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Kompanija Modine Manufacturing je visokostučna u oblasti proizvodnje 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 Vinskonsin (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 zainteresovane 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@modine.com ili ga ostaviti na portirnici kompanije, adresa: Modine SRB
d.o.o. - Rumski drum 1, Sremska Mitrovica (preko puta Vatrogasne
službe).

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

@ETVA PO KI[I:
Dobri prinosi

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

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

E-mail: office@sremgas.rs

www.sremgas.rs

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

SPOMENIK
MILUNKI SAVI]:
Simbol hrabrosti
i patriotizma

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

Са отварања 5. Шекспир фестивала- представа Тит Андроник

Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022

ПЕТИ ШЕКСПИР ФЕСТИВАЛ

Право суђење Хамлету
и Шекспир за велику децу

П

ети Шекспир фестивал који је
одржан у периоду од 28. јуна
до 3. јула у Српском народ
ном позоришту и Академији умет
ности у Новом Саду, Малом позори
шту „Душко Радовић“ у Београду и
Вили Станковић у Чортановцима, и
ове године окупио је бројне позори
шне трупе из целог света. Фестивал
је отворила представа Тит Андроник
у режији Игора Вука Торбице и изво
ђењу глумаца Загребачког казали
шта младих. Тит Андроник је прва
од десет трагедија Шекспира, напи
сана 1593. одмах након његове исто
ријске тетралогије, и уједно један
од Шекспирових најконтроверзније
третираних комада. Једнако добро
прихваћен од стране публике и кри
тике, Тит Андроник Игора Вука Тор
бице, премијерно изведена у марту
ове године, једно је од остварења
која су обележила протеклу сезону у
региону.
По речима оснивача и директора
фестивала Никите Миливојевића,
ове године на Шекспир фестива
лу приказане су изненађујуће фор
ме, које су најпознатија Шекспиро
ва дела сместила у данашњицу, у
модерно доба.
– Иначе, ова година била је нова
и јединствена прилика да домаћа

позоришна публика погледа најак
туелније представе савремене свет
ске продукције посвећене Шекспиру,
због чега смо посебно задовољни,
истакао је Миливојевић.
У представи Молим, наставите
(Хамлет), Dreams come true продук
ције из Швајцарске, Француске и
Шпаније која је одиграна у петак, 29.
јуна у Вили Станковић у Чортанов
цима, суђење Хамлету за убиство
Полонија, водили су прави адвокати
и судије. Гертруду je играла Светла
на Бојковић, а учествовали су суди
ја Апелацион
 ог суда Миодраг Мајић,
адвокат Петар Учајев и тужилац
Никола Пантелић. Коначну пресуду
о Хамлетовој невиности донела је
публика.
У мјузиклу Q-gents браће Q-Brot
hers, редовних извођача на њујор
шком Бродвеју, у суботу, 30. јуна у
Вили Станковић у Чортановцима,
главни актери били су прерушени у
жене и у савршеном ритму исприча
ли су причу о Два витеза из Вероне.
У недељу, 1. јула главни програм
фестивала затворен је представом
Млетачки трговац, у режији Миха
ел Гунтера и у извођењу Шекспир
компаније из Берлина, која са косим
музичким подлогама, црно - белом
оптиком и рудиментарним третма

ном љубавне приче подсећа на бер
линско позориште двадесетих годи
на.
Ове године Шекспир фестивал
био је богатији за један програм
више: Шекспир за Велику децу, где
су на сцени Малог позоришта Душко
Радовић одигране три представе:
Бура, Никите Миливојевића, Ромео
и Јулија из Велике Британије и Сан
летње ноћи из Грчке. У оквиру пра
тећег програма фестивала, одржа
не су две радионице на Академији
уметности у Новом Саду: The Q Brot
hers HIP HOP радионица АдРЕПта
ције 1. јула и представа студената
друге године глуме и режије Ака
демије уметности Нови Сад (класа
проф. Никите Миливојевића) Sha
ekspear e tribute band и Shaekspeare
party 3. јула.
Подсетимо да је оснивање Шек
спир фестивала у Србији иницирао
редитељ Никита Миливојевић након
премијере његове представе Хенри
VI у чувеном Глоб театру у Лондо
ну у мају 2012. године. Поред жеље
да открије Шекспира на нов начин,
Никита Миливојевић је био вођен
идејом да се Вила Станковић - изу
зетан простор затворен за јавност у
Србији, учини атрактивним културно
- туристичким местом.
М. Ђ.

novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Сурова реалност

осле три утакмице у групној фази Светског
првенства репрезентативци Србије су покупили
прње и отишли кући. Испоставило се да је Бра
зил био превелик залогај за ионако неубедљиву
селекцију Србије. Једна победа и два пораза су реал
на слика нашег фудбала. Овог пута нећу да се бавим
утакмицом са Бразилом јер ту стварно нема шта
паметно да се каже. Једноставно, бољи су.
По ко зна који пут, љубитељи фудбала у Србији су
се надали неком добром резултату наше репрезента
ције. И опет се јавио тај осећај као да сте преварени,
насамарени и обманути. Као када вас неки пријатељ
изневери безброј пута, а ви решите поново да му
дате шансу мислећи да ће овај пут бити боље. Али
шипак. Нема Србина који се бар на тренутак није
понадао да ћемо неким чудом да победимо тај Бра
зил. Тражили су људи наду у причама о чувеном
Моши и Тиркету, о младој селекцији која је пре пар
година победила Бразил, о српском инату... Нажа
лост, стигла нас је све сурова реалност.
Играчима ништа не треба замерити. Борили су се,
играли су колико су могли, трудили се да испрате
акробатске потезе стручног штаба. Све су то добри
момци и нема сумње да су дали све од себе.
Оно што људи треба коначно да схвате је да је наш

фудбал већ деценијама уназад у катастрофалном
стању. Имамо репрезентацију коју води вршилац
дужности селектора на највећој светској фудбалској
смотри. Да не спомињем чињеницу да му је то први
тренерски посао. На Мундијалу се не почиње тренер
ска каријера. Имамо лигу у којој све вришти од нере
гуларности и намештања. Шта рећи када судија
после једне утакмице бива приведен у полицију.
Председници клубова су лица са потернице. Фудбал
ски савез нам води једна иста екипа већ годинама. За
њих нема избора и демократије, они се сами међу
собом договарају. Обичном свету је то тешко да сва
ри знајући да је немоћан да утиче на било шта. И
држава је немоћна. Или се само прави. Не постоји
систем, организација, инфраструктура, услови за
стварање добрих селекција. Млади играчи беже у
иностранство још пре пунолетства и потуцају се по
белом свету. Неко и успе да се пробије али већина
не.
У таквим околностима, обичном народу и навијачи
ма остаје само да се уздају у срећу и у неко чудо.
Али се чуда не дешавају тако често. И зато, нису кри
ви играчи. Криви су Караџићи, Бата Ђоре, Бјековићи,
Терзићи, Кокезе и остали који су фудбал у Србији
претворили у своју приватну прћију.
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Sremska Mitrovica * cena primerka 50 dinara. Godi{wa pretplata 2.600 dinara, polugodi{wa 1.300
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Откривен споменик
Милунки Савић
Она је била
симбол
храбрости и
патриотизма,
симбол
једне мале
земље која се
супротставила
много моћнијем
непријатељу
и која је уз
небројене жртве
и страдања
сачувала своју
слободу. Али та
иста земља је
један читав век
ћутала о својим
јунацима. Због
тога Инђија није
само место
у којем је
подигнут
споменик
Милунки Савић,
већ симбол
захвалности и
сећања на све
јунаке, знане и
незнане, који
су се борили и
дали живот за
слободу наше
отаџбине
СИМБОЛ ХРАБРОСТИ И ПАТРИОТИЗМА: Споменик хероини Великог рата
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НАЈВЕЋЕ ДРЖАВНЕ ПОЧАСТИ: Гости међу којима су Никола Селаковић и владика Василије

П

рошлог четвртка, на Видовдан, у
Инђији је на Лејама, упркос јакој
киши, откривен споменик срп
ској хероини из Великог рата Милунки
Савић. Овој свечаности, поред пред
седника инђијске општине Владимира
Гака, специјалног изасланика председ
ника Србије Николе Селаковића, вла
дике сремског Василија и представни
ка Војске Србије, присуствовали су и
Драгица Николић и Дејан Станков, уну
ци Милунке Савић, као и њена праун
 у
ка Катарина Николић.
У свом обраћању присутнима, пред
седник Општине Инђија Владимир Гак
изјавио је да је поносан на то што је
након 27 година у овој општини подиг
нут још један споменик српском јунаку.
– Много пута смо се до сада окупља
ли лепим поводима, када смо отвара
ли разне фабрике, пословне објекте,
путеве, улице, тргове. Отвараћемо их
и даље, али сам нарочито поносан на
то да нисмо заборавили људе који су
нам донели слободу. На овај начин

чувамо од заборава српску, али и свет
ску хероину Милунку Савић. Милун
ка Савић није ишла у школу у Инђији,
она није овде радила, није рођена у
Инђији, али Милунка Савић са сваким
селом, са сваким градом у Србији, са
сваким становником и сваким Србином
који живи у Србији или ван ње има нај
директније могуће везе, као и са сва
ком женом која живи у Србији. Она
је најбољи пример колико су жене у
Србији јаке, одлучне и посвећене, пре
свега породици, а потом и својој отаџ
бини. У миру, па онда током ратова, а
онда опет у миру, када је било можда
и већих искушења и страдања него у
рату. Дан њеног рођења је Видовдан,
што указује на њену посебност – рекао
је Владимир Гак.
Специјални изасланик председника
Александра Вучића, Никола Селако
вић такође је изразио захвалност овој
српској хероини.
– Нека нас ова киша подсети да то
није ништа спрам мука које су у голготи

ЧУВАМО ОД ЗАБОРАВА МИЛУНКУ САВИЋ: Са откривања споменика

српског народа, државе и војске пре
живели хероји великог рата пре више
од сто година. Ако су они могли то да
издрже борећи се за нашу слободу,
могли смо и ми да одстојимо, и хва
ла богу, одстојали смо у лепом броју
на овом лепом месту. Хвала општини
Инђија и вама драги Сремци што сте
се сетили ове велике херојине у рату
и великог борца, хранитеља, мајке,
и жене којом је владала никад већа
љубав и у миру. Милунка је родила
једну ћерку, а три усвојила. Отхранила
је преко 30 деце из свог села. Овакве
херојине и овакве хероје Србија треба
да памти и на њиховом примеру васпи
тава своју децу – рекао је Селаковић и
пренео поздраве председника Вучића.
Милункина унука Драгица Николић
у обраћању присутнима изјавила је
да је њена бака показала да жена као
ратник може да заслужи поштовање и
дивљење својих ратних другова, саве
зника и непријатеља.
– Она је била симбол храбрости
и патриотизма, симбол једне мале
земље која се супротставила мно
го моћнијем непријатељу и која је уз
небројене жртве и страдања сачува
ла своју слободу. Али та иста земља је
један читав век ћутала о својим јунаци
ма. Због тога Инђија није само место
у којем је подигнут споменик Милун
ки Савић, већ симбол захвалности и
сећања на све јунаке, знане и незнане,
који су се борили и дали живот за сло
боду наше отаџбине – изјавила је Дра
гица Николић.
Поред јарбола са српском заставом
коју су свечано подигли припадници
Прве бригаде копнене војске, пред
седник Владимир Гак је, упркос киши
која је непрекидно падала, са Николом
Селаковићем пред великим бројем
присутних открио овај споменик.
Н. Милошевић
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ТАМАРА БОЈИЋ, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ГИМНАЗИЈЕ У ИНЂИЈИ

Циљ ми је да увек будем најбоља

Н

аставничко
веће
инђијске
Гимнази
је на крају школске
2017/2018. године одлучи
ло је да је Тамара Бојић
ђак генерације. Ова веома
скромна девојка за М новине
каже да јој је циљ одмалена
да буде најбоља, тако да је
још на почетку школовања
у Основној школи „Петар
Кочић“ у Инђији одлучила да
до тог циља и дође. Верују
ћи у себе, уз подршку мајке
Светлане и остатка поро
дице, то је и успела. Како
и сама каже, све је кренуло
са такмичењима из српског
језика и књижевности и из
географије још у основној
школи.
– Поред тих такмичења
одлазила сам и на много
бројна спортска где смо, као
екипа наше школе, забе
лежили добре резултате.
Играли смо рукомет, фудбал
и кошарку – сећа се Тама
ра успеха од пре неколико
година и истиче:
– Волела сам да цртам
и наставница техничког је
то приметила. Уследило је
такмичење и из електротех
нике освојила сам дипло
му на општинском нивоу.
Затим, из географије сам
учествовала на такмичењу
у седмом и осмом разреду,
успела сам да стигнем до
окружног такмичења и осво
јила сам треће место.
Сви поменути успеси
довели су до тога да Тама
ра основну школу заврши са
Вуковом дипломом у руци.
Школовање наставља у
инђијској Гимназији са још
већим успехом.
– Одмах у првој години
почела сам да одлазим на

Тамара Бојић, ђак генерације инђијске Гимназије

спортска такмичења. Врло
брзо сам се прилагодила и
мало више пажње посве
тила школи у односу на
раније. Чак сам успела и да
сваки дан одем на тренинг,
јер сам тренирала рукомет
– каже Тамара и додаје да
је увек ишла на такмичења
из српског језика и књижев
ности и успела је да дође до
републичког такмичења.
– На такмичења из гео
графије почела сам да
одлазим у трећој години и
нисам морала пуно да учим
јер сам имала добро пред

знање из основне школе. У
трећој години сам на регио
налном такмичењу освојила
друго место, на републич
ком треће, док сам у четвр
тој години на регион
 алном
освојила треће место а на
републичком нисам успела
да освојим награду.
Најсвежије признање је са
Спортске олимпијаде школ
ске омладине Војводине где
је женска фудбалска екипа
инђијске Гимназије освоји
ла треће место. Ипак, како
каже ђак генерације Тамара
Бојић, најдража награда јој

је треће место на републич
ком такмичењу из географи
је.
– Најдража ми је јер сам
хтела да видим колико могу
да догурам када су такми
чења из овог предмета у
питању. Велику подршку и
помоћ пружила ми је про
фесорка географије Љиља
на Жижић. То такмичење
у Београду остаће ми као
лепа успомена јер је трајало
три дана – каже Тамара која
се увелико припрема за при
јемни на Факултет техничких
наука у Новом Саду.
– Прва жеља ми је да
упишем смер рачунарство
и аутоматика јер себе у
будућности видим као про
грамера који ће радити у
некој успешној, иностраној
фирми- открива своје жеље
ђак генерације у инђијској
Гимназији и додаје да је у
петак, 29. јуна, заједно са
још око 500 успешних ђака
из наше земље и Републике
Српске посетила Бели двор
где је престолонаследник са
супругом организовао све
чани пријем за ђаке генера
ције.
– Велика ми је част што
сам и ја била део свеча
ног пријема и трудићу се
да и даље будем најбоља
у својој генерацији, сада на
факултету – потврђује Тама
ра и додаје да јој је то упра
во и основни мотив, да буде
најбоља и да за то добија
признања околине али и
професора.
– Увек сам хтела да имам
све петице, јер је јако леп
осећај када те сви редом
хвале, тако ћу и да наста
вим – истиче Тамара за крај.
М. Ђ.

Трећи „Overtake tuning car fest“
Манифестација која окупља
љубитеље и власнике модифи
кованих аутомобила 22. јула уго
стиће више од 100 учесника из
Србије и земаља у окружењу на
3. „Overtake tuning car fest“-у у
самом центру Инђије. „Overtake
club“ је организатор манифеста
ције и најављују прави празник
за очи на шеталишту у улици
Војводе Степе где ће присутни
моћи да погледају велики број
различитих уникатних и побољ

шаних аутомобила. Такмичење
ће бити одржано по класама у
стајлингу (32 пехара) и у дб-у (15
пехара). Све посетиоц
 е очекује
забавни програм уз госте изне
нађења. Уз уплаћену котизацију,
пријаве за такмичаре трају од 14
до 16 часова. У организацију
манифестације, као и претход
них година, укључили су се
Општина Инђија и Туристичка
организација општине Инђија.
М. Ђ.
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Стари Сланкамен добија
дуго жељену плажу

Л

ето у Старом Сланкамену
донело је лепе вести.
Након више деценија
чекања почели су радови на
уређењу дела дунавске обале и
циљ је да се то подручје пре
твори у плажу. У питању је
заједничка акција коју су иници
рали мештани Старог Сланка
мена и представници месне
заједнице, а у намери да ураде
велику ствар за село и даљи
развој туризма помогли су им
ЈКП „Водовод и канализација“,
ЈП „Инђија пут“ и ЈКП „Комуна
лац“.
Председник Месне заједнице
Стари Сланкамен Никола Мацу
ра истакао је да је да ће плажа
бити очишћена али да ће уједно
уредити и један део простора
који је обрастао растињем.

Идеја јесте да се некултиви
сани простор обрастао расти
њем уреди и очисти плажа,
тако да сви љубитељи Дунава
и прелепе природе добију
место за уживање.
– Мислим да ћемо овим поте
зом добити једно ново место на
којем ће током лета моћи да
уживају најпре најмлађи, а
затим и они нешто старији.
Мештани Старог Сланкамена
али и гости који дођу у наше
мало рибарско село, заслужују
један овакав простор, истакао
је Мацура и додао да је то само
једна од идеја коју ће спрове
сти а све у циљу да се још
озбиљније поради на развоју
туризма у овом делу инђијске
општине.
М. Ђ.

Плажа у Старом Сланкамену

СА САСТАНКА СИСТЕМА 48

Јефтинији прикључци
до краја новембра

Н

а последњем састанку Систе
ма 48 одржаном у петак, 29.
јуна било је речи, између оста
лог, о продужењу акције јефтинијег
прикључења домаћинстава на гасо
водну мрежу, акцију која се за првих
месец дана трајања, према речима

Бесплатно
летовање
Малишана из социјално угрожених
породица са територије општине
Инђија, њих 24, ове године летоваће у
Баошићима. Лепу вест за њих и њихо
ве родитеље потврдила је директори
ца Центра за социјални рад „Дунав“
који им је, заједно са Црвеним крстом
Србије и ООЦК Инђија, омогућио лето
вање за памћење. Летовање је плани
рано за крај јула, а према речима
директорице Центра за социјални рад
„Дунав“ Жељке Годић Аврамовић у
току су састанци и разговори са роди
тељима деце која ће отпутовати на
море.
– Центар ће помоћи родитељима да
опреме децу, а Црвени крст организује
летовање у Црној Гори, што значи бес
платан боравак у одмаралишту и пут,
рекла је Годић Аврамовић.

Милана Кончаревића, директора
„Ингас“-а показала и више него успе
шна. Он је рекао да је након анали
зе учинка одлучено да се акцијски
попуст уместо до 30. септембра про
дужи до краја новембра ове године.
– Поред ове, усвојена је и одлука
да се плаћање омогући и са грејс
периодом до 30. децембра, истакао
је Кончаревић и додао да се плаћа
ње врши као и до сада.
– 35 посто се плаћа готовински а
преостали део на 12 једнаких месеч
них рата. Редовна цена прикључ
ка износи 71.000 динара, а током
акцијског попуста она је снижена на
51.500 динара, односно 49.000 дина
ра ако се плаћа готовински на дан
потписивања уговора, објаснио је
нови директор ЈП „Ингас“.
Кончаревић је обавестио присутне
и да су у току радови на проширењу
гасоводне мреже у североисточној
радној зони у Инђији.
– У питању је нова гасоводна линија
у дужини од 1.450 метара. Вредност
ових радова је око 2,4 милиона дина
ра и очекујемо да ће радови бити
завршени до краја следеће недеље,
уколико то дозволе временске при
лике, потврдио је Милан Кончаревић.

М. Ђ.

ЛЕТО У ИНЂИЈИ

Концерт
до концерта
Минулог викенда на спортским тере
нима код Културног центра по први пут је
одржан дводневни Summer Sound festi
val. У суботу, 30. јуна фестивал је отво
рио Стефан Живојиновић који није крио
срећу што пева пред великим бројем
људи.
После Живојиновића, на бину је иза
шла Наташа Беквалац која је одушевила
публику добро познатим хитовима, а за
њом и Александра Пријовић.
У недељу, 1. јула на истој бини, у окви
ру друге фестивалске вечери наступили
су Мирза Селимовић, Лексингтон бенд и
као специјални гост наступила је млада
певачица Катарина Дидановић. Подсети
мо, Општина Инђија подржала је поме
нути фестивал који је ове године одржан
по први пут.
Након дводневног Summer Sound festi
val-а, у понедељак, 2. јула концертима
Иване Јордан и групе Галија отворен је
традиционални, 19. Сцена фест у Инђи
ји. Инђијска публика до 7. јула имаће
прилику да чује неке од наших најпопу
ларнијих поп и рок група као и да погле
дају неколико позоришних представа.
Другог дана фестивала, 3. јула на бини
код Културног центра наступио је Тамбу
рашки оркестар мр Љубинка Лазића,
затим и Ђура и морнари, а вече је наста
вљено у сличном ритму захваљујући
Гаравом сокаку. До краја Сцена фест-а
наступиће и Рибља чорба, Неверне
бебе, YU група и Ван Гог. За 8. јул пред
виђен је велики концерт Амадеус бенда,
поклон локалне самоуправе становници
ма општине Инђија.
М. Ђ.

Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“  реализован уз финансијску подршку општине Инђија
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ТОМИСЛАВ ИЛИЋ, ПРОТИВГРАДНИ СТРЕЛАЦ

На свакој станици имамо
само по две-три ракете

Томислав Илић са једином ракетом

Могу рећи да Митровица има најкомпактније стрелце. Сви се познајемо и изузетно
смо сложни. Имамо изузетну комуникацију и знамо у сваком тренутку да ли је на
некој станици било дејстава. Никад нисам доживео ни да је неко од наших стрелаца
изостао и да није одрадио свој посао, каже Томислав Илић

О

ва година током про
лећа, а и почетком
лета донела нам је
много кишних и олујних
дана. По свему судећи, ова
кви
врем енс ки
услов и
наставиће се и током лета,
а опасност од града најви
ше брине наше пољопри
вредне произвођаче.
Управо из тог разлога на
територији Сремске Митро
вице, у надлежности Репу
бличког хидро-метеороло
шког завода, делује 30 про
тивградних стрелаца на 15
ракетних станица. Један од
ових бранитеља митровач
ких усева и воћњака је и
Томислав Илић, пензион
 ер
из Јарк а, који даноноћно
дежура поред своје моторо
ле и чека тренутак када ће
бити позван да делује.
– На свакој станици делу
је по два човека, а усмера
вани смо са радарског цен
тра Фрушка гора, који покри

ва читав Срем и јужни део
Бачке. Такође, на сајту
Републичког хидро-метео
ролошког завода пратимо
кретање облака и индикато
ре који нам показују да ли
постоји опасност од ледоно
сних облака. Мало гледаш у
телефон, мало горе, па
отприлике знаш да ли ће
бити дејстава. Што се тиче
радио везе, сваки дан има
мо прозивку у десет сати,
проверу радио везе, где се
јавља сваки стрелац са
територије Радарског цен
тра Фрушка гора, а имамо и
јављање свако вече око
седам – каже Томислав и
додаје:
– Могу рећи да Митрови
ца има најк омп актн ије
стрелце. Сви се познајемо и
изузетно смо сложни. Има
мо изузетну комуникацију и
знамо у сваком тренутку да
ли је на некој станици било
дејс тава. Никад нисам

доживео ни да је неко од
наших стрелаца изостао и
да није одрадио свој посао.
Ако се деси да дође до тех

Ракетна станица на Глацу

ничких проблема, увек смо у
контакту па неко други може
да покрије територију на
чијој станици постоје про
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блеми, на пример ако је
ракета неисправна и слич
но.
Према његовим речима,
митровачки стрелци су изу
зетно задовољни сарадњом
са Градском управом за
пољопривреду и заштиту
животне средине. Међутим,
Републички хидро-метеоро
лошки завод према мишље
њу стрелаца није обезбедио
ни елементарне услове за
њихов рад.
– Прво, имамо велики
проблем са количином раке
та. У Јарку, односно на Гла
цу где ја делујем, смо до пре
неки дан имали три ракете
кратког домета, од којих ми
је након дејства остала јед
на. Шашинци, мислим да
имају две, Велики Радинци
имају једну, Засавица има
три, Кузмин има три ракете,
Мартинци имају три великог
домета, Сремска Рача има
једну, као и Босут и тако
даље. То није довољно за
дугорочну одбрану наше
територије, поготово под
оваквим временским усло
вима. Прошле године смо
испалили око 140 ракета за
читаву сезону, а од тога нам
је остало око 50 што нам је
купила Сремска Митровица,
а имали смо још нешто и од
претпрошле године. Ове
године од Митровице смо
добили 78, а већина тога је
већ испуцано. Да напоме
нем, наша сезона траје од
15. априла. Са овим количи
нама ракета не знам како
ћемо издржати до октобра.
Што се тиче друге неопх од
не опреме сувишно је и да
говорим. Завод нам није
обезбедио ни батеријске

лампе, ни батерије за Мото
роле. До сада, када делује
мо ноћу нисмо имали чиме
да осветлимо параметре да
бисмо могли да нациљамо
облак, а морали смо да
комуницирамо мобилним
телефоном. Да нам Градска
управа за пољопривреду са
начелн ик ом Настов ић ем
није помогла и купила лам
пе и батерије већина стре
лаца би напустила овај
посао. Настовић је разми
шљао чак и о томе да нам
купи кабанице, што је и ура
дио, и ми смо му захвални
на томе што нам излази у
сусрет. Такође, од Управе
добијамо и додатних 6
хиљада динара, од како нам
је Завод смањио примања
са 10 на четири хиљаде –
каже Томислав Илић.
Како каже, посао није
много тежак, али сви стрел
ци свакодневно морају бити
у приправности.
– Са Моторолом идем
свуда. И у двориште и у
купатило. Често и ноћу оста
је упаљена, тако да нема
спавања. Што се тиче нов
чане накнаде, Митровица
нам је изашла у сусрет, али
нама свакако већи део те
накнаде оде на гориво, а ми,
поготово када је година као
ова, идемо на станице ауто
мобилом. Другачије и не
можемо, јер се увек дејству
је по лошем времену. Доста
новца нам оде и на раскрчи
вање корова око станице и
на прилазу станици. То
радимо сами, па трошимо
новац и на гориво за тример
– рекао је Томислав и додао
да им проблем представља
ју и несавесни суграђани
који на приласку ракетној
станици често остављају
отпад.
Из разговора са Томисла
вом, закључили смо да је
овај посао веома важан за
заштит у пољопривредних
култура на територији Сре
ма, али, према његовим
речим а,
Минис тарс тво
пољопривреде више пажње
придаје југу Србије.
– Ја разумем да је потреб
но заштитити воће на југу
Србије, малине, шљиве и
слично. Али тога има и овде,
а оно што је најважније, у
Војводини и овде у Срему
углавном се гаје житарице,
чија заштита је по мом
мишљењу најпотребнија,
јер од њих се народ храни
– закључује Томислав Илић.
Н. Милошевић
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ШУЉАМ

Грађани
уредили вртић

Слободанка Грчић, Биљана Цвијетић и Илија Недић

У

четвртак,
28.
јуна,
начелник Градске упра
ве за образовање, кул
туру и спорт Илија Недић
и директорка ПУ Пчелица
Биљана Цвијетић посетили
су недавно реновиран вртић
у Шуљму. Поменути објекат
заједно су комплетно уреди
ли становници овог села са
васпитачицом Слободанком
Грчић.
Према
њеним
речима,
мештани су вртић уреди
ли онолико колико је било у
њиховој моћи, а малишани ће
у будућности бити задужени
за његово декорисање. Ини
цијатива за уређење вртића
потекла је од родитеља деце

која га похађају, а у дело ју
је спровела група грађана на
челу са Стевом Лапчевићем,
Миланом Гајевцем и Жељком
Жижићем.
Директорка ПУ Пчелица
Биљана Цвијетић изјавила
је да јој је драго што у уста
нови на чијем је челу постоје
васпитачи који су одговорни,
креативни и посвећени свом
послу и захвалила се васпи
тачици Слободанки и свима
који су у уређењу вртића уче
ствовали.
Просторије вртића у Шуљ
му су изглетоване и окречене,
влага из просторија је укло
њена и уређена је фасада.
Н. М.

УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА

Постављен семафор
код Стотекса

У

четвртак, 28. јуна, у
оквиру завршних радо
ва на реконструкцији
улице Вука Караџића у Срем
ској Митровици, на раскрсни
ци између поменуте улице са
Шећер сокаком, код Стотекса,
постављен је семафор. Поред
семафора, на поменутој рас

крсници изграђени су и
пешачки прелази од бехатон
плоча. Ова раскрсница је због
оближње пешачке зоне изу
зетно прометна, и уређењем
саобраћајне инфраструктуре
на њој безбедност пешака ће
у будућности бити на много
вишем нивоу.
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СРПЗАСАВИЦА:ПРИЗНАЊЕСАВЕТАЕВРОПЕ
ЗАИЗУЗЕТАНДОПРИНОСОДРЖИВОМРАЗВОЈУ

Повезалиекологију,
наукуиразвој
Савет Европе је у својој секцији за развој крајолика одлучио да нам додели ово
признањекојејенајзначајнијекојесмодосададобилиикојејепризнањезасавнаш
досадашњирад.Циљнамјепосебнодаунапредимосвојаистраживања,јермислимодаћемонаЗасавицинаћијошмногоновихврстаиоткритијошбогатијибиодиверзитетидаћемосведругеобластиразвитиназадовољствосвихнашихпосетилацаисвихонихкојиуживајууприроди–рекаојеСимић

С

пецијални резерват природе
Засавица током протеклих 20
година постао је можда и нај
значајнији истраживачки, едукативни,
али и туристички потенцијал у Србији
и стекао изузетну репутацију на
европском и светском нивоу. Овај
потенцијал препознало је и Мини
старство пољопривреде и заштите
животне средине, и пред Саветом
Европе предложило пројекат под
називом Заштита и управљање
Специјалним резерватом природе
Засавица као средство за одрживи
развој за награду за предео Европске
конвенције о пејзажу, коју је прошле
године у Стразбуру овај резерват и
освојио.
Према оцени међународног жирија,
пројекат је промовисао свест јавности
да открије природна станишта и уче
шће у јавности у иницијативама за
заштиту екосистема и биодиверзите
та на начин који је посебно повољан
за одрживи развој. Поменута награда
додељује се локалним и регионалним

СлободанСимићса
признањемСаветаЕвропе

властима и њиховим удружењима,
или невладиним организацијама као
признање за заслуге у примени поли
тика или мера одрживог развоја,
управљања и планирања предела, а
да је ово признање добила управо
Засавица и не чуди, с обзиром на
ширину биодиверзитета и изузетне
научно истраживачке доприносе, као
и туристичке атракције који се за њу
везују.
Тим поводом, у уторак, 26. јуна, у
Градској кући у Сремској Митровици
одржана је конференција за медије.
Према речима управника СРП Заса
вице Слободана Симића, Савет Евро
пе је препознао значај једног оваквог
резервата који је јединствен у овом
делу Европе.
– Признање нам је ове године уру
чено у Литванији. На основу свега
онога што је Засавица до сада уради
ла на промоцији, пре свега, заштите
природе, истраживању значајних
врста, развоју одрживог туризма и
развоју старих раса, Савет Европе је
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у својој секцији за развој крајолика
одлучио да нам додели ово признање
које је најзначајније које смо до сада
добили и које је признање за сав наш
досадашњи рад. То ће бити и под
стрек за наш даљи рад. Циљ нам је
посебно да унапредимо своја истра
живања, јер мислимо да ћемо на
Засавици наћи још много нових врста
и открити још богатији биодиверзитет
и да ћемо све друге области развити
на задовољство свих наших посети
лаца и свих оних који уживају у приро
ди – рекао је Симић и додао:
– Ове године имаћемо два истражи
вачка кампа на којима ће учествовати
наши најбољи студенти биологије.
Сигуран сам да ћемо у том истражи
вању потврдити да Засавица има још
потенцијала и допринети томе да
будемо још познатији, што ће подста
ћи људе да у још већем броју долазе
и уживају у природним лепотама.
Према његовим речима, свега овога
не би било без пожртвованог рада
Михајла Станковића Мише, стручног
сарадника у Засавици, који је у овом
резервату открио и описао неверова
тан број нових врста, од инсеката, па
све до птица.
– Миша је до сада открио 150 нових
врста у Србији, и има преко 140 обја
вљених домаћих и међународних
радова о врстама у Засавици. Научни
радови који се односе на врсте које су
виђене у Засавици већ су постали
значајне референце за друга истра
живања. До краја године потрудићемо
се да издамо и књигу о вилиним
коњицима, којих смо пронашли 47, а
од којих велики број спада у угрожене
врсте. Када је реч о инсектима, само
њих у Засавици има око 1,5 милиона.
– каже Слободан Симић.
Како каже, то су најзначајнији резул
тати рада у овом резервату који широј
јавности нису толико видљиви.
– Резултати који су свима много
видљивији се тичу развоја туризма.
То нам је било најважније са аспекта
посете људи. Било нам је важно да
дођу, виде, а тога не би било да нема
мо атракције као што је на пример
наш брод. Сваке године имамо 35 до
40 хиљада посетилаца, а када смо
пре пар година организовали Дино
парк имали смо преко 90 хиљада
посетилаца. Све то су докази да су
нам стално потребне ствари које ће
заинтересовати људе, а успут ми
ћемо их едуковати. Изградили смо и
надстрешницу са 500 фотографија
различитих врста које се налазе на
Засавици, и свако ко је заинтересо
ван може да их погледа и даље про
дуби своје знање – рекао је Симић,
закључивши да је још један важан
аспект на којем се ради обнова ста
рих раса, пре свега мангулица, подол
ских говеда и брдских коња, а про
грам фарме музних магарица Засави
ци је донео још једно међународно
признање.
Н. Милошевић
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ПРОЈЕКАТ ГЛАЦ

Дан отворених врата

Ричард Мајлс, Владимир Санадер и Стефан Поп Лазић

Л

окалитет Глац у Сремској Митро
вици, на којем су пронађени до
сада неиспитани и јавности не
толико познати остаци античког Сир
мијума, у суботу, 30. јуна, отворио је
своја врата посетиоцима. Сви који су
протеклог викенда решили да оби
ђу овај локалитет били су у прилици
да виде остатке античке виле из, нај
вероватније, петог века, који леже на
остацима античке грађевине из првог
века, остатке имања Петра Глаца из
19. века, али и да се упознају са радом
археолога и присуствују едукативном
програму у њиховој реализацији.
Поред бројних посетилаца, овај
археолошки локалитет од изузетног
значаја обишли су и градоначелник
Сремске Митровице Владимир Сана
дер, начелник Градске управе за обра
зовање, културу и спорт Илија Недић,
као и директор Музеја Срема Саша
Бугаџија.
– Овај локалитет је у другој години
истраживања већ показао своју гламу
розност. И Митровчани, а и они остали,
овде ће моћи да виде колико је Сир
мијум уствари био велики и значајан
током свог постојања. Као град архе
ологије, ми рад на оваквим локалите
тима морамо да подржавамо и разви
јамо. Имамо идеју да овај локалитет
постане место едукативног центра за
младе археологе и све оне које архео
логија интересује. Мислим да ће упра
во због Глаца Митровица постати мно
го препознатљивија у свету него што је
то до сада била – рекао је Владимир
Санадер.
Др Ричард Мајлс, археолог са Уни
верзитета у Сиднеју, који је један од
вођа Аустралијско - српског пројек
та Глац, изјавио је да је досадашња

истраживачка
кампања
протекла
одлично.
– Оно што смо пронашли је прева
зишло сва наша очекивања. Не само
што смо пронашли просторије са вели
ким мозаицима, него смо пронашли и
утврђења и зидове овог великог ком
плекса. Овај локалитет је толико вели
ки да ћу морати да откажем све своје
друге планове у наредних 15 година –
каже др Мајлс.
Према речима др Стефана Поп
Лазића са Археолошког института у
Београду, овај локалитет је познат као
изузетна касноантичка грађевина.
– Ово ће бити дугогодишњи пројекат
археолошких истраживања на терито
рији Сирмијума. Митровица као град и
све њене структуре препознали су зна
чај овог локалитета и схватили да ће
из овога да проистекне једна дугороч
на сарадња. Имамо велику подршку,
као и раније, када смо започели иско
павања. Изузетних локалитета Митро
вица има пуно, али ово је право место
где можемо да спроведемо дугорочну
међународну сарадњу и где можемо
да направимо један посебан археоло
шки парк који ће бити различит од свих
у Србији и имати јаку едукативну ком
поненту. За то су заслужни како Уни
верзитет у Сиднеју, тако и град Срем
ска Митровица – рекао је др Стефан
Поп Лазић.
Др Мајлс и др Поп Лазић присутне
су водили кроз целокупан локалитет,
до детаља им објашњавајући све оно
што је у протеклом периоду откриве
но, и овај Дан отворених врата имао је
највећи значај у смислу едукације при
сутних. За све заинтересоване, испред
Градске куће био је организован бес
платан превоз.
Н. Милошевић
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Безбедност у саобраћају
на првом месту

Г

радска управа за сао
браћај, комуналне и
инспекцијске послове у
Сремској Митровици, према
речима начелник а Миро
слава
Јован ов ић а,
у
последње време између
осталог, ради на имплемен
тац ији
инфор м ац ио н ог
система.
– У аутобусе смо угради
ли видео надзор, а карте се
више неће издавати у доса
дашњем, штампаном обли
ку, него ће сваки возач има
ти посебан ручни терминал.
Убрзо након тога, почеће се
са издавањем електронских
месечних карата. Такође, у
наредном периоду очекује
се промена цене карата,
чија цена већ дуги низ годи
на није мењана, а што је
послед иц а
поскуп љењ а
горива. Упркос томе, циљ
нам је да систем јавног
градског превоза користи
што више пензионера и
запослених, па с тим у вези
цена месечних карата за
њих неће бити мењана –
каже Јовановић и додаје да
је Управа ушла у поступак
јавно – приватног партнер
ства, где је одлучено да се
јавни градски превоз да у
концесију.
– То је отворен поступак и
када га прихвати Комисија
за јавно - приватно партнер
ство са Министарством
финансија, усваја га Скуп
штина Града и улази се у
израду конкурсне докумен
тације где може да се јави
било који превозник – рекао
је Јовановић, додајући да
ће се у будућности тежити
на обједињењу индустриј
ских зона линијама градског
превоза.
Управа за саобраћај тре
нутно се бави и израдом
пројекта техничког регули
сања саобраћаја.
– Овај документ обухвата
Сремску Митров
 ицу и Лаћа
рак. Анализирани су сви
државни и општински путе
ви и улична мрежа. Цео
пројекат обухвата саобра
ћајну сигнализацију, опре
му, начин на који би треба
ло да се одвија саобраћај,

Мирослав Јовановић

техничк е карактеристик е
уличне мреже, дефинисање
зоне школе, аутобуских ста
јалишта и слично. Ми бисмо
у наредном периоду као
град требали да обезбеди
мо одређена средства како
би се сва неопходна сао
браћ ајн а
сигн ал из ац ија
поставила на уличној мре
жи – рекао је Мирослав
Јовановић.
У оквиру ове Градске
управе функцион
 ише и
Савет за безбедност сао
браћаја, који се бави промо

цијом безбедности саобра
ћаја.
– Недавно смо организо
вали тренинг безбедне
вожње за мотоциклисте,
кампању са поделом кацига,
а имамо намеру да убудуће
организујемо још доста
сличних кампања. Прва
следећа коју планирамо
везује се за пешаке и бици
клисте, и спровели бисмо је
у фирмама из наших инду
стријских зона јер велики
број радника путује на посао
бициклом. Конкурисали смо

Скупљи градски превоз
Према речима начелника
Јовановића, од 1. јула сту
пио је на снагу нови ценов
ник јавног градског прево
за. Тако цене појединачних
карата у првој зони сада
износе 60 динара, у другој
130, а у трећој 210 динара.
Цена месечне карте за уче

нике средњих школа у
првој зони остаје непроме
њена и износи 1.600 дина
ра, док је њена цена у дру
гој зони сада 3.000 динара,
а у трећој 3.600.
Цене месечних карата за
пензион
 ере и раднике за
сада остају непромењене.

у Министарству за средства
за кампању везану за трак
тористе у пет мачванских
села, где бисмо им подели
ли ротациона светла и слич
ну опрему. Приоритет ће
нам и даље бити деца, која
су по питању безбедности у
саобраћају најугроженија. И
даље ћемо наставити са
уређењем зона основних
школа. До сада смо то ура
дили у Мартинцима и Кузми
ну, поставили смо брзински
дисплеј у Великим Радинци
ма, а тренутно је у току
израда пројекта уређења
зоне школе у Лаћарку, који
ће суфинансирати Покраји
на – каже Јовановић.
Према његовим речима,
део новца од прихода
остварених наплатом сао
браћајних прекршаја улаже
се у безбедност саобраћаја
и техничко опремање једи
ница саобраћајне полиције.
До краја године, Град ће
саобраћајној полицији обез
бедити опрему неопходну
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Летњи ред
вожње
Од 1. јула ступио је на
снагу и летњи ред вожње у
јавном градском превозу.
Тако ће у овом периоду
аутобуси на релацији Блок
Б – Лаћарак полазити на
сваких сат времена са
поласком на сваки пун сат
са окретнице у Блоку Б.
Аутобуси на релацији
Мала Босна – Лаћарак
полазиће са станице код
цркве на Радиначком путу
радним даном и суботом у
4:40, 5:40, 6:40, 7:40, 10:40,
12:40, 15:40, 16:40 и 19:40
часова.
На релацији Купер –
Ново гробље аутобуси ће
са окретнице на Новом
гробљу полазити у 5:30,
6:30, 8:30, 12:30, 14:30,
15:30, 18:30, 21:30 и 22:30
часова, а од станице код
Купер стандарда пола сата
касније.
за обављање увиђаја при
ликом саобраћајних незго
да.
Такође, Управа ће ове
године ученицима средњих
школа поделити приручнике
о безбедности у саобраћају,
прилагођене саобраћају у
Сремској Митров
 ици, где ће
бити означене најоп
 асније
деонице у граду са смерни
цама о правилној вожњи у
њима.
– Што се тиче паркинга,
од ове летње сезоне био
нам је циљ да уведемо пла
ву зону на паркингу код
градске плаже, али до тога
још увек неће доћи. У плану
нам је било да изградимо
велики паркинг иза рестора
на Риболовац, али овај
план још није приведен кра
ју и паркинг на плажи ће и
даље бити бесплатан –
каже Јовановић.
Када је реч о комуналним
и инспекцијским пословима,
начелник је навео да у
Сремској Митровици ради
шест комуналних полицаја
ца, што је мало с обзиром
на величину Града који би
по броју становника требао
да их има 17. Такође, што
се инспекције тиче, инспек
тори редовно излазе на
терен и у њиховом раду
тренутно нема никаквих
проблема.
Н. Милошевић

ОДРЖАН ДРУГИ ВИНСКИ ПАРК

Добра вина, добра
музика и расположење
У
суботу, 30. јуна, у Град
ском парку у Сремској
Митровици одржан је
други по реду Вински парк.
Сви они који су суботње вече
желели да проведу у митро
вачком парку били су у при
лици да уз звуке састава Duo
corde cantabile и ВИС Лимуна
да уживају у дегустацији око
250 различитих врста вина на
штандовима домаћих произ
вођача.
Према речима Светлане
Сабо, директорке Туристичке
организације Града Сремска
Митровица, која је, уз покро
витељство Града, организа
тор ове манифестације, посе
тиоци су имали прилику да

Светлана Сабо

уз пријатно дружење, врхун
ска вина, аутентичну храну
и одличну музику уживају у
митровачком парку.
– Сви који су навратили у
парк могли су да дегустирају
преко 250 изврсних вина про
изведених у 52 винарије из
Србије, Црне Горе, Босне и
Херцеговине и Македоније. У
понуди смо имали месне пре
рађевине, изврсне сиреве,
слатки програм, производе
наших сеоских домаћинстава
и малих занимљивих произ
вођача хране – рекла је Све
тлана Сабо и додала да је
овогодишњој манифестацији
Вински парк присуствовало
више од две хиљаде посети

Никола Матељ

лаца, како из Сремске Митро
вице, тако и из земље и реги
она.
Никола Матељ, представ
ник винарије Матељ из Него
тина први пут учествује на
овој манифестацији, и, како
каже, утисци су му изненађу
јуће пријатни.
– Организација је одлич
на, простор је феноменалан,
штандови су постављени
добро и људи могу да цирку
лишу између њих. Такође и
музички програм је одличан –
рекао је Никола Матељ.
Бермет Алекс, власник
истоимене винарије из Срем
ских Карловаца такође је први
пут учествовао на Винском
парку у Сремској Митровици.
– Зовем се Бермет и про
извођач сам Бермета. Дивно
је, а и време нас је послужи
ло. Било је доста народа, а у
понуди смо имали и црвени
бермет, бели бермет, обично
вино, шардоне, купаж, фран
ковку и португизер, као и три
врсте ракије – рекао је Бер
мет.
Овогодишњи Вински парк
протекао је у веселој атмос
фери, а присутни су уз чаше
доброг вина и музику која је
враћала сећања у нека стари
ја времена уживали до касно
у ноћ. 
Н. М.
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СЕДНИЦАСКУПШТИНЕГРАДА

Усвојенребалансбуџета

Н

а седници Скупштине
града Сремска Митро
вица, одржаној 29. јуна,
усвојено је више тачака днев
ног реда, а међу којима је и
предлог одлуке о ребалансу
буџета за 2018. годину.
Поводом ове тачке дневног
реда, за скупштинском говор
ницом дошло је до расправе
између одборника Алексан
дра Продановића и начелни
ка Градске управе за буџет
и финансије Душка Шаро
шковића. Према Шарошко
вићевим речима, одлука о
ребалансу буџета је, између
осталог, последица прошире
ња масе зарада за запослене
у ПУ Пчелица, који су до сада
зараде примали од Министар
ства просвете, науке и техно
лошког развоја.
– Ову прилику смо искори
стили да тенденције које смо
у првих пет месеци уочили на
приходној и расходној страни
уградимо у ову одлуку о буџе
ту и дефинишемо пројекте
који ће се реализовати у скла
ду са спроведеним поступци
ма јавних набавки, урађеном
пројектном документацијом и
испитивањем тржишта. Иско
ристили смо прилику да тен
денције на приходној страни
применимо у буџету и дошло
је до проширења оквира
за око сто милиона, а то је
последица повећања пореза
на имовину – рекао је Душко
Шарошковић.
Између осталих тачака
дневног реда, на седници је
усвојено и неколико предло
га одлука о доношењу плано
ва детаљне регулације, међу
којима су ПДР локалитета
Летенка на Фрушкој Гори,
ПДР централне зоне насе
ља Мачванска Митровица и

ВладимирСанадер

ПДР блока између државног
пута IБ реда број 20, улице
Марсилијеве, улице Тимочке
дивизије и стамбеног насеља
„Марко Перичин Камењар“.
Нешто више о томе рекао
је градоначелник Владимир
Санадер.
– Посетио нас је директор
Стамбене дирекције Србије,
која са Министарством гра
ђевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре води проје
кат јефтиних станова за при
паднике Служби безбедности.
Понудили смо им локацију на
простору стамбеног насеља
„Марко Перичин Камењар“,
поред зграда социјалног ста
новања на појасу земљишта
које је у власништву Града.
Тамо постоји скоро сва кому
нална инфраструктура, и тре
ба само плански уредити сам
простор. Ту парцелу ћемо
пренети у власништво Репу
блике Србије без накнаде и
урадићемо комуналну инфра
структуру уколико то буде
тражено од нас. Ове зграде
смо такође ослободили пла
ћања комуналне накнаде и
створили све предуслове да

ДушкоШарошковић

изградња може да почне кра
јем ове или следеће године.
Биће изграђене две ламеле, а
планира се и изградња зграде
за избегла и расељена лица –
рекао је Санадер и додао:
– Изузетно је важан и план
детаљне регулације Летен
ке. То ће бити комплекс пре
свега школског и рекреатив
ног спорта где ћемо имати
једно школско одмаралиште
за децу са територије Војво
дине а и шире. Тамо је већ
постојало такво једно одма
ралиште које је дотрајало, и у
августу крећемо са рушењем
старог дела и изградња пот
пуно нових објеката за сме
штај деце и спортских терена,
у првој фази. У другој фази
нас очекује изградња модер
ног хотела високе категорије
за смештај професионалних
спортиста, али и свих других
гостију. Такође, задужени смо
и за изградњу саобраћајни
це, односно обилазнице, око
поменутог комплекса, што
ћемо урадити са Покрајином.
Пројектантска вредност те
саобраћајнице је око милион
евра.

АлександарПродановић

Према његовим речима,
усвајањем плана детаљне
регулације централне зоне
Мачванске Митровице, у овом
делу Града ће се омогућити
услови за изградњу стамбе
них објеката и уређење дела
обале.
На овој седници усвојен је
и предлог одлуке о платама,
накнадама и осталим прима
њима функционера, службе
ника на положају, одборника,
чланова Градског већа, чла
нова управних и надзорних
одбора, радних тела органа
Града и запослених. Пре
ма речима градоначелни
ка, висина накнада се неће
мењати, већ је овом одлу
ком створен правни основ за
дефинисање накнада коми
сијама које раде у Скупштини
града, које ће бити у складу са
досадашњим.
Када је реч о изборима и
именовањима,
митровачки
одборници усвојили су одлу
ку о именовању др Даниела
Бабића на место вршиоца
дужности заменика директо
ра Дома здравља у Сремској
Митровици. Н.Милошевић

Пројекат„ТАЧНОИТРАНСПАРЕНТНО:ЈАВНЕФИНАНСИЈЕУСЛУЖБИГРАЂАНА“реализујесеузфинансијскуподршкуГрадаСремскаМитровица.
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ЖЕТВА ПШЕНИЦЕ У РУМСКОЈ ОПШТИНИ

Лоши услови због кише,
приноси добри

Комбајн Златка Вукашиновића

П

рошле године је у рум
ској општини пшеницом
засејано око 10.000 хек
тара, а значајан део површина
је засејан у оптималном агро
техничком року. Жетва је ове
године, због високих темпера
тура током вегетације, почела
знатно раније и обележила
прве дане лета и последње
дане јуна у свим селима рум
ске општине. Звуке комбајна
на пшеничним пољима и трак
тора, који јуре улицама вукући
приколице пуне жита ка откуп
ним местима, више пута је
прекидала киша.
– До сада је пожњевена
половина површина под овом
културом, али главно обележ
је ове жетве је киша која пра
ви велике проблеме пољопри
вредницима. Зато долази до
честих прекида радова као
и пада квалитета зрна што је
најуочљивије у паду хектоли
тарске тежине. Такође, уочен
је и пад приноса у односу на
почетак жетве – каже Горан
Дробњак, стручни сарадник
у Пољопривредној стручној
служби Рума.
Он додаје да је жетва успо
рена и отежана и због доста
површина на којима је пшени
ца полегла.
– Приноси су, за сада
добри, и крећу се у просеку
око седам тона по хектару –
истиче Дробњак.
Једног од сунчаних јунских

дана забележили смо разго
воре са жетеоцима.
Никола Опарушић, млади
пољопривредник из Доњих
Петроваца, имао је пшеницу
на 20 катастарских јутара.
– На свим њивама засеја
ли смо сорту „Софру“, јер се
на нашем газдинству показа
ла као најбоља, када је реч
о полегању. Морам нешто да
вам признам. Када читам у
новинама да неко има висок
принос, увек изразим сумњу
да ли је баш толики. А, сада ћу
и ја да вам испричам исту при
чу. На овој парцели коју сада
гледате започели смо ового
дишњу жетву и сада чекамо
да дотерају и друге приколи
це, јер две велике које су сти
гле одмах са комбајном неће
бити довољне. Очекујемо око
6.000 килограма пшенице по
јутру. Можда и више – кроз
смех и са задовољством каже
Никола.
Сву произведену пшеницу
сместиће у добриначки силос.
– Не знам колика је цена
у овом тренутку. Ми је после
сваке жетве остављамо на
„чување“ и продајемо цело
купну количину око Нове годи
не, јер је тада цена пшенице
највиша – истиче Никола.
Додаје да није било полега
ња пшенице на њиховим пар
целама.
– Водимо рачуна о техно
логији производње свих кул

тура. Пшеница добије 250
килограма ђубрива по јутру и
два прскања. Поред пшенице,
засејали смо и 14 катастар
ских јутара кукуруза, једно
јутро соје, два јутра детелине,
а производимо и лубенице.
Све културе на нашим њива
ма изгледају одлично, пре
добро. Међутим, морам да
кажем да се само нас тројицачетворица младих у Доњим
Петровцима бавимо искљу
чиво пољопривредом. Остали
младићи одлазе и запошља
вају се. Да је добро, не би
бежали. Уложиш све, ђубриво,
два прскања, платиш аренду
250 евра по јутру и онда нема
велике зараде. И ја сам почео
да размишљам о томе да се
негде запослим – закључио је
Никола Опарушић из Доњих
Петроваца.
Током жетве пшенице у Кра
љевцима, у атару смо срели и
Златка Вукашиновића, једног
од комбајнера.
– Ово је тешка жетва, јер
је киша утицала на смањење
хектолитарске тежине и да
буде доста полога на њивама.
На почетку сам имао и квар
на комбајну. Најтужнија ствар
је што се не зна цена пшени
це. Ја сам имао засејан јечам
и одмах сам га продао. Добио
сам 5.800 килограма на 1,5
катастарских јутара. Откуп
јечма је започео са 18 динара
по килограму, а завршио са 15

Никола Опарушић

динара. Ја сам боље прошао,
јер сам јечам „џакирао“, па
сам тако добио 19 динара по
килограму – рекао је за наше
новине овај комбајнер.
Један од учесника у жетви
је и Трифко Вуковић из Кра
љеваца. Превози пшеницу
од њиве до откупног места,
јер каже да тако боље зара
ди него производећи хлебно
жито.
Неколико других произво
ђача пшенице из Краљева
ца, који су завршили жетву
са солидним приносом, нису
били расположени за разго
вор, тврдећи да немају пове
рења у откупљиваче, да нису
сигурни каква ће цена пшени
це бити, те су је зато сместили
у неколико силоса у румској
општини.
Све у свему, како истичу,
ово је тешка жетва, коју уз
непознанице успорава и пре
кида киша.
С. Џ.
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Позив за вансудска поравнања

У

циљу утврђивања колико је
површина
пољопривредног
земљишта у државној својини
узурпирано у румској општини, кому
нални инспектори су били на терену
како би се сагледало право стање.
О овој узурпацији је било речи и на
последњој седници СО Рума, будући
да се управо у делу издавања у закуп
пољопривредног земљишта утврди
ло да се планирани прилив средстава
није реализовао – делом јер је прошле
године сагласност Министарства за
пољопривреду каснила, организован
је због тога и само један круг лицита
ције, сво земљиште и није излицитира
но, а истакнут је и проблем узурпације.
– Управо зато локална самоуправа
обавештава сва лица која без правног
основа, дакле немају закључене уго

воре, користе пољопривредно земљи
ште у државној својини на територији
румске општине, да се јаве у Одеље
ње за финансије, привреду и пољо
привреду, ради закључења вансудског
поравнања у складу са одредбама
Закона о пољопривредном земљишту.
Уколико до закључења вансудског
поравнања не дође, локална самоу
права ће, у складу са чланом 62. Зако
на о пољопривредном земљишту ски
нути усев са тих узурпираних парцела
– истиче Биљана Дамљановић, шефи
ца Одељења за финансије, привреду
и пољопривреду.
Сва лица на које се ово односи тре
бало би да дођу у канцеларију 6, у
згради Општинске управе у Главној
улици број 107.
С. Џ.

Биљана Дамљановић

ЗАВРШЕН 11. ТАМБУРИЦА ФЕСТ У НОВОМ САДУ

Најбољи велики тамбурашки
оркестар из Руме

ГТО Бранко Радичевић и солиста Милица Радонић

Г

радски
тамбурашки
оркестар
„Бранко Радичевић“ Рума, чији је
уметнички руководилац профе
сорка музике Смиљана Јанчић, осво
јио је титулу најбољег оркестра на 11.
међународном тамбурашком фестива
лу Тамбурица фест 2018 који је од 20.
до 23. јуна одржан у Новом Саду, на
Петроварадинској тврђави.
Иако Тамбурица фест постоји од
2008. године, а од 2012. се одржава у
Новом Саду, занимљиво је да су ове
године, по први пут, у такмичарски
програм уврштени и велики тамбура
шки оркестри. Управо у тој категорији
ГТО „Бранко Радичевић“ је први понео
признање
најбољег
тамбурашког
оркестра, у јакој конкуренцији шест

Смиљана Јанчић прима награду

одличних тамбурашких оркестара из
Хрватске, Словеније, Мађарске, БиХ
и Србије.
Румљанима је, на завршној свеча
ности, уручена статуета Фестивала
у облику чувеног Петроварадинског
сата.
– Наш наступ на фестивалу је ком
бинација инструменталне музике и то
Војвођанска игра бр. 2, Максе Попо
ва, Валцер цвећа, Чајковског и Игра
Сабљама, А. Хачатуријана, док смо
у области вокално-инструменталне
музике наступили са нашом Милицом
Радонић у извођењу предивне шпан
ске песме Историја љубави. Наравно
да нам награде пријају, али стварају
и одговорност и обавезу за даљи рад

– каже уметнички руководилац и дири
гент овог успешног тамбурашког орке
стра Смиљана Јанчић.
Иза Румљана је био оркестар
Општине Семељци из Хрватске, док
је трећу награду освојио оркестар
Добреч из Словеније.
На Фестивалу је било и више спе
цијалних награда које су најбољим
учесницима уручили Фрањо Баторек,
председник стручног жирија, Миро
Маринковић, председник Европског
савеза тамбураша, Драган Јанковић,
председник и члан дирекције фестива
ла, Данило Нинковић музички уредник,
Јован Адамов, уметнички директор
фестивала и Јован Пејчић директор
Тамбурица феста.
С. Џ.
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Уручене награде најбољим
румским ученицима
У
румској општини 121
ученик – основац и
средњошколац,
по
основу успеха и резултата на
такмичењима – добиo је 28.
јуна награде и признања.
Oвај датум, на Видовдан,
је и традиционално дан када
румски ученици, добијају ђач
ке књижице.
Од тог броја 69 је добитника
Вукове дипломе у основним
школама, 17 их је у средњим
школама, док је 35 ученика на
такмичењима постигло вред
не резултате – дакле освојили
су неко од прва три места - и
то десет основаца и 25 њихо
вих старијих другара из сред
њих школа.
Ови најбољи румски учени
ци су добили похвалнице али
и новачне награде у висини
од 5.000 динара.
Стеван Ковачевић, пред
седник СО Рума изразио је
задовољство да управо на
овај важан датум уручи при
знања за најуспешније учени
ке.
– Ви сте завршили део
школовања, али пред вама је
још доста година образовања.
Сигуран сам да ћете у томе
истрајати и тако се кандидо
вати за лидере у оним обла
стима којима ћете се бавити
и на вас наша општина рачу
на и наша врата ће вам увек
бити отворена. Не плашите
се рада, јер после тога дола
зи успех и резултати. Биће
на том путу и оних који ће
вам тај пут желети да отежају,

Најбољи румски ученици

али немојте им то дозволити
и умножавајте ваше успехе и
убудуће – поручио је најбо
љим ђацима Стеван Коваче
вић.
Он је истакао да је у сваком
успеху ових младих људи и
један мали део успеха роди
теља и професора.
– Али у сваком неуспеху
младог човека у далеко већој
мери је неуспех свих нас зато
вас позивам да заједно ради
мо, да буде што више успе
шних младих људи – рекао је
Ковачевић.
Ана Марчетић је ученица
ССШ „Бранко Радичевић“,
економски техничар а у њеној
књижици су само петице.
– Ова награда ми пуно

Стеван Ковачевић и Ђорђе Петковић

значи, јер је то награда и
признање за мој рад током
школовања. Даље планирам
Економски факултет и надам
се буџету. Треба доста учити
да би био вуковац, није наив
но, и нико не треба да схвата
олако, за све што желите да
постигнете у животу морате
се потрудити . Полагала сам
јуче испит али још не знам да
ли сам на буџету, надам се да
ћу успети – рекла нам је Ана.
Њена другарица Јелена
Силађи је, такође завршила
смер економски техничар са
свим петицама.
– Моје опредељење је елек
тротехнички факултет, а сутра
полажем пријемни – рекла је
Јелена.

С обзиром да смо са ове
две младе и вредне девојке
разговарали када још нису
биле сигурне у то да ли ће
бити на буџету – надамо се
да су им се, у међувремену,
жеље оствариле.
Међу награђенима је и
Ђорђе Петковић, ученик ОШ
„Миливој Петковић Фећко“ из
Платичева.
– Није лако имати све пети
це, треба имати енергије и
снаге и то уложити у учење.
Ја сам ишао и на такмиче
ња из историје, географије,
биологије и српског и дошао
сам у неким и до републичког
нивоа. Уписаћу румску Гимна
зију, општи смер – рекао нам
је Ђорђе.
С. Џ.

Јелена Силађи и Ана Марчетић
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РУМЉАНИ И ГОДИШЊИ ОДМОРИ

Грчка не излази из моде
Л
ето је време годишњих
одмора када већина
грађана – сходно сво
јим могућностима и интере
совањима – направи предах
од свакодневних обавеза и
брига.
Када је реч о Румљанима,
како сазнајемо у туристичким
агенцијама, све присутнија је
појава да се на одморе креће
крајем маја и почетком јуна,
као и у септембру. Тада је јеф
тиније, све више њих користе
одморе у оба термина, а због
нижих цена кошта их исто као
један одмор у ударним терми
нима – јулу и августу.
Ове године бележи се поно
во појачано интересовање
Румљана за Египат и Турску.
– Стандардно, највише их
је заинтересовано за северну
Грчку, људи то највише тра
же – сопствени или аутобуски
превоз, али је тренд ипак ауто
буски превоз због цена. Од
првих смена негде 20. маја па
до краја јуна распон цена пакет
аранжмана са десет ноћења и
превозом се креће комплетно
од 60 евра па навише, толи

АНКЕТА:

Да ли идете на годишњи одмор

Жељка Соломун, Каћа Јуришић, Маришка Мандић и Љиљана Огњановић

Жељка Соломун: Ми већ годинама не
идемо на одмор и тако ће бити и ове, пошто
зидамо кућу, желимо да је завршимо и опре
мимо. Син ће вероватно ићи са друштвом
или девојком, а ми остајемо код куће да
радимо. Приоритет нам је кућа, вероватно
ћемо ићи мало до базена, до Пећинаца или
Врдника. Углавном лето ћемо провести кући
и радно.
Каћа Јуришић: Ове године тешко да ћу
стићи да одем на одмор, ранијих година сам
бар на неколико дана ишла до бање, а ове
године можда тек у септембру, због посла.
Ово је сада нама ударна сезона, пуно је
посла, више него прошлих година. Дакле,
можда у септембру и то у бању Врујци.
Маришка Мандић: Ми на одмор идемо
када се заврши сезона и наш посао. Кад се
прода слатки купус јесењи онда идемо на

годишњи одмор. Идемо у Ђула бању у
Мађарску, имају добру термалну воду за
реуматизам је добра. Већ дужи низ година
тамо идемо, сами организујемо одмор, узме
мо апартман, идемо нашим колима. Вода је
одлична, ја бих препоручила ко год може да
иде тамо. И цене су повољније, за то колико
овде будемо седам дана тамо можемо дупло
више. Повешћемо и најстаријег унука да нам
мало прави друштво.
Љиљана Огњановић: Ја сам већ са при
јатељицом била на одмору, била сам у Грч
кој крајем маја и време је било феноменал
но. Сада су ми деца на одмору тамо и кажу
седе у соби и картају се. Волим море, у бању
ћу ићи кад будем морала, а када је Грчка у
питању, доста је јефтиније а море је чисто.
Ишли смо аутобусом, заиста су прихватљи
ве цене аранжмана.

ко би био само аутомобилски
превоз, имајући у виду цене
горива – каже за наше новине
Петар Димитријевић из Пано
нијатурса једне од најстаријих
румских туристичких агенција.
Што се тиче младих, њих
интересују на северу Грчке
места где су добре забаве и
ноћни живот, поготово то важи
за острва, а посебно за већ
чувени Закинтос где се журке
организују 24 сата, па ко издр
жи.
Одмор у нашој земљи углав
ном организују људи сами,
то је одмор у бањама, у при
ватном смештају, где за 500
до 600 динара могу да нађу
смештај, у Сокобањи на при
мер. Истовремено они кори
сте услуге ресторана са днев
ним менијем, када је исхрана
у питању – ту је цена до 800
динара за сва три оброка.
И ове године за летовање у
Србији могу се користити вау
чери који за 5.000 динара ума
њују цене одмора.
Преко целе године има
интересовања и за излете –
Сегедин, Темишвар, Печуј,
као и дводневни аранжмани
са једним ноћењем у Слове
нији, Истри, Аустрији, Венеци
ји... ти аранжмани су изузетно
повољни, једнодневни излети
су до 2.000 динара, Венеција
са једним ноћењем до 50 евра,
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О
Петар Димитријевић

исто толико и Будмпешта.
– Никад нису ти аранжма
ни били јефтинији, и приватне
фирме се јављају да иду ком
плетно са радницима, да се
друже, и то је тренд који беле
жимо. Дакле, људи се опре
дељују да преко године иду
више пута на краће или нешто
дуже одморе, што препору
чују и стручњаци. Ми ћемо
покушати почетком јесени да
организујемо и једнодневне
излете на Фрушку гору, многи
наши суграђани сигурно нису
обишли све фрушкогорске
манастире, ту је и једнодневни
излет у Београд са крстрењем
и бројни музеји, сада је отво
рен и Народни музеј, Сараје
во, Мостар, Дрвенград и етно
објекти – каже Петар Димитри
јевић.
За оне који нигде не иду,
одмор се може провести и
у шетњама по Борковцу, на
базену или језеру, вожњом
бицикла по Фрушкој гори или
шта ко већ воли.
Још једна могућност, погото
во за млађе који су неплива
чи, ове године по први пут на
румском базену биће органи
зована бесплатна школа пли
вања, намењена деци старијој
од четири године и старијим
непливачима.
Школа пливања почиње
са радом 2. јула а са пола
зницима ће радити стручни
лиценцирани тренери, три
пута недељно у преподневним
и поподневним терминима.
Милош Марковић, генерал
ни секретар Спортског савеза
Општине каже да је ова шко
ла организована у сарадњи
са локалном самоуп
 равом и
базеном Борковац, а за све ће
бити бесплатна.
Сви који желе да науче да
пливају ће бити примљени, а
већ се јавио велики број мали
шана. Пријаве су и даље могу
ће како у Спортском савезу,
тако и на самом базену.
С. Џакула

вогодишње
Румско
културно лето започе
ло је 29. јуна и трајаће
до 31. августа. Организато
ри Завичајни музеј, Култур
ни центар „Брана Црнчевић“,
Градска библиотека „Атана
сије Стојковић“ и Туристичка
организација најављују број
не и занимљиве културне
садржаје, а за овај период је
планирано преко 20 дешава
ња. Биће ту изложби, књи

жевних вечери, монодрама
и позоришних представа,
филмских пројекција као и
концерата – дакле, свако ће
моћи да нађе нешто што ће га
занимати.
У оквиру Румфеста и Кул
турног лета 2. и 3. августа
биће одржана и два вели
ка концерта – Балканике и
Милана Топаловића Топалка.
Културно лето је започело
концертом музичара и брач

Отварање Културног лета

ног пара Шандора Жадањија,
цимбалисте и Иренке Бураи
Жадањи, виолончелисткиње
који су показали, кроз извође
ње популарних мелодија, али
и озбиљне музике како добро
заједно звуче ова два инстру
мента.
Организатор овог концер
та је била Градска библио
тека, тако да је директор ове
установе Жељко Стојано
вић отворио Румско култур
но лето истакавши да, због
хладног времена и кише, то
више подсећа на почетак Кул
турне јесени. Он је додао да
ће ове године, део садржаја,
поново бити враћен у дво
риште Завичајног музеја где
су Румљани и навикли да се
одвија већи део културних
дешавања током лета. Про
грами у дворишту Завичајног
музеја започеће половином
јула.
Румско културно лето ће
се окончати весело, 31. авгу
ста, када је планиран наступ
Народног оркестра АНИП-а
„Бранко Радичевић“ са њихо
вим гостима изненађења.
Покровитељ
Културног
лета, као и свих досадашњих,
је румска општина.
С. Џ.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РУМА

Изложба радова
уметника РАСАРТ-а

Т

рагом старе Србије је
назив изложбе која је
у Галерији културног
центра у Руми отворена 22.
јуна. Реч је о изложби радо
ва,углавном у техници уље
на платну, чланова Удружења
РАСАРТ, а румској публици се,
са по једним или више радова,
представио 21 уметник.
РАСАРТ је неформално
удружење уметника које је
основано пре седам година и
окупља сликаре и историчаре
уметности који су имали више
заједничких изложби у мно
гим градовима Србије, па тако
сада и у Руми.
Основна идеја овако оку
пљених уметника је пошто
вање класичних сликарских
техника као и неговање српске
културне баштине уз жељу да
се очувају основни постулати
нашег културног бића и дока
же трајност једне културе.

Отварање изложбе у Руми – фото: Л. Јергић

– Косово и Метохија, јужни
део Србије и стара Рашка
област где се дешавала рене
санса ктиторске делатности
су неисцрпни извор инспира
ције за уметничко дело, а због
угрожености културног насле

Пројекат „РУМСКА ПАНОРАМА“ реализује се уз финансијску подршку Општине Рума.

ђа српског народа оваква под
сећања кроз евокацију нацио
налне прошлости су утолико
значајнија – каже у каталогу
за ову изложбу историчарка
уметности Љиљана Суботић.

С. Џ.
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СРПСКА ЧИТАОНИЦА У ИРИГУ

Добијена средства у
конкурсу Публика у фокусу

Ф

ондација Нови Сад
2021 - Европска пре
стоница културе је у
своје активности укључила,
поред самог Новог Сада,
Сремске Карловце, Беочин
и Ириг. На основу конкурса
ове Фондације Публика у
фокусу, Српској читаоници
у Иригу додељена су сред
ства у висини од 750.000
динара за реализацију про
јекта Фан клуб Навијачи кул
туре чији је аутор Авакум
Квас.
Свечано потписивање уго
вора је уприличено у Покра
јинској влади а уручила
их је Драгана Милошевић,
секретарка за културу, јав
но информисање и односе
са верским заједницама. На
конкурс је пристигло 41 при
јава, а средства су додеље
на за 32 пројекта међу који
ма је и поменути пројекат
Српске читаонице у Иригу.
Основни циљ пројекта
Фан клуб Навијачи културе
(ФК НК) је јачање људских и
просторних ресурса у Иригу
и децентрализација културе
на локалном нивоу. Проблем

Авакум Квас и Вера Новковић

недостатка људи у домену
културе Српска читаоница
жели да реши превођењем
постојеће публике из пасив
ног конзумирања у креатив
не акције. Угледајући се на
навијаче са спортских тере
на својој публици Читаонице

биће предложено учешће у
пројекту који подразумева
нарочиту врсту оданости.
Ради се о фан клубу људи
који навијају за културу и
спремни су да то јавно и
покажу. Они ће добити дре
сове, капе и шалове у боја

ма ФК НК, које могу носити
у свакој прилици, а посебно
на дешавањима која ће се
заједнички креирати.
Седиште ФК Навијачи кул
туре биће Српска читаон
 ица
у Иригу и Михизова родна
кућа, када буде званично
отворена.
Дешавања под називом
Кул´такмице биће комби
нација наступа песника,
музичких тачака и видео
радова. Поред Читаон
 ице и
Михизове куће, Кул´такми
це ће се играти и на другим
„теренима“. ФК НК планира
и „слободне ударце“ - пре
давања на различите теме,
као и „кошкања“ - креативне
радион
 ице за децу и роди
теље.
Главни партнери у про
јекту су удружење грађана
Фрушкаћ, ССШ „Борислав
Михајловић Михиз“ и Дечи
ја установа Дечија радост.
Пројекат Фан клуб Навијачи
културе почиње у септембру
и траје годину дана, његов
носилац је Српска читаон
 и
ца у Иригу, а менаџер про
јекта је Авакум Квас. С. Џ.

АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Добар рад оправдао постојање

Н

а последњој седници иришке
скупштине усвојен је и извештај
о раду у протеклој и план рада
за текућу години Агенције за рурални
развој.
По речима Федора Пушића, дирек
тора ове Агенције, наравно да се увек
може боље и више, али Агенција за
рурални развој је оправдала своје
постојање и оснивање у 2010. години.
– Она је регистрована за консал
тинг и менаџмент, значи као савето
давна служба, али и техничка помоћ
пољопривредницима у сачињавању
програма којим конкуришу за новчана
средства. Дакле, наш задатак је да их
спојимо са онима који дају средства –
каже Федор Пушић.
Он додаје да је Агенција имала сво
ју улогу и када се у иришкој општини
појаве заинтересовани инвеститори,
за подизање воћњака, винограда, етно

Федор Пушић

туризам, у смислу да им презентују
услове које општина нуди и повежу их
са одговарајућим општинским служба
ма.
– Мислим да смо када су ови примар
ни задаци у питању, потпуно оправда
ли наше постојање. Наравно, значајну
пажњу ми посвећујемо и едукацији,
односно стручним екскурзијама и пре
давањима за наше пољопривреднике.
Настављамо и даље са презентацијом
наше општине и њених потенцијала
када је реч о инвестицијама у воћњаке
и винограде, а имамо и добру сарадњу
са Туристичком организацијом Ирига,
када су бројне манифестације у пита
њу – каже директор Агенције за рурал
ни развој Федор Пушић и најављује да
ће на јесен бити организована и акција
доделе садница воћарима и виногра
дарима у иришкој општини.
С. Џ.

Пројекат „ИРИГ ПРЕСТОНИЦА ФРУШКЕ ГОРЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Ириг.
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ИЗБЕГЛИЦА

Захвалност за указано
гостопримство

Активисткиње Црвеног крста са мигранткињама

П

рема подацима Комесаријата за
избеглице, у Србији се данас нала
зи око 27.802 особе са статусом
избеглица и више од 201.000 расељених
лица са Косова и Метохије. Велику улогу
током свих претходних година приликом
збрињавања избеглица, поред локал
них самоуправа и бројних хуманитарних
организација, одиграле су и организаци
је Црвеног крста. Међународни дан избе
глица, који се сваке године обележава
20. јуна, био је повод нашег разговора
са секретаром Црвеног крста Шид Души
цом Полетан. Због свог специфичног гео
графског положаја, непосредне близине
границе са суседним државама, Шид је
последњих 30-ак година, некако увек био
на „удару“ приликом миграција станов
ништва. Без обзира на све потешкоће,
Општина Шид је успевала наћи конкре
тан одговор на новонастале ситуације.
Само у 1998. години у шидској општини
је регистровано 15.573 лица из бивших
југословенских република. Како ратних
деведесетих година, тако и у периоду
расељавања лица са Косова и Метохије
и у време отварања Балканске руте, уло
га Црвеног крста била је помоћ у њихо
вом збрињавању, достављању хране и
хигијенских средстава.
– Дуги низ година пружали смо разне
врсте помоћи тим лицима. Како ми запо
слени, тако и активисти и волонтери, који
су свакодневно радили на њиховом еви
дентирању. Достављали смо им храну
и разне врсте донација. На нашој тери
торији није било пуно лица са Косова и
Метохије. Дошло их је око 130, а задржа
ло се само њих 40. Од септембра 2015.
до марта 2016. године када је затворе

на Балканска рута, кроз нашу општину
прошло је више од 700.000 миграната
а 2016. године у прихватним центрима
регистровано их је 2.000. Иако их је вели
ки број прошао кроз нашу општину, гра
ђани нису осетили велики терет мигрант
ске кризе. Наша улога је и тада била да
пружимо помоћ људима који су искључи
во били у транзиту и радило се по прио
ритетима: збрињавању деце, жена, труд
ница, старих, болесних и инвалида, а тек
онда других категорија лица. Наша слу
жба тражења одиграла је велику улогу
од 1991. до 2000. године. За време мај
ских поплава она се такође показала као
ефикасна и тада смо евидентирали сва
евакуисана лица из Вишњићева, Моро
вића и Јамене. У сваком тренутку смо

Душица Полетан

имали одговор за рођаке и пријатеље
који су се распитивали о њима, наводи
Душица Полетан.
Данас је у три прихватна центра у
Шиду, регистровано око 400 лица мигра
ната, међу којима су и породице са
децом.
– Црвени крст бави се подршком жена
и деце у прихватним центрима. Кроз
пројекат са децом, који радимо уз подр
шку немачке организације ГИЗ, реали
зујемо радионице које одржавамо три
пута недељно. Радили смо неформал
но образовање, спроводили заједно са
њима активности Црвеног крста превен
цију трговине људима, а деца су уче
ствовала и на конкурсима које смо орга
низовали за сву децу из наше општине.
Мислим да смо и прва организација која
је 2016. године, укључила децу мигран
те у Дечју недељу и у трку за срећније
детињство. Кроз пројекат оснаживање
жена мигранткиња, који реализује Црве
ни крст Ђид, Црвени крст Београд и
Црвени крст Кикинда, оне имају прилику
да науче енглески језик и да заврше обу
ку за маникира и фризера. Завршетком
тих курсева, оне ће имати могућност да
се баве тим послом, ма где буду живеле,
истиче Душица Полетан.
Доказ да су активисти Црвеног крста
Шид током претходног времена чинили
праве ствари, је захвалност оних мигра
ната који су у шидској општини боравили
извесно време, а који су уточиште успе
ли пронаћи у некој од земаља Европске
уније. Како у Црвеном крсту кажу, редов
но им се јављају, захваљују на госто
примству и обавештавају их о свом сада
шњем статусу.

Пројекат „ШИДСКА ТРИБИНА: ОД СРЕДЕ ДО СРЕДЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Шид.
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ЂОРЂЕ РАДИНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Значајна средства улажу
се у развој инфраструктуре
За реализацију
капиталних
инвестиција у
буџету Општине
Стара Пазова,
за ову годину
опредељено је
823 милиона
динара
Ђорђе Радиновић

З

а реализацију капиталних инве
стиција у буџету Општине Стара
Пазова, у којој је 10 насеља са
око 70.000 становника, за ову годину
опредељено је 823 милиона динара, а
највећи део средстава опредељен је
за реализацију пет значајних пројеката
у Новој Пазови. Председник ове срем
ске општине Ђорђе Радиновић освр
нуо се на оне значајније у свим насе
љима општине.

: Највећи део средста
MМNOVINE
НОВИНЕ:
ва када се говори о Новој Пазови
опредељен је за улагање у путну
инфраструктуру?
ЂОРЂЕ РАДИНОВИЋ: Међу значај
ним инвестицијама у овој години која је
планирана буџетом је уређење и сана
цију путева у улицама Цара Душана и
Краља Петра Првог Карађорђевића од
раскрснице са улицом Николе Тесле
до раскрснице са Омладинском ули
цом у овом насељу. Поред тога, издво
јена су средства и за израду пројекта
када се говори о улагању у путну
инфраструктуру. План је и да новопа
зовачки спортисти добију тренажну
халу, а определили смо и средства за
изградњу пешачко – бициклистичке
стазе од базена до Улице Милоша
Обилића. У овој години ради се и на
припреми пројекта који ће омогућити
доградњу предшколске установе за
новопазовачке малишане. Ребалансом
буџета који се очекује решићемо један
од највећих проблема Новопазовчана
који се односи на одвођење атмосфер
ских вода током великих падавина, те
ће се ускоро приступити са изградњом

канализационе мреже у неколико нај
критичнијих улица у насељу. Овим
путем желим да истакнем да је стара
школска зграда у центру уклоњена, те
да ће се на овој локацији градити
објекти јавне намене што је дефиниса
но Планом детаљне регулације цен
тралних блокова чије измене и допуне
су на моју иницијативу усвојене на сед
ници Скупштине општине 9. марта.

планирана и средства за реконструк
цију приземља „Беле зграде“, тачније
скупштинске сале, хола, бифеа и сани
тарних чворова. Радимо и на припре
ми пројеката који се односе на изград
њу предшколске установе, реконструк
цију Основне школе „Бошко Палко
вљевић Пинки“, изградњу спортског
центра „Јединство“ и санацију зграде
железничке станице.

У Старој Пазови сте се одлучили
да највећи део новца свих грађана
утрошите, између осталог, на уређе
ње путева и асфалтирање улица?
Ускоро се очекује почетак радова
који се односе на реконструкцију дела
пута од Старе Пазове према Инђији,
тачније на раскрсници на којој се укр
штају улице Фрушкогорска, Виноград
ска и Масарикова. И ове године
асфалтираћемо неколико улица у Ста
рој Пазови, а међу приор
 итетним је
улица Јана Сикоре и Бранка Радиче
вића, а у фази припреме је и пројекат
који ће омогућити реконструкцију Ули
це Владимира Хурбана. Поред тога,
план је да се постави јавна расвета на
делу пута према Старим Бановцима,
односно у улицама Вука Караџића,
затим у Бановачкој и петље за укључе
ње на аутопут, а заменићемо и посто
јеће осветљење са енергетски ефика
снијим уз отплату инвестиције кроз
уштеду енергије по пројекту јавно –
приватног партнерства. По овом прин
ципу ради се и пројекат који ће омогу
ћити изградњу канализацион
 е мреже у
највећем насељу општине, као и у
Новој Пазови. Поред тога, у буџету су

Највећа пажња, када се говори о
Белегишу, у овој година дата је
решавању проблема који се тицао
небезбедне зграде Основне школе?
Управо смо и највећи део средстава
издвојили за реконструкцију и доград
њу зграде Основне школе и искрено се
надам да ће се у овој години кренути
са радовима, те би ученици у школске
клупе у новој школи могли сести у сеп
тембру следеће године. Поред тога,
план је и да се у овој години изгради
пешачко – бициклистичк а стаза до
центра, а у фази припреме је пројекат
који се односи на уређење ширег цен
тра у овом насељу.
Новобановчани су добили нови
центар што је и највећа инвестиција
када се говори о овом делу општи
не?
Поносни смо што смо заједно са
Министарством привреде успели да
уредимо центар у овом насељу, тако
да сам сигуран да су Новобановчани
задовољни што могу да уживају у
новом простору у Школској улици, као
и простору око саме цркве, Дома здра
вља и Дома културе. Када говоримо о
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Новим Бановцима, морам да напоме
нем да смо у овој години предвидели
буџетом да се израде пројекти који ће
омогућити доградњу Основне школе и
реконструкцију Дома културе.

СТАРА ПАЗОВА

Спортисти у Старим Бановцима
могу да очекују спортску халу?
Изградња спортске хале у Старим
Бановцима је још једно значајно улага
ње општине у спортске објекте и спорт
уопште и то у сарадњи са покрајинским
нивоом власти, извођач радова је ода
бран тако да се очекује почетак радо
ва. Значајан део средстава издвојен је
и за израду пројек ата чиме би се
додатно уредио простор око ушћа
„Будовар“, изградила кружна раскрсни
ца према Белегишу и предшколска
установа. До тада смо комплетно уре
дили и реновирали постојећи објекат
вртића у којем бораве малишани.

29. седница Скупштине Општине Стара
Пазова на којој је присуствовало 36 одбор
ника одржана је 27. јуна у великој сали Беле
зграде. На дневном реду се нашло 26 тача
ка и последња 27 која је остављена за
посланичка питања и одговоре. Највећу
дебату је изазвала тачка посвећена мани
фестацијама у области културе и туризма
од значаја за општину Стара Пазова. Међу
манифестацијама нашле су се: Дани општи
не, Видовдански сусрети, фестивал 3xД,
Гастро Срем, Ћирини позоришни дани, Раз
играна младост, Дани досељеника, Срем у
срцу, Пливање за часни крст, Мачкаре и
Космик арт. За ових 11 манифестација тран
спарентно ће бити истакнуто колико новца
се опредељује из општинског буџета,
општинско веће одредиће организатора за
сваку појединачно, као и начин полагања
рачуна организатора о утрошеним сред
ствима. Међу осталим тачкама дебату је
изазвала и пролећна сетва и с тим у вези
општина ће кроз бесповратна средства за
наводњавање подстицати пољопривредне
произвођаче како се прошлогодишња суша
не би поновила. На крају седнице одборни
ци су се у виду гласања изјаснили о свакој
тачки, а већином гласова свих 26 тачака
Ј. Д.
дневног реда су усвојене.

Уређење центара у насељима
општине је приоритет и у овој годи
ни?
После Нових Бановаца, приступили
смо уређењу центара у Сурдуку и
Крњешевцима, тако да мештани ова
два села могу очекивати нови изглед
ових простора до краја лета, а за те
намене утрошено је око 70 милиона
динара.
Предвидели сте и уређење центра
у Голубинцима?
У буџету смо определили новац који
ће првенствено омогућити израду про
јекта који се тиче уређење центра у
овом насељу што ће потом омогућити
и почетак радова. До тада планирамо
да асфалтирамо неколико улица које
то захтевају, а ради се и на припреми
пројекта који се тиче доградње Дома
културе.
У току су радови на изградњи
водоводне мреже у Војки?
То и јесте највећа инвестиција када
се говори о овом насељу коју реализу
јемо у сарадњи са Управом за капитал
на улагања. Подсетио бих само да смо
пројекат изградње водоводне мреже,
односно реализацију почетне фазе која
је омогућила прикључење око 1.500
корисника на водоводну мрежу, али и
неких јавних установа од значаја завр
шили, те да смо поред сопствених
више од три милиона динара обезбеди
ли додатних преко 18 милиона за реа
лизацију четвртог дела фазе чиме ће
још 1.000 корисника стећи могућност
да се прикључе на водоводну мрежу.
Шта могу да очекују мештани насе
ља Бановци Дунав?
У овој години смо определили сред
ства за израду пројекта који се односи
на реконструкцију главне улице, али и
доградњу Предшколске установе
„Радост“ у овом насељу.
С. Станковић

Значајне
манифестације

Е-управа
Становници општине Стара Пазова од
половине јуна документа као што су изводи
из матичних књига рођених, венчаних и
умрлих и уверења о држављанству могу
добити електронским путем за свега 15
минута захваљујући порталу е-управа чији
је део постала и ова сремска општина што
значи да грађани више не морају ићи од
шалтера до шалтера и чекати у редовима.
Поред ових, и документа за које су надле
жни Национална служба за запошљавање,
Пореска управа, Републички фонд за пен
зијско и инвалидско осигурање, Министар
ство унутрашњих послова, Служба за ката
стар непокретности и Министарство држав
не управе и локалне самоуправе могу се
обезбедити електронским путем без одла
ска у поменуте установе. У Одељењу за
општу управу подсећају да је у функцији и
интернет апликација Виртуелни матичар
путем које можете поручити, а затим на кућ
ну адресу и добити поменута документа.
С. С.

Уништавање крпеља
По први пут у општини Стара Пазова реа
лизује се третман сузбијања крпеља са
земље у свих 10 насеља током ове недеље.
Третман ће извршити новосадско Друштво
са ограниченом одговорношћу Делко препа
ратом који је токсичан за пчеле. Третман ће
се извршити на локацијама око вртића,
основних и средње школе, парка, играли
шта, пич терена и црквених дворишта у Ста
рој и вртића, основне школе, игралишта, пич
терена и црквених дворишта у Новој Пазо
ви, затим око вртића, основне школе, игра
лишта, пич терена и црквеног дворишта у
Војки, око основне школе и црквеног двори
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шта у Крњешевцима, око вртића, основне
школе, парка и црквеног дворишта у Голу
бинцима, око вртића, месне заједнице, у
Книнској улици, око основне школе и цркве
них дворишта у Новим и око вртића, основ
не школе, игралишта, пич терена и црквених
дворишта у Старим Бановцима, затим у око
вртића, паркова, игралишта и пич терена у
насељу Бановци Дунав, као и око вртића,
основне школе и црквеног дворишта у Беле
гишу и око основне школе и црквеног двори
шта у Сурдуку. Дејство препарата којим ће
се извршити третман траје три дана, те су
пчелари у обавези да склоне своје кошнице
најмање пет километара од поменутих
места третирања. Поред наведених, третма
ном је обухваћен и травнати део градских
базена у Новој Пазови, као и део око самог
комплекса.
С. С.

Хуманитарна акција
Како би помогли свом суграђанину Сте
фану Суботићу који се бори са мијелобла
стичном леукемијом, представници органи
зације Human show и Удружења грађана
„Сви заједно“ организовали су хуманитарну
акцију на Тргу у Старој Пазови. Иако им
време није ишло на руку, представници две
нове организације одлучили су да на Тргу у
Старој Пазови одрже Фестивал домаће
хране и радиности, као и размену дечијих
играчака. Организатори апелују на суграђа
не да пошаљу СМС садржине 360 на 3030.
Подсећамо, двадесетогодишњи Стефан
Суботић из Белегиша се бори са мијело
бластичном леукемијом и према речима
његових рођака стање му се у последњих
месец дана погоршало, те се тренутно
налази на лечењу у Немачкој. За терапију
која није на списку лекова у Србији потреб
но је прикупити 60.000 евра.
С. С.

Теодора ђак
генерације

Теодора Николин, ученица VIII1 одеље
ња од почетка свог школовања била узо
ран ђак, али и добар пријатељ. Учествова
ла је на бројним такмичењима из многих
предмета а прошле је године на републич
кој књижевној олимпијади освојила пето
место. Све ово је допринело томе да поне
се титулу ђак генерације 2018. у ОШ „Милан
Хаџић“ у Војки. За спортисткињу генераци
је је проглашена Невена Кепић из VIII2, које
тренира одбојку и свих осам година колико
је провела у овој школи освајала је прва
места на кросу. Обе ученице су носиоци
неколики специјалних признања као и
Вукове дипломе, које је на свечаности орга
низованој за Видовдан примило још четво
ро осмака. У три одељења у овој генераци
ји било је 58 ученика.
З. К.

Пројекат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.
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Промоција књиге Понос и светлост - 250 година школе у Брестачу

Круна на 250 година школства

Са промоције књиге

У

Дому културе у Брестачу, 26.
јуна је одржана промоција дру
гог, допуњеног издања књиге
Понос и светлост - 250 година школе
у Брестачу аутора Предрага Пузића.
Књига, чији је издавач Народна библи
отека Пећинци, баца ново светло на
250 година дугу историју образовања у
Брестачу који је, по речима самог ауто
ра, иако географски скрајнут у послед
њих 250 година био место у којем је
живело и радило низ личности, значај
них за националну историју.
– Најпознатији брестачки учитељ,
који је у Брестачу радио од 1904. до
1909. године, је наш касније просла
вљени сликар Стојан Аралица. Један
од организатора Тицанове буне Андри
ја Огњановић радио је као учитељ у
Брестачу 1788. године. Рођени Бреста
чанин Теодор Филиповић, први доктор
права у Срему, предавао је на Универ
зитету у Харкову и био секретар Кара
ђорђевог Правитељствујушћег совјета
- прве српске Владе, а интересантна је
и прича да је у Брестач радо долазила
Милица Стојадиновић Српкиња, која је
овде скупљала старе приче, послови
це и загонетке и слала их Вуку Караџи
ћу у Беч. Први брестачки учитељ, 1766.
године, био је Василије Ристић, рођен
у Огару, који је према документима
држао овде наставу у једној сирома
шној кући – прича нам Предраг Пузић
аутор три књиге о Брестачу. који је због
немерљивог доприноса очувању исто
рије овог насеља проглашен почасним
грађанином Брестача.
Промоција је, поред мештана Бре
стача, бивших и садашњих ученика
брестачке школе, окупила и бројне
бивше и садашње учитеље и настав
нике ове школе, а свечаности су при

суствовали и заменик председника
општине Пећинци Зоран Војкић, дирек
торка Народне библиотеке Пећинци
Невена Наић, директор Основне школе
„Слободан Бајић Паја“ Пећинци Злат
ко Максимовић и директор пећиначког
Културног центра Јован Деврња који
је и сам своје прве учитељске кораке
направио управо у Брестачу.
Друго допуњено издање књиге
Понос и светлост - 250 година шко
ле у Брестачу, на готово двоструком
броју страна у односу на прво издање,
доноси обиље материјала о периоду
од 1960. до 1970 године, када је у Бре
стачу постојала осмогодишња основна
школа, коју су у то време поред деце из
Брестача похађали и ученици из Субо
тишта.
Испред Иницијативног одбора саста
вљеног од бивших ученика и учите
ља брестачке школе, који је свих ових
година био подршка аутору књиге,
присутнима се обратио Јован Сретко
вић, рођени Брестачанин који је 1951.
године пошао у први разред брестачке
основне школе, а 1965. године ту добио
и своје прво запослење као учитељ.
– Жеља Иницијативног одбора била
је да ову књигу у поптуности издамо
средствима која су прикупили бивши
ученици и учитељи брестачке школе,
као и мештани Брестача и у томе смо
и успели. Зато овом приликом захва
љујем свима који су на било који начин
допринели да ова књига угледа све
тлост дана – рекао је Сретковић, који
је био значајна подршка аутору у при
купљању материјала за период који
покрива допуњено издање књиге.
Рецензент књиге Ђорђе Бошковић,
музејски саветник Завичајног музе
ја Рума, нагласио је да ни много већа

села, па чак и градови, не могу да се
подиче са три монографије.
– Предраг Пузић, иако по образова
њу није историчар, по свему што ради
и по томе како ради спада у круг врхун
ских историчара. Он је кроз своје књи
ге успео да за будућа поколења сачува
дух Брестача и дух Срема који полако
нестаје – рекао је Бошковић и додао да
ће ова књига бити драгоцен материјал
будућим историчарима.
На крају промоције, аутор је лично
уручио потписане примерке књиге сви
ма који су на било који начин допри
нели њеном издавању, као и бившим
учитељима и наставницима брестач
ке школе, а у име пећиначке локалне
самоуправе књигу је примио заменик
председника општине Зоран Војкић.
жељи да ова књига допре до што
већег броја, посебно најмлађих
читалаца, Иницијативни одбор је
на поклон дао четири примерка књиге
библиотеци брестачке школе, пет при
мерака библиотеци основне школе у
Пећинцима и по један примерак књи
ге основним школама у свим насељи
ма пећиначке општине, а овом књигом
биће награђено и осам вуковаца ОШ
„Слободан Бајић Паја“. Читаоцима
Народне библиотеке Пећинци на рас
полагању ће бити двадесет примера
ка књиге, а основној школи у Брестачу
поклоњено је и додатних 80 примерака
књиге намењених за продају, са циљем
да се средства прикупљена од продаје
искористе за потребе брестачке основ
не школе.
Промоцију су својим наступом обога
тили Тамбурашки оркестар Културног
центра Пећинци и брестачки основци и
средњошколци који су читали одломке
из књиге.
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Отворено Културно лето

Т

радиционалним Видовданским
концертом Друштва за неговање
народне традиције „Пећинци“ у
пећиначком Културном центру, 28.
јуна, званично је почело Пећиначко
културно лето, у оквиру којег ће до 18.
августа бити организовани бројни кул
турно - уметнички и забавни садржаји,
не само у Пећинцима већ и у осталим
насељима пећиначке општине.
Организатор и овог, четвртог по
реду, Пећиначког културног лета је
Културни центар Пећинци, а по речи
ма директора ове установе Јована
Деврње, и ове године посетиоце оче
кују најразличитији садржаји – од
наступа фолклорних друштава, преко
пројекција филмова до изложба ликов
них стваралаца.
– Све то наравно не би било могуће
без бројних извођача који ће значајно
обогатити садржај наших манифеста
ција и без пећиначке локалне самоу
праве која је и ове године покровитељ
Културног лета. Потрудили смо се да
припремимо најразноврсније садржаје
за све генерације, од предшколаца до
пензионера – најавио је Деврња.
Пећиначки фолк лораши су на
Видовданском концерту, којем је при
суствовао и помоћник председник а
општине Пећинци Дејан Живановић,
одиграли четири кореографије међу
којима и кореог рафију Студеница која
је премијерно изведена пред пећинач
ком публиком, а програм су својим

Видовдански концерт

наступима обогатили и гости из Доба
новаца КУД „Будућност“ и из Угринова
ца КУД „Седмица“.
По речима уметничког руководиоц
а
и кореографа ДННТ Пећинци Владе
Радоњића, овогодишњи Видовдански
концерт је у потпуности био посвећен
деци.
– Неколико последњих година око
сницу Видовданског концерта је чинио
наш први анасмбл, а ове године смо
изашли пред публику са млађим гру
пама које имају шта да покажу, јер ово
је била њихова година током које су

постигли и значајне резултате. Наш
припремни ансамбл је на манифеста
цији “Златни опанак” у Ваљеву у
жестокој конкуренцији освојио друго
место кореог рафијом Игре из Ужица, а
наша Дејана Цвејић је добила призна
ње као најбољи играч вечери, док су у
Врњачкој Бањи били победници вече
ри – рекао нам је Радоњић.
У финалу једносатног концерта и
пећиначка публика је имала прилику
да ужива у кореог рафији Игре из Ужи
ца у извођењу припремног ансамбла
ДННТ Пећинци.

ИЗВОР ИЗ ДОЊЕГ ТОВАРНИКА

РИБОЛОВ

Ч

На десетом екипном такмичењу у пецању
шарана на jезеру Сремска оаза 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
Јанко и Жиле који су уловили шарана тешког
1,7 килограма.
Ово је трећи пут ове риболовачке сезоне да
су риболовци на језеру Сремска оаза оборили
рекорд у укупној количини уловљене рибе.

Колажом игара из Србије Нови рекорд
представили своју земљу Сремске оазе
ланови Фолклорног друштва
Извор из Доњег Товарника,
који су у недељу, 24. јуна, отпу
товали у Бугарску на Међународни
фестивал фолклора дечјих и омла
динских група у Черноморецу, има
ли су први наступ на Фестивалу, као
једини представници из Србије. Како
нам је јавила Данијела Барнак, умет
нички руководилац Извора, наступ на
отварању Фестивала у уторак 26. јуна

Са наступа

је протекао веома добро, а деца су се
током протекла два дана упознала и
са туристичким атракцијама овог при
морског града.
– Отварање Фестивала одржано је
у Дому културе због лошег времена, а
ми смо се представили Колажом игара
из Србије. Деца су јако задовољна јер
је њихов наступ награђен громогла
сним аплаузом, како од стране публи
ке, тако и од стране осталих учесника.
Имали смо и слободан дан, који смо
искористили да обиђемо замак Рава
диново близу Созопола, а након тога
смо се представили са три кореогра
фије: Влашке игре, игре из Баната и
игре из Врањског поља. Надамо се да
смо на што достојнији начин предста
вили нашу земљу и Општину Пећинци
– рекла је Барнак.
У петак увече Фестивал у Черномо
рецу је затворен, и том приликом је
одржан дефиле фолклорних ансам
бала, а Фолклорно друштво из Доњег
Товарника, одиграло за крај кореог ра
фију у новим ношњама – Шумадију.
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СА СВИХ СТРАНА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Пожар у складишту ДТФ-а

ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

МИТРОВАЧКА ПЛАТА ПРАВДЕ

Лажна дојава о бомби
У среду, 27. јуна запосленима у Палати правде у
Сремској Митровици упућена је телефонска дојава да је
у згради постављена експлозивна направа. Сви који су
се затекли у Палати правде морали су да изађу напоље
како би увиђајна екипа Полицијске управе прегледала
зграду. Након прегледа утврђено је да је дојава лажна.
Ово није први пут да се због лажне дојаве прекида рад
судова и тужилаштва.

Дани отворених врата
Министарство унутрашњих послова - Одељење за
стручно образовање и обуку у сарадњи са подручним
полицијским управама и Мисијом ОЕБС-а у Србији, орга
низује Дане отворених врата у циљу информисања гра
ђана у вези са уписом у Центар за основну полицијску
обуку у Сремској Каменици.
Током Дана отворених врата сви кандидати који су се
пријавили на конкурс или који то планирају, моћи ће да
сазнају све информације у вези са конкурсом за основну
полицијску обуку, почев од општих услова неопх одних за
кандидате, те како изгледа поступак избора кандидата и
сам квалификациони испит.
Грађани ће моћи да сазнају све о полицијској професи
ји, о селекцији и обуци у Центру за основну полицијску
обуку, шта их очекује на путу да постану полицијски слу
жбеници.
Позивамо заинтересоване грађане да дођу у полициј
ске станице у којима ће бити организован Дан отворених
врата, према следећем распореду:
-Полицијска станица у Инђији, 5. јул, у 10 часова сала за састанке, улица Краља Петра Првог број 19;
-Полицијска станица у Старој Пазови, 5. јул, у 12 часо
ва - ресторанска сала, улица Светосавска број 8;
-Полицијска станица у Руми, 6. јул у 11 часова - велика
сала, улица Главна бб;
-Полицијска испостава у Сремској Митровици, 9. јул, у
11 часова, улица Светог Димитрија број 23 (Пролаз поред
Ерсте банке);
-Полицијска станица у Шиду, 10. јул, у 11 часова сала за састанке, улица Цара Душана број 1.

Пише:
Драгана Попов

Педесет плус

Е
У понедељак, 2. јула, у преподневним часовима, једи
нице митровачке ватрогасне службе добиле су позив за
излазак на терен. Наиме, у улици Паланка, у Агенцији за
регистрацију возила ДТФ, запалило се складиште са
моторним уљем.
Ватра је захватила око 200 тона моторног уља, а
ватрогасцима је требало око два сата да је угасе. Сре
ћом, становници околних кућа нису били повређени,
нити су претрпели материјалну штету. У гашењу пожара
учествовало је 23 ватрогасца, од којих је једном позлило
због дехидрације услед високе температуре, као и осам
ватрогасних возила.
Према речима присутних, пожар је избио услед оште
ћења на електричним инсталацијама која су начинили
глодари. 
Н. М.

4. JUL 2018.

во, стиже и званично лето.
Почетак баш и није обе
ћавајући, бар што се тиче
температуре, али биће како нам
метеоролози најављују и вре
лих дана. Сунце, ведро небо и
мода главне су карактеристи
ке овог годишњег доба. Док се
током зиме скривамо у разним
капутима и тешким јакнама,
лето је право време да ужива
мо у нешто лежернијој одећи.
Наравно, како ко. Ето, прилике
да покажете своју креативност
у пуном сјају. „Девојке у летњим
хаљинама волим “ био је рефрен
једне омиљене песме средином
осамдесетих. Да ли драге
даме и ви волите летње
хаљине? А какве? Шаре
не, једнобојне? Избор је
заиста велик. А да ли има
те и меру? Посебно оне
у „извесним годинама”.
Правило је да нема пра
вила. Неко је остао заро
бљен у прошлости и још
увек мисли да му приличи
да прати модне трендове.
Као „ја се осећам младом”.
Да, али ваше тело говори
супротно. Мада, свако
дневно виђамо фотогра
фије познатих лепотица из
прошлости „како се држе”.
Рецимо Шерон Стоун на
плажи у купаћем. Витка,
али кожа наговештава да
баш и није у „цвету младо
сти”. Коме се доказивати?
Тортури да треба да оста
немо вечно млади? Непри
родно! Тако је и са летњим
хаљинама и осталим стај
лингом како би рекли мод
ни новинари. Шта би се десило
да променим фризуру тако што
мало са стране обријем главу
и офарбам остатке у љубича
сто, нека авангардна минђуша
у стилу Марине Абрамовић,
сандале са дебелим ђоном од
десет сантиметара и лагана
полупровидна хаљина на бре
теле. Прво, смучила би се сама
себи, а друго како би реагова
ли људи у провинцији? То може
само у далеком белом свету. Па,
баш и није практично. Треба да
у овим годинама на тим штикла
ма задобијем повреду зглоба,
искочи ми колено и ко зна шта
још. Ма, патике су закон. Удобне
и вечите. Равне сандале, лага
не летње панталоне, широка
мајица. Живеле педесет плус!

А све оне што замишљају да су
и у овим годинама пожељне у
неким провокативним моделима
треба упутити на прво огледало.
Све ће бити јасно. Доста фоли
рања време је за истину. Ипак,
су то озбиљне године када тре
ба многе ствари кориговати. Од
понашања до облачења. Па,
ком опанци ком обојци!
Знам да је то за понеке инди
видуе тешко, али истини се мора
погледати у очи. Можда је ово
период да се мало осврнемо око
себе, пребројимо се и нешто лак
шим темпом наставимо даље.
Лето је ту, а и ватромет боја.

Коме се
доказивати?
Тортури да
треба да
останемо
вечно млади?
Неприродно!
Тако је и
са летњим
хаљинама
и осталим
стајлингом
како би рекли
модни новинари
Како жена стари, требало би
да носи одећу светлијих, ватре
них боја, сматрају стручњаци за
моду. Као не треба се обазирати
на године, физичку конституцију
већ да ти себи одушка. Бар кроз
одевне предмете ако немате
други начин. Важно је бити при
мећен! Е, драге моје пред вама
је заиста велика дилема. Како
прегурати још једно лето , а не
робовати модним диктатима.
Једноставно. Фурајте свој стил
са достојанством. Кад сте могле
све то претходних деценија
наставите и даље. Бити свој у
сваком погледу је особина јаких
људи. А жена посебно. Загрлите
ово лето, набаците осмех и кога
брига за боје, моделе, трендове
и наравно године.
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ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ: РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА

Црква Пресветог
Срца Исусовог

П

рема неким подацима
римокатолици се на
простор Шида досе
љавају око 1900. године.
Наравно да је једна од глав
них потреба била и изград
ња цркве. Те су тако са леве
стране на путу ка Гибарцу
купили земљиште и поди
гли цркву брвнару. После
извесног времена закљу
чују да то и није погодно
место за градњу цркве, те
су то земљиште замени
ли за простор на коме се
и данас налази црква. Док
се црква није изградила
служба се држала у гркокатоличкој цркви. Бискуп др
Антун Акшановић је желео
да подстакне изградњу
цркве у Шиду, те је рекао да
ће као прилог дати 10.000
динара. Тако 1930. године
почиње прикупљање при
лога (милодара). Са град
њом цркве почиње се 1931.
године, а нацрт је направио
архитекта Фрањо Фунтак из
Вуковара за 20.000 дина
ра. Исте године распису

је се и конкурс за извођа
ча радова, а као најбољи
одабрани су Фрањо Келет
и Јосип Детлингер за цену
од 480.000 динара. Кажу
да црква није грађена ни у
једном стилу већ у хрват
ском стилу. Градња напре
дује, а 4. септембра 1931.
године бискуп је посетио
Шид и благословио темељ
ни камен и написну повељу
која је узидана један метар
висине испод прозора епи
столе. У јесен 1932. године
црква је била потпуно гото
ва. Марта Банић купује јед
но звоно тежине 780 кило
грама, а било је посвећено
на част светог Илије, друго
купују Шиђани у тежини од
450 килограма које је било
посвећено у част Безгре
шног Зачећа, а једно купује
господин Келер тежине 180
килограма посвећен све
том Јосипу. Звона су нару
чена код Лебиша у Загребу
за цену од 46.000 динара.
Бискуп је 15. октобра бла
госиљао звона, а сутрадан

и цркву на част Срца Ису
сова. Током Другог светског
рата торањ цркве је мини
ран, порушен, као и про
чеље, кров цркве. Црква је
обновљена 1963. године,
да би се 2010. године при
ступило реконструкцији у

изворни изглед из 1932.
године. За јубилеј 2012.
године у октобру је поста
вљен сатни механизам на
све четири стране торња,
повезан са откуцавањем
звона.
Драгана Попов

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Нове куће за избегла лица

У

понедељак, 2. јула, у Град
ској кући у Сремској Митрови
ци девет породица избеглих са
ратом захваћених подручја Босне и
Херцеговине и Хрватске потписало је
уговоре о куповини кућа на територији
Сремске Митровице.
Према речима начелника Градске
управе за здравствену и социјалну
заштиту Војислава Мирнића, избе
глим лицима је за решавање стамбе
ног питања додељен новац у износу
од девет и по хиљада евра за куповину
куће, са још 1.500 евра намењених за
адаптацију стамбеног простора.
– Овај пројекат финансирала је Бан
ка за развој Савета Европе, заједно са
Јединицом за управљање пројектима,
Комесаријатом за избегла и расељена
лица, као и Градом Сремска Митро
вица. Средства се додељују у динар
ској противвредности, а купљене куће
налазе се у шест околних села – рекао
је Мирнић.
Милорад Игњатовић један је од
бројних којима је на овај начин решен

Војислав Мирнић

важан животни проблем.
– Коначно, након 25 година решено
је стамбено питање мене и мог сина.
Добили смо кућу у Салашу Ноћајском.
Овом приликом желим да се захвалим

Милорад Игњатовић

Међународној заједници, свим донато
рима, Републици Србији, као и градо
начелнику Санадеру и начелнику Мир
нићу – каже Игњатовић.
Н. Милошевић
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Центар села

Лепо ли је живети у Кленку

О

кружен храстовом
шумом и широком
обалом реке Саве,
Кленак живи живот једног
типичног сремачког села.
За настанак имена села,
везују се две теорије. Једна
од њих је да је село добило
име по дрвету клену, а дру
га да је да је име настало
од имена или надимк а
некадашњег турског госпо

Црква

дара ових простора Ибра
хима Клена, за кога се
претпоставља да је и сам
добио име или надимак по
дрвету клен које је у великој
мери било распрострањено
на овим просторима.
Село административно
припада општини Рума, од
које је удаљено око 30
километра, док га само
четири километара дели од

Обала Саве

Шапца. Управо из тих раз
лога, ово село има повољ
ну климу за развој и напре
дак.
– Кленак броји око 1.000
домаћинстава, односно око
3.000 становника. Наравно,
има доста празних кућа,
као и у сваком селу, али и
викендица у којима људи
бораве викендом. У селу је
развијена пољопривредна

производња, људи се под
једнако баве сточарством и
воћарством, мада је из
године у годину воћарство у
све већој експанзији. Захва
љујући развитку општине
Рума и индустријском раз
воју, велики број мештана је
запослен. Услови за живот
у селу су добри, људи
поред посла могу да се
баве и другим делатности
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У Кленку се фудбал игра 100 година

Александра Паунић

ма. На јако смо доброј пози
цији и то треба искористити
како би се спречио одлив
младих из села. После
дужег времена, омладина
коначно има нормалне
услове за живот овде –
каже Александра Паунић,
секретар ове месне зајед
нице.
У Кленку се налази осмо
годишња школа, амбулан
та, пошта, црква, простори
је месне канцеларије, про
давнице, апотек а... Од
удружења функционише
Удружење љубитеља и
узгајивача коња „Војин
Пузић – Браца“, Фолклорно
друш тво
„Абраш ев ић“
Шабац, селекција Кленак.
Такође постоји и Шаховски
клуб, Клуб пензионера и
Женски рукометни клуб.
– Кленак је комплетно
уређено село. У последње
две до три године доста
тога се урадило. Центар
села је комплетно ренови
ран, постављен је бехатон,
паркинг места, урађен

Фудбалски клуб „Борац“
је основан давне 1925.
године. Мештани истичу да
су поносни на дугу тради
цију постојања фудбалског
клуба која сведочи да се
фудбал у селу игра скоро
100 година. Клуб се већ
две године успешно такми
чи у Сремској лиги. Циљ
председника и управе клу
ба јесте да првенствено
дечаци из села играју у
свом клубу.
– Задовољни смо тре
нутним пласманом и могу
да кажем да смо се врати
ли на фудбалску мапу Сре
ма. Сезону смо завршили
на шестом месту, али смо
тренутне резултате подре
дили улагању у инфра
структ уру стадиона. У
последње три године терен
је проширен, продужен,
ограђене су трибине, свла
чионице су у потпуности
реновиране, а ове године
смо поставили рефлекто
ре. Наш циљ пре свега је
да наши момци играју у
екипи, јер многи клубови
доведу играче са стране. У
плану нам је да оснујемо
школу фудбала ове године
где ћемо децу од шест

година до кадета покушати
да анимирамо и да им
дамо шансу да крену пра
вим путем, а то је спорт. Да
им омогућимо да се баве
спортом, да се омладина
на прави начин развија.
Раније су услови били у
јако лошем стању и много
се променило у последње
две, три године. У клубу
имамо преко 40 регистро
ваних играча, а постоје
селекције кадета и првоти
маца. Улагање у спорт се
вишес трук о
враћ а,
а

Општина Рума је то препо
знала – истиче Зоран
Перић, председник фуд
балског клуба.
Он на крају напомиње да
све поменуто не би могло
да се реализује без помоћи
коју
Фудбалс ки
клуб
„Борац“ има од Општине
Рума, месне заједнице и
месне канцеларије Кленак.
Подвлачи, да се и сами
играчи, као и чланови
управе клуба боре за боље
услове, те да амбиције за
напредак увек постоје.

мобилијар. Улице су асфал
тиране и осветљене. Осве
тљена је и улица на излазу
из села према Шапцу у
дужини од око једног кило
метра. Из дана у дан, ства
рају се бољи услови за
живот мештана, а све у
сарадњи месне заједнице,

месне
канцел ар ије
и
Општине Рума – додаје
Паунић.
Она сматра да би отвара
ње неког погона у селу
допринело томе да се задр
же млади који нису запо
слени.
Занимљива чињен иц а

која се везује за ово село је
да су године 1806. или
1808. кришом од Турак а
пренете са Косова мошти
кнеза Лазара и да су бора
виле у цркви у Кленку све
до њиховог преношења у
Раваницу.
С. Станетић

Зоран Перић

Добри услови за рад

Основна школа

Основну школу „23. окто
бар“ у Кленку похађа 242
ученика. Директорица шко
ле Јасмина Поповић исти
че да су услови за рад у
школи добри, али да би им
добро дошли нови рачуна
ри.
– Због електронских
дневника, неопх одно је да
свака учион
 ица има рачу
нар, што ми тренутно нема
мо. Иначе, услови за рад су
добри, деца су добра и
немамо неких проблема.
Трудимо се да сваке године
нешто урадимо у школи, па
ћемо тако и ове, надам се,
успети да извршимо рекон
струкцију тоалета и поста

Јасмина Поповић

вљања бехатона у двори
шту – каже директорица
Јасмина Поповић.
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АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Две предузетничке
приче

У

поредо са реконструкцијом једне
од највећих митровачких улица
уследила је и промена њеног име
на у Булевар Константина Великог.
На почетку Булевара налази се кућа,
која је припадала Антуну Жунтеру, јед
ном од митровачких индустријалаца из
прве половине 20. века, који је поседо
вао пилану и фабрику за прераду дрве
та. Митровица је рано развила дрвну
индустрију, као једну од водећих при
вредних грана током индустријализаци
је града. Прву парну пилану основао је
Емил Гараи из Будимпеште 1891. годи
не, а недалеко од ње 1899. године
подигнута је парна пилана Франца
Гамиршек а. Крајем 19.века било је
активно предузеће Мехтерсхајмера са
филијалом у Лаћарку за израду прагова
и друге железничке грађе, као и Бороти
на производња намештаја од 1891.
године, која је прерасла у фабрику
намештаја 1909. године. По броју
фабрик а Митровица постаје центар
дрвне индустрије у Срему. Превоз дрве
та речним путем Дрином и Савом, због
мањих трошкова транспорта омогућио
је снажан развој ове гране индустрије, а
један од актера у веома живој активно
сти више врста предузећа, која су се
бавила различитим фазама у обради

Стекавши материјалне
могућности Антун
Жунтер гради
раскошну грађанску
кућу 1922/23. године,
преко пута властите
грађаре која се
налазила код Старог
моста. Из извора
сазнајемо да је
извођач радова
било грађевинско
предузеће Иван Волер,
исто оно које ће
крајем двадесетих
градити митровачку
Гимназију

Пише:
Марија Вукајловић

дрвета био је и Словенац Антун Жун
тер. Антун је организовао допремање
дрвета речним путем сплавовима, чак
из Словеније и снабдевао је огревним
дрветом градску општину и грађанство.
Тргујући дрветом 1905. године и званич
но протоколише своју фирму, као пред
узеће које се бави дрветом. Почетком
друге деценије прошлог века, већ се
прикључује на градску струју и органи
зује пиљење на једном гатеру, углавном
за потребе митровачког Бродарског
друштва. Упркос многобројним кризама
које су отежавале рад дрвне индустрије
Жунтер се током наредних деценија,
готово редовно појављује као купац на
лицитацијама за дрво, које су расписи
вале Петроварадинска и Бродска имов
на општина у Винковцима. У потрази за
повољнијим условима пословања трго
вао је и са шумском управом Тополовац
у Сиску од које је куповао јасеново
дрво. Временом увећава капитал и
1928. године гради пилану, која ће
25.октобра 1937. године добити ново
име Срећко и Антун Жунтер, радња за
прераду дрвета и израду панел плоча.
Митровица постаје једно од важних
пунктова за израду панел плоча, које су
у то време биле веома тражене на југо
словенском тржишту. Фабрика је запо
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шљавала око 40 радника и била је јед
на од ретких, која је успевала да одржи
производњу у годинама пред Други
светски рат.
Стек авши материјалне могућности
Антун Жунтер гради раскошну грађан
ску кућу 1922/23. године, преко пута
властите грађаре која се налазила код
Старог моста. Из извора сазнајемо да
је извођач радова било грађевинско
предузеће Иван Волер, исто оно које ће
крајем двадесетих градити митровачку
Гимназију. Кућа је сложеног архитектон
ског склопа и састоји се од два крила,
која су у угаон
 ом делу спојена полукру
жним портиком са дорским стубовима и
степеништем, које се шири ка бази и
украсном оградом од балустрада. Ова
квим пројектом кућа је једном фасадом
окренута ка улици, а другом ка пролазу
или сокаку, чије формирање се везује
за сам настанак ове велелепне грађе
вине. Како у погледу архитектуре, која
садржи необичне комбинације архитек
тонских облик а, тако и у стилском
погледу зграда показује еклектички при
ступ обликовању. Еклектика и сецесија,
показују се, пре свега у стилизацији и
комбинацији елемената историјских
стилова, који су час класицистички
одмерени, као на портику, час у духу
необарока и сецесије извијени као на
забатима прозора на главној фасади.
Особени су и украси на пиластрима на
прочељу, који уоквирују троделни про
зор у виду квадрата засечених ивица,
по два вертикална низа са сваке стра
не, који се појављују у нешто измење
ном облику и у украсном поткровном
венцу. Кућа је замишљена као репре
зентативно породично здање за имућ
није грађане и поред оригиналне спољ
не архитектуре поседује и богато уређе
ну унутрашњост. Велика просторија у
централном делу куће одељена је од
ходника застакљеном преградом. Ипак
оригиналан распоред објекта није очу
ван услед многобројних преградњи,
које су уследиле услед повећања броја
власника. Кућа поседује изузетно про
страно и луксузно декорисано купати
ло, које показује раскошност, која често
одликује тип куће карактеристичан за
виле.
У годинама после Другог светског
рата, одузимањем пилане и смрћу мужа
1956. године супруга Зора, која је поти
цала из познате породице Доган остаје
без сталних прихода. Да би ишколовала
децу она продаје један по један део
плаца и куће. Прво је продала део који
је припадао економском делу имања
породицама Татић и Тешић. Већи део
куће продаје 1965. године Цвјетковић
Вељку и Божици и Туфегџић Милутину,
док за себе задржава мањи део, где
живи до своје смрти 1978. године. Зора
је била дама, у младости веома лепа,
путовала је по Европи и живела у скла
ду са својим друштвеним статусом.
Нове године је дочекивала у Бечу, где је
обавезно посећивала бечки новогоди
шњи концерт. Промене и потреси у
послератном периоду нису изменили

У годинама после
Другог светског рата,
одузимањем пилане
и смрћу мужа 1956.
године супруга Зора,
која је потицала из
познате породице
Доган остаје без
сталних прихода.
Да би ишколовала
децу она продаје
један по један део
плаца и куће

Зора је била дама,
у младости веома
лепа, путовала је
по Европи и живела
у складу са својим
друштвеним статусом.
Нове године је
дочекивала у Бечу,
где је обавезно
посећивала бечки
новогодишњи концерт.
Промене и потреси у
послератном периоду
нису изменили
устаљени начин
живота, који је
усвојила још у
младости, путовала је,
а у старијим годинама
редовно је ишла
у бање, највише
у Топлице
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устаљени начин живота, који је усвојила
још у младости, путовала је, а у стари
јим годинама редовно је ишла у бање,
највише у Топлице. Синови су отишли
на разне стране у Нови Сад, Немачку, а
Фрања, специјалиста онкол огије у
Загреб. Никад се није селила из своје
куће и родног града, где је провела цео
свој животни век. Уговором о издржава
њу Зора преписује свој део породици
Цвјетковић са којом се сродила и на
коју је била упућена последњу деценију
живота.
Вељко Цвјетковић је био вредан,
бавио се механичарским послом и
поправљао је машине у готово свим
митровачким фирмама. Радио је у глав
ној ПТТ станици смештеној на лежи
мирском путу. Његов син Јовица, инжи
њер технологије са супругом Љиља
ном, економским техничарем раде прво
на Матрозу, који почетком деведесетих
напуштају као технолошки вишак. Усле
дио је преломни период у њиховом
животу и обоје крећу у предуз етничке
воде, Јовица ће отворити сервис за
компјутере, Љиљана трафику, а потом
фризерски салон. Стицајем околности
оснивају 2006. године издавачку кућу
Имприматор, чији ће први пословни
подухват бити издавање луксузног дво
језичног издања Библије на српском и
енглеском језику и више комплета
домаћих писаца. Фирма коју оснива
Јовица са сином Вељком, менаџером
по струци била је у то време једина
издавачка кућа у граду. Фирма ће вре
меном прерасти у другу, под називом
Даламбер (2011.), која је програмски
опредељена за издавање енциклопеди
ја, монографија, као и бројних књига за
децу. Богато илустроване, на најквали
тетнијем кунсдрук папиру, шивеног
повеза и тврдих корица спадају међу
најлуксузнија издања енциклопедијских
садржаја у савременом издаваштву.
Даламбер спада у оне издавачке куће,
које све процесе од превода текста,
лекторисања, наручивања оригиналних
илустрација, коректуре и припреме за
штампу раде сами у складу са високим
стандардима, које су поставили, да
осмисле књигу као властити производ.
Препознатљиве су књиге попут Свезна
ња, Цртање, лако и забавно, Кратке
историје архитектуре и сликарства
или лексикон Била једном једна земља.
Издавачка кућа у најновијој понуди има
књиге историјског садржаја о династији
Немањића: Света лоза Стефана
Немање, Српска деспотовина, а у при
преми је књига о цару Душану Рађање
царства.
Случај је хтео да кућа једног од
митровачких предузетника и индустри
јалаца постане и кућа породице, која је
и сама предузетничког духа. Некад
једина издавачка кућа у граду, у међу
времену је постала озбиљна фирма,
која има преко 30 запослених и носилац
је издавачких подухвата, који се налазе
у врху издавачке делатности у земљи.
У следећем броју:
Черихова кућа
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VREMEPLOV
4. јул
1776. На Континенталном кон
гресу у Филаделфији потписа
на Декларација о независности
САД, данас празник, Дан неза
висности.
1900. Рођен легендарни аме
рички џез-музичар, трубач и
певач Луј Сачмо Армстронг.
1927. Рођена италијанска
филмска глумица Ђина Лоло
бриђида.
5. јул
1889. Рођен француски писац,
сликар и режисер Жан Кокто.
Као експериментатор прошао
кроз све фазе модерне уметно
сти, кубизам, дадаизам, надре
ализам, а по разноликости опу
са сматра се корифејем фран
цуског духа. Члан Француске
академије од 1955.
1891. Рођен хрватски песник
Августин Тин Ујевић.
6. јул
1535. Енглески хуманист и
писац Томас Мор погубљен
као издајник, због неслагања с
црквеном политиком краља
Хенрија VIII.
1885. Француски биолог и
хемичар Луј Пастер први пут
успешно применио вакцину
против беснила на људском
бићу, деветогодишњем Жозе
фу Мајстеру из Алзаса.
1928. У Њујорку одржана пре
мијера филма „Светла Њујор
ка“, првог звучног филма.
7. јул
1898. САД анектирале Хавај
ска острва.
1941. У Србији почео устанак
против немачке окупације, под
вођством комуниста.
8. јул
70. Римљани су у Јудејском
рату освојили и разрушили
Јерусалим. Од рушевина је
сачуван само западни зид
великог јеврејског храма („Зид
плача“).
1956. У Београду је емитован
први експериментални ТВ пре
нос, поводом прославе стогоди
шњице рођења Николе Тесле.

4. JUL 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Успех који сте
остварили даје вам за
право да приметите
нове критеријуме или
услове у пословно–финансијској
сарадњи. Делујете нескромно и
умете да претерујете у својим зах
тевима. У љубавном животу очеку
ју вас неки нови али и интригантни
догађаји. Ако сте слободни прате
вас интересантни сусрети. Инспи
рисани сте за нову љубавну везу.
БИК: Делујете снала
жљиво и умете да
придобијете нечије
поверење. Тимски рад
представља сјајну прилику да
проширите своје сазнање из
одређених области. У љубавном
животу имате осећај да неправед
но трпите због нечијег нерасполо
жења или неразумевања. Ваш
однос са вољеном особом све
више подсећа на заједничку игру
надмудривања.
БЛИЗАНЦИ: Делујете
активно и умете да
употребите успешну
формулу у послова
њу, без обзира на ситуацију у којој
се налазите. Ако успоставите пра
вилну меру вредности између
својих практичних циљева емо
тивног задовољства очекује вас
добитна комбинација успеха,
љубави и среће. Потрудите се да
делујете довољно подстицајно на
свог партнера.
РАК: Потребно је да
прецизније разграни
чите своје пословне
обавезе. Претерана
ангажованост на различитим
странама може да проузрокује
низ неугодних ситуација. Немојте
дозволити да вам неко намеће
напорне обавезеза које немате
довољно интересовања. Имате
осећај да вам недостаје нечије
присуство и емотивна пажња. На
срећу, љубавна криза се ускоро
решава на ваше задовољство.

9. јул
1877. Одржан је први тениски
турнир у Вимблдону.
1922. Амерички пливач, касни
је филмски глумац („Тарзан“)
Џони Вајсмилер постао је први
пливач који је за мање од једне
минуте (58,6 секунди) препли
вао 100 метара.

ЛАВ: Јасно вам је да
претерано експонира
ње или додатни ризик
у пословним сусрети
ма представљају лош избор,
боље је да следите зацртана пра
вила и утврђене критеријуме.
Понекад је тешко предвидети ток
догађаја у ситуацијама када се
сукобљавају различити пословни
интереси. Не можете да останете
равнодушни, пред особом која
вас провоцира на бурну емотивну
реакцију.

10. јул
1856. У селу Смиљани, код
Госпића у Хрватској, рођен
Никола Тесла, научник и про
налазач на пољу електротех
нике и радио-технике. Од 1884.
до смрти 1943. живео је у САД.
Патентирао је око 700 прона
лазака од којих неколико десе
тина има широку примену,
међу којима је и серија изума
(1896-1914) који чине темељ
савремене радио-технике.

ДЕВИЦА: Налазите
се у доброј форми у
позитивном окруже
њу. Добра пословна
процена представља основни
услов за успешну сарадњу. Прија
ло би вм неко краће путовање,
промена или излет у пријатном
друштву. Осећате унутрашњи
немир и потребу да са емотивне
дистанце анализирате нечије
понашање. Будите мирни, након
љубавног затишја очекује вас
изненадна срећа.

ВАГА: Ове недеље
ћете бити расположени
романтично. Ако тра
жите љубав, окрените
се дружењима с људима на неким
креативним радионицама или рас
правама, тамо ћете највероватније
оно што вам треба. Наклоњено
вам је дружење, а можда и симпа
тије с особом страног порекла.
Такође бисте могли отићи на мање
путовање у којем ћете уживати.
Кад је у питању посао припазите
на свој темперамент.
ШКОРП ИЈ А:
Ако
падате с ногу, ове
недеље ће вам и пла
нете бити наклоњене
за одмор и опуштање уз друштво
и вољену особу. Посветите се
себи и својим потребама, а оста
ле пустите мало по страни. Тре
нутно вам је то најважније. Права
особа ће разумети да је ово само
привремено. Финансијски ова
недеља није идеална па ћете
морати више пажње посветити
трошењу новца.
СТРЕЛ АЦ: Постоје
различита гледишта
међу сарадницима у
решав ањ у
неких
пословних интереса. Избегавајте
јавне расправе, пословна надму
дривања или доказивање истине
пред сарадницима који распола
жу са већим ауторитетом. Будите
мудри, нема потребе да отворено
причате о својим интимним пла
новима.
ЈАРАЦ: Имате утисак
да се прилик е на
пословн ој
сцен и
мењају у позитивном
правцу и у складу са вашим инте
ресима. Због сукоба различитих
интереса , често наилазите на
изненадне проблеме у сусрету са
сарадницима. Вољена особа неће
дозволити да породица трпи због
ваше каријере или великих амби
ција које вас међусобно удаљава
ју. Усмерите своје страсти и емо
ције у правцу заједничке визије.
ВОДОЛИЈА: Стал о
вам је да остварите
висок оп роф ес ио н ал
не стандарде, али
ваши сарадници имају другачија
мерила вредности. У љубавном
односу сачувајте трезвеност духа
и мудрости , партнер може да вас
изненади на неугодан начин сво
јим понашањем или новом одлу
ком. Не желите да прихватите
споредну емотивну улогу коју вам
неко намењује.
РИБЕ: Неке старе
везе и пријатељства,
могла би се испоста
вити важна кроз реша
вање битних пословних циљева.
Ако вам је већ потребна сагла
сност шефа, не би било мудро да
га прескочите. Финансијска ситуа
ција је добра. Познанство до кога
дође, током ове недеље, преко
пријатеља или рођака, могло би
вас убрзано водити у заједнички
живот.

Crkveni
kalendar
Среда, 4. јул (21. јун)
Свети мученик Јулијан Тарсиј
ски; Преподобна Анастасија
Српска
Четвртак, 5. јул (22. јун)
Свети свештеномученик Јевсе
вије
Петак, 6. јул (23. јун)
Св. мученица Агрипина; Влади
мирска икона Мајке Божје
Субота, 7. јул (24. јун)
Рођење Св. Јована Претече
– Ивањдан; Св. Никита епископ
Ремезијански
Недеља, 8. јул (25. јун)
Преподобномученица Февро
нија
Понедељак, 9. јул (26. јун)
Преподобни Давид Солунски
Уторак, 10. јул (27. јун)
Преподобни Симпсон Страно
примац

Палачинке
из флаше
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 наставите са течним. Флашу потом
добро затворите и протресите,
тигањ загрејте, па почните да правите 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.

• Ми смо најбројнији
народ на Балкану. Ника
ко да се саберемо.
• Народ се окуражио, па
трпи ли трпи.
• Само се чује туц - муц.
Није време за велике
речи.
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СПОРТ

4. JUL 2018.

РУМА: ОДРЖАНА ТРЕЋА ХУМАНИТАРНА ТРОЈКА ИЗ БЛОКА

Помоћ породици Смуков

Тројка из блока

В

реме је ишло на руку организатори
ма тако да је трећи спортско-хума
нитарни турнир у брзом шутирању
тројки „Тројка из блока“ одржан послед
њег дана јуна, без кише, на спортским
теренима код румског Дома здравља.
Овај турнир организује Хуманитарна
организација „Срби за Србе“ и има за
циљ прикупљање средстава за помоћ
вишечланим, социјално угроженим поро
дицама – ове године то је породица Сму
ков из Добринаца о чијим недаћама сте
могли читати и у нашим новинама.
Наравно, организаторима у сваком
граду где се овај турнир организује пома
же и локални тим, па тако и у Руми функ
ционише једна уиграна екипа.
Подсетимо, у претходне две годи
не Рума се показала као једна средина
осетљива на људске проблеме и патњу,
те је у склопу ове хуманитарне акције
прикупљено укупно око 850.000 дина
ра – средства су искоришћена за помоћ

Урош Марковић и део породице Смуков

Мафини за помоћ: Александра са сином

породицама Јеремић из Руме и Ђикић из
Путинаца.
Поред бројних донатора, средства се
прикупљају и на сам дан играња тур
нира, јер се учешће плаћа 200 динара,
а могуће је купити и сувенире, мајице,
сокове, приложити своје новчане прило
ге – све се то на крају сабира и донира,
ове године породици Смуков.
Урош Марковић, генерални секре
тар Хуманитарне организације „Срби за
Србе“ истиче да ово јесте такмичење у
шутирању тројки, али је најмање акценат
на такмичењу и резултатима, већ на оку
пљању људи добре воље који ће дони
рати средства у складу са својим могућ
ностима.
– Рума је до сада оборила све рекорде
и по броју спонзора и по броју учесника,
а породица Смуков је заиста најдрама
тичнија породица у овом крају којој пома
жемо – поред социјалних пробелема они
имју троје болесне деце и ово је пору

ка њима да нису сами и да постоје још
добри људи који воде рачуна о другима.
Ми људима дајемо конкретну помоћ, оно
што им треба а не новац. За породицу
Смуков сређујемо кров који прокишња
ва, купили смо им машину за балирање,
косачицу за детелину, овце и љуљашке
за девојчице. Наравно, купили смо и
машину за прање и сушење веша, као и
нешто од покућства тако да ћемо решити
њихове најургентније проблеме – рекао
је Урош Марковић.
Он је истакао да је ове године, до сада
од спонзора сакупљено око 300.000
динара.
– На данашњем турниру очекујемо бар
још 500 евра, лане је било преко 300 так
мичара и ове године бар исто толико.
Рума нам пружа велику подршку и оче
кујем да ће ове године прећи и званично
суму преко милион динара. Сутра имамо
турнир и у Сремској Митровици инспири
сан управо овим што смо до сада радили
у Руми – каже Марковић.
На турниру је био и део породице Сму
ков – син Александар и мајка Алексан
дра Смуков.
– Имам троје оболеле деце, Алексан
дар је био још као беба болестан, имао
је тумор оба ока али смо се изборили са
тим, док су девојчице непокретне имају
хемипарезу и зато нам јако пуно значи
ова помоћ. Ускоро нам раде кров, сти
гла нам је веш машина, машина сушење,
купили су ми пресу, хвала им за све – са
сузама у очима каже мајка Александра.
Међу онима који су желели да помогну
је и Александра Ћурчић која је направи
ла чоколадне мафине, а сав приход од
продаје иде у фонд за породицу Смуков.
– Ја правим торте и колаче па ми је
пало на памет да нешто наше мало,
може неком да помогне. Ови мафини
коштају 100 динара а људи дају и више и
драго ми је да могу да помогнем – рекла
нам је Александра Ђурчић.
С. Џ.
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Сара Киш на Европском
првенству

М

лада
митровачка
атлетичарка
Сара
Киш, у уторак, 3.
јула, отпутовала је на
Европско првенство у атле
тици за јуниоре у Мађар
ској, након што је испунила
норму у дисциплини спринт.
Тим поводом, у понедељак,
2. јула, у Градској кући у
Сремској Митровици одр
жана је конференција за
медије.
Сара није крила задо
вољство због свог одласка
на ово такмичење.
– Не могу ни сама да
кажем чему се надам јер
је ово прво велико такми
чење на којем учествујем.
Срећна сам и задовољна,
иако имам проблема због
недавне повреде. То ме је
спутавало у тренинзима,
али надам се да неће бити
проблема око тога – каже
Сара Киш.
Према речима Сариног
тренера, Горана Павлови

Илија Недић, Сара Киш, Горан Павловић, Немања Црнић

ћа, она је друга атлетичар
ка АК Сирмијума, поред
Драгане Томашевић, која је
остварила норму за Европ
ско првенство ове године.
– Сара је остварила нор
му и доказала да и Сремци
могу бити брзи на сто мета
ра. Ово првенство се одр

жава од 5. до 8. јула, а 10
најбољих путује на Олим
пијаду младих света, која
се по први пут одржава ове
године у Аргентини. Посеб
но сам поносан на њу јер
је одличан ђак и има све
петице. Она је понос града,
понос своје породице, па

СА МЕДИТЕРАНСКИХ ИГАРА

Злато за Ану Бајић у Тарагони
Ана Бајић, чланица Теквондо клуба „Елит“
из Инђије и репрезентативка Србије освојила
је злато на Медитеранским играма у шпан
ском граду Тарагона. Она је у финалу, прет
последњег дана такмичења, у конкуренцији
до 67 килограма савладала Францускињу
Мари Пол Бле. Она је у првој борби савлада
ла Италијанку Гиацомини резултатом 4:0. У
полуфиналној борби је била боља од Туни
жанке Кус. Захваљујући Ани, српски пред
ставници дошли су до 11. златне медаље на
Медитеранским играма које су затворене у
недељу 1. јула.
М. Ђ.

АК СРЕМ

Митровчани нижу медаље

Марија Вученовић

На сениорском првенству Војводине у атлетици
одржаном 30. јуна у Новом Саду наступило је троје
атлетичара АК Срем, и сво троје су освојили меда
ље.
Марија Вученовић победила је иако је бацала први
пут ове године због проблема са повредом. Добаци
ла је до даљине од 55,55 метара, што је обећавајући
резултат недељу дана пре државног првенства.
Стевић Славко је прескочио 2,05 метара и освојио
сребрну медаљу у скоку у вис, док је медаљу истог
сјаја у трци на 3.000 метара освојио Дејан Антуновић.

сам тако и ја поносан на њу
– каже Павловић.
Начелник Градске упра
ве за образовање, културу
и спорт Илија Недић овом
приликом је упутио честит
ке Сари и пожелео јој успех
на предстојећем такмиче
њу. 
Н. М.

Сребро за
гимназијалке

Ученице Гимназије „Бран
ко Радичевић“ у Старој
Пазови освојиле су сребро
на Светском првенству у
баскету 3x3 које је одржано
у Београду од 23. до 29.
јуна. Тим у саставу Данијела
Ковачевић, Сара Опачић,
Славица Симеуновић и
Марија Иванић и поред
пораза од Енглеске напра
виле су историјски успех.
Честитке старопазовачким
гимназијалкама међу први
ма упутио је председник
Савеза за школски спорт
Жељко Танасковић. Србија
је имала представнике и у
мушкој и женској конкурен
цији, а за медаље су се
борили репрезентације из
29 земаља.
С. С.
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(НЕ) ОБИЧAН ЧОВЕК ИЗ ЕРДЕВИКА

Окретан и вредан са 210 кила
Јовица Манојловић  један од најтежих људи у Србији, а ли то му не смета да
са 52 године ради ко младић у винограду и да кува паприкаша

Ј

овица Манојловић је
виноградар из сремског
села Ердевика. У вино
граду поред њега раде још
супруга Слађана, син Вука
шин и ћерка Марија. Ништа
то није необично за људе
који имају винограде на
падинама Фрушке горе да
Јовица Манојловић не тежи
210 килограма . На први
поглед делује вам да је
Јовица тром и да не може
да се сагне. Добро се зна
да виноград тражи сави
тљивог и окретног слугу да
би родио и вино подарио.
Али, Јовица нас очас разу
вери у наше мисли да много
тога не може. На недавној
куленијади у Ердевику где
су били бројни гости из целе
Србије па и из окружења,
Јовица Манојловић је кувао
паприкаш у великој оранији
за госте. Они који су га
посматрали како то ради
спретно и вредно ни у сну
не би помислили да он тежи
преко два метера. За увере
ње, стао је на вагу једног
месара који је на куленија
ди продавао месо и месне
прои звод е из путујућ е
витрине. Вага је рекла
уистину 210 килограма.
Јовица се насмејао и отво
рио душу:
– Није ствар колико имаш
кила, већ колико и шта
радиш. Ја сам био у поли
цији. Отишао сам у пензију.
Кад сам примљен имао са
90 килограма са висином
194 сантиметра. И тада сам
био мршавко. Већи број
њих који су са мном при
мљени имали су више кило
грама и били су нижи. Све
је ствара утренираности у
раду. Ако стално радиш као
ја на четири хектара вино
града онда нема проблема
да се осећаш добро и са
више килограма од мене.
Али, ако ништа не радиш и
све чекаш на готово ниси
спретан ни са 50 кила. Мени
ови килограми не сметају,
једино имам проблем око
одеће. Обућу набављам,
јер носим 47 број, па то се
већ нађе. Него, не могу да
нађем гаће, мајице, кошу

Јовица Манојловић

ље, имам проблема да
нађем и јакне за зиму, а сад
лети могу, некако се прову
чем. Жена мора гаће да ми
шије. Нема броја. Посебно
је то проблем у кинеској
радњи. Тамо су све неки
дечји бројеви и за много
лакше од мене. А, што се
тиче јела, волим да једем. И
прија ми! Не смета ми
ништа. Вино пијем све док
осећам да ми прија. Не
марим кол’ко је то. Имам га,
фала Богу, доста и за мене

и за продају. Не опијам се.
Водим рачуна, а и бажда
рен сам. Моја глава зна кол
’ко мој стомак може да поје
де и попије. И кад је тако, ја
се не бојим да ми штогод
шкоди.
Јовица Манојл овић је
почео набацивати килогра
ма после 40 година. Супру
га му има 80 килограма, а и
деца су витког стаса. Међу
тим, како је набацио тих два
метере а и нешто, са женом
се договорио и купио креве

те од чисте храстовине. Да
ли су стари пропали не зна
мо, а ли што је сигурно
сигурно. И још нешто. Оба
везно пази где седа, јер
намештаји по кућама ком
шија и рођака за њега су
ризична ствар да се не сру
ше и направи штету. А тако
је и седање у ауто, свој или
туђи. Ту је веома опрезан.
Опрезни су и они који га
познају и они чим га угледа
ју.
Миомир Филиповић Фића

