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

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Братислав Богатић, Милан Врга, Миленко Ђурђевић и Бранислав Недимовић

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272

ШИД

Трактор на поклон
Трактор марке Белорус свечано су у Шиду, у Индустрији меса Срем
Шид председнику општине Вргинмост, уручили Миленко Ђурђевић и
Братислав Богатић у присуству министра пољопривреде Бранислава
Недимовића

У

уторак 21. августа, председни
ку општине Вргинмост уручен
је поклон, трактор са пратећом
механизацијом, чиме је испуњено
обећање, које је председник Срби
је Александар Вучић дао приликом
посете тој општини.
Трактор марке Белорус свечано су
у Шиду у Индустрији меса Срем Шид
уручили Миленко Ђурђевић и Брати
слав Богатић. Свечаности је прису
ствовао и министар пољопривреде
Бранислав Недимовић.
Министар је подсетио да је додели
трактора претходила посета српског
председника општини Вргинмост у
фебруару. Том приликом Алексан
дар Вучић је разговарао са српским

становништвом и упознао се са
њиховим проблемима. Како је наја
вио министар пољопривреде, Срби у
овој хрватској општини добиће и јед
но комунално возило.
– Ово је доказ да где год да Срби
живе, било да су на Косову, у Хрват
ској, држава Србија ће им увек
пружати помоћ и подршку, рекао је
Недимовић.
Захвалио је власницима фирми
Агропапук, Братиславу Богатићу и
Ђурђевић Миленку Ђурђевићу, који
су власници Индустрије меса Срем
Шид, што су поклонили трактор
општини Вргинмост.
Братислав Богатић је рекао да му
је велика част што је угостио људе

Расте извоз говедине
Бранислав Недимовић је говорећи
о пословању Срем Шида, рекао да
је до сада у Турску извезено 2.300
тона меса.
– Надам се да ће до новембра
бити испуњена квота од 5.000 тона,

а до краја године нашим извозни
цима ће бити на располагању нова
квота од 2.000 тона, што је резултат
договора који смо постигли са Тур
цима пре неколико дана, рекао је
Недимовић.

из Вргинмоста и што је донирањем
трактора испунио председниково
обећање.
Он је подсетио да је председник
Вучић пре десетак дана посетио
индустрију меса Срем Шид, која је
једна од најуспешнијих компанија,
захваљујући добрим економским
односима са Турском.
– Задовољни смо што смо могли
да пружимо помоћ Србима у Вргин
мосту, увек ћемо им бити на распола
гању, истакао је Миленко Ђурђевић.
Трактор је примио председник
општине Вргинмост Милан Врга, који
је захвалио председнику Србије и
донаторима на новој машини, која ће
општини пуно значити.
– Општина Вргинмост има про
блем са незапосленошћу, али и са
одливом становништва. Мали је број
повратника, углавном су то стари
ји људи, док млађи одлазе у треће
земље. Најважнија привредна гра
на је прерада дрвета, а овај трактор
ћемо користити у комуналне сврхе,
изјавио је Милан Врга.
С. Ц.

Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022
Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs
Web: www.smtoplana.rs
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Зашто да вам дам
два динара?

Неко ће рећи да смо
чудан народ. Нисмо,
исти смо као и сви
други људи на
планети. Тераћемо како
можемо док не добијемо
по џепу. Нису ни ови у
Еуропи сами од себе
постали тако фини, нити
им је свест о потреби
чувања животне
средине дошла сама од
себе. Добијали су
по џепу, па су сада тако
и дисциплиновани
и свесни

Н

ије ствар у два динара, него у
принципу. Ово ћете најчешће
чути од људи који се непријатно
изненаде када им на каси трговци
хоће да наплате пластичну кесу. И
онда они исти који су до сада тражи
ли да им се кесе подуплају, односно
да добију две или три, како им се
еспап не би расуо, е сад они из прин
ципа неће да плате ни једну, а камоли
две пластичне кесе. Народ нам је
изгледа постао неверовано принци
пијелан. Каже ми продавачица из рад
ње у комшилуку, да је једна муштери
ја толико била бесна када је чула да
треба да плати кесу, да је сав пазар
извадила и у рукама однела кући. То
је принцип, нема шта.
Неко ће рећи да смо чудан народ.
Нисмо, исти смо као и сви други људи
на планети. Тераћемо како можемо
док не добијемо по џепу. Нису ни ови
у Еуропи сами од себе постали тако
фини, нити им је свест о потреби
чувања животне средине дошла сама
од себе. Добијали су по џепу, па су
сада тако и дисциплиновани и све
сни. Исти случај је био и са везива
њем појаса. Кад те саобраћајац клепи
са десет хиљада, да видиш како ћеш

сутра да се везујеш, ко бела лала.
А што се тиче принципа, није он
једини разлог што купци неће више
пластичне кесе. Постоји теорија и да
то неко сада зарађује на нама. Е, па
неће на мени нико зарађивати, па
макар то било и два динара. И то је
паметно. Не кажем. Ко је луд да дозво
ли да се преко његових леђа богате, и
то на кесама од два динара. Мож’
мислити чега су се све досетили, само
да нам доакају ови богати трговци?
Сад поштен човек ни обичну пластич
ну кесу не може џабе да добије. И то
мора да се плати. Е, па стварно ...
А сад, шалу на страну. Наплата пла
стичних кеса јесте мали корак, мада
кажу да је потрошња већ пала упола
(да човек не поверује колика су нам
два динара), али далеко смо ми од
еколошки свесне заједнице. Додуше,
надам се да нам се пластичне кесе
убудуће неће вијорити као барјаци са
грана дрвећа, али има ту пластике и
пластике. Кесе су само врх леденог
брега. А ствар је увек у новцу, јер
чишћење кошта. И одржавање очи
шћеног такође кошта. И та цена је
далеко, далеко од цене која се напла
ћује по самоуслугама. Питање еколо

гије и заштите животне средине у
Србији, према проценама које се могу
прочитати у озбиљнијој штампи, тешко
је око десет милијарди евра. А то је од
прилике годишњи буџет ове државе.
Сад, ако неко мисли да има људи
који ће са стране доћи и очистити
наше двориште и то бадава, грдно се
вара. Таквих нема, и то ћемо морати
сами да урадимо и сами да платимо.
И не само да очистимо, него и да одр
жавамо то што смо почистили. А то
није оно кад комуналци очисте дивљу
депонију поред једног канала, а за
два дана се створи друга поред дру
гог канала. И онда апелују на грађан
ство да не баца отпад, јер то није
лепо. Какви црни апели? Коме су апе
ли добро донели? И што се више апе
лује то више угинулих свиња и старих
шпорета поред путева. Е, а кад би
било мало кажњавања, онда би то
била друга песма. Мада, мора бити
свима јасно да одношење отпада не
може да буде јефтино, а још мање
бесплатно. То мора да кошта. И то
кошта свуда у свету. Ал, добро, од
нечег мора да се почне. Пластичне
кесе су прве страдале. А ко ће жалити
за њима ...
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Са седнице

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Реализација буџета
задовољавајућа

Н

а седници Скупштине града
Сремска Митровица, одржаној
24. августа, усвојено је више
тачака дневног реда. Поред извештаја
о степенима усклађености планира
них и реализованих активности јавних
предуз ећа у току прва два квартала
ове године, митровачки одборници
усвојили су и више измена и допуна
програма рада установа и предуз ећа у
власништву Града.
Између осталог, након полемике
између одборника Александра Прода
новића, као представника опозиције,
и начелника Градске управе за буџет
Душка Шарошковића, усвојен је и
извештај о извршењу одлуке о буџету
Града Сремска Митровица.
– Што се тиче реализације буџета
за првих шест месеци ове године, она
је уобичајена и вуче праксу из прет
ходних година. То је нешто што смо
и очекивали. Процентуално се креће
око 38 посто, што је уобичајени про
ценат за прву половину године. Већи
део остварили смо у другом кварта
лу. Нисмо имали никаквих проблема
у функцион
 исању у претходних шест
месеци. Интересантно за ову годину
је да Град Сремска Митровица нема
ниједног дана кашњења поводом
извршења новчаних обавеза у јавном
сектору – рекао је начелник Шарошко
вић.
Када је реч о извештајима о степену
усклађености планираних и реализо

Душко Шарошковић

ваних активности у првих шест месе
ци ове године, разговарали смо са
директорком ЈП Урбанизам Мирјаном
Вашут.
– ЈП за послове урбанизма је својим
програмом рада предвидело безброј
планова детаљне регулације и један
план генералне регулације. У првих
шест месеци, оно што смо планирали
смо и остварили. Урађено је 14 пла
нова детаљне регулације. Нагласила
бих план детаљне регулације за ком
плекс Летенка, који је требало брзо

Мирјана Вашут

и квалитетно урадити како би се тај
локалитет променио и наредне годи
не почела његова изградња – рекла је
Мирјана Вашут и додала да ЈП Урба
низам обавља послове не само на
територији Сремске Митровице, већ је
ангажовано и од стране инвеститора
са територије општине Пећинци.
Што се тиче избора и именовања,
дошло је до реизбора вршиоца дужно
сти директора за више установа на
територији Града, као и до измена у
управним одборима.  Н. Милошевић
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КУЗМИН

Фото: М. Филиповић

Сајам свиња и пољопривреде

Градоначелник Владимир Санадер са одгајивачима свиња и произвођачима сточне хране

П

ротеклог викенда у Кузмину
је одржан 18. традиционални
Сајам свиња и пољопривреде.
Сајам су организовали Месна зајед
ница Кузмин и Удружење одгајивача
свиња Граничар, уз помоћ Агенције
за рурални развој и под покровитељ
ством Града Сремска Митровица.
Овогодишњи Сајам свечано је отво
рио градоначелник Сремске Митро
вице Владимир Санадер, који је том
приликом указао на значај развоја сви
њарства у Срему.

– Ово је једна од најзначајнијих
манифестација у области пољопри
вреде у нашем Граду. Сама чињеница
да Сајам има традицију дугу 18 година
указује на његов значај. Срем и Срем
ска Митровица су пољопривредни
крај. Много људи овде живи од пољо
привреде и зато развој пољопривреде
јесте и развој њихових домаћинстава,
али и нашег града – рекао је Владимир
Санадер.
Између осталих посетилаца, ового
дишњи Сајам свиња и пољопривреде

ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ НАЦИОН
 АЛНИХ МАЊИНА

Увид у бирачки списак

Г

радска управа за опште и зајед
ничке послове и имовину у
Сремској Митровици, у складу
са Одлуком о расписивању избора
за чланове националних савета
националних мањина који ће се
спровести четвртог новембра, оба
вештава грађане са пребивалиштем
на подручју Сремске Митровице да
могу извршити увид у посебан
бирачки списак националне мањине,
и тражити упис, брисање, измену,
допуну или исправк у посебног
бирачког списка, најкасније 15 дана
пре дана спровођења избора. Увид
је могуће извршити непосредно у
просторијама Градске управе, у ули
ци Светог Димитрија број 13 радним
даном од седам до 15 часова, или
електронским путем на страници

www.mduls.gov.rs уношењем пода
така о ЈМБГ. Упис у посебан бирачки
списак националне мањине се врши
на захтев припадника националне
мањине, и подноси се надлежној
Градској управи према месту преби
валишта, односно боравишта. Лице
може бити уписано само у један
посебан бирачки списак, а све про
мене се врше на лични захтев или
по службеној дужности. Од прогла
шења изборне листе, право на увид
и подношење захтева за промену у
списку има и подносилац изборне
листе. Након закључивања једин
ственог бирачког списка, све проме
не у њему врши Министарство
државне управе и локалне самоу
праве, најкасније 72 часа пре дана
избора.

обишао је и министар пољопривреде
Бранислав Недимовић.
Посетиоц
 и сајма, као и одгајивачи
свиња, овом приликом могли су да се
додатно едукују и међусобно разме
не искуства у свом послу. У манифе
стацији је учествовало више излагача
свиња, а организатори су, поред дефи
леа фијакера, такмичења у спремању
свињског гулаша и промоције домаћих
сремских производа, присутнима при
редили и богат културно-уметнички
програм. 
Н. М.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

„Путеви“ на продаји
Након две године стечаја, сремскоми
тровачко предузеће за изградњу и одр
жавање саобраћајница Путеви, постаје
предмет продаје. Привредни суд у
Сремској Митровици одобрио је продају
овог предузећа, након закључка стечај
ног судије и сагласности одбора пове
рилаца.
Понуде за куповину Путева примаће
се до трећег октобра ове године у
Новом Саду, у Агенцији за лиценцира
ње стечајних управника, када ће се
извршити јавно отварање примљених
понуда.
Путеви се продају као правно лице, а
њихова продаја обухвата продају управ
не зграде и осталих непокретности, као
и сву покретну имовину. Вредност имо
вине која се продаје процењена је на
194.741.896 динара.

Н. М.
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СТАРА ПАЗОВА

Почела градња
станова за избеглице

К

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ИМОВИНЕ

Нелегални објекти

6.370 озиданих или надзиданих једини
ца међу којима су шупе, магацини, штале,
велики број кућа и викендица који су гра
ђени без иједног папира пописано је у
општини Стара Пазова од тренутка ступа
ња на снагу Закона о озакоњењу који је
почео да се примењује 25. новембра 2015.
године. Од укупног броја нелегално изгра
ђених објеката у овом делу Срема легали
зовано је 2.342 објеката, док је преос
 талих
9.175 ушло у поступак озакоњења. За што
ефикаснији поступак озакоњења, потреб
но је испоштовати неколико бирократских
корака, ангажовати геодету и архитекту.
За индивидуалне објекте до стотину ква
драта такса износи 5.000 динара, за куће
до 300 квадратних метара је 15.000 дина
ра, а за објекте до 300 квадрата износи
20.000 динара. За оне објекте који прела
зе ове габарите плаћа се такса од 50.000
динара. Поред тога, пројектанти наплаћују
евро по квадрату што зависи од површине
објекта.
С.С.

Са полагања камена темељца

амен темељац за изградњу 169
станова намењених избегличким
породицама из Босне и Херцего
вине и Хрватске, које имају пребивали
ште на територији општине Стара
Пазова положен је у понедељак 27.
августа у Фрушкогорској улици у Старој
Пазови.
Финансијска средства за изградњу
ових станова у оквиру потпројекта
Регионалног стамбеног програма у
Републици Србији обезбеђена су
делом из донаторског Фонда Регионал
ног стамбеног програма којим управља
Банка за Савет Европе у вредности од
3,9 милиона евра и делом из буџета
општине Стара Пазова у износу од 55
милиона динара.
Према речима надлежних, станови
ће се градити у седам стамбених ламе
ла укупне површине преко 11.500 мета
ра квадратних, а рок за завршетак
градње је 300 радних дана, односно
јули месец следеће године. Извођачи
радова су Златибор Градња Београд
АД и Кеј ДОО.
Полагању су, поред председник а
општине Стара Пазова Ђорђа Радино
вића, присуствовали први потпредсед
ник Владе Републике Србије и мини
стар спољних послова Ивица Дачић,
који је уједно и председник Комисије за
координацију процеса трајне интегра
ције избеглица, државни секретар у
Министарству државне управе и локал
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не самоуправе Бојан Стевић, као и
представници Делегације ЕУ у Србији,
амбасаде САД и Немачке у Србији,
УНХЦР-а и мисије ОЕБС-а и Комесери
јата за избеглице и миграције Републи
ке Србије.
Подсећања ради, половином октобра
прошле године у Голубинцима су поче
ли радови на изградњи станова за
избеглице из Босне и Херцеговине и
Хрватске у оквиру потпројекта 4 Регио
налног стамбеног програма.
У потпројекту 4 РСП гради се укупно
261 стамбена јединица у 13 општина
међу којима је и старопазовачка, те ће
у Голубинцима до краја лета бити
изграђено 20 стамбених јединица.
Регионални стамбени програм је
заједнички вишегодишњи програм
Републике Србије, Босне и Херцегови
не, Црне Горе и Републике Хрватске,
који има за циљ да обезбеди трајна
стамбена решења за најугроженије
избегличке породице у региону.
Регионални стамбени програм Репу
блике Србије спроводи се уз подршку
ОЕБС-а, УНХЦР-а и Банке за развој
Савета Европе, а финансиран је сред
ствима Европске уније, која је највећи
донатор, Сједињених Америчких Држа
ва, Немачке, Италије, Норвешке, Швај
царске, Данске, Турске, Луксембурга,
Кипра, Румуније, Чешке, Словачке и
Мађарске.

С.С.

ВОЈКА

Пут око света

Две младе Индијке у оквиру хуманитар
ног пројекта покушавају да малим спорт
ским авионом обиђу свет. Тренутно су сле
теле на спортски аеродром у Војки. За овај
подухват су се месецима раније и обучава
ле на том месту. Њихови домаћини, пилоти
Ваздухопловног клуба Вихор у Војки, су их
у априлу ове године обучавали да упра
вљају ултра лаким авионима. Једно од
одредишта је и аеродром у Војки, а оно
што желе је да за 80 дана обиђу 23 земље.
Након Индије, Пакистана, Ирана, Турске и
Србије, њихово путовање започето пре 17
дана наставља се у Словенији, а током
близу три месеца прелетеће око 40.000
километара.

С.С.
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ПОЉОПРИВРЕДА

Крај жетве
Жетва сунцокрета у старопазовачком
атару завршена је на око 90 одсто површи
на. Произвођачи су задовољни приносима
који у просеку износе од три до три и по
тоне, али коначна цена још није свугде
позната, док аконтациона, која им је пону

ра Пазова су успели у тој мисији. Међутим,
уз одушевљење које су изазвали међу гра
ђанима, било је и оних којима се нису допа
ли, јер је одређен број скинут и однешен.
Запослени апелују на несавсене грађане
да то не покушавају више јер могу озбиљно
да се повреде, а сви однети кишобрани ће
у најскоријем временском року бити надок
нађени. Следећи пројекат који ће се реали
зовати је осветљење тржног центра који ће
поред визуелног ефекта, имати и безбедно
сну улогу да се немили догађаји овог типа
не би понављали.
Ј.Д.

ЈАВНА РАСВЕТА

Постављање
ЛЕД сијалица

ђена, износи 26 динара. Како преноси РТВ
Војводина, компанија Викторија група из
Шида је као коначну откупну цену понудила
28,5 динара са ПДВ-ом. За потребе своје
производње компанија Викторија група
планира да ове године откупи до 180.000
тона сунцокрета.
З.К.

По узору на лед расвету у Војки, план је
да се у свим насељеним местима старопа
зовачке општине јавна расвета замени еко
лошки штедљивим сијалицама. Фазни
радови у трајању од годину дана, за буџет
су уштеда, а за возаче већа безбедност.
Најпре ће се изградити јавна траса расвете
у коридору деонице Путинци - Стара Пазо

НОВА ПАЗОВА

Пас изуједао дечака
Деветогодишњи С. З. тешко је повређен
у Новој Пазови, где га је изуједао пас расе
ротвајлер. Претходно, пса је Улицом Бран
ка Ћопића шетао седамнаестогодишњи
младић. У једном тренутку младић је ски
нуо поводац псу који није имао заштитну
корпу на глави. Пас је више пута угризао за
ногу деветогодишњег дечака, који је рођен
у Француској. Дечаку су констатоване
тешке телесне повреде. Седамнаестогоди
шњи младић је осумњичен за тешко дело
против опште сигурности и против њега је
по налогу Тужиластва поднета кривична
пријава.
С.С.

ТРЖНИ ЦЕНТАР

Украдени кишобрани

ва - Стари Бановци, улица Вука Караџића и
Бановачка као и петље Е75, кружни ток,
трећа и четврта фаза. Остварене уштеде у
потрошњи електричне енергије, усмериће
се на улагања у лед расвету за сва насеља.
Садашњи трошкови одржавања и утрошка
електричне енергије од 60 милиона динара
на годишњем нивоу, уградњом лед расвете
додатно ће се смањити, и до 80 одсто.
Љ.Ј.

БАНОВЦИ ДУНАВ

Бачен отпад
Протеклог викенда је у насељу Бановци
Дунав, код пијаце, код полуподземних кон
тејнера, бачено више од два камиона каба
стог отпада и шута. Директор ЈКП Чистоћа
Јовица Гагрица, који је одмах био на месту
догађаја, каже да постоје сигурносне каме
ре, тако да ће починиоци бити врло брзо
откривени и случај пријављен комуналној
инспекцији. Казна за непрописно бацање

По узору на светске метрополе, кишо
брани, који имају украсну функцију, укупно
њих 130 постављени су у пасарели тржног
центра у Старој Пазови. Са циљем да улеп
шају простор и унесу ведрину, тридесет
запослених уз помоћ Месне заједница Ста
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смећа ван контејнера може да износи и до
100 хиљада динара, а чак су предвиђене и
затворске казне. Ово није први случај баца
ња отпада поред контејнера управо на
овом месту. У постојеће полуподземне кон
тејнере се одлаже комунални отпад, а у
случају када се ради о већој количини сме
ћа, попут старог намештаја или грађевин
ског отпада из ЈКП саветују да се позове
ово предузеће и одвезе отпад на градску
депонију. Подсетимо ЈКП Чистоћа два пута
годишње организује акције одношења каба
стог отпада, али по позиву излазе грађани
ма у сусрет и мимо тих термина, јер у инте
ресу свих је да сва насеља у старопазовач
кој општини буду чиста.
З.К.

СТАРИ БАНОВЦИ

Смеће на плажи

Два пута годишње ЈКП Чистоћа комплет
но уређује старобановачку плажу Венеција,
на почетку и на крају купалишне сезоне. Уз
то, радници поменутог предузећа редовно
празне канте и контејнере. Ипак, смеће на
плажи свакодневно дочекује купаче. Неса
весни грађани редовно загађују једину уре
ђену плажу, и према речима надлежних
проблем се понавља из године у годину и
представља праву борбу са ветрењачама.
Како бисмо имали плажу која представља
углед општине, а тај потенцијал поседује,
апел свим посетиоцима да непотребне
ствари ставе на место које је намењено за
ту употребу.
Ј.Д.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Гастро Срем
Први викенд у септембру биће у знаку
туристичко - гастрономске манифестације
Гастро Срем, која се ове године организује
по трећи пут у трајању од два дана. Гене
рални покровитељи манифестације су
Општина Стара Пазова и Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопри
вреду и шумарство, а организатор Тури
стичка организација општине Стара Пазо
ва. Свечано отварање фестивала је у субо
ту 1. септембра у 13 часова, а током дана
одржаће се такмичење у кувању ајвара под
називом Изађи ми на теглу, док ће у
вечерњим сатима публика уживату у Међу
народном концерт у фолклора Понеси
опанке. Другог септембра посетиоц
 и ће
бити у прилици да пробају сремски ручак,
док ће у вечерњим сатима уживати у кон
церту Секе Алексић. Да се у Срему добро
једе потврђује око 70 произвођача месних и
млечних поизвода, удружења жена, пољо
привредна газдинства, винарије, произво
ђачи меда, џемова и ракије, посластичари
и бомбонџије који ће се представити на
једној од 11 манифестација од значаја које
промовишу општину.

С.С.

Пројекат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Стара Пазова.
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РАЗГОВОР СА ДИРЕКТОРОМ КОЦ-а СРЂАНОМ МАЛЕШЕВИЋЕМ ПОВОДОМ
ЗАВРШЕТКА ШИДСКОГ КУЛТУРНОГ ЛЕТА

Предност смо дали
домаћим бендовима

Срђан Малешевић

Костур целокупног Културног лета су биле домаће снаге, домаћи бендо
ви како рок, тако и оркестри народне музике, али прилику да се предста
ве имала су и културно уметничка друштва са територије шидске општи
не, удружења жена, произвођачи вина са територије наше општине,
затим кар шоу који смо први пут организовали ове године, ди џеј и тру
бачи из Шида. Већи део програма су покривали Шиђани, каже Срђан
Малешевић

И

овог лета у периоду од 28. јула
до 19. августа, Шиђани су има
ли прилику да уживају у бога
том и шароликом програму културне
манифестације Шидско култ урно
лето. Током врелих летњих дана на
летњој бини Културно образовног
центра смењивале су се музичке гру
пе, а ове године највише су били
заступљени локални бендови. Кул
турно лето завршено је 19. августа
концертом групе Гарави сокак. О ути

сцима са ове сада већ традиционал
не културне манифестације, али и о
неким наредним културним дешава
њима у граду, разговарали смо са
директором Културно образовног
центра Срђаном Малешевићем.
: Да ли сте задовољни
MМNOVINE
НОВИНЕ:
овогодишњом манифестацијом?
СРЂАН МАЛЕШЕВИЋ: Задовољ
ни смо са Шидским културним летом
зато што смо ми то као организатори

урадили без грешке. Сада смо већ
уиграна екипа с обзиром да се ова
манифестација одржава 14. пут заре
дом. Ове године смо хтели да видимо
да ли манифестацију можемо да
изведемо са домаћим снагама. У
договору са представницима локал
не самоуправе који одређују буџет
културног лета као и свега осталог,
смо се договорили да нам на мани
фестацији гостују неколико група са
стране, не много скупих. Ми смо то
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надам се урадили како треба и пока
зало се да шидски музичари имају
потенцијала и да имају чиме да се
представе.
Како коментаришете посећеност
Шидског културног лета?
– Мислим да посета није била аде
кватна уложеном труду не само нас,
него и генерација које су правиле
летњу бину, поготово оних дана када
су наступале рок групе. Народњаци
имају већ своју публику. Људи дођу,
дирне их нека песма, али рокери
који много више енергије улажу у
своју музику, нису били адекватно
испраћени. Не сви, али мислим да је
могло то бити много боље поготово
зато што су сви концерти били бес
платни. Да ли је то зато што је мањи
број људи у граду, или због тога што
је било лоше време у јуну и јулу, па
је већина грађана била на годи
шњим одморима у августу, не знам,
али било је година када је посеће
ност Културном лету била много
боља.
Поред домаћих бендова шаро
ликости програма допринели су и
остали културни садржаји.
– Костур целокупног Културног
лета су биле домаће снаге, домаћи
бендови како рок, тако и оркестри
народне музике, али прилику да се
представе имала су и културно умет
ничка друштва са територије шидске
општине, удружења жена, произво
ђачи вина са територије наше општи
не, затим кар шоу који смо први пут
организовали ове године, ди џеј и
трубачи из Шида. Већи део програма
су покривали Шиђани и то за мале
хонораре. И ове године смо одржали
концерт посвећен Синђи, нашем
познатом, нажал ост преминул ом
рокеру, који такође није био адекват
но посећен што ми је жао како због
Синђиног имена, тако и због свих
људи који су организовали тај кон
церт. Можда би требали више пора
дити на маркетингу, како би та кул
турна манифестација била доступ
нија и за мештане из села шидске
општине. Треба да размишљамо да
убудуће у том периоду, обезбедимо
превоз за мештане из села шидске
општине, па би то онда било много
озбиљније.
И ове године у оквиру Културног
лета, сваког четвртка у Музеју
наивне уметности Илијанум одр
жаване су књижевне вечери. Оне
се настављају и у наредном пери
оду.
– Гостовао нам је познати српски
песник Благоје Баковић, али и други
познати песници како са подручја
шидске општине тако и из других
општина. Имали смо представљање
новоформиране Књижевне заједни

Мислим да посета
није била адекватна
уложеном труду,
поготово оних дана
када су наступале рок
групе. Народњаци
имају већ своју
публику. Људи дођу
дирне их нека песма,
али рокери који много
више енергије улажу
у своју музику, нису
били адекватно
испраћени. Не сви,
али мислим да је
могло то бити много
боље поготово зато
што су сви концерти
били бесплатни

Наше Аматерско
позориште
„Бранислав Нушић“
при крају је рада
на новој представи.
Премијера ће бити
ускоро, вероватно
у склопу фестивала
Свратиште у
позориште, а ове
године у новим
условима на новој
бини. Такође,
21. септембра биће
отворена ликовна
колонија Путевима
Саве Шумановића.
Кад то прође, следе
Вишњићеви дани
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це Шида, а представио се и Књижев
ни клуб Мост из Моровића. Музеј
наивне уметности Илијанум нам је
био добар сарадник, тако да је све
прошло како треба. Књижевним
вечерима, није крај. Направили смо
паузу само један четвртак и докле
год време то буде дозвољавало,
одржаваћемо књижевне вечери. У
плану нам је да доведемо још неке
познате књижевнике који воле да
дођу у Шид, јер је за њих овај град
престоница српске културе.
Којим би културним садржајима
по Вашем мишљењу, требало обо
гатити Културно лето?
– Требали би укључити и наше
сликаре и организовати једну изло
жбу на отвореном. Већ смо се дого
варали и са представницима Српске
православне цркве о томе. Тако да
следеће године планирамо да изме
нимо концепт, како ви привукли што
већи број људи. Али опет ће носиоци
бити локални бендови. Мислим да је
то заоставштина 14 културних лета и
да су се током тих година формира
ли бендови који имају шта да покажу.
Захваљујем се уметницима, музича
рима и културним радницима, као и
васпитачицама из Савета за бригу о
деци, који су дали свој велики допри
нос у организацији Дечјег културног
лета које је претходило наведеним
културним садржајима. У 30 дана и
ове године, успели смо мало оживе
ти град колико смо могли. Изостала
је помоћ власника локала који у тих
месец дана добро зарађују. Ја сам
покушавао неколико пута да се дого
ворим с њима да они плате један или
два концерта, што би им се вратило
многоструко. Међутим нисмо добили
потврдан одговор од њих.
Културно лето је завршено, али
култ урна дешавања у Шиду не
престају. Која су следећа културна
дешавања која грађани шидске
општине могу да очекују?
– Наше Аматерско позориште
„Бранислав Нушић“ при крају је рада
на новој представи. Премијера ће
бити ускоро, вероватно у склопу
фестивала Свратиште у позори
ште, а ове године у новим условима
на новој бини. Такође, 21. септембра
биће отворена ликовна колонија
Путевима Саве Шумановића. Кад то
прође, следе Вишњићеви дани. Могу
да најавим да ће ове године први
пут Културно образовни центар и
Народн а
библиотек а
„Симео н
Пишчевић“ додељивати Вишњићеву
награду за животно дело, али за
Србе свих земаља. Сигуран сам да
Шиђани ни ове, као ни током низа
претходних година неће оскудевати у
културним дешавањима, који ће бити
прилагођени свим узрастима и свим
укусима.
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Улагања и радови у школама

Томислав Шимић, Небојша Јовичић и Војислав Миоковић

Р

умска општина, као и претход
них година, наставља са ула
гањем у васпитно образовне
установе. Прошле године вредност
радова у школама и вртићу је била
око 25 милиона динара, а ове године,
само за школе је издвојено десетак
милиона.
– Разлог за то је што смо гро радо
ва извршили прошле, а ове године све
што су школе тражиле, смо одобрили.
Добар део средстава смо усмери
ли ка „Полетарцу“ имајући у виду да
имамо подужу листу деце на чекању
за упис. Веома брзо ћемо обићи све
школе да видимо шта је урађено, али
и да сачинимо приоритетну листу

према којој ћемо се равнати следеће
године, односно да знамо где су радо
ви најнеопходнији. Дакле, праксу ула
гања настављамо, а очекујем да ће их
следеће године бити и више – каже
Војислав Миоковић, помоћник шефа
Одељења за друштвене делатности.
Једна од школа где се доста ради је
и ССШ „Бранко Радичевић“, а локал
на самоуправа је издвојила 1,3 мили
она динара. Радови се изводе у три
фазе; молерско-фарбарски тако да је
окречен западни део фасаде школе,
као и санитарни чворови и свлачио
нице.
– Урадили смо и адаптацију про
стора куварског кабинета, којег смо

Обренка Красић: радови у фискултурној сали

проширили тако, да ће већи број уче
ника на пракси моћи несметано да
ради. Имамо и радове на водоводу и
канализацији, јер смо имали година
ма проблем са цурењем цеви, а избе
тонирана је и нова стаза око школе
– каже Мирко Зрнић, директор школе.
Комплетни радови ће бити оконча
ни у првој половини септембра.
Локална самоуправа је обезбедила
и средства за радове у основној шко
ли „Милош Црњански“ у Хртковцима.
Небојша Јовичић, директор хрт
ковачке школе, подсећа да је про
шле године урађена фасада, уведе
не гасне пећи у ходнике и замењена
главна улазна врата.

Мирко Зрнић: радови вредни 1,3 милиона
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– Ове године радимо кречење учи
оница, ходника и канцеларија, тако
да ће ђаци ући у чистије и лепше
учион
 ице. Помоћ општине нам пуно
значи, јер ми за те радове средстава
немамо, а добили смо 400.000 дина
ра. Радимо и бехатон-стазу на улазу у
школу – истиче директор Јовичић.
Томислав Шимић, председник Саве
та МЗ Хртковци каже да се види да
локална самоуправа улаже у децу
и школе и да је јако важно да деца
започну нову школску годину у уред
ним и чистим учионицама.
– Сваке године улажемо у шко
лу, лане смо уложили преко милион
динара у сређивање ходника и гре
јање. Сада је у целој школи топло,
чему је допринела и промена потпу
но дотрајалих улазних врата. Гледа
мо да увек улажемо у школу, поготово
што смо ми највеће село у општини.
Средили смо и кухињу, а и Савет МЗ
стално контактира са школом, тако да
знамо све шта је им потребно – исти
че Томислав Шимић.
Ради се и у ОШ „Душан Јерковић“,
али конкретни радови се финансирају
са покрајинског нивоа.
Обренка Красић, директорка шко
ле, не крије задовољство што је сала
за физичко васпитање реновирана
после више од две деценије.
– Комплетно смо радили зидове
и скидали итисоне којима су били
делом, обложени, што је изазивало
алергија код ученика, јер су сакупља
ли доста прашине. Зидове смо гули
ли, глетовали и кречили, радили смо
свлачионице и приступне ходнике,
као и део санитарних чворова и кан
целарију наставника. Скидали смо и
дотрајале гипсане плоче где је то било
потребно. Ове године нисмо успели
да урадимо и паркет у сали, али ћемо
се потрудити да и то урадимо до зиме.
Ово смо урадили кроз пројекат на кон
курсу Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину и добили смо за те
намене 499.000 динара – каже Обрен
ка Красић. 
С. Џ.
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ЛИКОВНА КОЛОНИЈА БОРКОВАЦ

Мотиви за румске
разгледнице

Бранислава Коњевић поздравља учеснике

Ј

една од најстаријих културних мани што већем броју људи.
– После сваке ликовне колоније и
фестација у румској општини је
Ликовна колонија Борковац, која је изложбе, која се после организује, радо
ове године одржана по 46. пут, у периоду ви заврше у депоу Завичајног музеја и на
неки начин нису доступни на увид јавно
од 20. до 26. августа.
Десет уметника је током овог периода, сти. Управо је то један од мотива зашто
живело и стварало у омиљеном изле смо се ове године одлучили за ову тему,
тишту Румљана, у лепом окружењу и да се ти радови кроз штампу, разгледни
це, туристички промотивни и рекламни
добром смештају.
То су ликовни педагози и сликари из материјал задрже у граду, буду упеча
Старе Пазове, Врдника, Сремских Кар тљив детаљ, који ће уједно афирмисати
ловаца, Голубинаца, Власотинца и и саму ликовну колонију – сматра Брани
Руме, а пред њима је изазов да осмисле слава Коњевић.
Један од учесника овогодишње Ликов
мотиве, који би се могли наћи на раз
не колоније Борковац је био и Димитри
гледницама из Руме.
Првог дана је учеснике Ликовне коло је Коларевић, академски сликар, али и
није поздравила Бранислава Коњевић, доскорашњи саветник у Школској управи
в.д. директорка Завичајног музеја, који Јужнобачког и Сремског округа.
– Сматрам да је повезивање музеј
је уз помоћ румске општине, организа
тор ове манифестације са вишедецениј ског рада и педагогије, што је и иници
јатива Министарства, занимљива, али и
ским трајањем.
Она је указала да ове године, саста неопх одна идеја. Музеји који постоје у
вом Борковачке колоније, Завичајни Новом Саду и у неким другим градови
музеј Рума прати смернице из Мини ма, имају увек идеју да укључе омлади
ну, односно децу из школа, да и они буду
старства културе.
 ица. Инспира
– Овим дајемо свој допринос у јачем учесници ликовних радион
повезивању установа културе и обра ција тим ликовним радионицама су чуве
на дела нашег српског
зовних установа. Пред
сликарства и често су
саму изложбу радова
деца, учесници у ради
који ће настати на овој
оницама у галеријама,
колонији, која се, по тра
а све чешће их виђамо
дицији, одржава крајем
и на ликовним колонија
новембра или почетком
ма, када они заједно са
децембра, уприличиће
афирмисаним сликари
мо и ликовне радионице
ма и својим наставници
са ученицима – истакла
ма, стварају своја прва
је директорка Коњевић.
ликовна дела – рекао је
Она додаје да су се
Димитрије Коларевић.
ове године определи
Како је Борковац ути
ли за мотиве, који могу
цао на учеснике Ликовне
наћи места на неким
колоније и какве су моти
новим
разгледницама
ве креир
 али, видеће се
или
промо-материја
на изложби, која ће се
лима за Руму, управо
крајем године организо
из разлога да оно што
вати у Завичајном музеју
настаје на Ликовној
Димитрије Коларевић
Рума.
С. Џ.
колонији, буде доступно
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ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ЗАПАД

Гради се пречистач
отпадних вода
Р

адови на изградњи пречиста
ча отпадних вода код француске
фирме Хачинсон у индустријској
зони Запад, започели су пре десетак
дана.
Како се одвијају радови на овим висо
ким температурама, проверавао је и
председник румске општине Слађан
Манчић, који је на терену био 23. авгу
ста.
Подсетимо, крајем прошле године је
завршена јавна набавка за овај објекат,
а словеначка фирма Колектор је доби
ла посао и пројектовања и извођења
радова. Сва потребна техника за пре

Слађан Манчић на терену

чистач је набављена и у току је њено
допремање на локацију. Како је предви
ђено уговором, радови би требало да се
окончају до краја ове године.
– На терену су ме уверили да све
иде по плану и битно је да нагласим,
да је средства у висини од 100 мили
она динара за пречистач, обезбедило
Министарство привреде и она су преба
чена на наш рачун. Председник Вучић
је, на отварању једне од Хачинсонових
фабрика и обећао ово финансирање
пречистача и то показује да држава сто
ји иза својих обећања, али и да водимо
рачуна о заштити животне средине, јер

отпадне воде из ових фабрика морају
да прођу кроз систем пречишћавања.
Претходне две године румска општи
на је издвајала одређена средства за
одвожење те воде и тако смо показали
да се одговорно односимо према живот
ној средини – рекао је Слађан Манчић.
Он је истакао, да се држава и пред
седник Вучић често прозивају због
субвенција које дају инвеститорима.
Међутим, Хачинсон је у моменту пот
писивања уговора, када је од државе
добио субвенцију од 1,9 милиона евра,
имао уговорну обавезу да упосли 200
радника, а данас у погонима ове фирме
у Руми ради 1.200 људи и у току је град
ња петог погона, односно фабрика се и
даље шири.
– По томе видимо да су такви напа
ди неоправдани, јер се иде на ширење
капацитета и смањење броја незапо
слених лица. Битно је и да је ова фир
ма извозно оријентисана и да годи
шње извезе своје робе у вредности 40
милиона евра. Што се тиче фирме која
гради пречистач, она је реномирана у
својој области. По пројекту који су ура
дили, пречистач неће бити пуно велик,
јер овде само Хачинсон ствара отпадну
воду, која мора да се пречишћава и за
њих ће овај пречистач бити одличан –
каже Слађан Манчић.
Румска општина је из буџета издво
јила 25 милиона динара за изградњу
приступног пута, који води до пречиста
ча, урађена је канализациона мрежа, а
ускоро крећу радови за изградњу тра
фостанице (вредност девет милиона
динара), која је потребна за функциони
сање пречистача.
Пречистач ће бити поверен на упра
вљање ЈП Водовод Рума.
С. Џ.
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РУМСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Завршетак последњег дана августа
Р
умско културно лето, које је почело
29. јуна, улази у своју завршницу.
Тако је публика имала прилику
да 20. августа погледа представу Прах
са нашим познатим глумцима Наташом
Нинковић и Зораном Цвијановићем на
тему новца и среће. Ову представу,
делом комедију, за коју је улаз био бес
платан, пратило је и лепо примило око
300 Румљана у великој дворани Култур
ног центра.
Већ 22. августа свој наступ у оквиру
Културног лета имали су чланови музич
ког ансамбла АНИП „Бранко Радичевић“,
а свом оркестру у препуном великом
холу Културног центра прикључили су се
и чланови извођачког и припремног фол
клорног ансамбла, чији су наступи про
праћени аплаузима задовољне публике.
– Акценат смо желели да ставимо баш
на оркестар, јер је он код наступа увек
некако у позадини, а без њих наши фол
клорни ансамбли не могу да наступају,
нити би били тако успешни – рекао је
Петар Поповић, шеф АНИП „Бранко
Радичевић“.
Већ сутрадан, Геронтолошки центар
Срем је организовао изложбу радова
насталих током две деценије постојања
ликовне колоније чији је организатор
ова установа.
– Током овог периода на колонији је
учествовало преко 40 уметника који су
нашој установи оставили преко 460 радо
ва насталих различитим техникама, а ми
смо сада изложили 43 рада. Ти радови
красе простор наше установе и могу да
их виде како корисници, тако и они који
посете Геронтолошки центар. Посебно
бих се захвалио Павлу Раковићу Паји и
Драгољубу- Бати Чавићу који су учество

Представа Прах

вали на свих 20 ликовних колонија, а ми
планирамо да наставимо са организова
њем ових дружења уметника и корисника
у нашем лепом простору – рекао је
директор ГЦ Срем др Зоран Славујевић.
Академска вајарка Љиљана Војводић
је на отварању истакла, да овим делима
посебан значај даје и чињеница да су она
стално изложена.
– Ја је зовем срећна збирка, зато што
људи могу увек да је виде, да дела нису
у неком депоу. Овде је сада изложен
само мали делић оног што постоји у
Геронтолошком центру. Свака слика је
један прозор у неки нови свет – истакла
је Љиљана Војводић.
У програму је учествовао хор Геронто
лошког центра, а отварању изложбе је
присуствовао и већи део сликара чији су
радови изложени у холу Културног цен

тра. Свој допринос садржају Културног
лета дали су 24. августа и чланови гудач
ког трија Поситано из Новог Сада.
Завичајни музеј Рума је у понедељак,
27. августа, на бећарски светац, органи
зовао вече посвећено Шеретском Сре
му. Издавачки рад Музеја и делатност
његових кустоса на самом почетку овог
века био је посвећен и овој страни Срема
– смешној, веселој, бећарској и резулти
рао је са три књиге анегдота на ову тему.
О овом шеретском Срему су говорили
кустоси Музеја, а наступили су и чланови
АНИП „Бранко Радичевић“.
Овогодишње Културно лето биће окон
чано 31. августа када се одржава вече
глумаца Миће Дудића и Милице Дудић.
Поред гостију које су позвали, њих ће
пратити и оркестар Ладан шприцер.
С. Џ.

ДОБРИНЦИ

Радови у вртићу

З

града у којој се нала
зе просторије Месне
заједнице и Месне кан
целарије Добринци, вртић
и просторије за децу пред
школског узраста, те фуд
балски клуб, налази се у
самом центру села и у доста
је лошем стању.
Радови на сређивању ове
зграде су започели 24. авгу
ста и ако време дозволи,
требало би да се окончају за
десетак дана, а подразуме
вају комплетну реконструк
цију фасаде са олуцима и
лајсни на суседој згради како
би се спречило прокишња
вање. Вредност ових радова
је нешто преко милион дина
ра, а средства је обезбедила
румска општина.

– Ови радови су изузетно
важни за нас, поготово јер се
у згради налазе мала деца.
У вртићу имамо 30 деце, као
и 15 предшколаца. Важно је
да ово завршимо и кренемо
полако у даље сређивање,
јер има још доста објеката у
селу које треба реновирати
– каже Мирко Честић, пред
седник Савета МЗ Добрин
ци.
Он додаје да се у центру
села налази и велика зграда
Дома културе, која је у још
лошијем стању, јер година
ма у њу није улагано, али
за сређивање овог објекта
потребна су велика сред
ства и то није било толико
ургентно колико ова зграда,
превасходно због деце.С. Џ.

Радови готови за десетак дана: Мирко Честић
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УРЕЂЕЊЕ ЈЕЗЕРЦЕТА ПОКРАЈ ГРАДСКОГ БАЗЕНА

Омиљена зелена оаза

Језерце покрај Градског базена

16 милион
 а динара биће утроше
но у наредном периоду на уређењу
језерцета покрај Градског базена у
Инђији. Како су најавили надлежни,
биће спроведени радови на уклањању
биљне вегетације, измуљењу и уре

ђењу облоге у камену са заливањем
спојница. Од укупне вредности овог
пројекта Општина Инђија сносиће
највећи део трошкова-12,5 милиона
динара, док је остатак средстава обез
бедио ресорни Покрајински секрета

Радови на каналској мрежи
У циљу одводњавања пољопри
вредног земљишта недавно су поче
ли и радови на уређењу каналске
мреже на територији инђијске општи
не. Према унапред урађеном плану,
радови се врше у Старом Сланкаме
ну (поток Сланкаменски и санација
цевастог пропуста), Новим Карловци
ма (поток Патка), Крчедину (поток

Патка), Бешки (санација каскаде
потока Патка) и Инђији (поток Крче
вине и Инђијски). Вредност радова је
нешто више од 20 милиона динара,
коју заједно финансирају Општина
Инђија и Покрајински секретаријат за
пољоприв реду, водопривреду и
шумарство, а предвиђени рок за завр
шетак радова је крај септембра.

ријат. Циљ је, како кажу представни
ци општине Инђија, да становници тог
сремског града добију праву зелену
оазу, а риболовцима да се омогуће
бољи услови за бављење омиљеним
спортом.
Језерце у Инђији годинама уназад
било је веома запуштено и, с обзором
да заједно са базеном и ЗОО вртом
чини део спортско-рекреативне зоне
Леје, дошао је ред и на његово уређе
ње.
Подсетимо, да је Удружење спорт
ских риболоваца Барица, управо на
овом месту пре неколико месеци
организовало практични део Школице
риболова, али и да се одржавају так
мичења у спортском риболову.
М. Ђ.

Бешка фест
У
петак и суботу, 7. и 8.
септембра биће одржана
седма по реду манифе
стација Дани војвођанскобаварске културе – Бешкафест, која својим међународ
ним карактером и богатим
садржајем, привлачи све већи
број посетилаца и пажњу
медија. На терену за мале
спортове у центру Бешке, биће
орган из ов ан
Гастро-фест,
Етно-фестивал и богат култур
но-уметнички и забавно-музич
ки програм. Наступе бројних
војвођанских културно-умет
ничких друштава, музичке гру
пе из Баварске и тамбурашких
оркестара, као и поп-рок кон
церте, употпуниће богата
гастрономска понуда. Бавар

ски специјалитети - црвене
кобас ице
са
баварс ком
кифлом, беле кобасице са
баварском перецом и слатким
сенфом, леберк ез, затим
куглофи, принцрегентен-торта,
колач-биненштих, али и војво
ђански специјалитети - беш
чанске кобасице, шваргле,
џигерњаче, роштиљ, затим
крофне, штрудле, пите, салчи
ћи, само су део онога што ће
посетиоци имати прилику да
пробају.
Манифестација се реализује
у сарадњи са партнерском
општином Карлсхулд из Бавар
ске, у циљу презентовања и
афирмације традиције, обича
ја, културе и гастрономије Вој
водине и Баварске. Разлог

организовања оваквог фести
вала у Бешки је тај, што Бешка
има дугогодишњу сарадњу и
партнерство са баварском
општином Карлсхулд. Мани
фестација стога подразумева
посету и учешће гостију из
Немачке.
Организатори Бешка-феста
су Туристичк а организација

општине Инђија и Завичајно
друштво Стара Бешка, суорга
низатори КУД „Бранко Радиче
вић” и Друштво за неговање
духовне културе и традиције
Етноарт из Инђије, а покрови
тељи Општина Инђија и
Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду
и шумарство.
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Интензивнија културна сарадња

В

ладимир Гак, председ
ник Општине Инђија са
сарадницима недав
но је боравио у хрватској
општини Топуско где је, у
току посете, организован
састанак у кабинету пред
седника, којем су прису
ствовали домаћини и пред
ставници општина Велика
Кладуша (БиХ), Вргинмоста
(Хрватска) и Инђије.
У конструктивном и при
јатељском разговору раз
матране су могућности за
остваривање и унапређење
сарадње. Као један од првих
заједничких активности је
успостављање интензивни
је културне сарадње. Тим
поводом договорена је посе
та и учествовање култур
но-уметничких друштава из
поменутих места, на свеча
ности поводом ослобођења
Инђије у Другом светском
рату. Осим КУД-ова, пред
седници поменутих општина
предводиће бројнију поли

Владимир Гак у посети Топуском (слика преузета са www.indjija.net)

тичку и привредну делега
цију. Приликом посете ће се
разговарати о заједничком
учествовању на међународ
ним пројектима и успоста
вљању привредне сарадње.
Састанку у општини Топу

Помоћ сточарима

ско, претходила је посета
делегације општине Инђија
општини Велика Кладуша.
Осим наставка продубљи
вања одличне сарадње две
локалне самоуправе, повод
је био и одржавање сео

СЕВЕРОИСТОЧНА РАДНА ЗОНА

Радна места код
домаћег инвеститора

Г
Ивана Пејовић Шеврт

39 сточара са територије
општине Инђија, потписало је
уговоре за доделу средстава
за вештачко осемењавање, у
петак 24. августа у просторија
ма Агенције за рурални развој.
– Повраћај средстава се
врши у укупном износу од 100
посто, а вредност уговора које
смо уручили пољопривред
ницима износи 750.000 дина
ра –истакла је Ивана Пејовић
Шеврт, директорица Агенци
је за рурални развој општине
Инђија и подсетила да укупан
износ аграрног буџета за теку
ћу годину износи 28 милиона
динара и обухвата неколико
подстицајних мера.
– Почетком августа, 109

пољопривредника потписало
је уговоре о додели беспо
вратних средстава за инвести
ције у механизацију и пчелар
ство. Ми ћемо до краја године
реализовати и меру, која се
односи на осигурање усева и
плодова са повраћајем сред
става у износу од 60 одсто –
каже Пејовић Шеврт и истиче
да се први пресек за доделу
подстицајних средстава одно
сио на период од 15. новембра
2017. године до 30. маја 2018.
године, други се ради за пери
од од 1. јуна до 31. октобра и
за та средства ће моћи да се
подносе захтеви од 15. сеп
тембра до 15. новембра.
М. Ђ.

ске славе Преображење, у
Градини. Прослави је при
суствовало око 100 Инђија
ца који имају корене са тих
простора, а који родни крај
нису посетили деценијама
уназад.
М. Ђ.

рађевинска
фир
ма Микон из Новог
Сада
закупила
је
шест хектара земљишта
у североисточној радној
зони (локација 15), што
је на последњем састан
ку Система 48, у Инђи
ји потврдио председник
Општине Владимир Гак. Он
је истакао да је у четвртак,
23. августа завршена лици
тација на којој је домаћа
компанија купила парцелу
у индустријској зони.
– Компанија Микон бави
се производњом великих
индустријских (смештајних)
контејнера. Те контејнере
најчешће можете видети
на граничним прелазима
или градилиштима, јер су
мобилни и могу се лако
премештати – каже пред
седник Општине Инђија и
додаје да ће у току следеће
недеље званично потписа
ти уговор са инвеститором.

– Изградња објекта поче
ће одмах и према најавама
инвеститора,
запослиће
150 људи, а то је најзначај
нија ствар за нашу општи
ну. Ово је осма инвестиција
реализована у последњих
годину и по дана, чиме не
могу да се похвале ни мно
го веће општине од наше –
каже Гак.
– Бенефити су велики,
јер поред чињенице да се
стално отварају нова радна
места, имаћемо нове при
ходе у буџету кроз разне
врсте пореза које ће инве
ститори плаћати. На тај
начин ћемо у потпуности
опоравити инђијски буџет
који је годинама био преза
дужен.
Поред ове инвестиције,
Гак је најавио и девету по
реду, а реч је о компанији
која се бави производњом
лед расвете.
М. Ђ.

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

Завршетак радова
до краја септембра

Део уређене фасаде школе

Р

адови на комплетној рекон
струкцији зграде ОШ „Доситеј
Обрадовић“ у Иригу започели
су половином јануар
 а, а требало је
да се првобитно, окончају до јула.
Међутим, због временских услова
током зиме, а потом и проблема, који
су искрсли током самих радова (под
сетимо, зграда је стара два века),
рокови су пролонгирани.
– По други пут смо радили анекс
уговора, и тако се радови продужа

вају по захтеву извођача и уз сагла
сност Канцеларије за јавна улагања,
до 30. септембра. То нам прави про
блем због поласка ђака у школу, па
смо се договорили да ученици ССШ
„Борислав Михајловић Михиз“ поха
ђају наставу у просторима где су и
били када су почели радови. Основ
ци би били у старом делу зграде који
је завршен. Надамо се да ће радови
бити завршени до овог новог рока –
каже Стеван Казимировић, председ

Новоопремљена учионица – донација Винарије Ковачевић

Стеван Казимировић

Комплетно реновиранње тоалета
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ник иришке општине.
Директорка школе Сања Николић
каже, да према најавама извођача,
радови у старом делу школе би тре
бало да се окончају до 3. септембра,
па ће основци нову школску годи
ну започети у потпуно реновираном
делу школе.
– Ради се пуном паром да се тај
део заврши, али и фасада, због
безбедности наших ученика. Радо
ви подразумевају комплетну измену
електроинсталација, подова,
пар
кета, фасаде, комплетан кров шко
ле, реновирање фискултурне сале,
поред које ће бити урађене и тушкабине. Сређују се сви мокри чворо
ви, санитарије и керамика, комплет
но централно грејање, све учионице.
Радили смо и преграђивања да би се
добиле нове учионице, нова зборни
ца, тражили смо да се поруше и неке
старе шупе у дворишту, како би деца
имала бар мало дворишта да кори
сте током одмора – каже директорка
Сања Николић.
Пошто је стари део школе под
заштитом државе, морало се водити
рачуна и о томе да се сачува прво
битни изглед зграде, тако да ће на
старом делу бити дрвени прозори
и врата, сачуваће се сви украси на
фасади, док се у новом делу школе
поставља ПВЦ столарија.
Директорка каже да после оваквих
радова долази на ред и опремање
учионица, те да су се обратили за
помоћ и донаторима.
– Винарија Ковачевић нам је прва
изашла у сусрет и помогли су нам да
опремимо комплетно једну учионицу.
Вредност те донације је 1.000 евра –
истиче Сања Николић.
У ОШ „Доситеј Обрадовић“ иде 450
ученика, а међу њима је и 40 првака,
од укупно уписаних 57 - преостали су
у Ривици, Нерадину, Шатринцима и
Крушедолу.
У школи ће бити и рампа за лакше
кретање инвалидне деце, као и ВЦ
прилагођен њиховим потребама.
С. Џ.
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Објекат Чаролија у Иригу

Обнова вртића

У

току су радови на санацији сани јинског секретаријата за образовање,
тарних чворова у објекту „Чаро прописе, управу, националне мањи
 алне заједнице, уз суфи
лија“ у Иригу који су започели 15. не-национ
нансирање нашег оснивача, иришке
августа.
Вредност поменуте инвестиције општине – истиче директорка Јелена
износи 2,2 милиона динара, од чега Видановић.
Овим инвестицијама побољшана је
је 1,9 милион
 а обезбедио Покрајин
ски секретаријат за образовање, про енергетска ефикасност објеката, обез
писе, управу и националне мањине, беђени бољи услови за боравак деце
док је остатак сред
става суфинансирала
локална самоуправа.
Истовремено, ради
се и реконструкција
система за централ
но грејање и замена
постојећег, котлом на
пелет, у објекту „Вила“
у Врднику.
– У оквиру конти
нуираног улагања у
објекте ДУ „Дечија
радост“ Ириг и интен
зивне
реализације
Радови на санитарним чворовима
пројеката, подсећам
да је завршена рекон
струкција објекта „Вила“ у Врднику: и реализацију васпитно-образовног
замена дотрајале столарије, хидро рада, повећана безбедност деце и
фасадна изолација и изолација таван запослених.
– Све наведено је знак добре сарад
ских простора, санација кровне кон
струкције, уградња топлотних пумпи за ње са локалном самоуправом, што
потребе грејања, као и уградња видео говори и о њеној спремности да улаже
надзора на објекту „Чаролија“ у Ири у образовање од најранијег узраста.
гу. Вредност свих наведених радова је Ми ћемо наставити да негујемо стиму
око тридесет милиона динара, а сред лативно, креативно окружење за децу
ства су обезбеђена од стране Управе и да подстичемо и промовишемо рани
за капитална улагања, Покрајинског развој – рекла је за наше новине Јеле
С. Џ.
секретаријата за енергетику, Покра на Видановић.
Пројекат „ИРИГ ПРЕСТОНИЦА ФРУШКЕ ГОРЕ“ реализује се уз финансијску подршку Општине Ириг.
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ОДРЖАНА ДЕВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈА СРЕМСКИ РУЧАК ЧОБАНСКИ

Од паприкаша до
лицидерског срца

С

ви путеви у суботу 25.авгу
ста у шидској општини води
ли су на чувени ранч Чесмин
до. Надалеко позната манифестација
ове године се одржала девети пут по
реду. Ни високе температуре, ни при
лично неприступачан пут, нису спре
чили љубитеље провода у природи.
Највише је наравно било екипа које
су се такмичиле у спремању овчијег
паприкаша. Екипе су добиле по одре
ђену количину меса, а све остало је у
њиховим рукама. Екипа Комбајнера из

Ромко Папуга отворио манифестацију

Бачинаца је ту ради уживања и дру
жења, а кажу да неке посебне тајне
у спремању овог специјалитета нема.
Само доста зачина и кувања око два
и по сата. Одржано је и такмичење у
пецању на пловак, за пецароше до
15 година, популарни куп Три луле.
Саставни део ове манифестације је и
дефиле фијакера и коњских запрега,
као и чобанско надметање.
Оно што је ново је представљање
сремских домаћина. Зоран Петровић
се десет година професион
 ално бави
сточарством (овчарство) и сматра
док се буду давале субвенције биће и
напретка у сточарству. Иначе, Петро
вић је и шампион Новосадског пољо
привредног сајма.
Организоване су изложбе и коза,
магараца, огледно шишање оваца,,
ручно и машинско. Оваква манифе
стација се не би могла замислити
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БРЕСТАЧ

Очишћене две
дивље депоније

Ј
Кристина Радосављевић

без Удружења жена које су као и увек
понудиле разноразне слатке ђакони
је. Прилику да покажу своје радове
имали су и крзнари, сарачи, ковачи,
лицидери и столари. Кристина Радо
сављевић, директорка Туристичке
организације Шид, каже да ова мани
фестација сваке године окупља све
више посетилаца и поред недостатка
инфраструктуре, која је иначе и пред
услов за развијање туризма и да су
људи вољни да мало ризикују и крену
у авантуру. Почетна идеја манифеста
ције је била да промовише сточарство,
узгој овчарства на овом подручју и да
су према њеним речима то и успели.
Пре званичног отварања, присутнима
се обратио Ивица Рацановић, идеј
ни творац ове манифестације, а зва
нично је то урадио Зоран Трпевски,
испред Привредне коморе Војводине,
који је нагласио спремност да се ова
кве манифестације и убудуће подрже.
Начелник Општинске управе Ромко
Папуга поздравио је учеснике и госте
испред локалне самоуправе. Следећа
година ће бити јубиларна, када ће ова
манифестација прославити деценију
постојања.
Д. Попов

авно комунално предузеће Сава
из Пећинаца је током проте
кле недеље, на захтев Савета
Месне заједнице Брестач, санирало
две дивље депоније у овом насељу.
Најпре је санирана депонија на кра
ју Јагодине улице, а потом и дивља
депонија на крају улице Петра Ђури
чића, код фазанерије.
Директор ЈКП Сава Жељко Мили
ћевић каже да ово предуз еће редовно
санира дивље депоније по насељима
пећиначке општине, али да им посао
отежавају несавесни мештани који
поново бацају смеће на већ очишћену
депонију.
– Не знам више колико пута смо
чистили сваку од дивљих депонија у
нашој општини, али бахати појединци
настављају са бацањем смећа одмах
по завршетку санације и то нам јако
отежава посао и повећава трошкове.
За овакво понашање нема никаквог
разлога, јер услуга одношења смећа
функцион
 ише у свим насељима већ
годинама и то по врло ниским ценама
које не представљају скоро никакво
оптерећење за кућни буџет грађана.
Пре неколико година локална самоу
права је сваком домаћинству у општи
ни Пећинци бесплатно дала канту

за смеће, а у насељима је на јавним
површинама постављено неколико
стотина контејнера и канти за смеће.
Једино решење за проблем дивљих
депонија је подизање свести грађана
о значају очувања животне средине
и оштрија казнена политика, што је и
омогућено новом општинском одлу
ком о увећању казни за незаконито
одлагање смећа – рекао нам је Мили
ћевић.
Да је одговорније понашање мешта
на од кључног значаја за решавање
проблема дивљих депонија слаже се
и председник Савета Месне заједнице
Брестач Марко Сретковић.
– Сами себи стварамо проблем.
Најпре бацамо смеће где стигнемо,
а потом зовемо ЈКП Сава да сани
ра дивљу депонију, да бисмо чим се
санација заврши наставили са баца
њем смећа на исто место и тако у круг.
Ми као мештани морамо да схватимо
да бахати појединци који праве дивље
депоније штете свима нама и загађују
средину у којој наша деца одрастају.
Морамо да схватимо да дивље депо
није нису проблем само ЈКП Сава, већ
проблем свих нас који овде живимо и
да такве случајеве пријавимо инспек
цији – каже Сретковић.

ЈКП САВА ПЕЋИНЦИ

Испуштање воде
из грејног система

Зоран Петровић

У топлани пећиначког Јавног кому
налног предузећа Сава у току су завр
шне припреме пред нову грејну сезону
које подразумевају, између осталог, и
испуштање воде из система како би
корисници даљинског система грејања
били у прилици да изврше планиране
поправке на кућним инсталацијама.
Како је рекао Жељко Милићевић
директор овог предузећа, од понедељ

ка 27. августа до 20. септембра вода ће
бити испуштена из система све три
зграде у Пећинцима, те апелује на
кориснике да у том периоду изврше
поправке, које су уједно и обавеза кори
сника. Такође, од изузетне је важности
да се у том периоду благовремено
санирају све неправилности, како не би
било прекида у снабдевању топлотном
енергијом када грејна сезона започне.
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15. ПУДАРСКИ ДАНИ У СЛАНКАМЕНАЧКИМ ВИНОГРА ДИМА

Вино, традиција
и обичаји Словака
У

малом сремском селу поред Дуна
ва, у којем живи око 200 Словака,
Сланкаменачким
Виноградима,
у суботу, 25. августа одржана је тради
ционална манифестација, 15. Пударски
дани. Организатор, Месна заједница
Сланкаменачки Виногради и ове године
припремила је богат програм. У 15 часо
ва почело је такмичење у кувању најбо
ље рибље чорбе, затим за најбоље вино
и најлепши пударски штап  пударку. За
разлику од протеклих година, ове, ода
звао се нешто мањи број такмичара. Ква
литетна рибља чорба се крчкала у два
котлића, али квалитет није изостао.
Око 16 часова служена је света литур
гија у сеоском храму, док су сат времена
касније, гости могли да уживају у насту
пима КУДова из Сланкаменачких Вино
града, Старе Пазове и Бачког Петровца.
– Ми смо и ове године дошли да при
кажемо оно што најбоље радимо. Наше
културноуметничко друштво наступа
по целој Војводини и за то што радимо,
добијамо само похвале. Такође, ми смо

Биран најлепши Пударски штап

познати и по изради словачке народне
ношње коју смо данас приказали и при
сутнима на Пударским данима у Сланка
меначким Виноградима где се, увек, радо
одазовемо– истакла је Руженка Червен
ски из СКУДа „Херој Јанко Чмелик“ из
Старе Пазове.
Удружења жена са територије општи
не Инђија, у оквиру Етноизложбе, при
казала су све чари различитости срп
ске и словачке културе и старих заната.
Није изостао ни традиционални, пудар
ски ватромет, након чега су присутни до
касних вечерњих сати уживали у концер
ту забавне музике.
– Ове године нешто је скромнија орга
низација Пударских дана, али се надамо
да ће следеће бити много боље. Када је
програм у питању, ту ништа нисмо мења
ли годинама уназад. Такмичења у кувању
рибље чорбе, за најбоље вино и пударски
штап, су традиција од које нећемо оду
стати ни током наредних година– истакао
је Јанко Алекса, председник МЗ Сланка
меначки Виногради и додао да су Пудар

ски дани добар повод да у село дође што
већи број гостију који су жељни дружења.
– Веома смо захвални представницима
локалне самоуправе без које и ове годи
не не бисмо могли да организујемо мани
фестацију.
Покровитељи 15. Пударских дана су
Општина Инђија, Туристичка организа
ција општине Инђија и јавна предузећа.
Манифестацију је отворио председник
Скупштине Општине Инђија, који је иста
као да су посебно поносни на манифе
стације које негују традицију.
– Традицију је неопходно очувати, пого
тово у срединама где живе националне
мањине. Та толеранција и дух заједни
штва је нешто што негујемо и што траје.
Општина Инђија ће увек дати све од себе
да очува ту традицију. Водимо рачуна о
свакој месној заједници и дајемо све од
себе да обезбедимо добре услове за
живот свим нашим суграђанима – рекао
је Милан Предојевић, председник Скуп
штине општине Инђија.
Очувана традиција и култура Словака,
специфична гастрономија, домаћа вина
из Сланкаменачких Винограда и љуба
зност домаћина, представљају нешто
што не треба пропустити. Мештани овог
инђијског села и данас носе традицио
налну ношњу, занимљиву и препозна
тљиву по свом богатству боја и ручном
везу. Манифестација Пударски дани, која
се одржава сваког августа, окупља вели
ки број Словака, али и других посетила
ца, прилика је да сви заинтересовани
боље упознају специфичну културу овог
народа. Манифестација Пударски дани
настоји да отргне од заборава давнашњи
начин гајења винове лозе. Пударење
чување винограда, имало је првенствени
циљ да сачува род од птица грабљивица.
Овом манифестацијом данас настоје да
се сачувају и давнашњи обичаји и начин
живота Словака у Срему.
М. Ђ.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Два фестивала за викенд
П
оводом предстојећих фестива
ла, који Митровчане очекују за
викенд, у Градској кући у Срем
ској Митровици, 27. августа, одржана је
конференција за медије, којој су, изме
ђу осталих, присуствовали директор
ка Туристичке организације у Сремској
Митровици Светлана Сабо и директор
Установе за неговање културе Срем
Душан Дрча, као организатори. Фести
вал Царски Сирмијум-град легенди за
викенд ће се одржати на више локаци
ја у граду, а у оквиру њега одржаће се
и 27. традиционални Фестивал Бесед
ништва – Sirmium lux verbi. Читав низ
манифестација одржаваће се од петка,
31. августа, све до недеље, 2. септем
бра.
Према речима Светлане Сабо,
фестивал Царски Сирмијум-град леген
ди ове године одржава се по други пут.
– У та три дана, Митровица ће се
вратити у далеку прошлост, у време
када је била једна од четири престони
це Римског царства. У Градском парку
и на Житном тргу оживеће историја.
Сви присутни, наши грађани и тури
сти, моћи ће да упознају разне обичаје,
старе занате, упознају се са пројектом
Глац, виде како се некада ковао новац у
Риму, а у недељу нас очекује и програм
за децу – рекла је Светлана Сабо, дода
јући да ће сви присутни, поред бројних
активности везаних за антички Сирми

Светлана Сабо, Душан Дрча и Зорица Мишчевић

јум, моћи и да пробају храну спремље
ну по римској рецептури.
Фестивал ће званично бити отворен
на Житном тргу, у петак, 31. августа у
20 часова, након дефилеа учесника
у костимима Римљана и Римљанки,
императора, легионара и гладијатора.
Када је реч о Фестивалу беседништва,
у суботу ће се беседници надметати за
Венац беседништва, тј. својеврсну копи
ју статуете оратора из II века нове ере,
као и друге вредне награде. Ове године
такмичиће се 20 беседника, на слобод
ну и задату тему.
Химну Фестивала извешће Алексан
дра Падров, а уводну беседу говориће
Тијана Тривић, члан литерарне секци
је Митровачке гимназије, под називом

Беседа о Митровачкој гимназији. У реви
јалном делу Фестивала, прим. др Дими
трије Стојшић говориће ауторску беседу
Сан, а наступиће и победници IV фести
вала беседништва осуђених лица.
У музичком делу наступиће Лена
Ковачевић, а беседничко судско веће
чине: Оливера Јелкић, адвокат и књи
жевник, Татјана Венчеловски, драмска
уметница и мр Зоран Левајац, адвокат.
У случају лоших временских прилика
Фестивал беседништва одржаће се у
Позоришту „Добрица Милутиновић“.
Директор Фестивала беседништва
Душан Дрча позвао је све заинтересо
ване да посете овај фестивал, и изра
зио своју захвалност свим установама и
приватницима на спонзорству. 
Н. М.
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Председник Трбовић са волонтерима

МЕЂУНАРОДНИ ВОЛОНТЕРСКИ КАМП ОБЕДСКА БАРА

Волонтери у служби природе

М

еђународни еколошки волон
терски камп Обедска бара, који
је ове године окупио 11 мла
дих волонтера из шест земаља почео
је у понедељак, 20. августа, а младе
волонтере, који неуморно раде на раш
чишћавању вегетације из Специјал
ног резервата природе Обедска бара,
недавно је посетио председник Општи
не Пећинци мр Жељко Трбовић, који
је том приликом, током разговора са
волонтерима, истакао значај овог кам
па.
– Еколошки камп и волонтерски рад
ових младих људи има вишеструк зна
чај. Са једне стране они раде један пре
свега хуман и значајан посао, а са дру
ге стране упознају се, како међусобно,
тако и са природним и културним вред
ностима наше општине. Надам се да
ће из Купинова понети лепе утиске и да
ће можда и наши млади бити у прили
ци да посете њихове земље, јер међу
собно упознавање, размена искустава,
традиција и обичаја за младе људе је
од непроцењивог значаја – рекао је
први човек пећиначке општине.
Волонтери су током протеклих дана
радили на уклањању и спаљивању
дрвенастог растиња у делу корита
Обедске баре испод колоније птица.
Како нам је рекао Перица Одобашић,
један од организатора, Еколошки камп
има за циљ пре свега стварање услова
за повратак птица мочварица, а за ових
двадесетак година очишћене су велике
површине и претворене у влажне лива
де, које су постале повољна места за
мрест риба, репродукцију водоземаца
и гмизаваца, као и за опстанак број

них врста зељастих биљака, што је за
последицу имало повратак неколико
врста птица које су својевремено напу
стиле ово станиште
– Сама чињеница да се у послед
њих неколико година вратио најпре
црни Ибис, после више од 60 година од
када је нестао са Обедске баре, затим
чапља кашикара после 30 година, као
и да се вратио бели Ибис, познат под
називом чапља говедарка, после више
од 130 година, говори у прилог овог
Кампа и вредности рада преко преко
350 волонтера из 20 земаља света, као
и бројних волонтера из Србије – казао
је Одобашић.
Поред рада на чишћењу простора
испод колоније птица, волонтери су
рашчишћавали и спаљивали остатке
грања и дрвенастог растиња и испод
купинске Етно куће и моста Зеленог
погледа преко канала Вок, у непосред
ној близини средњевековне тврђаве
Купиник, где смо их затекли приликом
посете.
Насмејани млади људи вредно су
радили, а како су нам рекли поред при
роде, одушевили су их и људи. Нат
суми Мишио из Јапана први пут је у
Србији и каже да јој је забавно да ради
овај посао.
– Ово место се јако разликује од
места одакле ја долазим, од Токи
ја. Јако ми се допада природа, као и
људи. Са задовољством волонтирам,
јер на овај начин помажемо једни дру
гима – рекла је Натсуми.
Михаил Држењин који долази из
Русије већ трећи пут је у Србији и до
сада је посетио Београд и Нови Сад, а

у Крушевцу је био учесник два кампа.
– Трудим се да сваке године посећу
јем овакве кампове јер волим да пома
жем људима, али и да склапам при
јатељства са људима из различитих
земаља, да разменимо обичаје и тра
дицију. Ми, Руси и Срби, имамо доста
тога заједничког, али овде су и други
људи из различитих земаља, других
култура, и веома је занимљиво сагле
дати ствари из њихове перспективе –
изјавио је Михаил.
Прилику да се упозна гостоприм
ством Купинаца, одмах по доласку
имао је Торга Ежџан из Турске, који је
први пут у Србији, али и први пут ван
своје земље.
– Пре него што смо дошли у овај
камп, седели смо у локалном кафеу у
Купинову. Био нам је потребан теле
фон да позовемо Јовану, нашег камп
лидера и затражили смо од њих. Били
су веома предусретљиви и уступили
нам телефон, тако да смо успели да
ступимо у контакт са њом – рекао је
Торга.
21. Међународни волонтерски еколо
шки камп Обедска бара траје до другог
септембра, а и ове године, као и прет
ходних, реализују га Удружење грађа
на Зелени поглед из Купинова и Млади
истраживачи Србије, под покровитељ
ством Општине Пећинци и Министар
ства омладине и спорта Републике
Србије, а партнери на пројекту су Тури
стичка организација Општине Пећин
ци, Покрајински завод за заштиту
природе, Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине
и ЈП Војводинашуме.
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Средства за планску документацију

Зорана Михајловић и Зоран Војкић

У

згради Министарства грађевинар
ства, саобраћаја и инфраструктуре
потписани су уговори о суфинан
сирању планских докумената, а Вла
да Србије и ове године за ту намену је
издвојила средства у вредности од 30
милиона динара. Представницима 26
локалних самоуправа, међу којима и
Општини Пећинци, уговоре је уручила
потпредседница Владе и министарка
грађевинарства, саобраћаја и инфра
структуре проф. др Зорана Михајло
вић, која је том приликом рекла да без
уређења планских докумената нема ни

планске градње, као и да је у овом тре
нутку око 70 одсто локалних самоуправа
покривено планском документацијом.
– Као што уређујемо грађевинске
дозволе и систем катастра, тако жели
мо и електронске планове, како би гра
ђани што лаганије дошли до локацијских
услова. Циљ нам је да, након 30 година у
којима се нико није бавио овом облашћу,
коначно имамо сређену планску доку
ментацију и да урбанизам подигнемо на
виши ниво – рекла је Михајловић.
Уговор је у име пећиначке локалне
самоуправе потписао заменик председ

ника Општине Пећинци Зоран Војкић,
који је том приликом нагласио да ће
средства додељена Општини Пећинци у
износу од 400 хиљада динара бити упо
требљена за уређење планске докумен
тације једног дела шимановачке радне
зоне.
– Средства која нам је доделило Мини
старство биће искоришћена за израду
Плана детаљне регулације Блока Б-2-13
у радној зони Шимановци, чиме ћемо у
значајној мери олакшати долазак инве
ститора у овај део наше општине – изја
вио је Војкић.

РАДОВИ У УЛИЦИ СЛОБОДАНА БАЈИЋА

Уређенији центар Пећинаца

У

Пећинцима су у току радови на
уређењу центра насеља. У окви
ру ових радова биће уређен путни
појас и јавне површине у улици Слобода
на Бајића. Радове је 24. августа обишао
председник општине Пећинци мр Жељко
Трбовић, који је том приликом изјавио да
је циљ пећиначке локалне самоуправе
да сва насеља у општини буду уређена.
– Доста смо уложили у уређење насе
ља, посебно центра, јер сматрамо да
наши грађани заслужују да живе у уређе
ним и чистим насељима. Уређен центар
је посебно важан за Пећинце као адми
нистративни центар наше општине, јер
је центар Пећинаца лице које показује
мо гостима који посете нашу општину –
рекао нам је Трбовић.
У пратњи првог човека пећиначке
општине био је и председник Савета
Месне заједнице Пећинци Златко Јови
чић.

Обилазак радова у центру Пећинаца

– Пећинци ће добити лепши, уређени
ји и функционалнији центар, а добићемо
и додатни паркинг простор. Измешта
њем пијаце и уређењем јавних повр
шина Пећинци су већ добили уређенији

изглед, а када буде уређен и трг испред
храма Светог Николе ми Пећинчани
ћемо моћи да будемо поносни на изглед
свог насеља – изјавио је Златко Јови
чић.
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МОЛОВИН: СЕЋАЊЕ НА СТРАДАЊЕ РОМСКИХ ПОРОДИЦА ФАМИЛИЋ

Опроштај уз звуке виолина

Н

и после скоро осам деценија у
селу Моловин код Шида, ника
да више није тако загрмило
од свирке и песме, као до лета 1942.
године, када је у овом селу било шест
великих свирачких дружина-ромских
породица Фамилић. Пре Другог свет
ског рата они су били чувени тамбу
раши, а њихови оркестри свирали су
у Осјеку, Илоку, Београду, Новом Саду
и осталим већим градовима. Али, као
да су предосетили свој жалосни свр
шетак, па су многе тужне севдалинке
биле непрестано на њиховим усна
ма и жицама. Тако су дочекали и 17.
јуни 1942. године, када су усташе упа
ле у Моловин и 97 чланова породице
Фамилић, који су корачајући пешке
уз песму Циганска је туга преголе
ма, довели их на железничку станицу
у Шид, и одатле одвели у концентра
циони логор у Јасеновац. Нико се од
њих вратио није, јер су сви изгорели у
цигљарској пећи, тужним гласом гово
ри Гаврило Винчић (93) живи сведок
овог ратног злочина.

Гаврило Винчић, први с лева, поред спомен плоче породици Фамилић

Гаврило Винчић

Иако су знали дан када ће усташе
упасти у село, ниједан Фамилић није
хтео да утекне и да се одвоји од дру
гих. Цела та велика свирачка породица
од 97 чланова, дочекала је мирно уста
ше, да их све покупе и да са песмом и
свирком крену у поворци из села.
– Нас петорица сакрили смо се у
шуму и са 20 метара све посматра
ли. Прво су усташе упале у кућу Томе
Фамилића, који је живео са женом и
шесторо деце. Настала је цика, ври
ска, док су их босе и голе изводили
напоље, а онда су им двориште, кућу,
полили бензином и запалили – присе
ћа се тог крвавог лета Гаврило, који

тврди да су онда усташе упале у кућу
Бранка Фамилића који је живео са
супругом и петоро деце.
– Он је једини који је успео да им
побегне, тако што се провукао кроз
мали прозор од куће. Док је бежао пре
ма шуми, на њега су пуцали, али га
нису погодили. Претраживали су шуму,
међутим, нису могли да га нађу, јер смо
у њој имали склониште за 25 људи.
Нико од његових није остао жив, а он
је умро 1978. године у Бачкој Паланци
– каже старина Гаврило, којем су још
у сећању необично тужни звуци виоли
на и тамбурица, када су се Фамилићи
с последњом песмом опраштали, пла
чући и кроз плач певајући, напуштали
Моловин.
– Муга Фамилић је правио тамбури
це, и док су га усташе терале, кафеџија
из кафане у којој је он свирао, пришао
му је да се опросте, а овај је извадио
тамбурицу и дао му уз речи: „Ако се
поново видимо, вратићеш ми је“. Још
су ми у ушима ти његови крици од бати
на, како су га усташе тукле због тога
што му је дао инструмент – прича Вин
чић, који каже да је три недеље село
смрдело, није могло да се приђе од
паљевина насталих усташком руком.
У сећању му је остала и дванае

Животе дали
Пре Другог светског рата у Моло
вину је било 704 становника и 135
кућа, после завршетка рата у селу
је забележено 463 становника. Сво
је животе Моловинци су оставили
на Сутјесци, Зеленгори, Неретви...
стогодишња ромска девојчица, која је
гласно кроз песму изговорила следе
ће речи: „Једно јутро око седам сати,
дошле усташе на наша врата...“
– Кад су скочили на њу, поцепаше јој
одећу и почеше да је ударају, а она се
јадна само савила на прашини. Нажа
лост, на путу у колони до Шида издах
нула је – на трен се са причом зауста
вио Гаврило, који је тада имао само 16
година.
Ово село, у којем данас више нема
ни једне породице Фамилић, Гаври
ло је напустио 1962. године, када се
доселио у Шид, где и данас живи. Он
и даље скупља старе фотографије и
бележи податке, како би се наредним
генерацијама сачувало сећање на
страдале Роме.
С. Костић
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У СУТОМОРУ У ЦРНОЈ ГОРИ ПОВРЕЂЕН РУМЉАНИН

Младић завршио у коми
Foto: Facebook

Д

вадесетогодишњи Стефан Новоселац
из Руме, налази се већ недељу дана
у коми након повреда које је задобио
у ноћи између 22. и 23. августа на сутомор
ском шеталишту. Барска полиција је слу
чај расветлила истог дана када се догодио
напад и ухапсила Баранина Петра В. (19),
који се терети за нанете тешке телесне
повреде младићу, али и Стефановом прија
тељу Дејану Грујичићу (20) из Руме.
У подгоричком Клиничком центру, где је
Стефан хоспитализован услед тешке теле
сне повреде главе и налази се на Одеље
њу централне интензивне неге, како кажу,
његово стање је стабилно, али лекари не
препоручују још његов транспорт у Београд.
До немилог догађаја је дошло када су
Румљани, на сутоморском шеталишту уда
рали у боксерску крушку. Тада су наишла
три непозната младића и један од њих је
песницом ударио прво Новоселчевог друга,
а онда и њега. Од силине ударца Стефан
је пао и ударио главом о плочник. Према
речима Грујичића, у полицији, њих двојица
су, иако повређени, отишли у апартман и
легли да спавају.
На путу до апартмана, у више навра
та Новоселац је повраћао, али је Дејан
мислио да је то због пијанства, након чега
је легао да спава. Када је покушао да про
буди Стефана, видео је да је младић без
свести након чега је одмах позвао Хитну
помоћ. Примљен је у Општу болницу Бар
у несвесном стању, одакле је хитно преве
зен у Ургентни центар подгоричког Клинич
ког центра, а затим и пребачен у јединицу
интензивне неге, где се и даље налази у
стању коме. Његов друг, прво је рекао да је
Новоселац повреде задобио падом низ сте
пенице. Током саслушања, инспектори су
приметили да и Дејан има повреде вилице,
које је покушао да прикрије. Након тога су
добили признање да се инцидент није дого
дио услед пада Новоселца са степеништа
апартмана, већ приликом напада на суто
морском шеталишту.
Откако је одјекнула вест да се Новоселац
(20) налази у коми, комшије из Улице Глав
на, на излазу из Руме према Вогњу, где овај
младић живи са мајком Славицом и оцем
Николом, са зебњом ишчекују информаци
је о његовом здравственом стању. За мла
дића којег описују као финог, доброг, тврде
да никада не би улазио у конфликт са било
ким.
– То је дете за пожелети! Увек се лепо
јави, поздрави, знам, никада није имао
овде проблема са неким вршњацима. Шта
се тамо десило, верујте ни ми не знамо –
прича видно потресена Марица Новоселац
(78), рођака повређеног Стефана. Она каже
да их је страшна вест узнемирила у четвр
так у предвечерњим сатима, када им је и
јављено, да се двадесетогодишњак налази
у болници и то у коми.
Стефан је завршио средњу пољопривред
ну школу „Стеван Петровић- Бриле“ у Руми.
Помагао је родитељима око кафића, у којем
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ШИД

Округли сто
о мигрантима
У сали Скупштине Општи
не Шид у понедељак 27. авгу
ста Група 484 организовала је
округли сто о локалним поли
тикама и решавању миграциј
ских изазова на подручју
Општине Шид. Округли сто је
део пројекта Учешће грађана
у креирању локалних полити
ка у контексту прилива мигра
ната, који Група 484 спроводи
захваљујући подршци Фонда
ције за отворено друштво
Србија. У оквиру Округлог
стола представљени су пре
лиминарни резултати истра
живања, спроведеног у Шиду
током марта ове године, о
локалним политикама и акту
елним миграцијским изазови
ма и отворена дискусија о
најважнијим питањима. Уче
сницима скупа обратили су
се заменик председник а
Општине Шид Зоран Семено
вић и програмски координа
тор Групе 484 Синиша Вола
ревић.

ПЕЋИНЦИ

Избор за
Мис Срема

Стефан Новоселац

Зауставили га
Црногорска полиција идентификовала
је још две особе које су биле у друштву
осумњиченог Ђ. С. (20) и Ј. М. (20), обоји
ца из Бара, али они неће бити обухваћени
кривичном пријавом.
Осумњичени Петар В. је 23. августа (
око пет часова) у Сутомору, како се сум
ња, без повода и ничим изазван, физички
насрнуо на двојицу младића из Руме.
Након што је Петар обојицу ударио, осум
њиченог су у даљим насртајима, спречили
Ђ.С. и Ј. М. који су били са њим у друштву,
наводи се у званичном саопштењу Управе
полиције.
су га често комшије и пријатељи виђали.
Породица Новоселац већ дужи низ годи
на бави се угоститељством, али упоредо
још имају пољопривреду апотеку, мешао
ну...Комшије их изузетно цене, као вредне и
радне домаћине.
С. Костић

Овогодишњи избор за Мис
Срема биће одржан у општи
ни Пећинци. У организацији
Diamond Victory и Miss Serbia,
домаћин избора за најлепшу
Сремицу биће Crystal event
center у Пећинцима.
Избор за Мис Срема 2018
биће одржан у петак, 31. авгу
ста, од 20 часова, уз прегршт
изненађења и наступа музич
ких звезда, а победница као
награду добија комплетно
бесплатно школ овање и
директан пласман у финале
Miss Serbia за Miss World
2018.

БЕЛИ ДВОР

Бесплатно
школовање
Компанија ЛИНК, у сарад
њи са фондацијом Њ.К.В.
престол онаследник а Алек
сандра Карађорђевића, ода
брала је 25 најбољих ђака са
територије Србије и Републи
ке Српске, који су овом при
лик ом добили бесплатно
школовање на ИТ Академији.
Међу награђеним ученицима,
су и Ленка Ристивојевић из
Сремске Митровице, ученица
Митровачке Гимназије, као и
Јованка Станојевић из Ирига,
ученица ССШ „Борислав
Михајловић Михиз“.
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ВРЕМЕ СПРЕМАЊА ЗИМНИЦЕ

Слаба понуда на
митровачкој пијаци
С

Већ је дошло
време спремања
зимнице, али
оно што се нуди
на тезгама
не може да
задовољи
критеријуме
сремских
домаћица, којих
ових дана
на пијаци и
нема много

пржољи ме нека суша,
па ме утепа град –
каже Соћа Шурдило
вић у нашој култној серији. А
и ове године, сремски повр
тари рећи ће вам нешто
слично. Лето је почело рано
и било је прилично сушно, а
онда, од почетка јула, киша
нас је бомбардовала скоро
свакодневно. Све то утицало
је на опстанак повртарских

Слободан Ивић

култура, па је парадајз ове
године, уколико није био под
плас тен ик ом,
углавн ом
иструлио, паприка је остала
мала и смежурана, док се
краставци још увек држе.
На митровачкој пијаци,
вероватно из тих разлога,
отуда и слаба понуда. Већ је
дошло време спремања зим
нице, али оно што се нуди на
тезгама не може да задово

љи критеријуме сремских
домаћица, којих ових дана
на пијаци и нема много. Тек
понеки пролазник може се
затећи у сваком пијачном
реду, а посећеност пијаце је
изузетно мала током целе
недеље, и током обичних и
током пијачних дана.
Према речима Слободана
Ивића, повртара који своје
производе излаже на пијаци

Славица Радуловић
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Домаће је ипак лепше
Да ли ће ове године спре
мати зимницу и колико им се
то исплати, питали смо неко
лико случајних пролазника на
митровачкој пијаци.
Анђелка Симић: Ове годи
не спремам ајвар. Исплати
ми се јер је домаћи лепши.
Једино што је паприка јако
скупа. Прошле године сам је
плаћала 50 динара, а сада,

Анђелка Симић

у Сремској Митровици, ова
година показала се изузетно
лошом за повртарство, а и
плитки џепови купаца не
дозвољавају им да купују
веће количине производа.
– Све иде лоше. Народ
нема новаца и мислим да
никад овако није било. Дође
човек, тражи један парадајз
да једе, јер нема шта.
Мислим да веће кризе дуго
није било – каже Слободан
Ивић и додаје да мало ко
купује поврће за спремање
зимнице и да је највише
заступљена куповина за тре
нутну употребу.

ем је нема, ем иде и преко
сто динара. Прошле године
сам направила 37 теглица, а
ове године видећемо, веро
ватно мање. Што се тиче
ајвара, што љући – то бољи.
Стана Риђошић: Спремам
зимницу јер имам бољи
рачун. Ипак, ове године ста
вљам мало мање. Боље је
него да купујеш, прво јер си

Стана Риђошић

На тезги Славице Радуло
вић ситуација је слична. Тек
понеки купац сврати да купи
килограм парадајза или
паприке, а џачиће са кра
ставчићима нико ни да
погледа.
– Паприку је ове године
бог средио. Нема ни квали
тета, ни величине, а ни
дебљине. И парадајз је стра
дао. Паприка не жели кишу,
већ сунце, а ове године је
било много кише. Повртар
ство је равно нули ове годи
не. Све је иструлило – рекла
је Славица, додајући да
људи упркос приступачним

Драгица Ковачевић

Милица Сантрач

Борка Станковић

сигуран шта си ставио у њу, а
друго јер не знаш шта ста
вљају у куповну. Куповна зим
ница дуже опстане, али коли
ко ту буде винобрана ко зна.
Ми на пример краставчиће
оперемо до бесвести. Када
стављам зимницу за своју
породицу, за своју децу,
водим рачуна да ставим што
мање хемије и да буде што
лепша.
Милица Сантрач: Тренут
но сам сама па сада мало
слабије, а док су деца била

са мном спремала сам.
Паприке су ове године нешто
увеле, бабуре су ситне. Што
се тиче џемова сама их
кувам, то не волим да купу
јем. Домаће је ипак лепше.
Борка Станковић: Ја сам
из Лесковца, код нас су
паприке најбоље. Ми смо
познати као паприкари. Ове
године су мало лошије, али
шта да се ради. У нашем кра
ју се гаје велике количине,
тако да паприка увек буде
довољно.

ценама у односу на понуду,
ретко одлучују да купују
више производа. Према
њеним речима, узрок томе је
беспарица.
Када је реч о воћу, и ту
продаја лоше иде. Мало ко
купује воће за спремање
компота или пекмеза, а то
нам је потврдила и Драгица
Ковачевић.
– Продаја слабо иде, а
цене и нису нешто високе,
видите и сами. На пијаци
слабо има производа за зим
ницу. Нема ни много људи, и
када је пијачни дан и када
није. Не знам шта је у пита

њу, али вероватно народ
нема новаца – рекла је Дра
гица Ковачевић.
Обилазећи тезге на митро
вачкој пијаци, обратили смо
пажњу и на цене производа
који се нуде. Краставци, како
салатари, тако и они за зим
ницу, крећу се од 40 до 70
динара по килограму. Папри
ка, уколико је колико-толико
квалитетна креће се од 80
динара па навише, док се
она лошијег квалитета, за
пребирање, може наћи и по
нижим ценама. Цене пара
дајза варирају, па се, у зави
сности од сорте, он може
купити по ценама од 50 до
120 динара. Карфиол се
може купити по ценама од
150 до 200 динара по кило
граму, а када је реч о воћу,
брескве се крећу око 100
динара, шљиве од 50 до 100,
а крушке и јабуке од 50 до 90
динара за килограм.
Овогодишња понуда је
таква каква је, а Митровчани
који су одлучили да ове годи
не не спремају зимницу,
ајвар, краставце, паприку и
друге производе вероватно
ће по потреби куповати у
току зимске сезоне. Међу
тим, они који су одани тради
цији упркос слабој понуди и
економској кризи, најверо
ватније ће смањити количи
ну спремљене зимнице за
предстојећу зиму.
Н. Милошевић

28

M NOVINE

ФЕЉТОН

29. AVGUST 2018.

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Јединствено
здање Лаћарка

У

самом центру Лаћарка на углу
улица 1. новембар и Железничке
налази се кућа, која је од типично
породичне временом постала пословна
зграда, која је припадала породици
Кличковић. Саградио ју је 1902. године
Обрад Кличковић, један од двојице
ковача у селу почетком прошлог века.
Кличковићи су се по предању доселили
у Лаћарак у другој половини 19. века,
када је предак Михајло Кличковић
дошао из Лике. Михајло (Мија) је од
деветоро деце имао пет синова, са
Велинком (Марковић), Јована и Обра
да, а после њене смрти 1897. оженио се
Анком (Грујић) и добио Ђорђа, Славка и
Душана, који се никада није вратио са
фронта у Русији за време Првог свет
ског рата.
Ово јединствено здање у Лаћарку
садржи све особине градитељства на
прелазу векова, које је поред верности
историјским стиловима развило и стил
ску разноврсност и њихово слободније
комбиновање. Еклектички приступ
видљив је у мешању стилова неорене
сансе, класицизма, али и остатака рани
је романтичарске епохе, чији елементи
се могу препознати у ажурираним укра
сима поткровног венца. Ово репрезен

тативно здање складних пропорција
просторно се шири у два једнака крила
на углу улица, а у чеоном делу фасаде
према главној улици налази се лучно
засведен улаз у ајнфорт, који је складно
уклопљен у композициону целину про
чеља. Полукружни део изнад дрвене
капије украшен је витражом од разно
бојног стакла у геометријском распоре
ду, што ће бити чест мотив код луксу
знијих објеката тога доба. Фасаде су
расчлањене пиластрима са моделова
ним коринтским капителима и лучним
забатима изнад прозора, где преовла
ђује неоренесансни репертоар украса у
виду шкољки и флоралних мотива. Обе
фасаде су подједнако моделоване, што
доприноси композиционој уравнотеже
ности објекта, наглашеној јединственим
поткровном венцем у виду фриза од
назубљених елемената и астрагала. У
унутрашњости се могу препознати две
целине, које дели ајнфорт, где део пре
ма споредној улици поседује мањи
трем, који је карактеристичан за старију
архитектонску праксу са традиционал
ним просторним распоредом.
Материјалну основу за градњу, у своје
време једног од луксузнијих објекта у
насељу, Обрад је стекао кроз ковачки

Пише:
Марија Вукајловић

занат, а сама ковачница се налазила у
помоћној згради поред куће и радила је
током целе прве половине века до Дру
гог светског рата. Вредно је истаћи да
традиција ковачког заната у Лаћарку
сеже у римску прошлост, када су се на
овом простору налазиле бројне радио
нице за израду војне опреме, ратних
справа, ливнице и ковачнице. Близина
лимеса, често присуство већих војних
формација и боравак римских царева,
од којих су многи рођени у Сирмијуму и
околини, наметали су развој бројних
врста заната везаних за војску. Лаћарак
се налазио на траси пута магистралне
саобраћајнице Сирмиум-Цибала (Вин
ковци), која је и данас сачувана у глав
ној улици 1. новембар. У данашње вре
ме стари занати посустају у трци са
индустријским машинама, као што је
случај са ковачким занатом, посебно
значајним за живот људи на селу, због
производње квалитетних пољопривред
них алатки.
Обрадов син Светолик се 1926. годи
не одселио у Каћ, где је добио сина Кон
стантина. Константин је рано отишао у
Нови Сад, где је засновао породицу.
Обрад и Рахила су остали да живе у
кући са своје две ћерке, које никад нису

M NOVINE

29. AVGUST 2018.
напуштале породични дом. Катица се
није удавала, а Љубица се венчала за
Александра Поповића из Барање, који
је радио у задрузи и био активан у фуд
балском клубу ЛСК, чији је једно време
био и тренер. Њихов син Миодраг се
после завршеног Медицинског факулте
та у Београду, оженио Вером Свилокос.
Одлази са породицом у Зеницу, где се
родила ћерка Катарина, а недуго затим
у Цеље и Љубљану, где и данас живи и
ради као лекар.
У мањем делу ове раскошне породич
не куће, између два рата била је сме
штена пошта, у којој је радила једна од
сестара. До скоро је била сачувана
овална табла са грбом лаћарачке поште,
која је својевремено стајала на фасади.
У дворишту је била уређена башта и врт,
до недавно је стајао чардак са амбаром,
а још постоји бунар, као сведочанства
домаћинског начина живота ове старе
лаћарачке породице. Још је живо сећа
ње старих Лаћараца о животу ове поро
дице, која је много ценила уметност, а
сестре су веома педантно држале свој
дом. Породица је поседовала клавир, а
љубав према музици нарочито је изра
зила Катарина, која је завршила Музич
ку академију и данас ради као професор
музике у Сарајеву. Почетком осамдесе
тих живела је у Лаћарку, где је завршила
прве разреде основне школе, али и
добила прве поуке у свирању од Слав
кове ћерке Иванке (Симуновић), која је
давала часове клавира у свом митро
вачком дому у Шећер сокаку..
Обрадов брат Славко Кличковић је
живео у истој улици, а делило их је само
неколико кућа. Славко је био ожењен
Јеленом Сисојевић, чија се породица
доселила из Черевића у Митровицу
почетком века. Као трговац по струци
држао је шпецерајску радњу у властитој
кући. На месту некадашње шпецерајске
радње почетком шездесетих саграђена
је привремена основна школа Трива
Витасовић Лебарник, која ће данашњи
изглед добити 1979. године, пошто је
стара школа измештена, због градње
Дома културе из порте цркве Светог
архангела Гаврила, где се налазила без
мало два века. Јелена је рано остала
без мужа, па се ова храбра жена у
тешким годинама између два рата
посветила вођењу породичне трговине и
васпитању деце Иванке и Саве. Сава
Кличковић (1916-1990) је један од најве
ћих митровачких интелектуалаца. Иако
је био доктор права, бавио се књижев
ним радом, а поред поезије и есеја
писао је басне, путописе и огледе. Висо
ке оцене критике добило је његово
филозофко-поетско дело Пустиња, а
драгоцен је његов рад у писању басни,
крунисан у објављеној истоименој књизи
Басне (1989). Право и друштвене науке
студирао је у Београду, Бечу, Берлину,
где је 1940. докторирао. Дуги низ година
после рата радио је у Министарству ино
страних послова у Београду, а био је
спољнотрговински представник у Немач
кој, САД, Пакистану и Мексику. Као изу
зетног студента професор Карл Шмит,
познати немачки филозоф државе и
права, бира га за свог асистента. Узајам
но поштовање прераста у пријатељство
и 1943. године Карл Шмит постаје кум на

У самом центру
Лаћарка на углу улица
1. новембар и
Железничке налази
се кућа, која је од
типично породичне
временом постала
пословна зграда,
која је припадала
породици Кличковић.
Саградио ју је 1902.
године Обрад
Кличковић, један од
двојице ковача у селу
почетком прошлог
века. Кличковићи
су се по предању
доселили у Лаћарак
у другој половини 19.
века, када је предак
Михајло Кличковић
дошао из Лике
Солидно зидана кућа
са почетка 20. века
грађена је по пројекту
овереном код
надлежних служби
и градске управе
тадашње аустроугар
ске државе. Пројекат
је сачуван до
данашњих дана, а
Немања Кличковић
и сам грађевинац, са
поносом га чува као
сведочанство историје
ове породице, чији
потомци, мада расути
на разне стране чувају
успомену на
лаћарачке дане,
који их све повезују
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венчању Саве Кличковића и Милке
(Петровић) у Берлину. Милка Кличковић,
која је 2017. напунила сто година, своје
времено је у Берлину студирала герма
нистику, англистику и славистику, а
радећи у југословенском посланству
имала је прилике да се упозна са вели
канима наше књижевности Ивом Андри
ћем и Милошем Црњанским.
После смрти сестара једно време у
кући је живео само зет Александар.
Након његове смрти 2000. године
наследници су дали кућу на коришћење
свештенику Момиру Џамбићу.
Кличковићи су кућу 2003. године про
дали Немањи и Гордани Бркић, који су
комплетно здање претворили у послов
ни простор. У једном делу, Гордана је
као фармацеут отворила апотеку Ива
фарма, а у другом, на месту старе
поште, Немања је као агроном отворио
земљорадничку задругу Пољо-Срем.
Породица Бркић је предузела опсежне
радове на спољашњем и унутрашњем
реновирању куће, која је била захваћена
влагом, спроводећи њену изолацију оби
јањем малтера и подсецањем зидова.
Приликом уређења ентеријера сачуван
је у потпуности затечени унутрашњи
распоред просторија, коме су прилаго
ђени нови пословни садржаји, као и ори
гинални паркет, раскошна двокрилна
врата и каљеве пећи, чиме се донекле
дочарава аутентичан изглед куће. При
лаз новоотвореним локалима је напра
вљен из простора ајнфорта, чиме је
кућа, савесним односом нових власника
према старом здању, сачувала првоби
тан изглед прочеља. Приликом ренови
рања спољне фасаде водило се рачуна
о богатој архитектонској пластици, која
је сачувана и конзервирана. Прозори су
због дотрајалости морали бити замење
ни савременом столаријом. На месту
некадашње ковачнице и гараже Кон
стантинов син Немања Кличковић, који
живи и ради у Новом Саду, пре продаје
је отворио кафић под именом Занзибар
(1991). Кафић је променио власника и
под новим именом Марсел је радио до
2010. године, када је због пожара, који је
оштетио кафић и башту био затворен, а
на његовом месту отворен нови кафић
Долче вита .
У непосредној близини бивше куће
Кличковића налази се православна
црква посвећена светом арханђелу
Гаврилу, саграђена 1760. године. Глиго
рије чалмански, како се потписивао Гли
горије Давидовић Опшић, започео је рад
на живописању иконостаса 1786. као
највернији следбеник чувеног барокног
мајстора Теодора Крачуна, а осликава
ње је завршио Кузман Коларић 1803.
године.
Солидно зидана кућа са почетка 20.
века грађена је по пројекту овереном
код надлежних служби и градске управе
тадашње аустроугарске државе. Проје
кат је сачуван до данашњих дана, а
Немања Кличковић и сам грађевинац,
са поносом га чува као сведочанство
историје ове породице, чији потомци,
мада расути на разне стране чувају
успомену на лаћарачке дане, који их све
повезују.
У следећем броју:
Кућа Николе Поповића

30

M NOVINE

РАМ ЗА ПОРТРЕТ

29. AVGUST 2018.

МИРКО УРОШЕВИЋ: СИДНЕЈСКИ СЛАВУЈ ИЗ МАЧВАНСКЕ МИТРОВИЦЕ

Добар глас далеко се чује
Овде кажу:
Баш те брига,
зарађујеш паре.
Али није то
тако лако, ако
хоћеш да зарадиш
мораш да радиш
дан и ноћ, а своје
ни не видиш.
Ја сваке године
чекам тај дан да
дођем овде
и обиђем своју
родбину и
пријатеље и
мало се провозам
по овим нашим
крајевима, каже
Мирко Урошевић

Са наступа

В

ећина људи живот у иностранству
замишља лагодним, а новчанике
припадника наше дијаспоре непре
гледним. Још ако се онај ко је отишао
осмелио да се бави и музиком, овде ће
се о њему ковати приче као о својевр
сном Рокфелеру. Међутим, какав је ства
ран живот под сунцем туђег неба и коли
ко је пут до звезда трновит, сазнали смо
од Мирка Урошевића, певача и возача
камиона из Мачванске Митровице, који
већ више година живи и ради у Сиднеју.
Школовао се овде, у Сремској Митро
вици, где је завршио Економску школу
„9. мај“, а након тога животни пут одвео
га је пред микрофон. Певање је заволео
уз стричеве, Мићу и Милета Урошевиће,
који су такође певачи, а највише воли да
пева народне песме – Митра, Синана,
Шабана...
– Био сам још клинац, и решио сам да
снимим ЦД, са осам песама. То је било

за Мелос продукцију, у оквиру Пинк теле
визије, а емитовани смо и на БН телеви
зији. Ишао сам на такмичења, Први глас
Југославије где сам победио, победио
сам у Првом гласу Србије, на Моравским
бисерима добио специјалну награду
жирија и тако даље. Све се то некако
брзо одиграло, и решио сам да одем у
Аустрију, надајући се да ћу зарадити
брдо пара и снимити нешто за Гранд –
рекао је Мирко додајући:
– Паре, међутим, не расту на дрвету.
Није било лако ни отићи, посебно због
визе. Ипак, некако сам успео да одем у
Аустрију, да оформим неки свој статус,
али сам морао да престанем да певам.
Морао сам да радим да бих преживео, а
новац од певања за то није био дово
љан.
Баш у тренутку када се Мирко потпуно
снашао у Аустрији, његов животни пут
усмерио је један телефонски позив.

– Један мој другар из Митровице, који
је иначе Крајишник, позвао ме је да
дођем да му певам на свадби у Аустра
лији, где иначе живи. Прво ми је то био
шок, међутим – решим да одем! Урадио
сам повраћај пореза у Аустрији и од тих
пара купио карту за Сиднеј. Прво што ми
је тамо упало у очи је однос међу људи
ма, који се разликује од оног у Аустрији.
У Аустрији се сви Балканци држе зајед
но, а у Аустралији су сви подељени у
групе, па чак и Срби међусобно. Међу
тим, понуђено ми је тамо да певам сваки
дан, а то ми је била жеља – каже Мирко
Урошевић.
Према његовим речима, у Аустралији
се сви наши празници славе навелико.
– За, на пример, светог Николу и друге
славе, тамо се праве велике прославе и
пикници. Тамо је у то време лето. Пуно је
Крајишника, оних из Далмације, од Биха
ћа, Бањалуке, са Мањаче, из Славоније.
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У родној Мачви

Ту је стално било неких весеља, и музи
ке треба, а мене су почели звати да
певам. Тада сам се убијао од посла. Није
ни тамо све то ишло тако лако, јер у
Аустралији је тешко остати. Морао сам
да се вратим. Три године сам одлазио и
долазио, борио се. У међувремену, деси
ло ми се и да идем на турнеју са Весном
Змијанац по Америци, па сам и тај део
света видео. На крају, ипак сам успео да
средим папире и да останем у Сиднеју
– рекао је Мирко.
Како каже, највећи проблем је настао
када је почео званично да живи у Аустра
лији.
– Видиш шта је занимљиво. Када сам
тамо био као туриста, изгледа да сам
свима био занимљив, па су ме сви звали
да певам. Чим сам добио папире, више
им нисам био интересантан. Када сам се
први пут појавио, дошао сам са стране,
односно из Србије, па сам имао шири
репертоар. Музичари који тамо живе
ограничени су са репертоар
 ом, а ја сам
певао све, и Шабана и Митра, и Шумади
ју и севдалинке. Али када сам постао
њихов, ништа више од популарности.

Наступ у Сиднеју

Тако сам и тамо почео да мењам посло
ве и постао камионџија. Сада возим
камионе по Аустралији и певам – каже
Мирко Урошевић и додаје да уколико
жели да заради пристојан новац, мора
да ради и викендом и прековремено.
Певање и вожњу камиона тешко ускла
ђује, па планира да престане да вози
камион и нађе осмочасовни посао.
– Морам да ризикујем. Мораћу да
нађем неки осмосатни посао, да бих
могао све то да ускладим – каже он.
Мирко се прошле године појавио и у
Звездама Гранда, и јавности постао
познат као певач који је превалио пут од
Аустралије до Србије како би учествовао
у овом такмичењу.
– То сам урадио да бих повећао своју
видљивост у Аустралији. Зато сада имам
много више ангажмана, јер је већина
сада чула за мене. Сад ме сви питају
како то да ме не знају, јер видели су ме у
Звездама Гранда, па им треба времена
да се сете да сам ја онај који је и раније
певао, онај што је дошао из Аустрије –
рекао је Мирко и додао:
– Неки познати певачи које сам тамо

упознао нису одушевљени нашом публи
ком у Аустралији. Кажу да су они сеља
чине, дивљаци и слично. А то није баш
тако. Њима смета што нема велике посе
ћености, али нема тамо толико наших
људи. На пример, Саша Ковачевић имао
је 700 људи, Здравко Чолић навуче
1.500, али не може се рећи да је то мало.
Ипак су то наши људи у другој земљи,
којих нема много.
Према његовим речима, публика је
углавном старија, а међу њом су људи
који слушају праву народну музику.
– Омладина је већ одрасла тамо и
нису стигли да се упознају са нашом
музиком. Они углавном слушају новије
ствари на енглеском. А, са друге стране,
кад погледаш, и њима, коме год да
пустиш Синана или неког сличног у три
ујутру почеће да лудује – каже Мирко
Урошевић.
Мирко каже и то да га родна груда увек
вуче назад.
– Тамо је само посао-кућа. Шта ја
имам од тога, када дођем кући сам и по
читав дан немам са ким да причам. Овде
кажу: Баш те брига, зарађујеш паре. Али
није то тако лако, ако хоћеш да зарадиш
мораш да радиш дан и ноћ, а своје ни не
видиш. Ја сваке године чекам тај дан да
дођем овде и обиђем своју родбину и
пријатеље и мало се провозам по овим
нашим крајевима – каже Мирко.
На Звезде Гранда поново ће се прија
вити, а, како каже, због музике би био
спреман и да се врати у Србију.
– Ја нисам чист економски мигрант.
Мене пре свега води музика и због ње
бих се поново вратио. Чак ме често и
зову овде да певам, али ми је незгодно
да дођем јер сам далеко – рекао је Мир
ко.
Било како било, он је певач пун хари
зме и није му тешко да придобије накло
ност публике. Тако, с обзиром да је Мир
ко успео да обиђе свет уздуж и попреко
и на свакој страни оформи слушалачки
опус, можемо само да му предвидимо
дугу и успешну каријеру, била она у
Аустралији или овде.
Н. Милошевић
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Одржан други
румски полумаратон

К

енијац Исак Кимутаи Нгено је побед
ник 2. Румског полумаратона, који је
стазу дугу 21,1 километар претрчао
за 1:12:51.
Тако је, поред титуле победника, осво
јио и новчану награду од 30.000 динара.
Иако је време било нешто повољније
него прошле године, јер су такмичари
лане трчали на 36 степени Целзијуса, а
ове на шест мање, прошлогодишњи
резултат победник а, такође Кенијца
Самуела Наибеија Киплима био је око
три минута бољи.
Друго место је освојио Дарко Живано
вић, а треће Кристијан Стошић, који је
био победник овогодишњег Београдског
маратона.
У женској конкуренцији је тријумфова
ла Теодора Симовић из АК Нови Пазар,
прошлогодишња промотерк а Румског
полумаратона са резултатом 1:18:29, што
је за само 11 секунди слабије од прошло
годишњег резултата чувене Оливере
Јефтић.
Друга је била Кенијка Сузан Вачеке
Мутони из Бенедикт-тима, одакле је и
победник Румског полумаратона, а трећа
Слађана Стаменковић из АК Црвена зве
зда.
На овогодишњем 2. Румском полумара
тону учествовало 165 такмичара полума
ратонске трке, што професионалаца, што
рекреативаца, а укупно око 250 такмича
ра ако у то укључимо трку задовољства и
штафете, што значи да и ове године
оправдано носи титулу највећег спортског
догађаја у румској општини.
Румски полумаратон је одржан 25. авгу
ста, у организацији Савеза спортова
општине и под покровитељством локалне
самоуправе.
Имајући у виду позитивна искуства са

претходног, првог полумаратона, био је
пријављен велики број изузетних такми
чара из земље и иностранства као што су
Дарко Живановић, Немања Церовац,
Кристијан Стошић, Теодора Симовић и
Харис Ајдаревић.
Промотер трке је био Анђелко Ристиче
вић олимпијац из Рија, члан АК Партизан.
Трчана је главна полумаратонска трка у
дужини 21,1 километар, али су ту биле и
ДДОР- Трка задовољства, у дужини од
седам километра, пузећа Неон-Бамбини,
трка за децу млађу од две године у дужи
ни од 4,5 метара, а полумаратонску стазу
од 21 километар трчали су и представни

ци фирми и то по штафетном систему:
три пута по седам километара.
Други Румски полумаратон је званично
отворио, у име покровитеља, Стеван
Ковачевић, председник СО Рума.
– Наше трајно опредељење је да про
мовишемо здраве стилове живота, а
један од начина за то је и овај полумара
тон. Наравно, жеља нам је да се о Руми
увек прича по добрим стварима, било да
је у питању отварање нових производних
погона или организовање оваквих масов
них трка у којима учествују наши најис так
нутији спортисти – истакао је Стеван
Ковачевић.
С. Џ.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Пећинци, Слободана Бајића 5
На основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
На основу уредног захтева који је поднео носилац про
јекта ЈП ЈП „ВОЈВОДИНА ШУМЕ“ Петроварадин, Пре
радовићева 2 спроведен је поступак процене утицаја на
животну средину за пројекат Визиторски центар „Обед
ска бара“ локацијом у Обрежу, на кат. парц. бр. 1469/2
к.о. Обреж, на територији општине Пећинци. У спроведе
ном поступку процене утицаја донето је решење број 50158/2018-III-02 од 22.08.2018. године којим је утврђено да
није потребна процена утицаја предметног пројекта на
животну средину и да носилац пројекта може приступити
реализацији пројекта под условом да се примене мере
које су дефинисане поменутим решењем надлежног
органа и испоштују сви услове и сагласности других над

лежних органа и институција, у складу са посебним зако
ном.
Донето решење се заснива на анализи захтева носио
ца пројекта и података о локацији, карактеристикама
пројекта, као и на основу уредбе о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину (“Сл. гласник РС“, број 114/08).
Против овог решења заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском Секретаријату за урбанизам
и заштиту животне средине у Новом Саду, непосредно
или путем овог органа у року од 15 дана од дана објављи
вања овог обавештења.
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ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

Крагујевац: Раднички 1923 –
Инђија 0:1; Нови Пазар: Нови
Пазар – Борац 0:0; Бежанија:
Бежанија – Слобода 4:1; Доба
новци: Будућност – Телеоптик
1:1; Београд: Синђелић – Тра
јал 1:0; Чајетина: Златибор –
Бечеј 1918 1:2; Ивањица: Јавор
– ТСЦ 2:2; Горњи Милановац:
Металац – ОФК Жарково 0:0.

Беочин: Цемент – Раднички
(НП) 3:0; С. Митровица: Рад
нички (СМ) – Динамо 1945 0:3;
Пригревица: Братство 1946 –
ЧСК Пивара 4:3; Кула: Хајдук
1912 – Младост 2:0; Суботица:
Бачка 1901 – Србобран 2:0; Н.
Сад: Ц. Звезда – ОФК Вршац
0:2; С. Бановци: Дунав – Рад
нички (З) 0:0; Сакуле: Борац –
Железничар 1:3; Н. Бановци:
Омладинац – Кабел 4:2.

01. Бежанија
02. Инђија
03. Синђелић
04. Златибор
05. Бечеј
06. Будућност
07. Телеоптик
08. ОФК Жарк.
09. Борац
10. Раднички
11. Металац
12. Јавор
13. ТСЦ
14. Н. Пазар
15. Слобода
16. Трајал

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
3
2
2
2
1
0

0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
0
1
1
1
2
3

7:1
5:0
2:0
6:3
3:2
3:2
2:2
1:3
1:4
2:2
1:1
3:4
3:4
0:1
1:6
0:5

9
7
7
6
6
4
4
4
4
3
3
2
2
2
1
0

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Јамена: Граничар – Напре
дак 1:1; Беркасово: Сремац –
ОФК Бингула 7:0; Љуба: Једин
ство (Љ) – Синђелић 2:2; Моро
вић: Јединство (М) – ОФК
Бачинци 3:3; Шид: Једнота –
Борац 11:0; Ердевик: Ердевик
2017 – Омладинац (Б) 3:0;
Омладинац (М) је био слобо
дан.
01. Једнота
02. Сремац
03. Ердевик
04. Јединс. (М)
05. ОФК Бачин.
06. Јединс. (Љ)
07. Синђелић
08. Граничар
09. Напредак
10. Омлади. (М)
11. Омлади. (Б)
12. ОФК Бингу.
13. Борац

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0 11:0
0 7:0
0 3:0
0 3:3
0 3:3
0 2:2
0 2:2
0 1:1
0 1:1
0 0:0
1 0:3
1 0:7
1 0:11

3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Кузмин: Граничар – Ноћај
3:0; Сремска Рача: Срем (СР)
– Змај 4:3; Велики Радинци:
Борац (ВР) – Трговачки 2:2;
Лаћарак: Полетарац – Плани
нац 2:2; Шашинци: Борац (Ра)
– Слобода 1:2; Сремска Митро
вица: Срем (СМ) – Слога 2:2.
01. Граничар
02. Срем (СР)
03. Слобода
04. Срем (СМ)
05. Борац (ВР)
06. Полетарац
07. Трговачки
08. Планинац
09. Слога
10. Змај
11. Борац (Ра)
12. Ноћај

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

3:0
4:3
2:2
2:2
2:2
2:2
2:2
2:2
2:2
3:4
1:2
0:3

3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0

01. ОФК Вршац
02. Омладинац
03. Железничар
04. Братство
05. Динамо
06. Хајдук
07. Радни. (З)
08. Цемент
09. ЧСК Пивара
10. Кабел
11. Бачка
12. Дунав
13. Србобран
14. Радни. (НП)
15. Борац
16. Младост
17. Ц. Звезда
18. Радни. (СМ)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

5:0
5:2
4:1
5:3
4:1
2:0
1:0
3:1
5:5
4:5
2:3
0:1
0:2
1:4
2:5
0:3
0:3
1:5

6
6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1
0
0
0
0

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ
Ердевик: Слога (Е) – Сремац
1:1; Рума: Први Мај – Раднички
5:2; Стара Пазова: Јединство
– Хајдук (Б) 2:1; Кисач: Татра –
Хајдук (Д) 1:0; Чуруг: Хајдук (Ч)
– ЛСК 0:2; Каћ: Југовић – Поду
навац 3:2; Шајкаш: Борац (Ш)
– Подриње 0:0; Слога (Т) је
била слободна.
01. ЛСК
02. Подриње
03. Борац (Ш)
04. Јединство
05. Сремац
06. Први Мај
07. Подунавац
08. Хајдук (Б)
09. Татра
10. Југовић
11. Слога (Т)
12. Слога (Е)
13. Хајдук (Д)
14. Раднички
15. Хајдук (Ч)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
2
2

4:0
3:0
2:0
3:2
2:1
6:5
4:3
4:3
1:2
3:5
1:1
1:3
0:1
2:6
0:4

6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0

ОФЛ РУМА – ИРИГ
Стејановци: Борац – Једин
ство (К) 5:1; Грабовци: Грани
чар – Полет 0:2; Платичево:
Јединство (Пл) – Војводина 2:1;
Добринци: Сремац – Хртковци
4:1; Рума: Јединство (Ру) –
Фрушкогорац 1:1; 27.Октобар је
био слободан.
01. Борац
02. Сремац
03. Полет
04. Јединс. (Пл)
05. Јединс. (Ру)
06. Фрушког.
07. 27.Октобар
08. Војводина
09. Граничар
10. Хртковци
11. Јединс. (К)

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

5:1
4:1
2:0
2:1
1:1
1:1
0:0
1:2
0:2
1:4
1:5

3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
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СРЕМСКА ЛИГА

Буђановци: Младост – Кру
шедол 1:3; Бикић До: ОФК
Бикић – Хајдук 2:1; Рума: Фру
шка Гора – Напредак 1:0; Огар:
Шумар – БСК 1:1; Кукујевци:
Обилић 1993 – Слога (Ч) 3:1;
Сремска Митровица: Митрос
– Доњи Срем 2015 1:2; Манђе
лос: Фрушкогорац – Слога (В)
1:1; Равње: Зека Буљубаша –
Граничар 1:2.

Мартинци: Борац (М) –
Рудар 1:2; Купиново: Купиново
– Железничар 0:5; Нови Кар
ловци: Полет – Партизан 0:1;
Голубинци: Јадран – Доњи
Петровци 2:3; Салаш Ноћај
ски: Будућност – Граничар 9:0;
Кленак: Борац (К) – ПСК 1:3;
Попинци: Напредак – Слобода
1:2; Љуково: Љуково – Словен
0:0.

01. Граничар
02. Доњи Срем
03. Ф. Гора
04. Слога (В)
05. Шумар
06. Обилић
07. Крушедол
08. ОФК Бикић
09. Зека Буљу.
10. Напредак
11. Хајдук
12. БСК
13. Фрушкого.
14. Младост
15. Слога (Ч)
16. Митрос

01. Партизан
02. ПСК
03. Д. Петров.
04. Слобода
05. Железнич.
06. Љуково
07. Рудар
08. Словен
09. Будућност
10. Јадран
11. Полет
12. Напредак
13. Борац (М)
14. Борац (К)
15. Граничар
16. Купиново

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

7:2
4:2
3:1
5:2
2:1
4:3
3:2
4:4
3:3
3:3
2:2
2:3
2:6
2:5
1:4
2:6

6
6
6
4
4
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
2
2
2
2

11:1
5:2
6:4
3:1
5:0
2:0
2:1
1:0
10:2
7:6
2:4
1:3
1:4
1:4
3:14
1:15

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМ
СКИ РАЗВОЈ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Пећинци, Слободана Бајића 5
На основу члана 10. Закона о процени утицаја на
животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09)
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
На основу уредног захтева који је поднео носилац
пројекта „БЕОГАС“ а.д. Београд-Раковица, Патри
јарха Димитрија 12в спроведен је поступак процене
утицаја на животну средину за пројекат ЦНГ пунио
ница локацијом у Пећинцима, uу делу радне зоне,
на кат. парц. бр. 2193 к.о Пећинци, на територији
општине Пећинци. У спроведеном поступку процене
утицаја донето је решење број 501-60/2018-III-02 од
24.08.2018. године којим је утврђено да није потреб
на процена утицаја предметног пројекта на животну
средину и да носилац пројекта може приступити
реализацији пројекта под условом да се примене
мере које су дефинисане поменутим решењем над
лежног органа и испоштују сви услове и сагласности
других надлежних органа и институција, у складу са
посебним законом.
Донето решење се заснива на анализи захтева
носиоца пројекта и података о локацији, карактери
стикама пројекта, као и на основу уредбе о утврђи
вању Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину (“Сл. гласник
РС“, број 114/08).
Против овог решења заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском Секретаријату за урба
низам и заштиту животне средине у Новом Саду,
непосредно или путем овог органа у року од 15 дана
од дана објављивања овог обавештења.

6
6
6
6
4
4
4
4
3
3
0
0
0
0
0
0
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Апсурд
Foto: StarSport

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Поставља се
питање, да ли
играчи уопште
имају моралну
обавезу да се
одазову позиву за
репрезентацију и
да играју за своју
нацију, када банда
из Фудбалског
савеза нема
потребу да полаже
рачуне било коме
и ради шта хоће

П

рошле недеље, селектор фуд
балске репрезентације Србије
Младен Крстајић, саопштио је
списак за предстојеће утакмице Лиге
нација у септембру. За оне који нису
упознати, Лига нација је нови формат
такмичења под окриљем УЕФЕ који ће
се играти паралелно са квалификаци
јама за Европско првенство. Да не
тупим превише, такмичење које не
привлачи превише пажњe у Србији, с
обзиром на то да се налазимо у лиги
Ц, трећој лиги по квалитету. Треба
истаћи да је изнад нас, у лиги Б једна
Босна, Северна Ирска, Чешка... Да не
спомињем да су Хрвати у А групи са
осталом фудбалском елитом. Али
добро, реално, место нам и јесте негде
на периферији фудбалских дешава
ња.
Оно што су многи очекивали, није се
десило. Фудбалски Савез Србије је
остао доследан својој апсурдној поли
тици и оставио Младена Крстајића на
клупи националне селекције. Човек
који је био в.д. селектора, практично је
наставио то да буде. Наравно, мора у
сваком моменту бити спреман за
педалу, што ће се, касније или пре, и
десити.
Много је апсурда у нашем фудбалу.
Ако се само осврнемо на последњих
неколико година, толико се бизарних и
глупих ствари десило да је народ већ
огуглао и не реагује на свакодневне
пиздарије које се дешавају. Једна од
последњих је свакако казна коју је Зве
зда попила од УЕФЕ. О томе сам већ

писао. Али треба споменути генијалан
гест Делија, који су навијаче позвали
да дођу из свих делова Београда и
Србије и да бодре свој клуб, пази сад,
иза стадиона!? Исти ти мајстори који
су изазвали суспензију, сада зову
навијаче да им се придруже и пале
бакље на некој бензинској пумпи иза
јужне трибине. Сачувај боже.
Али да се вратимо ми на непресу
шни извор необјашњивих потеза и
бизарних фигура. Репрезентативни
фудбал. Колико смо видели, прекаље
ни стручњак на клупи српске репре
зентације је изоставио нека стара име
на попут Ивановића, Тошића и Стојко
вића. Дао је шансу неким младим
играчима (ако се он уопште нешто
пита), и то је ОК. Селектор није имао
потребу да се појави пред новинари
ма, као што није имао потребу да обја
шњава своје пређашње одлуке. И не
само он, Савез се претворио у приват
ну прћију у којој неколико људи одлу
чује о свему. Поставља се питање, да
ли играчи уопште имају моралну оба
везу да се одазову позиву за репрезен
тацију и да играју за своју нацију, када
банда из Фудбалског савеза нема
потребу да полаже рачуне било коме и
ради шта хоће.
Највише пажње је привукла Крстаји
ћева одлука да не позове Луку Мили
војевића. Опште је познато да њих
двојица нису били баш у најбољем
односу још од утакмице са Швајцар
ском, када је Миливојевић јавно изнео
неке критике на рачун селектора и

његових одлука. За казну, бачен је на
клупу на следећој текми, а сада и
извисио за позив у национ
 алну селек
цију. Шта се заправо десило? Па
Крстајићев помоћник, Милан Обрадо
вић је у екслузивној изјави за Инфор
мер оптужио Миливојевића да је зајед
но са својим менаџером Рамаданијем
покушао да изазове пуч у репрезента
цији. Звучи познато?
окушавам само да замислим
како све то изгледа. Као Рамада
нију је криво што не може да
преузме неке играче из репрезентаци
је (шта год то значило), и онда као ајде
ти Лука се побуни и направи пуч, рево
луцију или шта већ. Лука каже, нема
проблема шефе, само кажи. И баш се
потрефи да Лука буде замењен, и да
баш после тога примимо гол и угроба
римо се скроз. Лука сав срећан, зове
новинаре и каже да нам је селектор
пацер. Или дунстер. Ко зна, да он то
није рекао, можда би наша екипа оста
ла сложна и уиграна. Можда би опи
здили и славног Бразила?
Шалу на страну, немам намеру да
браним Миливојевића и мислим да
играчи у неким деликатним ситуација
ма морају да се суздрже од коментара
зарад добробити екипе. Шта се у Руси
ји дешавало, то само они знају. Оно
што се сигурно зна је, да бивши капи
тен Звезде и Олимпијакоса, садашњи
капитен Кристал Паласа, играч који је
у најбољим фудбалским годинама,
нема места у нашој репрезентацији.
Апсурд.
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Људи

Ч

Пише:
Драгана Попов

овек (homo sapiens) је живо биће
које има високо развијен мозак
способан за апстрактно разми
шљање, говор, решавање проблема.
Човек је мисаоно биће (може закљу
чивати, цртати), друштвено биће (живи
у друштву), духовно биће (разликује
добро од зла) и природно биће (део је
природе). Е, ово би била дефиниција
људи. Да ли вас нервирају примерци
са којима сте стицајем неких околности
у контакту? Свако од нас познаје или
се дружи са људима који му баш она
ко леже. На истим вибрацијама сте. Ако
сте повучен тип, сталожен и прибран,
тражите себи одговарајуће друштво.
Они други траже сличне себи. Мада, и
једна и друга група има сигурно каталог
људи, који је нервирају. Просто је неве
роватно како баш налетите на неког,
из тог каталога, кад се најмање нада
те. Пођете у уобичајену набавку, кад
оно старија госпођа коју знате на нивоу
добар дан, баш увек има нешто да вас
пита. Прво будете љубазни, онда мало
у журби, а на крају гледате да је избег
нете. Неке Вас, изненаде толико лич
ним питањем, а са њом нисте ни чува
ле овце, а ни играли се у песку. Као
- јао, па ти се више не фарбаш у црве

Просто је
невероватно како баш
налетите на неког, из тог
каталога, кад се најмање
надате. Пођете у
уобичајену набавку, кад
оно старија госпођа коју
знате на нивоу добар дан,
баш увек има
нешто да вас пита.
Прво будете љубазни,
онда мало у журби,
а на крају гледате да је
избегнете. Неке Вас,
изненаде толико личним
питањем, а са њом нисте
ни чувале овце, а ни
играли се у песку.
Као - јао, па ти се више
не фарбаш у црвено?!

но?! То питање ме затекло у друштву
два мушкарца, који су такође остали
затечени овим питањем над питањи
ма. Шта рећи овом примерку homo
sapiensa (вратите се на дефиницију!)?
Јел она може закључивати? Често не
знамо како да се понашамо у таквим
ситуац
 ијама. Игнорисати питање, пра
вити се да нисте чули. У стилу - Јел ти
то мени кажеш? - Као не разумем шта
тиме желиш? Да ми кажеш како треба
да се офарбам. Са којим правом? Као,
ето сад сам ја фрустрирана што ме
одређени примерци homo sapiensa нер
вирају. Ја сам крива што она зна само
да говори? Да гледам позитивно на
целу ствар. Ма, ајте молим Вас. Кажу,
контролиши своје емоције. Ух, како то
лепо звучи. Али ја знам да разлику
јем добро од лошег, а то подразумева
и одређене емоције. Па, како? Ти све
схваташ лично. Мени се обратила, а не
мушкарцима поред мене. Дакле, лично
је и неприхватљиво. И, код тих приме
рака људи основна је грешка правдати
се. Наравно, да сам се правдала, као
нешто објашњавала. И погрешила. И
ништа није добро као старе народне
мудрости, а које често заборављамо.
Рећи попу поп, а бобу боб!

ШИДСКЕ УСПОМЕНЕ: ФК РАДНИЧКИ

Фудбал пре свега
Д

авне 1910. године осни
ва се спортски клуб Фру
шкогорац, коме се при
дружио велик број младих из
Шида. Фудбалери овог клуба
своју прву утакмицу су оди
грали у Сремској Митровици
1912. године. То је период
пред Први светски рат и сем
ових штурих података, тешко
се могу наћи подаци о актив
ностима у овом кратком пери
оду. Активност клуба престаје
почетком Великог рата. Негде
око 1925. године Фрушкого
рац се поново активира, а
према неким ауторима, иако
су у овом спортском друштву
били млади (од занатлија до
радничке класе), они су нека
ко били запостављени. Овај
клуб подржавали су углав
ном имућнији људи (Клајн,
Лебл, Радовановић). Упра
во због тога, група младих
радника и занатлија доноси
одлуку да оснује нови клуб у
Шиду. Фудбалски клуб Рад
нички основан је 1928. годи
не. Први председник био је
Цвета Степанчевић, обућар.

Многе занатлије као и други
грађани, радници, известан
број трговаца, помагали су
материјално клуб. У почетку
клуб је постизао лепе успе
хе на спортском пољу. После
Шестојануарске
диктатуре
1929. године рад клуба је био
забрањен. Обнавља се 1930.
године, али сада под име
ном Занатлија, да не би био

упадљив тадашњој власти,
која је водила борбу против
напредне радничке омлади
не. У просторијама удруже
ња занатлија, одржаване су
седнице овог клуба, где су
решавани многи материјални
и кадровски проблеми. Пред
седник клуба био је Гавра
Лазић. Чланови клуба органи
зовали су приредбе поводом

ФК Раднички после ослобођења

разних свечаности у Шиду.
То су обично биле рецитаци
је, краћи позоришни комади
и после тога игранка. Новча
на средства сливала су се у
касу фудбалског клуба. При
редбе су одржаване у кафа
нама Бело јагње, Шалош и
Кафл. Клуб се 1935. године
поново враћа имену Раднич
ки и активан је све до почет
ка Другог светског рата. У то
време посебно је био помаган
од обућарске радње познате
под именом Вредни радници.
Рат је прекинуо све активно
сти, да би по завршетку рата
одмах обновљен, те је 1945.
године формиран клуб под
именом Срем, а после пар
месеци добија име Сремац. И
све тако до 1948. године када
му је враћено име Раднич
ки, а први председник био је
Петар Велимировић, обућар.
ФК Раднички је и данас акти
ван, а према неким оценама
најбољи фудбалери у истори
ји клуба били су Стеван Јови
чић Тапало, Жељко Никшић и
Зоран Мијуцић.
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29. август
1825. Португалија је признала
независност Бразила под царем
Педром I.
1885. Немачки инжењер Готлиб
Дајмлер патентирао је први
мотоцикл.
30. август
1645. Холанђани и амерички
Индијанци склопили примирје у
Њу Амстердам у, данашњем
Њујорку.
1942. Усташе у Сремској Митро
вици у Другом светском рату
стрељале Саву Шумановића,
једног од најбољих српских сли
кара између два рата. Његове
велике композиције Доручак на
трави и Пијана лађа убрајају се
у најзначајнија дела модерног
српског сликарства.
31. август
1969. У авионској несрећи поги
нуо амерички боксер Роки Мар
ћано, бивши светски шампион у
тешкој категорији. Титулу осво
јио 1952. победом над америч
ким боксером Џое Волкотом, а
са ринга се повукао непобеђен
1956.
1. септембар
1939. Немачка без објаве рата
напала Пољску и тиме почела
Други светски рат, који је трајао
шест година уз учешће 61
земље. Погинуло око 50 милио
на људи, а рањено више од 35
милиона.
1969. Група официра с пуковни
ком Моамером Гадафијем на
челу оборила са власти краља
Либије Идриза I и прогласила
републику.
2. септембар
1666. У пожару који је четири
дана харао Лондоном ватрена
стихија готово уништила град.
Страдале многе грађевине,
међу којима и катедрала светог
Павла.
1945. На палуби америчког рат
ног брода “Мисури” у Токијском
заливу Јапанци потписали безу
словну капитулацију у Другом
светском рату.
3. септембар
1931. Краљ Југославије Алек
сандар I Карађорђевић прогла
сио октроис ан Устав којим је
озакоњена монархистичка дик
татура, уведена 6. јануара 1929.
1943. Искрцавањем на Сицили
ју Осме британске армије под
командом филдмаршала Бер
нарда Лоа Монтгомерија почео
напад савезничких трупа на
Италију у Другом светском рату.
4. септембар
1781. Шпански насељеници су
основали „Град наше госпе кра
љице анђела”, данашњи Лос
Анђелес.
1972. На Олимпијским играма у
Минхену амерички пливач Марк
Шпиц освојио је седму медаљу
и тиме поставио рекорд у осво
јеним медаљама на једној
Олимпијади.

29. AVGUST 2018.

HOROSKOP
ОВАН: Појачана сује
та вас наводи на
погрешан закључак.
Партнер само привид
но делује незаинтересовано за
вашу причу и идеје. Могућ је пози
тиван расплет догађаја, под усло
вом да консулт ујете блиске
сараднике и да сачувате присеб
ност духа у одлучујућим ситуац
 и
јама. Вечерње сате посветите
креативној изолацији, пријаће вам
опуштање.

ВАГА: Делујете врло
одговорно пред својом
околином и не дозво
љавате да неко мења
ваше критеријуме или пословни
ритам. Распоредите своје обавезе
по разним категоријама важности
и исплативости. Улепшајте свој
љубавни живот и потрудите се да
делујете довољно привлачно.
Понекад треба да се препустите
ритму осећања, без сувишних
емотивних кочница и предрасуда.

БИК:
Захваљ ујућ и
добрим преговарач
ким
манир им а
и
вештини прилагођа
вања успевате да се уклопите у
различите пословне договоре.
Имате добар предосећај када
треба да покренете већу акцију и
на основу своје интуиције доноси
те исправну одлуку. Очекује вас
значајни добитак. Желите да
смањите тензију која постоји
између вас и вољене особе.

ШКОРПИЈА: Делујете
резерв ис ан о
пред
одређеним сарадни
цима и проверавате
све нове информације које утичу
на вашу сигурност. Одложите пот
писивање неких спорних докуме
ната или финансијске трансакције
под сумњивим околностима.
Мере опреза које спроводите
показаће се као веома корисне. У
љубавном односу нема потребе
да се понашате сувише захтевно
према вољеној особи.

БЛИЗ АНЦ И:
Ваша
снал аж љив ост
у
пословно – финансиј
ском смислу доноси
само тренутну сатисфакцију и
олакшање. Јасно вам је до које
границе можете да очекујете
успех и због тога бирате неке зао
билазне методе, као начин да се
ослободите нечије пословне кон
троле или критике. Мимо своје
воље упадате у неке конфликтне
ситуације.

СТРЕЛАЦ: Потребно
је да се боље прилаго
ђавате на неке услове
које диктирају ваши
претпостављени. Не желите пре
више да ризикујете у пословно –
финансијским преговорима, али
примећујете да неко од сарадника
индиректно мења почетне услове.
Партнер понекад има необичне
идеје и својим понашањем у вама
подстиче осећај несигурности.

Crkveni
kalendar
Среда, 29. (16) август
Нерукот. Образ. Г.И. Христа; Св.
Јевстатије II, Арх. срп; Преп.
Роман; Преп. Рафаило Банат
ски
Четвртак, 30. (17) август
Свети мученик Патрокло; Свети
мученик Мирон
Петак, 31. (18) август
Свети мученик Флор; Препо
добни Јован Рилски
Субота, 1. септембар
(19. август)
Свети мученик Андреј Страти
лат
Недеља, 2. септембар
(20. август)
Св. пророк Самуило; Св. све
штеномуч. Филип Ираклијски
Понедељак, 3. септембар
(21. август)
Св. ап.Тадеј; Св. мученица
Васа са децом; Св. свештмуч.
Рафаило Шишатовачки
Уторак, 4. септембар
(22. август)
Свети мученик Агатоник; Св.
свештеномученик Горазд Чешки

Пилетина
са сусамом
Састојци: пилећи филе 600 гра
ма, со, јаја 2 комада, презле,
бибер, сусам, кукурузно брашно,
уље или маслиново уље.

РАК: На основу поу
зданих контаката или
информација правите
добру пословну про
цену, потребно је још да заокру
жите договоре које имате и да
оправдате своју улогу. Неко вам
поклања велико поверење и спре
ман је да вас награди због уме
шности коју сте показали. Делује
те веома ћудљиво и тајанствено
пред партнером али на такав
начин остављате погрешан ути
сак.

ЈАРАЦ: На основу
искуства којег имате
све можете да реша
вате у најкраћем року
и на задовољство својих блиских
сарадника. Важно је да правилно
процените редослед потеза, али
нема разлога да се превише зано
сите или да експериментишете са
новчаним инвестицијама. Ако
пажљивије анализирате партне
рово понашање биће вам јасније
оно што сте до сада сматрали
великом тајном.

ЛАВ: Ако користите
довољно убедљиве
аргум ент е,
онда
сарадници неће моћи
да вас оспоравају или да вам
отказују своје услуге. У складу са
савременим пословним трендом
који пратите потребна су вам нова
или ефикасна решења. Пре или
касније, мораћете да се суочите
са својим љубавним илузијама.
Не треба да се заклањате иза
неких оправдања за која немате
покриће.

ВОДОЛИЈА: Налази
те се у сјајној форми и
имате добре идеје,
потребно је да се
ангажујете на различитим страна
ма. Ако поставите високе захтеве
пред сараднике, нема разлога да
одустајете док не добијете све
оно што од њих очекујете. Поне
кад је потребно да се инсистира
до саме завршнице. Емотивно сте
надахнути и умете да се изнена
дите свог партнера на очаравају
ћи начин.

Припрема: Филе се опере и осу
ши. Исече се на жилијен. Посоли
се и поспе са мало млевеног бибе
ра. Остављамо месо да одстоји око
15-20 минута. У посуди помешате
5-6 супених кашика презли, исто
толико сусама и још толико кукуру
зног брашна. Можете користити
кукурузни гриз. Два јаја се умуте.
Ставите папир за печење у плех.
Претходно угрејте рерну на 220
степени. Потопите месо прво у јаја,
након тога у смесу за поховање.
Испохујте добро са обе стране и
поређајте у плех, са малим растоја
њем.

ДЕВИЦА: Налазите
се у креативној фази и
имате велике послов
не амбиције. У финан
сијском смислу добијате нечију
подршку. Проширите своје контак
те у различитим правцима и преу
змите додатну иницијативу у
складу са свим актуелним догађа
јима. Умете да заблистате пуним
сјајем у правом тренутку. Прија
вам пажња коју добијате од бли
ске особе.

РИБЕ: Умете вешто
да
искомб ин ујет е
практична решења са
расположењем својих
сарадник а и да остварите низ
заједничких интереса. Наставите
са умеренијим потезима и прили
ком решавања финансијских
питања. У односу са партнером
непрекидно анализирате љубав
ни однос у намери да одгонетнете
разне дилеме. Очекују вас нове
радости.

• Међу оволиким буда
лама права је уметност
пронаћи себе.
• Пророци су видовити
људи, само их не питај
те какво ће време бити
сутра.
• Они који су остварили
своје снове, немају сна.

