате ри ја ла за пери од који 
покри ва допу ње но изда ње књи ге.

Рецен зент књи ге Ђор ђе Бошко вић, 
музеј ски савет ник Зави чај ног музе
ја Рума, нагла сио је да ни мно го већа 

села, па чак и гра до ви, не могу да се 
поди че са три моно гра фи је.

– Пре драг Пузић, иако по обра зо ва
њу није исто ри чар, по све му што ради 
и по томе како ради спа да у круг врхун
ских исто ри ча ра. Он је кроз сво је књи
ге успео да за буду ћа поко ле ња сачу ва 
дух Бре ста ча и дух Сре ма који пола ко 
неста је – рекао је Бошко вић и додао да 
ће ова књи га бити дра го цен мате ри јал 
буду ћим исто ри ча ри ма.

На кра ју про мо ци је, аутор је лич но 
уру чио пот пи са не при мер ке књи ге сви
ма који су на било који начин допри
не ли њеном изда ва њу, као и бив шим 
учи те љи ма и настав ни ци ма бре стач
ке шко ле, а у име пећи нач ке локал не 
само у пра ве књи гу је при мио заме ник 
пред сед ни ка општи не Зоран Вој кић.

У жељи да ова књи га допре до што 
већег бро ја, посеб но нај мла ђих 
чита ла ца, Ини ци ја тив ни одбор је 

на поклон дао чети ри при мер ка књи ге 
библи о те ци бре стач ке шко ле, пет при
ме ра ка библи о те ци основ не шко ле у 
Пећин ци ма и по један при ме рак књи
ге основ ним шко ла ма у свим насе љи
ма пећи нач ке општи не, а овом књи гом 
биће награ ђе но и осам вуко ва ца ОШ 
„Сло бо дан Бајић Паја“. Чита о ци ма 
Народ не библи о те ке Пећин ци на рас
по ла га њу ће бити два де сет при ме ра
ка књи ге, а основ ној шко ли у Бре ста чу 
покло ње но је и додат них 80 при ме ра ка 
књи ге наме ње них за про да ју, са циљем 
да се сред ства при ку пље на од про да је 
иско ри сте за потре бе бре стач ке основ
не шко ле.

Про мо ци ју су сво јим насту пом обо га
ти ли Там бу ра шки орке стар Кул тур ног 
цен тра Пећин ци и бре стач ки основ ци и 
сред њо школ ци који су чита ли одлом ке 
из књи ге.

Сапромоцијекњиге
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ОтвореноКултурнолето
Тра ди ци о нал ним Видов дан ским 

кон цер том Дру штва за него ва ње 
народ не тра ди ци је „Пећин ци“  у 

пећи нач ком Кул тур ном цен тру, 28. 
јуна, зва нич но је поче ло Пећи нач ко 
кул тур но лето, у окви ру којег ће до 18. 
авгу ста бити орга ни зо ва ни број ни кул
тур но  умет нич ки и забав ни садр жа ји, 
не само у Пећин ци ма већ и у оста лим 
насе љи ма пећи нач ке општи не. 

Орга ни за тор и овог, четвр тог по 
реду, Пећи нач ког кул тур ног лета је 
Кул тур ни цен тар Пећин ци, а по речи
ма дирек то ра ове уста но ве Јова на 
Девр ње, и ове годи не посе ти о це оче
ку ју нај ра зли чи ти ји садр жа ји – од 
насту па фол клор них дру шта ва, пре ко 
про јек ци ја фил мо ва до изло жба ликов
них ства ра ла ца.

– Све то нарав но не би било могу ће 
без број них изво ђа ча који ће зна чај но 
обо га ти ти садр жај наших мани фе ста
ци ја и без пећи нач ке локал не само у
пра ве која је и ове годи не покро ви тељ 
Кул тур ног лета. Потру ди ли смо се да 
при пре ми мо нај ра зно вр сни је садр жа је 
за све гене ра ци је, од пред шко ла ца до 
пен зи о не ра – наја вио је Девр ња. 

Пећи нач ки фол кло ра ши су на 
Видов дан ском кон цер ту, којем је при
су ство вао и помоћ ник пред сед ни ка 
општи не Пећин ци Дејан Жива но вић, 
оди гра ли чети ри коре о гра фи је међу 
који ма и коре о гра фи ју Сту де ни ца која 
је пре ми јер но изве де на пред пећи нач
ком публи ком, а про грам су сво јим 

насту пи ма обо га ти ли и гости из Доба
но ва ца КУД „Будућ ност“ и из Угри но ва
ца КУД „Сед ми ца“.

По речи ма умет нич ког руко во ди о ца 
и коре о гра фа ДННТ Пећин ци Вла де 
Радо њи ћа, ово го ди шњи Видов дан ски 
кон церт је у пот пу но сти био посве ћен 
деци.

– Неко ли ко послед њих годи на око
сни цу Видов дан ског кон цер та је чинио 
наш први анасмбл, а ове годи не смо 
иза шли пред публи ку са мла ђим гру
па ма које има ју шта да пока жу, јер ово 
је била њихо ва годи на током које су 

пости гли и зна чај не резул та те. Наш 
при прем ни ансамбл је на мани фе ста
ци ји “Злат ни опа нак” у Ваље ву у 
жесто кој кон ку рен ци ји осво јио дру го 
место коре о гра фи јом Игре из Ужи ца, а 
наша Деја на Цве јић је доби ла при зна
ње као нај бо љи играч вече ри, док су у 
Врњач кој Бањи били побед ни ци вече
ри – рекао нам је Радо њић.

У фина лу јед но сат ног кон цер та и 
пећи нач ка публи ка је има ла при ли ку 
да ужи ва у коре о гра фи ји Игре из Ужи
ца у изво ђе њу при прем ног ансам бла 
ДННТ Пећин ци.

Видовданскиконцерт

РИБОЛОВ

Новирекорд
сремске оазе

На десетом екипном такмичењу у пецању 
шарана на jезеру Сремскаоаза у Суботишту, 
одржаном 1. јула, риболовци су поставили 
нови рекорд у укупној количини уловљене 
рибе. Десет трочланих екипа је за тридесет 
сати такмичења уловило укупно 440 
примерака шарана укупне тежине 1.769,858 
килограма.

Највећи удео у рекордном улову остварио 
је ЦТ (Carp team) Гвоздена паприка који је 
уловио 284,530 килограма и тако освојио 
убедљиво прво место. Друго место освојио је 
ЦТ Сремци са 231,065 килограма уловљене 
рибе. док је треће место припало ЦТ Јанко
и Жиле који је уловио укупно 222,478 
килограма.

Додељена је и награда за највећи уловљени 
примерак шарана, која је овога пута припала 
ЦТ Цап за чавку који су уловили шарана 
тешког 14,470 килограма, док је симболична 
награда за најмањи улов отишла у руке ЦТ 
ЈанкоиЖиле који су уловили шарана тешког 
1,7 килограма.

Ово је трећи пут ове риболовачке сезоне да 
су риболовци на језеру Сремскаоаза оборили 
рекорд у укупној количини уловљене рибе. 

ИЗВОРИЗДОЊЕГТОВАРНИКА

КолажомигараизСрбије
представилисвојуземљу
Чла но ви Фол клор ног дру штва 

Извор из Доњег Товар ни ка, 
који су у неде љу, 24. јуна, отпу

то ва ли 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, има
ли су први наступ на Фести ва лу, као 
једи ни пред став ни ци из Срби је. Како 
нам је јави ла Дани је ла Бар нак, умет
нич ки руко во ди лац Изво ра, наступ на 
отва ра њу Фести ва ла у уто рак 26. јуна 

је про те као вео ма добро, а деца су се 
током про те кла два дана упо зна ла и 
са тури стич ким атрак ци ја ма овог при
мор ског гра да.

– Отва ра ње Фести ва ла одр жа но је 
у Дому кул ту ре због лошег вре ме на, а 
ми смо се пред ста ви ли Кола жом ига ра 
из Срби је. Деца су јако задо вољ на јер 
је њихов наступ награ ђен гро мо гла
сним апла у зом, како од стра не публи
ке, тако и од стра не оста лих уче сни ка. 
Има ли смо и сло бо дан дан, који смо 
иско ри сти ли да оби ђе мо замак Рава
ди но во бли зу Созо по ла, а након тога 
смо се пред ста ви ли са три коре о гра
фи је: Вла шке игре, игре из Бана та и 
игре из Врањ ског поља. Нада мо се да 
смо на што достој ни ји начин пред ста
ви ли нашу земљу и Општи ну Пећин ци 
– рекла је Бар нак.

У петак уве че Фести вал у Чер но мо
ре цу је затво рен, и том при ли ком је 
одр жан дефи ле фол клор них ансам
ба ла, а Фол клор но дру штво из Доњег 
Товар ни ка, оди гра ло за крај коре о гра
фи ју у новим ношња ма – Шума ди ју.

Санаступа
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ПИСМАИЗПРОВИНЦИЈЕ

Педесетплус

Пише:
ДраганаПопов

Ево, сти же и зва нич но лето. 
Поче так баш и није обе
ћа ва ју ћи, бар што се тиче 

тем пе ра ту ре, али биће како нам 
мете о ро ло зи наја вљу ју и вре
лих дана. Сун це, ведро небо и 
мода глав не су карак те ри сти
ке овог годи шњег доба. Док се 
током зиме скри ва мо у разним 
капу ти ма и тешким јак на ма, 
лето је пра во вре ме да ужи ва
мо у нешто лежер ни јој оде ћи. 
Нарав но, како ко. Ето, при ли ке 
да пока же те сво ју кре а тив ност 
у пуном сја ју. „Девој ке у лет њим 
хаљи на ма волим “ био је рефрен 
јед не оми ље не песме сре ди ном 
осам де се тих. Да ли дра ге 
даме и ви воли те лет ње 
хаљи не? А какве? Шаре
не, јед но бој не? Избор је 
заи ста велик. А да ли има
те и меру? Посеб но оне 
у „изве сним годи на ма”. 
Пра ви ло је да нема пра
ви ла. Неко је остао заро
бљен у про шло сти и још 
увек мисли да му при ли чи 
да пра ти мод не трен до ве. 
Као „ја се осе ћам мла дом”. 
Да, али ваше тело гово ри 
супрот но. Мада, сва ко
днев но виђа мо фото гра
фи је позна тих лепо ти ца из 
про шло сти „како се држе”. 
Реци мо Шерон Сто ун на 
пла жи у купа ћем. Вит ка, 
али кожа наго ве шта ва да 
баш и није у „цве ту мла до
сти”. Коме се дока зи ва ти? 
Тор ту ри да тре ба да оста
не мо веч но мла ди? Непри
род но! Тако је и са лет њим 
хаљи на ма и оста лим стај
лин гом како би рекли мод
ни нови на ри. Шта би се деси ло 
да про ме ним фри зу ру тако што 
мало са стра не обри јем гла ву 
и офар бам остат ке у љуби ча
сто, нека аван гард на мин ђу ша 
у сти лу Мари не Абра мо вић, 
сан да ле са дебе лим ђоном од 
десет сан ти ме та ра и лага на 
полу про вид на хаљи на на бре
те ле. Прво, сму чи ла би се сама 
себи, а дру го како би реа го ва
ли људи у про вин ци ји? То може 
само у дале ком белом све ту. Па, 
баш и није прак тич но. Тре ба да 
у овим годи на ма на тим шти кла
ма задо би јем повре ду згло ба, 
иско чи ми коле но и ко зна шта 
још. Ма, пати ке су закон. Удоб не 
и вечи те. Рав не сан да ле, лага
не лет ње пан та ло не, широ ка 
маји ца. Живе ле педе сет плус! 

А све оне што зами шља ју да су 
и у овим годи на ма пожељ не у 
неким про во ка тив ним моде ли ма 
тре ба упу ти ти на прво огле да ло. 
Све ће бити јасно. Доста фоли
ра ња вре ме је за исти ну. Ипак, 
су то озбиљ не годи не када тре
ба мно ге ства ри кори го ва ти. Од 
пона ша ња до обла че ња. Па, 
ком опан ци ком обој ци!

Знам да је то за поне ке инди
ви дуе тешко, али исти ни се мора 
погле да ти у очи. Можда је ово 
пери од да се мало освр не мо око 
себе, пре бро ји мо се и нешто лак
шим тем пом наста ви мо даље. 
Лето је ту, а и ватро мет боја. 

Како жена ста ри, тре ба ло би 
да носи оде ћу све тли јих, ватре
них боја, сма тра ју струч ња ци за 
моду. Као не тре ба се оба зи ра ти 
на годи не, физич ку кон сти ту ци ју 
већ да ти себи оду шка. Бар кроз 
одев не пред ме те ако нема те 
дру ги начин.  Важно је бити при
ме ћен! Е, дра ге моје пред вама 
је заи ста вели ка диле ма. Како 
пре гу ра ти још јед но лето , а не 
робо ва ти мод ним дик та ти ма. 
Јед но став но. Фурај те свој стил 
са досто јан ством. Кад сте могле 
све то прет ход них деце ни ја 
наста ви те и даље. Бити свој у 
сва ком погле ду је осо би на јаких 
људи. А жена посеб но. Загр ли те 
ово лето, наба ци те осмех и кога 
бри га за боје, моде ле, трен до ве 
и нарав но годи не.

Комесе
доказивати?
Тортурида

требада
останемо

вечномлади?
Неприродно!

Такојеи
салетњим
хаљинама
иосталим
стајлингом

какобирекли
модниновинари

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

ПожарускладиштуДТФ-а

У поне де љак, 2. јула, у пре по днев ним часо ви ма, једи
ни це митро вач ке ватро га сне слу жбе доби ле су позив за 
изла зак на терен. Наи ме, у ули ци Палан ка, у Аген ци ји за 
реги стра ци ју вози ла ДТФ, запа ли ло се скла ди ште са 
мотор ним уљем. 

Ватра је захва ти ла око 200 тона мотор ног уља, а 
ватро га сци ма је тре ба ло око два сата да је уга се. Сре
ћом, ста нов ни ци окол них кућа нису  били повре ђе ни, 
нити су пре тр пе ли мате ри јал ну ште ту. У гаше њу пожа ра 
уче ство ва ло је 23 ватро га сца, од којих је јед ном позли ло 
због дехи дра ци је услед висо ке тем пе ра ту ре, као и осам 
ватро га сних вози ла. 

Пре ма речи ма при сут них, пожар је избио услед оште
ће ња на елек трич ним инста ла ци ја ма која су начи ни ли 
гло да ри.  Н.М.

МИТРОВАЧКАПЛАТАПРАВДЕ

Лажнадојаваобомби
У сре ду, 27. јуна  запо сле ни ма у Пала ти прав де у 

Срем ској Митро ви ци упу ће на је теле фон ска доја ва да је 
у згра ди поста вље на екс пло зив на напра ва. Сви који су 
се зате кли у Пала ти прав де мора ли су да иза ђу напо ље 
како би уви ђај на еки па Поли циј ске упра ве пре гле да ла 
згра ду. Након пре гле да утвр ђе но је да је доја ва лажна. 
Ово није први пут да се због лажне доја ве пре ки да рад 
судо ва и тужи ла штва.

Даниотворенихврата
Мини стар ство уну тра шњих посло ва  Оде ље ње за 

струч но обра зо ва ње и обу ку у сарад њи са под руч ним 
поли циј ским упра ва ма и Миси јом ОЕБСа у Срби ји, орга
ни зу је Дане отво ре них вра та у циљу инфор ми са ња гра
ђа на у вези са упи сом у Цен тар за основ ну поли циј ску 
обу ку у Срем ској Каме ни ци.

Током Дана отво ре них вра та сви кан ди да ти који су се 
при ја ви ли на кон курс или који то пла ни ра ју, моћи ће да 
сазна ју све инфор ма ци је у вези са кон кур сом за основ ну 
поли циј ску обу ку, почев од општих усло ва нео п ход них за 
кан ди да те, те како изгле да посту пак избо ра кан ди да та и 
сам ква ли фи ка ци о ни испит.

Гра ђа ни ће моћи да сазна ју све о поли циј ској про фе си
ји, о селек ци ји и обу ци у Цен тру за основ ну поли циј ску 
обу ку, шта их оче ку је на путу да поста ну поли циј ски слу
жбе ни ци. 

Пози ва мо заин те ре со ва не гра ђа не да дођу у поли циј
ске ста ни це у који ма ће бити орга ни зо ван Дан отво ре них 
вра та, пре ма сле де ћем рас по ре ду:

Поли циј ска ста ни ца у Инђи ји, 5. јул, у 10 часо ва  
сала за састан ке, ули ца Кра ља Петра Првог број 19;

Поли циј ска ста ни ца у Ста рој Пазо ви, 5. јул, у 12 часо
ва  ресто ран ска сала, ули ца Све то сав ска број 8;

Поли циј ска ста ни ца у Руми, 6. јул у 11 часо ва  вели ка 
сала, ули ца Глав на бб;

Поли циј ска испо ста ва у Срем ској Митро ви ци, 9. јул, у 
11 часо ва, ули ца Све тог Дими три ја број 23 (Про лаз поред 
Ерсте бан ке);

Поли циј ска ста ни ца у Шиду, 10. јул, у 11 часо ва  
сала за састан ке, ули ца Цара Душа на број 1. 
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Пре ма неким пода ци ма 
римо ка то ли ци се на 
про стор Шида досе

ља ва ју око 1900. годи не. 
Нарав но да је јед на од глав
них потре ба била и изград
ња цркве. Те су тако са леве 
стра не на путу ка Гибар цу 
купи ли земљи ште и поди
гли цркву брв на ру. После 
изве сног вре ме на закљу
чу ју да то и није погод но 
место за град њу цркве, те 
су то земљи ште заме ни
ли за про стор на коме се 
и данас нала зи црква. Док 
се црква није изгра ди ла 
слу жба се држа ла у грко
като лич кој цркви. Бискуп др 
Антун Акша но вић је желео 
да под стак не изград њу 
цркве у Шиду, те је рекао да 
ће као при лог дати 10.000 
дина ра. Тако 1930. годи не 
почи ње при ку пља ње при
ло га (мило да ра). Са град
њом цркве почи ње се 1931.
годи не, а нацрт је напра вио 
архи тек та Фра њо Фун так из 
Вуко ва ра за 20.000 дина
ра. Исте годи не рас пи су

је се и кон курс за изво ђа
ча радо ва, а као нај бо љи 
ода бра ни су Фра њо Келет 
и Јосип Детлин гер за цену 
од 480.000 дина ра. Кажу 
да црква није гра ђе на ни у 
јед ном сти лу већ у хрват
ском сти лу. Град ња напре
ду је, а 4. сеп тем бра 1931. 
годи не бискуп је посе тио 
Шид и бла го сло вио темељ
ни камен и напи сну пове љу 
која је узи да на један метар 
виси не испод про зо ра епи
сто ле. У јесен 1932. годи не 
црква је била пот пу но гото
ва. Мар та Банић купу је јед
но зво но тежи не 780 кило
гра ма, а било је посве ће но 
на част све тог Или је, дру го 
купу ју Шиђа ни у тежи ни од 
450 кило гра ма које је било 
посве ће но у част Без гре
шног Заче ћа, а јед но купу је 
госпо дин Келер тежи не 180 
кило гра ма посве ћен све
том Јоси пу. Зво на су нару
че на код Леби ша у Загре бу 
за цену од 46.000 дина ра. 
Бискуп је 15. окто бра бла
го си љао зво на, а сутра дан 

и цркву на част Срца Ису
со ва. Током Дру гог свет ског 
рата торањ цркве је мини
ран, пору шен, као и про
че ље, кров цркве. Црква је 
обно вље на 1963. годи не, 
да би се 2010. годи не при
сту пи ло рекон струк ци ји у 

извор ни изглед из 1932. 
годи не. За јуби леј 2012. 
годи не у окто бру је поста
вљен сат ни меха ни зам на 
све чети ри стра не тор ња, 
пове зан са отку ца ва њем 
зво на.

ДраганаПопов

ШИДСКЕУСПОМЕНЕ:РИМОКАТОЛИЧКАЦРКВА

ЦркваПресветог
СрцаИсусовог

У поне де љак, 2. јула, у Град
ској кући у Срем ској Митро ви
ци девет поро ди ца избе глих са 

ратом захва ће них под руч ја Босне и 
Хер це го ви не и Хрват ске пот пи са ло је 
уго во ре о купо ви ни кућа на тери то ри ји 
Срем ске Митро ви це. 

Пре ма речи ма начел ни ка Град ске 
упра ве за здрав ствену и соци јал ну 
зашти ту Воји сла ва Мир ни ћа, избе
глим лици ма је за реша ва ње стам бе
ног пита ња доде љен новац у изно су 
од девет и по хиља да евра за купо ви ну 
куће, са још 1.500 евра наме ње них за 
адап та ци ју стам бе ног про сто ра. 

– Овај про је кат финан си ра ла је Бан
ка за раз вој Саве та Евро пе, зајед но са 
Једи ни цом за упра вља ње про јек ти ма, 
Коме са ри ја том за избе гла и расе ље на 
лица, као и Гра дом Срем ска Митро
ви ца. Сред ства се доде љу ју у динар
ској про тив вред но сти, а купље не куће 
нала зе се у шест окол них села – рекао 
је Мир нић. 

Мило рад Игња то вић један је од 
број них који ма је на овај начин решен 

важан живот ни про блем. 
– Конач но, након 25 годи на реше но 

је стам бе но пита ње мене и мог сина. 
Доби ли смо кућу у Сала шу Ноћај ском. 
Овом при ли ком желим да се захва лим 

Међу на род ној зајед ни ци, свим дона то
ри ма, Репу бли ци Срби ји, као и гра до
на чел ни ку Сана де ру и начел ни ку Мир
ни ћу – каже Игња то вић. 

Н.Милошевић

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Новекућезаизбеглалица

МилорадИгњатовићВојиславМирнић
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ЛеполијеживетиуКленку
Окру жен хра сто вом 

шумом и широ ком 
оба лом реке Саве, 

Кле нак живи живот јед ног 
типич ног сре мач ког села. 
За наста нак име на села, 
везу ју се две тео ри је. Јед на 
од њих је да је село доби ло 
име по дрве ту кле ну, а дру
га да је да је име наста ло 
од име на или надим ка 
нека да шњег тур ског госпо

да ра ових про сто ра Ибра
хи ма Кле на, за кога се 
прет по ста вља да је и сам 
добио име или нади мак по 
дрве ту клен које је у вели кој 
мери било рас про стра ње но 
на овим про сто ри ма.

Село адми ни стра тив но 
при па да општи ни Рума, од 
које је уда ље но око 30 
кило ме тра, док га само 
чети ри кило ме та ра дели од 

Шап ца. Упра во из тих раз
ло га, ово село има повољ
ну кли му за раз вој и напре
дак. 

– Кле нак бро ји око 1.000 
дома ћин ста ва, одно сно око 
3.000 ста нов ни ка. Нарав но, 
има доста пра зних кућа, 
као и у сва ком селу, али и 
викен ди ца у који ма људи 
бора ве викен дом. У селу је 
раз ви је на пољо при вред на 

про из вод ња, људи се под
јед на ко баве сто чар ством и 
воћар ством, мада је из 
годи не у годи ну воћар ство у 
све већој екс пан зи ји. Захва
љу ју ћи раз вит ку општи не 
Рума и инду стриј ском раз
во ју, вели ки број мешта на је 
запо слен. Усло ви за живот 
у селу су добри, људи 
поред посла могу да се 
баве и  дру гим делат но сти

Центарсела

Црква ОбалаСаве
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ма. На јако смо доброј пози
ци ји и то тре ба иско ри сти ти 
како би се спре чио одлив 
мла дих из села. После 
дужег вре ме на, омла ди на 
конач но има нор мал не 
усло ве за живот овде – 
каже Алек сан дра Пау нић, 
секре тар ове месне зајед
ни це. 

У Клен ку се нала зи осмо
го ди шња шко ла, амбу лан
та, пошта, црква, про сто ри
је месне кан це ла ри је, про
дав ни це, апо те ка... Од 
удру же ња функ ци о ни ше 
Удру же ње љуби те ља и 
узга ји ва ча коња „Војин 
Пузић – Бра ца“, Фол клор но 
дру штво „Абра ше вић“ 
Шабац, селек ци ја Кле нак. 
Тако ђе посто ји и Шахов ски 
клуб, Клуб пен зи о не ра и 
Жен ски руко мет ни клуб. 

– Кле нак је ком плет но 
уре ђе но село. У послед ње 
две до три годи не доста 
тога се ура ди ло. Цен тар 
села је ком плет но рено ви
ран, поста вљен је беха тон, 
пар кинг места, ура ђен 

моби ли јар. Ули це су асфал
ти ра не и осве тље не. Осве
тље на је и ули ца на изла зу 
из села пре ма Шап цу у 
дужи ни од око јед ног кило
ме тра. Из дана у дан, ства
ра ју се бољи усло ви за 
живот мешта на, а све у 
сарад њи месне зајед ни це, 

месне кан це ла ри је и 
Општи не Рума – дода је 
Пау нић. 

Она сма тра да би отва ра
ње неког пого на у селу 
допри не ло томе да се задр
же мла ди који нису запо
сле ни. 

Зани мљи ва чиње ни ца 

која се везу је за ово село је 
да су годи не 1806. или 
1808. кри шом од Тура ка 
пре не те са Косо ва мошти 
кне за Лаза ра и да су бора
ви ле у цркви у Клен ку све 
до њихо вог пре но ше ња у 
Рава ни цу. 

С.Станетић

Основ ну шко лу „23. окто
бар“ у Клен ку поха ђа 242 
уче ни ка. Дирек то ри ца шко
ле Јасми на Попо вић исти
че да су усло ви за рад у 
шко ли добри, али да би им 
добро дошли нови рачу на
ри. 

– Због елек трон ских 
днев ни ка, нео п ход но је да 
сва ка учи о ни ца има рачу
нар, што ми тре нут но нема
мо. Ина че, усло ви за рад су 
добри, деца су добра и 
нема мо неких про бле ма. 
Тру ди мо се да сва ке годи не 
нешто ура ди мо у шко ли, па 
ћемо тако и ове, надам се, 
успе ти да извр ши мо рекон
струк ци ју тоа ле та и поста

вља ња беха то на у дво ри
шту – каже дирек то ри ца 
Јасми на Попо вић. 

Фуд бал ски клуб „Борац“ 
је осно ван дав не 1925. 
годи не. Мешта ни исти чу да 
су поно сни на дугу тра ди
ци ју посто ја ња фуд бал ског 
клу ба која све до чи да се 
фуд бал у селу игра ско ро 
100 годи на.  Клуб се већ 
две годи не успе шно так ми
чи у Срем ској лиги. Циљ 
пред сед ни ка и упра ве клу
ба јесте да првен стве но 
деча ци из села игра ју у 
свом клу бу. 

– Задо вољ ни смо тре
нут ним пла сма ном и могу 
да кажем да смо се вра ти
ли на фуд бал ску мапу Сре
ма. Сезо ну смо завр ши ли 
на шестом месту, али смо 
тре нут не резул та те под ре
ди ли ула га њу у инфра
струк ту ру ста ди о на. У 
послед ње три годи не терен 
је про ши рен, про ду жен, 
огра ђе не су три би не, свла
чи о ни це су у пот пу но сти 
рено ви ра не, а ове годи не 
смо поста ви ли рефлек то
ре. Наш циљ пре све га је 
да наши мом ци игра ју у 
еки пи, јер мно ги клу бо ви 
дове ду игра че са стра не. У 
пла ну нам је да осну је мо 
шко лу фуд ба ла ове годи не 
где ћемо децу од шест 

годи на до каде та поку ша ти 
да ани ми ра мо и да им 
дамо шан су да кре ну пра
вим путем, а то је спорт. Да 
им омо гу ћи мо да се баве 
спор том, да се омла ди на 
на пра ви начин раз ви ја. 
Рани је су усло ви били у 
јако лошем ста њу и мно го 
се про ме ни ло у послед ње 
две, три годи не. У клу бу 
има мо пре ко 40 реги стро
ва них игра ча, а посто је 
селек ци је каде та и прво ти
ма ца. Ула га ње у спорт се 
више стру ко вра ћа, а 

Општи на Рума је то пре по
зна ла – исти че Зоран 
Перић, пред сед ник фуд
бал ског клу ба. 

Он на кра ју напо ми ње да 
све поме ну то не би могло 
да се реа ли зу је без помо ћи 
коју Фуд бал ски клуб 
„Борац“ има од Општи не 
Рума, месне зајед ни це и 
месне кан це ла ри је Кле нак. 
Под вла чи, да се и сами 
игра чи, као и чла но ви 
упра ве клу ба боре за боље 
усло ве, те да амби ци је за 
напре дак увек посто је. 

Добриусловизарад

УКленкусефудбалигра100година

АлександраПаунић

ЈасминаПоповић

ЗоранПерић

Основнашкола
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Двепредузетничке
приче Пише:

МаријаВукајловић

АРХИТЕКТУРАСРЕМСКЕМИТРОВИЦЕ:СТАРЕКУЋЕ,ПРИЧЕИСЕЋАЊА

Упо ре до са рекон струк ци јом јед не 
од нај ве ћих митро вач ких ули ца 
усле ди ла је и про ме на њеног име

на у Булевар Константина Великог.
На почет ку Булевара нала зи се кућа, 
која је при па да ла Анту ну Жун те ру, јед
ном од митро вач ких инду стри ја ла ца из 
прве поло ви не 20. века, који је посе до
вао пила ну и фабри ку за пре ра ду дрве
та. Митро ви ца је рано раз ви ла дрв ну 
инду стри ју, као јед ну од воде ћих при
вред них гра на током инду стри ја ли за ци
је гра да. Прву пар ну пила ну осно вао је 
Емил Гараи из Будим пе ште 1891. годи
не, а неда ле ко од ње 1899. годи не 
подиг ну та је пар на пила на Фран ца 
Гамир ше ка. Кра јем 19.века било је 
актив но пред у зе ће Мех тер схај ме ра са 
фили ја лом у Лаћар ку за изра ду пра го ва 
и дру ге желе знич ке гра ђе, као и Боро ти
на про из вод ња наме шта ја од 1891. 
годи не, која је пре ра сла у фабри ку 
наме шта ја 1909. годи не. По бро ју 
фабри ка Митро ви ца поста је цен тар 
дрв не инду стри је у Сре му. Пре воз дрве
та реч ним путем Дри ном и Савом, због 
мањих тро шко ва тран спор та омо гу ћио 
је сна жан раз вој ове гра не инду стри је, а 
један од акте ра у вео ма живој актив но
сти више врста пред у зе ћа, која су се 
бави ла раз ли чи тим фаза ма у обра ди 

дрве та био је и Сло ве нац Антун Жун
тер. Антун је орга ни зо вао допре ма ње 
дрве та реч ним путем спла во ви ма, чак 
из Сло ве ни је и снаб де вао је огрев ним 
дрве том град ску општи ну и гра ђан ство. 
Тргу ју ћи дрве том 1905. годи не и зва нич
но про то ко ли ше сво ју фир му, као пред
у зе ће које се бави дрве том. Почет ком 
дру ге деце ни је про шлог века, већ се 
при кљу чу је на град ску стру ју и орга ни
зу је пиљењена јед ном гате ру, углав ном 
за потре бе митро вач ког Бро дар ског 
дру штва.Упр кос мно го број ним кри за ма 
које су оте жа ва ле рад дрв не инду стри је 
Жун тер се током наред них деце ни ја, 
гото во редов но поја вљу је као купац на 
лици та ци ја ма за дрво, које су рас пи си
ва ле Петро ва ра дин ска и Брод ска имов
на општи на у Вин ков ци ма. У потра зи за 
повољ ни јим усло ви ма посло ва ња трго
вао је и са шум ском упра вом Тополовац 
у Сиску од које је купо вао јасе но во 
дрво. Вре ме ном уве ћа ва капи тал и 
1928. годи не гра ди пила ну, која ће 
25.окто бра 1937. годи не доби ти ново 
име СрећкоиАнтунЖунтер,радњаза
прерадудрветаиизрадупанелплоча. 
Митро ви ца поста је јед но од важних 
пунк то ва за изра ду панел пло ча, које су 
у то вре ме биле вео ма тра же не на југо
сло вен ском тржи шту. Фабри ка је запо

Стекавшиматеријалне
могућностиАнтун
Жунтергради

раскошнуграђанску
кућу1922/23.године,
прекопутавластите

грађарекојасе
налазилакодста рог 

моста.Изизвора
сазнајемодаје
извођачрадова
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шља ва ла око 40 рад ни ка и била је јед
на од рет ких, која је успе ва ла да одр жи 
про из вод њу у годи на ма пред Дру ги 
свет ски рат.

Сте кав ши мате ри јал не могућ но сти 
Антун Жун тер гра ди рас ко шну гра ђан
ску кућу 1922/23. годи не, пре ко пута 
вла сти те гра ђа ре која се нала зи ла код 
Старогмоста. Из изво ра сазна је мо да 
је изво ђач радо ва било гра ђе вин ско 
пред у зе ће ИванВолер, исто оно које ће 
кра јем два де се тих гра ди ти митро вач ку 
Гим на зи ју. Кућа је сло же ног архи тек тон
ског скло па и састо ји се од два кри ла, 
која су у уга о ном делу спо је на полу кру
жним пор ти ком са дор ским сту бо ви ма и 
сте пе ни штем, које се шири ка бази и 
укра сном огра дом од балу стра да. Ова
квим про јек том кућа је јед ном фаса дом 
окре ну та ка ули ци, а дру гом ка про ла зу 
или сока ку, чије фор ми ра ње се везу је 
за сам наста нак ове веле леп не гра ђе
ви не. Како у погле ду архи тек ту ре, која 
садр жи нео бич не ком би на ци је архи тек
тон ских обли ка, тако и у стил ском 
погле ду згра да пока зу је еклек тич ки при
ступ обли ко ва њу. Еклек ти ка и сеце си ја, 
пока зу ју се, пре све га у сти ли за ци ји и 
ком би на ци ји еле ме на та исто риј ских 
сти ло ва, који су час кла си ци стич ки 
одме ре ни, као на пор ти ку, час у духу 
нео ба ро ка и сеце си је изви је ни као на 
заба ти ма про зо ра на глав ној фаса ди. 
Осо бе ни су и укра си на пила стри ма на 
про че љу, који уокви ру ју тро дел ни про
зор у виду ква дра та засе че них иви ца, 
по два вер ти кал на низа са сва ке стра
не, који се поја вљу ју у нешто изме ње
ном обли ку и у укра сном пот кров ном 
вен цу. Кућа је зами шље на као репре
зен та тив но поро дич но зда ње за имућ
ни је гра ђа не и поред ори ги нал не спољ
не архи тек ту ре посе ду је и бога то уре ђе
ну уну тра шњост. Вели ка про сто ри ја у 
цен трал ном делу куће оде ље на је од 
ход ни ка заста кље ном пре гра дом. Ипак 
ори ги на лан рас по ред објек та није очу
ван услед мно го број них пре град њи, 
које су усле ди ле услед пове ћа ња бро ја 
вла сни ка. Кућа посе ду је изу зет но про
стра но и лук су зно деко ри са но купа ти
ло, које пока зу је рас ко шност, која често 
одли ку је тип куће карак те ри сти чан за 
виле. 

У годи на ма после Дру гог свет ског 
рата, оду зи ма њем пила не и смр ћу мужа 
1956. годи не супру га Зора, која је поти
ца ла из позна те поро ди це Доган оста је 
без стал них при хо да. Да би ишко ло ва ла 
децу она про да је један по један део 
пла ца и куће. Прво је про да ла део који 
је при па дао еко ном ском делу има ња 
поро ди ца ма Татић и Тешић. Већи део 
куће про да је 1965. годи не Цвјет ко вић 
Вељ ку и Божи ци и Туфег џић Милу ти ну, 
док за себе задр жа ва мањи део, где 
живи до сво је смр ти 1978. годи не. Зора 
је била дама, у мла до сти вео ма лепа, 
путо ва ла је по Евро пи и живе ла у скла
ду са сво јим дру штве ним ста ту сом. 
Нове годи не је доче ки ва ла у Бечу, где је 
оба ве зно посе ћи ва ла беч ки ново го ди
шњи кон церт. Про ме не и потре си у 
после рат ном пери о ду нису изме ни ли 

уста ље ни начин живо та, који је усво ји ла 
још у мла до сти, путо ва ла је, а у ста ри
јим годи на ма редов но је ишла у бање, 
нај ви ше у Топли це. Сино ви су оти шли 
на раз не стра не у Нови Сад, Немач ку, а 
Фра ња, спе ци ја ли ста онко ло ги је у 
Загреб. Никад се није сели ла из сво је 
куће и род ног гра да, где је про ве ла цео 
свој живот ни век. Уго во ром о издр жа ва
њу Зора пре пи су је свој део поро ди ци 
Цвјет ко вић са којом се сро ди ла и на 
коју је била упу ће на послед њу деце ни ју 
живо та.

Вељ ко Цвјет ко вић је био вре дан, 
бавио се меха ни чар ским послом и 
попра вљао је маши не у гото во свим 
митро вач ким фир ма ма. Радио је у глав
ној ПТТ ста ни ци сме ште ној на лежи
мир ском путу. Његов син Јови ца, инжи
њер тех но ло ги је са супру гом Љиља
ном, еко ном ским тех ни ча рем раде прво 
на Матрозу, који почет ком деве де се тих 
напу шта ју као тех но ло шки вишак. Усле
дио је пре лом ни пери од у њихо вом 
живо ту и обо је кре ћу у пред у зет нич ке 
воде, Јови ца ће отво ри ти сер вис за 
ком пју те ре, Љиља на тра фи ку, а потом 
фри зер ски салон. Сти ца јем окол но сти 
осни ва ју 2006. годи не изда вач ку кућу 
Имприматор, чији ће први послов ни 
поду хват бити изда ва ње лук су зног дво
је зич ног изда ња Библије на срп ском и 
енгле ском јези ку и више ком пле та 
дома ћих писа ца. Фир ма коју осни ва 
Јови ца са сином Вељ ком, мена џе ром 
по стру ци била је у то вре ме једи на 
изда вач ка кућа у гра ду. Фир ма ће вре
ме ном пре ра сти у дру гу, под нази вом 
Даламбер (2011.), која је про грам ски 
опре де ље на за изда ва ње енци кло пе ди
ја, моно гра фи ја, као и број них књи га за 
децу. Бога то илу стро ва не, на нај ква ли
тет ни јем кунсдрук папи ру, шиве ног 
пове за и твр дих кори ца спа да ју међу 
нај лук су зни ја изда ња енци кло пе диј ских 
садр жа ја у савре ме ном изда ва штву. 
Даламбер спа да у оне изда вач ке куће, 
које све про це се од пре во да тек ста, 
лек то ри са ња, нару чи ва ња ори ги нал них 
илу стра ци ја, корек ту ре и при пре ме за 
штам пу раде сами у скла ду са висо ким 
стан дар ди ма, које су поста ви ли, да 
осми сле књи гу као вла сти ти про из вод. 
Пре по зна тљи ве су књи ге попут Свезна-
ња, Цртање, лако и забавно, Кратке
историје архитектуре и сликарства 
илилек си кон Билаједномједназемља.
Изда вач ка кућа у нај но ви јој пону ди има 
књи ге исто риј ског садр жа ја о дина сти ји 
Нема њи ћа: Света лоза Стефана
Немање, Српскадеспотовина, а у при
пре ми је књи га о цару Душа ну Рађање
царства.

Слу чај је хтео да кућа јед ног од 
митро вач ких пред у зет ни ка и инду стри
ја ла ца поста не и кућа поро ди це, која је 
и сама пред у зет нич ког духа. Некад 
једи на изда вач ка кућа у гра ду, у међу
вре ме ну је поста ла озбиљ на фир ма, 
која има пре ко 30 запо сле них и носи лац 
је изда вач ких поду хва та, који се нала зе 
у врху изда вач ке делат но сти у земљи.

Уследећемброју:
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ОВАН: Успех који сте 
оства ри ли даје вам за 
пра во да при ме ти те 
нове кри те ри ју ме или 

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

БИК:Делу је те сна ла
жљи во и уме те да 
при до би је те нечи је 
пове ре ње. Тим ски рад 

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

БЛИЗАНЦИ: Делу је те 
актив но и уме те да 
упо тре би те успе шну 
фор му лу у посло ва

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

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

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

ЛАВ: Јасно вам је да 
пре те ра но екс по ни ра
ње или додат ни ризик 
у послов ним сусре ти

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

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

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

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

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

ШКОРПИЈА: Ако 
пада те с ногу, ове 
неде ље ће вам и пла
не те бити накло ње не 

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

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

послов них инте ре са. Избе га вај те 
јав не рас пра ве, послов на над му
дри ва ња или дока зи ва ње исти не 
пред сарад ни ци ма који рас по ла
жу са већим ауто ри те том. Буди те 
мудри, нема потре бе да отво ре но 
при ча те о сво јим интим ним пла
но ви ма. 

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

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

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

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

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

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

VREMEPLOV
4.јул

1776. На Кон ти нен тал ном кон
гре су у Фи ла дел фи ји пот пи са
на Де кла ра ци ја о не за ви сно сти 
САД, да нас пра зник, Дан не за
ви сно сти. 
1900. Ро ђен ле ген дар ни аме
рич ки џезму зи чар, тру бач и 
пе вач Луј Сач мо Армстронг. 
1927. Ро ђе на ита ли јан ска 
филм ска глу ми ца Ђи на Ло ло
бри ђи да. 

5.јул
1889. Ро ђен фран цу ски пи сац, 
сли кар и ре жи сер Жан Кок то. 
Као екс пе ри мен та тор про шао 
кроз све фа зе мо дер не умет но
сти, ку би зам, да да и зам, над ре
а ли зам, а по ра зно ли ко сти опу
са сма тра се ко ри фе јем фран
цу ског ду ха. Члан Фран цу ске 
ака де ми је од 1955. 
1891. Ро ђен хр ват ски пе сник 
Ав гу стин Тин Ује вић. 

6.јул
1535. Ен гле ски ху ма нист и 
пи сац То мас Мор по гу бљен 
као из дај ник, због не сла га ња с 
цр кве ном по ли ти ком кра ља 
Хен ри ја VIII. 
1885. Фран цу ски би о лог и 
хе ми чар Луј Па стер пр ви пут 
успе шно при ме нио вак ци ну 
про тив бе сни ла на људ ском 
би ћу, де ве то го ди шњем Жо зе
фу Мај сте ру из Ал за са. 
1928. У Њу јор ку одр жа на пре
ми је ра фил ма „Све тла Њу јор
ка“, пр вог звуч ног фил ма. 

7.јул
1898. САД анек ти ра ле Ха вај
ска остр ва. 
1941. У Ср би ји по чео уста нак 
про тив не мач ке оку па ци је, под 
вођ ством ко му ни ста. 

8.јул
70. Ри мља ни су у Ју деј ском 
ра ту осво ји ли и раз ру ши ли 
Је ру са лим. Од ру ше ви на је 
са чу ван са мо за пад ни зид 
ве ли ког је вреј ског хра ма („Зид 
пла ча“).
1956. У Бе о гра ду је еми то ван 
пр ви екс пе ри мен тал ни ТВ пре
нос, по во дом про сла ве сто го ди
шњи це ро ђе ња Ни ко ле Те сле.

9.јул
1877. Одр жан је пр ви те ни ски 
тур нир у Вимблдо ну. 
1922. Аме рич ки пли вач, ка сни
је филм ски глу мац („Тар зан“) 
Џо ни Вајс ми лер по стао је пр ви 
пли вач ко ји је за ма ње од јед не 
ми ну те (58,6 се кун ди) пре пли
вао 100 ме та ра.

10.јул
1856. У се лу Сми ља ни, код 
Го спи ћа у Хр ват ској, ро ђен 
Ни ко ла Те сла, на уч ник и про
на ла зач на по љу елек тро тех
ни ке и ра диотех ни ке. Од 1884. 
до смр ти 1943. жи вео је у САД. 
Па тен ти рао је око 700 про на
ла за ка од ко јих не ко ли ко де се
ти на има ши ро ку при ме ну, 
ме ђу ко ји ма је и се ри ја изу ма 
(18961914) ко ји чи не те мељ 
са вре ме не ра диотех ни ке. 

HOROSKOP

Среда,4.јул(21.јун)
Све ти муче ник Јули јан Тар сиј
ски; Пре по доб на Ана ста си ја 
Срп ска

Четвртак,5.јул(22.јун)
Све ти све ште но му че ник Јев се
ви је

Петак,6.јул(23.јун)
Св. муче ни ца Агри пи на; Вла ди
мир ска ико на Мај ке Бож је

Субота,7.јул(24.јун)
Рође ње Св. Јова на Пре те че 
– Ивањ дан; Св. Ники та епи скоп 
Реме зи јан ски

Недеља,8.јул(25.јун)
Пре по доб но му че ни ца Февро
ни ја

Понедељак,9.јул(26.јун)
Пре по доб ни Давид Солун ски

Уторак,10.јул(27.јун)
Пре по доб ни Симп сон Стра но
при мац

Crkveni
kalendar

• Ми смо најбројнији
народнаБалкану.Ника-
кодасесаберемо.
•Народсеокуражио,па
трпилитрпи.
•Самосечујетуц-муц.
Није време за велике
речи.

Палачинке
изфлаше
Састојци:пластична флаша од 

1.5л  2 јаја  10 кашика брашна  3 
кашике шећера – прстохват соли 
 3 кашике уља  600 мл млека - 
мало киселе воде.

Припрема: Ставите левак на 
флашу и успите све састојке, 
почев од сувих састојака, па нас-
тавите са течним. Флашу потом 
добро затворите и протресите, 
тигањ загрејте, па почните да пра-
вите палачинке из флаше на 
уобичајени начин. Не само да ће 
вам дозирање бити много лакше, 
већ ћете смесу моћи да у флаши 
држите у фрижидеру.
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РУМА:ОДРЖАНАТРЕЋАХУМАНИТАРНАТРОЈКАИЗБЛОКА

ПомоћпородициСмуков

Вре ме је ишло на руку орга ни за то ри
ма тако да је тре ћи спорт скохума
ни тар ни тур нир у брзом шути ра њу 

трој ки „Трој ка из бло ка“ одр жан послед
њег дана јуна, без кише, на спорт ским 
тере ни ма код рум ског Дома здра вља.

Овај тур нир орга ни зу је Хума ни тар на 
орга ни за ци ја „Срби за Србе“ и има за 
циљ при ку пља ње сред ста ва за помоћ 
вишеч ла ним, соци јал но угро же ним поро
ди ца ма – ове годи не то је поро ди ца Сму
ков из Добри на ца о чијим неда ћа ма сте 
могли чита ти и у нашим нови на ма.

Нарав но, орга ни за то ри ма у сва ком 
гра ду где се овај тур нир орга ни зу је пома
же и локал ни тим, па тако и у Руми функ
ци о ни ше јед на уигра на еки па.

Под се ти мо, у прет ход не две годи
не Рума се пока за ла као јед на сре ди на 
осе тљи ва на људ ске про бле ме и пат њу, 
те је у скло пу ове хума ни тар не акци је 
при ку пље но укуп но око 850.000 дина
ра – сред ства су иско ри шће на за помоћ 

поро ди ца ма Јере мић из Руме и Ђикић из 
Пути на ца.

Поред број них дона то ра, сред ства се 
при ку пља ју и на сам дан игра ња тур
ни ра, јер се уче шће пла ћа 200 дина ра, 
а могу ће је купи ти и суве ни ре, маји це, 
соко ве, при ло жи ти сво је нов ча не при ло
ге – све се то на кра ју саби ра и дони ра, 
ове годи не поро ди ци Сму ков.

Урош Мар ко вић, гене рал ни секре
тар Хума ни тар не орга ни за ци је „Срби за 
Србе“ исти че да ово јесте так ми че ње у 
шути ра њу трој ки, али је нај ма ње акце нат 
на так ми че њу и резул та ти ма, већ на оку
пља њу људи добре воље који ће дони
ра ти сред ства у скла ду са сво јим могућ
но сти ма. 

– Рума је до сада обо ри ла све рекор де 
и по бро ју спон зо ра и по бро ју уче сни ка, 
а поро ди ца Сму ков је заи ста нај дра ма
тич ни ја поро ди ца у овом кра ју којој пома
же мо – поред соци јал них про бе ле ма они 
имју тро је боле сне деце и ово је пору

ка њима да нису сами и да посто је још 
добри људи који воде рачу на о дру ги ма. 
Ми људи ма даје мо кон крет ну помоћ, оно 
што им тре ба а не новац. За поро ди цу 
Сму ков сре ђу је мо кров који про ки шња
ва, купи ли смо им маши ну за бали ра ње, 
коса чи цу за дете ли ну, овце и љуља шке 
за девој чи це. Нарав но, купи ли смо и 
маши ну за пра ње и суше ње веша, као и 
нешто од покућ ства тако да ћемо реши ти 
њихо ве нај ур гент ни је про бле ме – рекао 
је Урош Мар ко вић.

Он је иста као да је ове годи не, до сада 
од спон зо ра саку пље но око 300.000 
дина ра. 

– На дана шњем тур ни ру оче ку је мо бар 
још 500 евра, лане је било пре ко 300 так
ми ча ра и ове годи не бар исто толи ко. 
Рума нам пру жа вели ку подр шку и оче
ку јем да ће ове годи не пре ћи и зва нич но 
суму пре ко мили он дина ра. Сутра има мо 
тур нир и у Срем ској Митро ви ци инспи ри
сан упра во овим што смо до сада ради ли 
у Руми – каже Мар ко вић.

На тур ни ру је био и део поро ди це Сму
ков – син Алек сан дар и мај ка Алек сан
дра Сму ков. 

– Имам тро је обо ле ле деце, Алек сан
дар је био још као беба боле стан, имао 
је тумор оба ока али смо се избо ри ли са 
тим, док су девој чи це непо крет не има ју 
хеми па ре зу и зато нам јако пуно зна чи 
ова помоћ. Уско ро нам раде кров, сти
гла нам је веш маши на, маши на суше ње, 
купи ли су ми пре су, хва ла им за све – са 
суза ма у очи ма каже мај ка Алек сан дра.

Међу они ма који су желе ли да помог ну 
је и Алек сан дра Ћур чић која је напра ви
ла чоко лад не мафи не, а сав при ход од 
про да је иде у фонд за поро ди цу Сму ков. 

– Ја пра вим тор те  и кола че па ми је 
пало на памет да нешто наше мало, 
може неком да помог не. Ови мафи ни 
кошта ју 100 дина ра а људи дају и више и 
дра го ми је да могу да помог нем – рекла 
нам је Алек сан дра Ђур чић.

С.Џ.

Тројкаизблока Мафинизапомоћ:Александрасасином

УрошМарковићидеопородицеСмуков
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Уче ни це Гим на зи је „Бран
ко Ради че вић“ у Ста рој 
Пазо ви осво ји ле су сре бро 
на Свет ском првен ству у 
баске ту 3x3 које је одр жа но 
у Бео гра ду од 23. до 29. 
јуна. Тим у саста ву Дани је ла 
Кова че вић, Сара Опа чић, 
Сла ви ца Симе у но вић и 
Мари ја Ива нић и поред 
пора за од Енгле ске напра
ви ле су исто риј ски успех. 
Честит ке ста ро па зо вач ким 
гим на зи јал ка ма међу први
ма упу тио је пред сед ник 
Саве за за школ ски спорт 
Жељ ко Тана ско вић. Срби ја 
је има ла пред став ни ке и у 
мушкој и жен ској кон ку рен
ци ји, а за меда ље су се 
бори ли репре зен та ци је из 
29 зема ља. С.С.

Среброза
гимназијалке

Ана Бајић, чла ни ца Теквон до клу ба „Елит“ 
из Инђи је и репре зен та тив ка Срби је осво ји ла 
је зла то на Меди те ран ским игра ма у шпан
ском гра ду Тара го на. Она је у фина лу, прет
по след њег дана так ми че ња, у кон ку рен ци ји 
до 67 кило гра ма савла да ла Фран цу ски њу 
Мари Пол Бле. Она је у првој бор би савла да
ла Ита ли јан ку Гиа цо ми ни резул та том 4:0. У 
полу фи нал ној бор би је била боља од Туни
жан ке Кус. Захва љу ју ћи Ани, срп ски пред
став ни ци дошли су до 11. злат не меда ље на 
Меди те ран ским игра ма које су затво ре не у 
неде љу 1. јула.

М.Ђ.

Мла да митро вач ка 
атле ти чар ка Сара 
Киш, у уто рак, 3. 

јула, отпу то ва ла је на 
Европ ско првен ство у атле
ти ци за јуни о ре у Мађар
ској, након што је испу ни ла 
нор му у дисци пли ни спринт. 
Тим пово дом, у поне де љак, 
2. јула, у Град ској кући у 
Срем ској Митро ви ци одр
жа на је кон фе рен ци ја за 
меди је. 

Сара није кри ла задо
вољ ство због свог одла ска 
на ово так ми че ње.

– Не могу ни сама да 
кажем чему се надам јер 
је ово прво вели ко так ми
че ње на којем уче ству јем. 
Срећ на сам и задо вољ на, 
иако имам про бле ма због 
недав не повре де. То ме је 
спу та ва ло у тре нин зи ма, 
али надам се да неће бити 
про бле ма око тога – каже 
Сара Киш. 

Пре ма речи ма Сари ног 
тре не ра, Гора на Павло ви

ћа, она је дру га атле ти чар
ка АК Сир ми ју ма, поред 
Дра га не Тома ше вић, која је 
оства ри ла нор му за Европ
ско првен ство ове годи не. 

– Сара је оства ри ла нор
му и дока за ла да и Срем ци 
могу бити брзи на сто мета
ра. Ово првен ство се одр

жа ва од 5. до 8. јула, а 10 
нај бо љих путу је на Олим
пи ја ду мла дих све та, која 
се по први пут одр жа ва ове 
годи не у Арген ти ни. Посеб
но сам поно сан на њу јер 
је одли чан ђак и има све 
пети це. Она је понос гра да, 
понос сво је поро ди це, па 

сам тако и ја поно сан на њу 
– каже Павло вић.

Начел ник Град ске упра
ве за обра зо ва ње, кул ту ру 
и спорт Или ја Недић овом 
при ли ком је упу тио честит
ке Сари и поже лео јој успех 
на пред сто је ћем так ми че
њу.  Н.М.

АКСИРМИУМ

СараКишнаЕвропском
првенству

САМЕДИТЕРАНСКИХИГАРА

ЗлатозаАнуБајићуТарагони

ИлијаНедић,СараКиш,ГоранПавловић,НемањаЦрнић

На сени ор ском првен ству Вој во ди не у атле ти ци 
одр жа ном 30. јуна у Новом Саду насту пи ло је тро је 
атле ти ча ра АК Срем, и сво тро је су осво ји ли меда
ље.

Мари ја Вуче но вић побе ди ла је иако је баца ла први 
пут ове годи не због про бле ма са повре дом. Доба ци
ла је до даљи не од 55,55 мета ра, што је обе ћа ва ју ћи 
резул тат неде љу дана пре држав ног првен ства. 

Сте вић Слав ко је пре ско чио 2,05 мета ра и осво јио 
сре бр ну меда љу у ско ку у вис, док је меда љу истог 
сја ја у трци на 3.000 мета ра осво јио Дејан Анту но вић.

АКСРЕМ

Митровчанинижумедаље

МаријаВученовић
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(НЕ)ОБИЧAНЧОВЕКИЗЕРДЕВИКА

Окретанивреданса210кила
ЈовицаМанојловићједаноднајтежихљудиуСрбији,алитомунесметада

са52годинерадикомладићувиноградуидакувапаприкаша

Јови ца Маној ло вић је 
вино гра дар из срем ског 
села Ерде ви ка. У вино

гра ду поред њега раде још 
супру га Сла ђа на, син Вука
шин и ћер ка Мари ја. Ништа 
то није нео бич но за људе 
који има ју вино гра де на 
пади на ма  Фру шке горе да 
Јови ца Маној ло вић не тежи 
210 кило гра ма . На први 
поглед делу је вам да је 
Јови ца тром и да не може 
да се сагне. Добро се зна 
да вино град тра жи сави
тљи вог и окрет ног слу гу да 
би родио и вино пода рио. 
Али, Јови ца нас очас раз у
ве ри у наше мисли да мно го 
тога не може. На недав ној 
куле ни ја ди у Ерде ви ку где 
су били број ни гости из целе 
Срби је па и из окру же ња, 
Јови ца Маној ло вић је кувао 
папри каш у вели кој ора ни ји 
за госте. Они који су га 
посма тра ли како то ради 
спрет но и вред но ни у сну 
не би поми сли ли да он тежи 
пре ко два мете ра. За уве ре
ње, стао је на вагу јед ног 
меса ра који је на куле ни ја
ди про да вао месо и месне 
про из во де из путу ју ће 
витри не. Вага је рекла 
уисти ну 210 кило гра ма. 
Јови ца се насме јао и отво
рио душу:

– Није ствар коли ко имаш 
кила, већ коли ко и шта 
радиш. Ја сам био у поли
ци ји. Оти шао сам у пен зи ју. 
Кад сам при мљен  имао са 
90 кило гра ма  са виси ном 
194 сан ти ме тра. И тада сам 
био мршав ко. Већи број 
њих који су са мном при
мље ни има ли су више кило
гра ма и били су нижи. Све 
је ства ра утре ни ра но сти у 
раду. Ако стал но радиш као 
ја  на чети ри хек та ра вино
гра да онда нема про бле ма 
да се осе ћаш добро и са 
више кило гра ма од мене. 
Али, ако ништа не радиш и 
све чекаш на гото во ниси 
спре тан ни са 50 кила. Мени 
ови кило гра ми не сме та ју, 
једи но имам про блем око 
оде ће. Обу ћу наба вљам, 
јер носим 47 број, па то се 
већ нађе. Него, не могу да 
нађем гаће, маји це, кошу

ље, имам про бле ма да 
нађем и јак не за зиму, а сад 
лети могу, нека ко се про ву
чем. Жена мора гаће да ми 
шије. Нема бро ја. Посеб но 
је то про блем у кине ској 
рад њи. Тамо су све неки 
деч ји бро је ви и за мно го  
лак ше од мене. А, што се 
тиче јела, волим да једем. И 
при ја ми! Не сме та ми 
ништа. Вино пијем све док 
осе ћам да ми при ја. Не 
марим кол ’ко је то. Имам га, 
фала Богу, доста и за мене 

и за про да ју. Не опи јам се. 
Водим рачу на, а и бажда
рен сам. Моја гла ва зна кол
’ко мој сто мак може да поје
де и попи је. И кад је тако, ја 
се не бојим да ми што год 
шко ди.

Јови ца Маној ло вић је 
почео наба ци ва ти кило гра
ма после 40 годи на. Супру
га му има 80 кило гра ма, а и 
деца су вит ког ста са. Међу
тим, како је наба цио тих два 
мете ре а и нешто, са женом 
се дого во рио и купио кре ве

те од чисте хра сто ви не. Да 
ли су ста ри про па ли не зна
мо, а ли што је сигур но 
сигур но. И још нешто. Оба
ве зно пази где седа, јер 
наме шта ји по кућа ма ком
ши ја и рођа ка за њега су 
ризич на ствар да се не сру
ше и напра ви ште ту. А тако 
је и седа ње у ауто, свој или 
туђи. Ту је вео ма опре зан. 
Опре зни су и они који га 
позна ју и они чим га угле да
ју.
МиомирФилиповићФића

ЈовицаМанојловић


