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коро сваког дана на путу за
Лаћарак пролазим поред новог
митровачког тржног центра који
се гради на месту на ком су се некад
простирале хале индустрије наме
штаја и унутрашње декорације 1.
Новембар. Објекат Лидла, рекла бих,
биће први завршен и ето нама још
једног хипер маркета у ком ћемо тро
шити новаце које немамо. Иначе,
објекти тог будућег тржног центра
нису ништа импресивно, приземне
зграде од лаког материјала. Међутим,
неупоредиво је импресивнија инфра
структура која се завршава око тих
„кутија од лаког материјала“. Асфал
тирају се приступне саобраћајнице,
прави се паралелан пут са булеваром
од Липе до Црвене чесме. Сече се
булевар и поставља још један сема
фор да би се могло и из правца града
ући у тржни центар, поставља се
бехатон, уређују паркинзи, пешачке
стазе... И сигурна сам да сви ти радо
ви које Град Сремска Митровица
финансира коштају много, много
више од „кутија од лаког материјала“.
Али, шта да се ради. Тако стоје ста
ври са данашњим инвеститорима.
Мораш им дати све, и оно што имаш
и оно што немаш само да би их при
волео да дођу баш код тебе и отворе
свој погон, трговину, шта год. Има још
да певаш ако успеш у томе.
Некад су нас у школи учили шта је то
колонијализам и неоколонијализам. То
је тада било у моди и о томе се на
сва уста говорило. Пример коло
нијалне силе свак ако је била
Велика Британија, имаперија у
којој сунце никад није залазило.
Та колонијална сила, учили су
нас, експлоатисала је цео свет,
Африку, Азију, а нарочито Индију
и Индијце који су били наши осо
бити пријатељи и несврстани као
што смо и сами били. Британија,
кажу, направила је у Индији током
19. и 20. века, пруге, мостове,
увела телеграф, струју, изградила
болнице, школе, направила путе
ве... Али, све су то Британци гра
дили само да би могли да пљач

Црна Африка
Данас је ситуација са
инвеститорима мало
другачија. Ми, који смо
неким „чудним
сплетом околности“
једну релативно
нормалну државу
растурили ко бугарску
скупштину и
направили шест
држава, од којих је
пет апсолутно
ненормално, дакле
ми сада очекујемо
инвеститоре, пошто
смо свој капитал
расфућкали.
Некад су се такви
инвеститори звали
(нео)колонијални
освајачи, али данас
им другачије тепамо

кају Индију, а не зато што су хтели да
им дижу животни стандард и улажу у
инфраструктуру, данашњим речником
речено. У преводу, Британци су мора
ли да инвестирају у пруге и путеве,
мостове и тунеле да би могли да
извлаче сировине из својих колонија.
Нису тражили од колонија да направе
путеве и пруге него су сироти то сами
финансирали.
Данас је ситуац
 ија са инвеститори
ма мало другачија. Ми, који смо неким
„чудним сплетом околности“ једну
релативно нормалну државу растури
ли ко бугарску скупштини и направили
шест држава, од којих је пет апсолутно
ненормално, дакле ми сада очекујемо
инвеститоре, пошто смо свој капитал
расфућкали. Некад су се такви инве
ститори звали (нео)колонијални осва
јачи, али данас им другачије тепамо.
Али, да ствар буде још занимљивија,
сад ми морамо да направимо и путеве
и пруге, мостове и тунеле да би инве
ститори дошли и зарађивала на нама.
Ако не буду зарађивали, неће ни доћи,
то је јасно ко дан. И још морамо да им
дамо и у кешу. А некад и све то буде
мало, па они оду даље где им дају
више...
исам злурада, јасно ми је како то
све функционише. И уопште не
замерам што се у конкретном
случају Лидла толико улаже. Све ће то
остати овом граду, као што је остало и
Индији кад су Енглези отишли. Само
ми је мало жао што смо дошли у
положај колоније из црне Африке.
Али, кад мало боље размислим,
све смо то заслужили. Питање за
милион долара је шта је почетком
90-их мислио овај тужни и бедни
народ који је пошао за којекаквим
вагабундима, ратним хушкачима
и профитерима у крвави покољ
са комшијама? Вероватно ништа.
А они што су их хушкали, е они су
мислили да ће бити „Британци на
Балкану“, међутим, после свега,
испали смо црна Африк а, да
црња не може бити. И срећни ко
кучићи у лифту што ће нам доћи
Лидл.

Н
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Дан биодиверзитета
У
специјалном резервату приро
де Засавица, у среду 22. маја,
одржано је стручно предавање и
радионица, поводом Дана биодиверзи
тета. Засавица је одабрана као типи
чан пример очуваног биодиверзитета,
односно, оаза заштићених биљних и
животињских врста.
Предавању су присуствовали амба
садор Шведске Јан Лундин, министар
за заштиту животне средине Горан Три
ван, професори Биолошког факултета
у Београду, као и представници мини
старства за међународну сарадњу и ЕУ
интеграције.
Теме предавања су биле Србија као
банка биодиверзитета, боља заштита
природе, а све у складу са преговори
ма о придруживању Србије Европској
унији и поглављу 27.
Присутне је поздравио и представио
локалитет, управник СРП Засавица
Слободан Симић.
– Изузетно ми је задовољство да уго
стимо вас новинаре, јер ви утичете на
заинтересованост јавности за питања
животне средине, као врло значајном
питању за живот уопште. Ту су цењени
гости, и то је прилика да говоримо и о
поглављу 27, које третира те проблеме,
а кад се заврше преговори, надам се да
ћемо моћи се похвалити пред европ
ском јавношћу, оним што смо урадили
по том питању – рекао је Симић.
Амбасадор Шведске, Јан Лундин је
рекао да је био и приватно у Засавици.
– Ово је право место за дан биоди
верзитета, потребна су нам оваква
места. ЕУ је у овом контексту уложи
ла пет милиона евра, у инвестиције
за пројекте очувања животне средине,
а Шведска око два милиона у ЕНВАП,
пројекат придруживања Србије ЕУ –
каже амбасадор Лундин.
Говорио је о погодностима уласка у
ЕУ са становишта Шведске, као и оста

Горан Триван, Слободан Симић и Јан Лундин

лих балтичких земаља чланица ЕУ,
осим Русије, у смислу да је уласком у
ЕУ, омогућена политичка и правна регу
латива, самим тим и врло добра финан
сијска регулатива, како за питања био
диверзитета, тако и за друга важна
питања очувања животне средине.
– Биодиверзитет је највреднија кате
горија, планетарно, као животно пита
ње. Уједињене нације и ЕУ посвећују
овом питању дужну пажњу. На жалост,
немамо успеха у томе, пре свега због
технологија које користимо и понашања
човека. Не своди се све само на пона
шање појединца, много више зависи од
понашања власника тих технологија и
капитала, односно профита. Свет мора
да корача у смеру отклањања узрока
проблема очувања животне средине –
казао је министар Триван.

О улози и месту Србије у свету по
овом питању и процесу придруживања
Европи, министар је истакао да је наша
земља банка биодиверзитета.
– Србија има драгоцено место у међу
народним оквирима. Иако мала терито
ријално, само два посто као централни
регион Европе, једна смо од 40 најбо
гатијих биодиверзитетом. Од укупног
европског биодиверзитета, 39 посто је у
Србији. Ми дубоко разумемо, прихвата
мо стандарде и филозофије искуснијих,
да без биодиверзитета, посебно шума,
нема живота. Процес је очигледан, тре
ба се прикључити Европи, схватамо
глобални проблем и можемо. Прего
вори се приводе крају, чак и пре рока,
Србија ће успети да испуни услове –
подвукао је Горан Триван.
Г. Томац
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Важна је подршка сваком
пољопривреднику
Овом приликом
позивам и даље све
оне које се баве
неком врстом
пољопривреде да
постану наши
корисници.
Корисник може
постати свако ко
дође и попуни
захтев за бесплатно
обавештавање
путем СМС - а.
Затим се они
уврсте у базу по
одређеним
категоријама,
говори Самарџић

П

ољопривреда је сигурно глав
на привредна грана у Србији,
па самим тим и у Срему. Буџет
и политика Града Сремска Митровица
је рурално оријентисан, што и потвр
ђује постојање Агенције за рурални
развој, која је основана 2013. године.
Ова агенција се финансира из буџе
та Града, али и редовно аплицира
за различите донације, фондове, код
невладиног сектора, како би се уве
ћао тај буџет. Главни циљ ове агенције
јесте да пружа саветодавне, стручне,
консултантске услуге свим субјектима
из руралне средине у области пољо
привреде и руралног развоја. Сваки
пољопривредни предузетник, зана
тлија, сеоска туристичка домаћинства,
удружења грађана, жена, омладинска
удружења могу постати корисници ове
агенције. Директор Агенције за рурал
ни развој Петар Самарџић за наш
лист наводи да је сврха ове агенције
најпре сервисна.
–Сваки корисник код нас може
добити све информације о подсти
цајима, актуелним конкурсима, нови
нама везаним за пољопривреду у
домену пољопривредног развоја. Ми
то радимо путем друштвених мрежа,
веб-сајта, медија, који су нам одлични
партнери. Пре неколико година смо
развили бесплатан СМС сервис. Кад

Петар Самарџић

се појави било што је везано за пољо
привреду и рурални развој, ми поша
љемо поруку да могу да дођу код нас
како би добили даље смернице да би,
на пример, добили одређена сред
ства, говори Самарџић.
Поред сервисних информација
сваки пољопривредник може доби
ти админстративно-техничку помоћ.
Такође, Агенција за рурални развој,
има и своје подстицајне мере.
– Годинама уназад подстичемо
удружења грађана. До краја месеца
маја је предвиђено да изађе конкурс
и за њих. Пре две године смо имали
подстицајне мере за суфинансира
ње за набавку семенског материјала
у повртарској производњи и органској
биљној производњи, а 2018. године
смо имали меру за пољопривредна
газдинства и предузетничке радње у
области прераде меса и млека. То је
био конкурс за подстицај у области
маркетинга. За све подстицајне мере
морамо добити сагласност од ресор
ног министарства да не би дошло до
њиховог дуплирања., наводи Петар
Самарџић.
Све више корисника је заинтересо
вано за наше услуге, јер су се време
ном показале предности сарадње са
Агенцијом за рурални развој.
– Овом приликом позивам и даље

све оне које се баве неком врстом
пољопривреде да постану наши кори
сници. Корисник може постати свако
ко дође и попуни захтев за бесплат
но обавештавање путем СМС -а.
Затим се они уврсте у базу по одре
ђеним категоријама. Пре су се више
јављали старији људи који су имали
највише проблема око бирократије,
међутим, примећујем да у последње
време долази све више млађих про
извођача.
Према наводима директора Агенци
је за рурални развој највеће је интере
совање за конкурисање за средства
за набавку пољопривредне механи
зације, јер је она доста застарела код
наших пољопривредника. Ту су и кон
курси за набавку заливних система,
пластеничку производњу, противград
них система.
Петар Самарџић је додао да нас
8. и 9. јуна очекује Пољопривредни
сајам у Сремској Митровици.
– Наша агенција је један од орга
низатора тог догађаја. Сарађујемо
доста са цивилним сектором, у плану
је да до краја године имамо конкурс за
израду правилника у области форми
рања територијалних партнерстава,
рекао је Самарџић.
З. Поповић
фото: Б. Туцаковић

6

M NOVINE

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

29. MAJ 2019.

ПРЕДСТАВНИЦИ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Заједнички наступи на сајмовима

У

Сремској Митровици, 27. маја у
Градској кући, градоначелник Вла
димир Санадер примио је Покра
јинског секретара за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну само
управу Огњена Бјелића, Николу Жежеља
директора Развојне агенције Војводине
(РАВ) и Оливеру Ковачевић, директорку
Сектора за промоцију у РАВ.
Како је Град потписник Споразума о
заједничком наступу на сајмовима и тема
састанка је била, између осталог и уна
пређење сарадње институција Покрајине
и Града, у циљу што успешнијег наступа
на међународним сајамским манифеста
цијама.
Огњен Бјелић је на почетку сусрета
рекао да му је част и задовољство, што
заједно са директором РАВ, у Сремској
Митровици.
– Покрајински секретаријат за реги
онални развој заједно са РАВ, спрово
ди мере усклађене са политиком Владе
Војводине, то је првенствено убрзани
економски развој и субвенционисање
отварања нових радних места. Похва
љујем градоначелника Санадера упра
во на свим активностима које спроводи
на конто конкурса Покрајине и припре
ме пројектно-техничке документације
за финансирање стратешких пројеката
локалне самоуправе – изјавио је Покра
јински секретар.
О наступима на сајмовима у иностран
ству, РАВ са градовима из Војводине, има
договоре да 50 посто трошкова сносе
градови, а 50 посто Покрајинска Влада.
– Настојимо да у иностранству пред
ставимо и привреднике, и наше пољо
привреднике, као и локалне самоуправе,
како би се привукла пажња инвестито
рима, као рецимо на предстојећем сајму

Са састанка у градској кући

Експореал у Минхену – појаснио је Огњен
Бјелић.
Градоначелник Владимир Санадер је
рекао да је ова посета наставак добре
сарадње са Покрајинском Владом, као
и то да је локална самоуправа изузетно
заинтересована да учествује на свим кон
курсима које расписује Покрајинска влада.
– Имамо успешна учешћа на конкурси
ма. Сваки конкурс доноси нешто ново у
Град. Последње што смо добили је про
јектна документација за индустријску зону
Север3, саобраћајнице која треба да се
гради у тој зони, као и пројектну докумен
тацију за пречистач отпадних вода, најве
ћу инвестицију коју чека Град у наредним
годинама – истакао је Санадер и додао:
– Сремска Митровица, као мали град,
не би могла да учествује на тако вели
ким сајмовима, као на пример у Берлину
или EXPOREAL у Минхену. Заједничким
наступима са другим градовима, уз подр
шку Покрајинске владе и РАВ, можемо да

прикажемо све потенцијале, да презен
тујемо на њима Сирмијум, Фрушку Гору,
Саву, Засавицу, винарије, гастрономи
ју... Очекујемо у наредном периоду да се
реши проблем хотелског смештаја, отва
рања туристичког инфо центра, и осталог,
како би се повећао туристички потенцијал
нашег Града – рекао је градоначелник.
Директор РАВ Никола Жежељ је рекао
да су у Сремску Митровицу дошли како
би се разговарало о спровођењу Спора
зума о заједничком наступу на сајмовима,
јер је Град потписник истог.
– Пред нама су три велика сајма, ПРО
ФУД у Москви, ЕXPOREAL у Минхену,
на којима се презентују произвођачи из
Србије, а у Берлину се представљају гра
дови са својим локацијама и потенцијали
ма. Договарамо се о предлозима и стра
тегији наступа, односно да видимо шта је
то што Сремска Митровица може интере
сантно да понуди – рекао је Жежељ.
Г. Томац

ОДРЖАН „МАТУРАНТСКИ ПЛЕС“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Кишни плес матураната

У четвртак, 23. маја на Тргу Ћире Милеки
ћа по девети пут одржана је манифестација
„Матурантски плес“. Иако митровачки мату
ранти нису плесали као већина њихових
вршњака 17. маја и упркос пролећном пљуску,
ученици завршних школа су ипак отплесали
уз Штраусовог „Слепог миша“. Организатор
ове традиционалне манифестације је Кан
целарија за младе и Град Сремска Митрови
ца. Биљана Матић из Канцеларије за младе
је изјавила да је ове године било присутно
око 400 матураната из свих средњих школа у
Сремској Митровици.
– Ово је девета година од када традицио
нално правимо манифестацију „Матурантски
плес“, коју организује Канцеларија за младе
уз подршку Града Сремска Митровица. Иако
је у једном тренутку почео пљусак, све је се на
крају добро завршило. Ми матурантима жели
мо све најбоље, да раде на свом образовању,
али и да се врате у свој град, рекла је Биљана
Матић. 
З. П.
фото: Б. Т.
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ПУ ПЧЕЛИЦА

ШУЉАМ

Јавни час одбојке

Радови на ниској напонској мрежи

Стабилније
снабдевање струјом

Владимир Санадер

У

среду, 22. маја у Шуљму су запо
чети радови на електричној мре
жи ниског напона и на тај начин
мештани овог села неће више има
ти прекида у снабдевању електричне
енергије. Ово је прва фаза радова и
вредност је 15 милион
 а динара, док се
друга фаза радова очекује на јесен. Ти
радови ће коштати пет милиона дина
ра.
– Годинама у назад заједно са Елек
тродистрибуцијом радимо на побољ
шању ниске напонске мреже у свим
селима. Ради се у две улице неких
три километара ниске напонске мре
же, биће постављене нове бандере и
то око 75. Урађено је нових 175 при
кључака на ниској напонској мрежи за
домаћинстава. На јесен ће бити урађе
на и трећа улица, тако да ће комплетно
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Данијел Веселиновић

У четвртак 23. маја у Вртићу „Буба
мара“ одржан је још један јавни час
одбојке, како би се у најранијем добу
развиле здраве навике и љубав пре
ма спорту. Подсећамо, ова акција је
настала као резултат сарадње Град
ског одбојкашког савеза, Спортског
савеза Сремске Митровице, Градске
управе за образовање, културу и спорт
и Предшколске установе „Пчелица“.
Овом приликом предшколци из вртића
„Буба мара“ су се упознали са елемен
тима одбојке, развијали координаци
ју и могли су да увиде које предности
бављење спорт пружа.
– Предшколска установа „Пчелица“
је развила лепу сарадњу са Спорт
ским савезом Сремске Митровице с
циљем да код деце још од најранијег
узраста развијемо љубав према спо
рту, здраве навике. Ово је већ друга
акција, прва је била у Вртићу „Лепти
рић“. Истакла бих и то да је ово добар
начин да се деца одвоје од телефо
на, компјутера, и изнад свега учити их
правим вредностима, рекла је дирек
торица ПУ „Пчелица“ Биљана Цвије
тић.
Срђан Радовановић, спортски дирек
тор Женског одбојкашког клуба „Срем“
је овом приликом истакао да је на
данашњем јавном часу одбојке новина
мрежа за одбојку, која ће моћи да се
користи напољу.
– За овај пут смо набавили и лопти
це како би деца вежбала и координа
цију руку. С обзиром на то да је данас
присутно много више деце, него прет
ходног пута, могу рећи да је данашњи
час захтевнији за организацију. Не
одустајемо, чак нас ни ово кишно вре
ме није могло зауставити. Следећег
септембра на реду је вртић у насељу
Деканске баште, навео је Радовано
вић.
З. П.

село добити ниску напонску мрежу и
на тај начин више неће бити проблема
са напоном, мештани неће имати про
блема са испоруком електричне енер
гије, па ни у лошим временским усло
вима, рекао је градоначелник Сремске
Митровице Владимир Санадер.
Данијел Веселиновић, председник
Савета месне заједнице Шуљам, овом
приликом је истакао да се у том месту
последње две године много радило на
инфраструктури.
– Постављањем нових стубова за
електричну енергију добијамо стабил
нију испоруку електричне енергије. У
претходном периоду смо имали слаб
напон, надам се да ће сада испорука
бити много боља, рекао је Веселино
вић.

З. П.

Пројекат: У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица јуче, данас, сутра, финансира се из буџета Града Сремска Митровица – Градска управа за образовање, културу и спорт.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

„Водовод“ добро пословао

Н

а седници Општинског већа,
одржаној 22. маја, усвојен је
извештај о раду ЈП „Водо
вод“ Рума, као и одлука о додели
средстава из општинског буџета
за пројекте у области спорта.
ЈП „Водовод“ је прошлу годину
завршио за позитивним финансиј
ским резултатом.
– Укупно смо имали нешто пре
ко 300 милиона динара прихо
да, док су нам расходи били 296
милиона динара. Што се тиче
радова, завршили смо све пред
виђене послове, урадили смо
бунар у Јарку, а у прошлој годи
ни смо започели и активности на
пријему пречистача код „Хачинсо
на“ које су ове године и завршене.
Имали смо отварање и једне под
станице у Малим Радинцима, која
је допринела бољем водоснабде
вању мештана овог села, тако да
смо прошлу годину успешно завр
шили – констатовао је директор
Слободан Станић.
Слађан Манчић
Запослени у овом јавном пред
узећу су пре неколико дана завр
шили и пробни рад потисне станице у Очекујем да ћемо врло брзо кренути
близини новог погона „DAG CO“ чија и у опремање бунара у Јарку, који је
се градња приводи крају, на излазу из завршен прошле године. Овај бунар ће
Руме ка Вогњу.
давати око 45 литара воде у секунди и
– Они ће имати прикључак за стру то ће бити знатно побољшање водо
ју за око месец дана и тада ће поче снабдевања у наредном периоду, пого
ти и званични рад ове подстанице. тово на лето – рекао је Станић.

Слађан Манчић, председник
Општине је истакао да је „Водо
вод“ прошле године имао низ
улагања у инфраструктуру, као
и да је ово предузеће преузело
управљање пречистачем отпад
них вода у близини компаније
„Хачинсон“, али је изградило и
бустер станицу у Малим Радин
цима, као и да је прошлу годину
завршило са нешто преко четири
милион
 а динара добити.
Када је реч о издвајањима за
спорт, по пола милион
 а динара
су добили ФК „1. мај“ и Спортски
савез Општине Рума, док је ФК
„Граничар“ из Грабоваца добио
50.000 динара.
– Увек подржавамо добре
резултате, сарадња локалне
самоуправе и „1. маја“ је одлич
на. Добрим играма фудбалери
„1. маја“ су, три кола пре кра
ја сезоне, обезбедили лидерску
позицију и улазак у трећу лигу
Србије, односно Српску лигу Вој
водина, што је велики успех. Исти
износ смо обезбедили и Спорт
ском савезу Општине Рума за набавку
спортских реквизита и опреме – рекао
је председник Манчић.
За обележавање славе Храма Све
тог Оца Николаја одобрена је новчана
помоћ од 50.000 динара.
С. Џакула

ЈП „КОМУНАЛАЦ“

Уређење Градског гробља
ЈП „Комуналац“ је започео са уређе
њем стаза на Градском гробљу и тај
посао је, у обиму који су дозвољавала
одобрена средства, завршен. Наиме,
реч је било о три милион
 а динара која
су обезбеђена уговором са локалном
самоуправом од прошле године, али
та средства нису била довољна да се
ураде све планиране стазе.
– Новац који смо добили је утрошен
на постављање бехатона на главним
стазама на Градском гробљу. Ми пла
нирамо да наставимо са постављањем
стаза на преосталим деловима Град
ског гробља, али када ће се, и колико
даље радити морамо договорити са
нашим оснивачем, односно румском
Општином. Жеља нам је да уреди
мо наша гробља, па смо тако прошле
године урадили замену крова на капе
ли на Баруновцу и поправили плато на
којем се одржава опело. На Барунов
цу сада радимо и поправку и фарбање
дотрајалих клупа. Значи трудимо се
да наша гробља буду што уређенија.
Мислим да би део стаза требало ура

Драган Панић

дити и на Старорумском гробљу, како
би се лакше могло прићи капели, тре
бало би поправити тамо и санитарни

чвор, мада је то гробље где се обавља
најмање сахрана – истиче директор ЈП
„Комуналца“ Драган Панић.
Он истиче да највише проблема
овом јавном предузећу задаје дотра
јала механизација, односно основна
средства којима обављају своју делат
ност. То су аутосмећари, аутоподиза
чи, возила за РЈ „Зеленило“ …
– С обзиром на то који обим посла
обављамо, али и на старост већи
не механизације, суочени смо сва
кодневно са потребама да се врше
поправке, немогућности да квалитет
није обављамо наше послове. Ту нам
је потребна помоћ оснивача, јер су
велики проблеми, велик је и посао, а
имамо и све мање људи. Најбитнија
би нам била набавка једног аутосме
ћара доброг капацитета, аутоподизач
за контејнере и једног возила за зеле
нило, односно камионета који би кори
стили када радимо на орезивању, на
чишћењу и кошењу јавних површина
– каже за наше новине Драган Панић.
С. Џ.
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ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ ХРТКОВЦИ

Донација косачице за траву
ОШ „Милош Црњански“ у Хртков
цима је 23. маја посетио Војислав
Миоковић, шеф Кабинета председ
ника Општине Рума, и том приликом
директору Небојши Јовичићу предао
косачицу за траву, коју је за потребе
одржавања зелених површина у овој
школи, купила локална самоуправа.
– Сама вредност донације није
толико битна у односу на остала ула
гања која смо до сада имали у школ
ске објекте, установе и институције. У
питању је више симболични карактер,
односно да увек када имамо школе
или установе са неким проблемом,
настојимо да им, што је могуће брже,
изађемо у сусрет. Школа се пре десе
так дана обратила са овом молбом,
рекли су да немају средства да купе
косачицу, а ми смо брзо реаговали и
донели одлуку о куповини – рекао је
Миоковић.
Том приликом Војислав Миоковић
је информисао новинаре да је завр
шен обилазак свих школских објека
та и да је сачињена листа неопход
них радова и средстава која су за то
потребна.
– Прошле године смо уложили пре
ко 30 милиона динара, а ове године,
за први круг радова смо обезбедили
око 20 милиона динара. Са радови
ма започињемо одмах по завршетку
школске године, а приоритет ће нам
бити објекти у којима дуго није било
улагања. Такав је пример одељења
ОШ „Змај Јова Јовановић“ у Малим
Радинцима. Тамо смо били пре месец

Војислав Миоковић и Небојша Јовичић

дана, видели сте каква ја ситуација и
то је један објекат који треба санира
ти, у који до пре месец дана, 40 годи
на ништа није улагано. Такви објекти
ће нам бити приоритет. ОШ „Иво Лола
Рибар“ и „Змај Јова Јовановић“ у гра
ду, и путиначка основна школа, ће
се комплетно реновирати у склопу
капиталних улагања Канцеларије за
управљање јавним улагањима – наја
вио је Војислав Миоковић.
Директор ОШ „Милош Црњански“
Небојша Јовичић је захвалио локал

ној самоуправи на донацији.
– Последња косачица је купљена
пре десет година, а она нам је неоп
ходна како би могли одржавати наше
зелене површине на 5.500 квадрат
них метара. На овај начин ће нам
бити олакшано уређивање и одржа
вање једног од најлепших школских
дворишта у румској општини. У томе
нам помажу и наши ученици, погото
во они ангажовани у Еколошкој сек
цији – истакао је Јовичић.
С. Џ.

ДОМ ЗДРАВЉА

Лакши приступ апотеци

Р

умски Дом здравља је недавно
обезбедио грађанима, бољи и
лакши приступ апотеци која се
налази у центру града. Ово се, посеб
но односи, на мајке са децом у колици
ма, инвалидним лицима, али и свима,
који се отежано крећу.
Наравно, све је то у складу и са
потребом да се уклони што више архи
тектонских баријера и омогући лакши
приступ инвалидним лицима у поје
дине институције. Таквих прилаза већ
има код Поште, Полицијске станице,
као и зграде Општинске управе.
Директорка др Јелена Стојанац
Мрачевић истиче да је мисија и визија
Дома здравља да омогући висок ниво
квалитета, али и доступност услуга
пацијентима.
– Већ дуже време смо имали у плану
да урадимо ову прилазну рампу и она
омогућава, пре свега мајкама са беба
ма, али и инвалидним и тешко покрет

ним лицима, лакши улазак у апотеку.
Захваљујем и локалној самоуп
 рави
на подршци коју нам пружа у нашим
намерама да повећамо квалитет свих
услуга и услова за лечење пацијената
– истакла је др Стојанац Мрачевић.
Она је додала и да је Дом здравља
добио донацију вредну пола милиона
динара за офталмолошку службу. Реч
је о аутокераторефрактометру за ком
пјутерско утврђивање диоптрије.
Нови прилаз је финансиран сред
ствима самог Дома здравља, а да се
водило рачуна о безбедности прилаза
показује и то да су постављене некли
зајуће плочице.
– Мислим да је ово добро одрађено,
посебно је ово добро за инвалиде, али
и мајке са децом у колицима. Дакле, за
сва лица којима је до сада био отежан
приступ, а морали су сами да долазе
по лекове – рекла је Невенка Радвањ.
С. Џ.

др Јелена Стојанац Мрачевић
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Инфо табле у Руми
Туристичка организација румске
општине започела је са реализацијом
своје идеје о постављању инфо табли
испред значајних споменика у рум
ској општини. Прве две инфо табле су
постављене 20. маја, и то на Градском
тргу код Споменика револуцији, док је
друга постављена испред споменика
др Жарку Миладиновићу код Поште.
– Планирамо да овакве табле поста
вимо на још неколико локација на
територији румске општине. Циљ нам
је, да се првенствено наши суграђани
информишу о томе шта ови споменици
представљају, јер многи не знају ништа
о њима, а камоли они који дођу у посе
ту у наш град. Мислим зато да ће ове
инфо табле бити веома корисне. То су
двојезичне табле, на српском и енгле
ском језику пише о споменику код којег
се налазе. Средства за инфо табле
је обезбедила локална самоуправа
– рекла је Мирјана Вујасиновић, в.д.
директорка Туристичке организације
Рума.
С. Џ.

Табла код Споменика револуцији

ОПШТИНА РУМА

29. MAJ 2019.

ЛАБОРАТОРИЈА ПСС

Међу пет најбољих
Л
абораторија
Пољопривредне
стручне службе Рума је испунила
све услове што се тиче простори
ја, опреме, оспособљености особља,
валидације метода и других параметара
који су прописани законом Министар
ства пољопривреде, да може да обавља
делатност анализе пољопривредног
земљишта.
– Од Акредитационог тела Србије смо
добили званично решење да је наша
лабораторија акредитована крајем мар
та ове године, добили смо лого и број
АТС. Сам процес акредитације је трајао
годину дана, а лабораторијска служба је
учествовала у анализама међулабора
торијских поређења /ПТ шема/ францу
ског провајдера „Бипеа“ – каже Снежана
Мушицки, стручни сарадник за лаборато
ријска испитивања.
Међулабораторијско
исптражива
ње значи да се шаље кружни узорак из
Француске у све европске земље, тачни
је њихове лабораторије које су се прија
виле, а после анализе се шаљу резулта
ти. Румљани су постигли заиста изузетан
успех, јер је по завршеној обради резул
тата укупних анализа, лабораторија
Пољопривредне стручне службе Рума,
била међу првих пет у Европи по тачно
сти тих резултата.
– Локална самоуправа пету годину
заредом финансира анализу земљи
шта за све пољопривредне произвођаче
из румске општине, као и да се њихове
парцеле налазе на територији Општине.
Произвођачи морају да знају БПГ, број
парцеле, површину, предусев и плодоред
за наредне четири године, а ове податке
ми уписујемо по пријему узорака који су
нам достављени. По завршетку анали
за, агрономи дају препоруке за ђубрење
парцела пре дубоког орања – објашњава
Снежана Мушицки.
Анализа основне плодности или НПК
анализа се ради по скидању усева са

Снежана Мушицки

парцеле. За ратарско-повртарске култу
ре се ваде узорци са дубине до 30 цен
тиметара, а за воћарско-виноградарске
културе на две дубине: до 30 центиме
тара, и од 30 до 60 центиметара. Нарав
но, да би анализе биле урађене добро,
земљиште се мора правилно узорковати,
а за оне који не знају поступак, најбоље
је да се консултују са стручњацима ПСС
Рума.
Снежана Мушицки истиче, да акција
бесплатне анализе земљишта почиње
после жетве пшенице и трајаће до поло
вине децембра, а лабораторија ће ура
дити бесплатне анализе за 2.200 узорака
земљишта.
С. Џакула

СИСТЕМ 48: ПРИЈАВА КОМУНАЛНИХ ПРОБЛЕМА

Испитивање јавног мњења

С

истем 48, јединствени информа
циони систем за решавање кому
налних проблема, успостављен је
у румској општини као инструмент за
грађење поверења између грађана и
локалне самоуправе, уједно побољша
вајући комуникацију између служби при
јема и локалне власти, у жељи да се
глас грађана чује и да се њихови про
блеми решавају.
Сви проблеми које грађани имају при
јављују се на једном месту, a у року од
48 сати мора се дати одговор подносио
цу пријаве. Важна компонента Система
48 је Позивни центар, који дозвољава
грађанима и пословним људима да при
јаве своје проблеме везане за изврша
вање општинских услуга. Локална власт

гарантује одговор на сваки захтев у року
од 48 сати, са статусом и роком када ће
захтев бити решен.
Проблем може бити пријављен зва
њем локалног броја, слањем СМС-а,
попуњавањем он-лајн формулара на
служ беном сајт у, слањем имејла
(sistem48@ruma.rs) или доласком у гра
ђански услужни центар, који се налази у
Орловићевој улици број 5, канцеларија
број 20.
Захтеви и пријава проблема се могу
слати свих седам дана у недељи.
Kонтакт телефони за грађане су:
022/430-751 и 069/720-167.
Неки од најчешћих пријављиваних
проблема односе се на јавну расвету,
дивље депоније, канализацију, уређење

зелених површина, саобраћајну сигна
лизацију, непрописно паркирање, одво
жење смећа из домаћинстава, хватање
паса луталица, поштовање радног вре
мена угоститељских објеката као и одр
жавање путне инфраструктуре. До сада
је Систем 48 користило више хиљада
Румљана.
Општина Рума ће у периоду од 22.
маја до 21. јуна проверити тренутно
задовољство грађана радом Система
48. Анкета је постављена на званичној
веб презентацији www.ruma.rs на банеру
„Анкета - Систем 48“. Одговорима на
неколико кратких питања, грађани ће
дати свој допринос унапређењу
и
побољшању рада Система 48.

С. Џ.
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Окончани „Дани словенске писмености и културе“

Културна алтернатива Западу

О

вогодишњи,
деве
ти „Дани словенске
писмености и култу
ре“, који су почели 14. маја,
званично су окончани кон
цертом професора и уче
ника румске ОМШ „Теодор
Тоша Андрејевић“, као и
чланова рецитаторске сек
ције градске ОШ „Душан
Јерковић“ у холу Културног
центра.
Подсетимо, свечано отва
рање ове манифестације
је одржано 17. маја. „Дане
словенске писмености и
културе“ је отворио Стеван
Ковачевић, председник СО
Рума, а беседу је ове годи
не изговорио професор др
Мило Ломпар. Потом су
љубитељи седме уметно
сти 18. маја имали прилику
да погледају филм „Мајстор
и Маргарита“, док је 20.
маја о последњој деценији
српског романа говорио др
Милета Аћимовић Ивков.
Са чудесним светом Гого
љеве прозе румску публику
је 21. маја упознала проф
др Тања Поповић. Управо
је Гогољ оставио највише
трага у српској књижевности
када је реч о прози и дра
мама, посебно је утицао на
Глишића и Сремца. Зани
мљиво је да је овај руски
писац превођен на српски
језик још за живота, а да
је своја најзначајнија дела
написао унутар једне деце
није.
Др Јасмина Ахметовић је,
у оквиру програма манифе
стације говорила о религи
озној драми Владике Дани
ла „Нека буде што бити не

Затварање манифестације

може“, а Бранислав Матић,
уредник Националне ревије
„Србија“ је 23. маја бројној
публици говорио о словен
ском недовољном само
разумевању и путевима за
његово превазилажење. Ta
његова беседа је била про
жета
словенском идејом
и саморазумевањем Сло
вена у светлу филозофије,
историје и културе, али и
сакралног предања. Бра
нислав Матић је указао и
о важност успостављања
културно - цивилизацијске
алтернативе Западу.
За Матића нема пригод
нијег места на коме треба
говорити о битним елемен
тима епохе у којој живимо,
као и о положају и одговор
ности словенског света у

тој и таквој епохи, од мани
фестације „Дани словенске
писмености и културе“.
Програмски део девете
манифестације
посвеће
не словенској писмености
и културе окончан је зани
мљивим предавањем исто
ричарке и теоретичарке
књижевности др Оливере
Жижовић о свакодневици и
вечности у роману „Мајстор
и Маргарита“. Она је иста
кла да је ово један од нај
већих романа 20. века и да
Булгаков наставља линију
Пушкина, Гогоља, Достојев
ског и Толстоја.
– Ово је један од најсло
женијих, најзахтевнијих и
најкомплекснијих романа.
Булгаков је овај роман писао
од 1928. године до смрти,

1940. године, а објављен
је постхумно, тек 27 година
касније и то у наставцима, у
књижевном часопису и цен
зурисан – истакла је Оливе
ра Жижовић.
То је роман о роману и
роман у роману, који је инте
грално објављен тек 1973.
године.
– Издавачи су се бојали
да објаве овај роман иако је
од почетка било јасно да је
реч о ремек делу – рекла је
др Жижовић.
Техничку помоћ у орга
низацији ове манифеста
ције пружили су Гимназија
„Стеван Пузић“, ОШ „Душан
Јерковић“, Туристичка орга
низација Рума, Завичај
ни музеј Рума и Удружење
„Ворки тим“.
С. Џ.

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРЕМ

Конкурс за подршку привреди

Јавни позив за спровођење стандар
дизоване услуге менторинга објављује
се у складу са програмом Министар
ства привреде за микро, мала и средња
предузећа и предузетнике у 2019. годи
ни, који се реализује преко акредитова
них регионалних развојних агенција.
Услуга менторинга се реализује
у циљу пружања подршке несмета
ном развоју и смањењу броја неуспе
шних привредних субјеката, кластера
и задруга, кроз пружање свеобухватне
и благовремене подршке корисници
ма. Процес менторинга се одвија по

методологији развијеној у сарадњи са
Јапанском агенцијом за међународну
сарадњу.
Власник или законски заступник при
вредног субјекта, и ментор, заједно
проучавају актуелно пословање, раз
логе тренутних проблема или сметње
за даљи развој, најважније потенцијале
за раст и на основу констатованог ста
ња ментор и корисник менторинг услуге
припремају план или пројекат развоја.
Услуга се односи на бесплатан мен
торинг за микро, мала и средња при
вредна друштва, предузетнике, класте

ре и задруге, који послују до три године
или се налазе у критичном тренутку за
њихов даљи развој или за опстанак на
тржишту.
Kрајњи рок за завршетак пружања
стандардизоване услуге менторинг је
31. децембар. Укупан буџет за пружа
ње стандардизоване услуге менторинг
износи пет милион
 а динара. Конкурс је
отворен до 1. јуна, а све информације
за заинтересоване из сремских општи
на се могу добити у Регион
 алној раз
војној агенцији Срем, чије је седиште у
Руми.
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Стара Пазова постаје први
центар иновација у Срему

О

пштина Стара Пазова, Кабинет
министра за иновације и техно
лошки развој и Регионална раз
војна агенција Срем спроводе пројекат
Регионални центар за одрживи развој
Срема, који се тиче успостављања
иновационог Старт-ап центра у Старој
Пазови.
Други састанак Међуопштинске рад
не групе за иновациону делатност у
Срему у оквиру пројекта „Регионал
ни центар за одрживи развој Срема
– Прва фаза: Успостављање регио
налног Старт-ап центра Стара Пазова“
одржан је у згради општинске управе у
Старој Пазови. План и пfрограм рада
овог иновационог центра представљен
је у згради општине, а на састанку про
јектног тима било је речи и о критери
јумима и начину оглашавања конкурса
за прве станаре Регионалног старт-уп
центра који желе да реализује пројек
те у области иновација. Подсетимо, у
Спортском центру Фудбалског саве
за Србије у Старој Пазови половином
фебруара, одржана је уводна конфе
ренција поменутог пројекта, на којој су
представљене пројектне активности и
деловање Међуопштинске радне гру
пе за иновацион
 у делатност у Срему.
Регионални центар за одрживи раз
вој Срема представљаће место где
идеје постају бизнис а баве се енер
гетском ефикасношћу и заштитом
животне средине истакнуто је на увод
ној конференцији пројекта који под
разумева успостављање иновацио

ног Старт-ап центра у Старој Пазови,
који ће се налазити у строгом центру
на површини од око 300 метара ква
дратних. Активности пројекта тичу
се: реновирања и адаптације ИСЦСП
у Старој Пазови, набавка потребне
опреме, намештаја и уређаја неопход
них за рад стартапова и ангажовање и
рад менаџмента ИСЦСП са набавком
софтвера истиче, управница центра
Тања Мијајловић.
Она истиче да ће се овим пројектом
ставити у функцију пословни простор,
који ће бити адекватно опремљен за
рад и пружање иновационог пакета
услуга стартаповима који ће бити сме
штени у самом центру, као и почетни
цима у пословању који развијају своје
иновационе пројекте као и корисници
простора у коме ће бити опремље
но два радна места за руководиоца и
асистента.
– За заједничке потребе уредиће се
и Медија центар који може примити
60 корисника и виртуелна канцелари
ја – 10 корисника старт-ап подршке. У
рад центра, као чланови мреже ино
вационог екосистема сремског округа
биће укључено већ у првој фази функ
ционисања минимум 10 институција –
регионалних иновационих стејкхолде
ра. За десет компанија у Срему биће
доступне иновационе услуге у циљу
подизања њихове конкурентности које
ће бити успостављене током трајања
пројекта. Током реализације пројекта,
биће пружене услуге подизања ино

Тања Мијајловић

вацион
 их капацитета стартапова и то
120 корисника иновацион
 их обука и 10
корисника иновационог стартап пакета
– истиче Мијајловићева.
Кључни разлози за оснивање центра
у овом делу Срема, истичу надлежни,
јесу географски положај између два
највећа града у земљи и степен разви
јености привреде.
Вредност пројекта износи нешто
више од 44,5 милион
 а динара. Пред
ставници Кабинета министра за ино
вације и технолошки развој истичу, да
је до сада успостављено осам оваквих
центара у Србији, укупне вредности
250 милион
 а динара, а исто толико
новца и центара очекује се и у овој
години.
С. Станковић
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РОТАРИ КЛУБ

Уређење фасаде
Дома здравља

Зграда Дома здравља у Старој Пазо
ви у којој су смештене специјалистич
ке службе од недавно је у новом руху
захваљујући акцији старопазовачког
Ротари клуба која се односила на уре
ђење спољашње фасаде овог објек
та. Графити са разним натписима,
непријатни за очи пацијената који дођу
на прегледе у Дом здравља у Старој
Пазови доскоро су били свакодневни
ца. С тим у вези, млади ротаријанци
који од недавно функционишу у овом
крају уредили су спољашњи изглед
фасаде овог објекта, а првој у низу
акција придружили су се и молери који
су волонтерски обавили посао. Сада
радња Дома здравља и Ротари клуба
дуга је скоро деценију колико и посто
ји поменута организација, а поменута
акција је само наставак онога што су
дугогодишњи чланови клуба урадили
по питању здравства. Ротари клуб је
основан у априлу 2009. године, а од
2014. године су један од ретких клубо
ва који се може похвалити чињеницом
да имају сопствене просторије. Клуб
се истиче по мултинационалности,
мултиконфесионалности и мултипро
фесионалности с обзиром да га чине
пољопривредници, занатлије, правни
ци, лекари, уметници, универзитетски
професори и други.

ПУ ПОЛЕТАРАЦ

О здрављу
уста и зуба

централна манифестација одржана је
у парку у Старој Пазови. Са транспа
рентима у рукама и костимима који
представљају здраве али и кварн
е
зубиће, предшколци из Старе Пазо
ве окупили су се у градском парку да
покажу шта су све научили у Недељи
здравља уста и зуба. Предавањима је
обухваћено око хиљаду предшколаца
и ученика Школе за основно и средње
образовање „Антон Скала“ у Старој
Пазови. У централној манифестаци
ји поводом 29. Недеље здравља уста
и зуба учествовали су деца из пред
школске установе „Полетарац“ у Ста
рој Пазови. „Орално здравље чувамо
од најранијег узраста“ слоган је ового
дишње Недеље здравља уста и зуба,
а организатор акција спроведених у
Старој Пазови је Дом здравља „Др
Јован Јовановић Змај“.

ЕКОЛОГИЈА

Прикупљање
амбалажног отпада
Преко четири тоне амбалажног отпа
да од пестицида прикупљено током
претходне недеље у општинама Срем
ка Митров
 ица и Шид, а организована
акција прикупљања празне амбалаже
од пестицида, која остаје пољопри
вредницима након сваког прскања, већ
пету годину заредом наилази на добар
одзив на целој територији Срема, те је
тако и у општини Стара Пазова. Пољо
привредни произвођачи сматрају да је
јако добра. За предату амбалажу доби
ја се валидна потврда потребна при
конкурисању за средстава из ИПАРД
фондова, али уједно акција доприно
си заштити животне околине. Акцију
организују Удружење иностраних про
извођача средстава за заштиту биља у
Србији - СЕЦПА, оператер за збриња
вање амбалажног отпада СЕЦОПАК и
Пољопривредна стручна служба Срем
ска Митровица уз подршку општине
Стара Пазова. Ове године је задовоља
вајући одзив, с обзиром на то да вре
менски услови нису многима дозволили
да заврше се редовним прскањем.

БИБЛИОТ
 ЕКА

Гостовао
Матија Бећковић

29. Недеља здравља уста и зуба у
старопазовачкој општини обележена
је од 20. до 25. маја. Едукације о пра
вилном одржавању оралне хигијене
одржале су се у свим предшколским
установама на територији општине, а

Сала Народне библиотеке „Доси
теј Обрадовић“ у Старој Пазови била
је премала да прими све поштоваоц
е
поезије академика Матије Бећковића
на књижевној вечери, када су предста
вљене две књиге које су изашле уочи
његовог 80. рођендана. Бард српске
поезије представио је у Старој Пазови
своју најновију збирку песама Био је
смак света, која је изашла уочи његовог
80-ог рођендана као и превод његових
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изабраних песама на словачки језик,
названој по поеми Ћераћемо се још.
Књига садржи педесетак песама које
су заједно превели Мартин Пребуђила
и Мирослав Демак у издању Друштва
словачких писаца у Братислави. Након
што су се чули стихови на словачком,
аутор је исте читао и у оригиналу,
задовољан преводом, с обзиром на то
да су у питању два словенска језика.
Бећковић је говорио стихове и о поези
ји од почетка његовог писања, одломке
из поменутих, као и збирке “Кад будем
млађи”. Организатор књижевне вечери
била је Народна библиотека „Доситеј
Обрадовић“ у Старој Пазови, а након
непуна два сата Бећковићеве бесе
де и стихова, многобројна читалачка
публика је чекала у реду да купи књиге
уз ауторов потпис.

ФОЛКЛОР

Неговање традиције
Општина Стара Пазова имаће ове
године 6 представника на Музичком
фестивалу деце Војводине. У млађем
узрасту на покрајински ниво такмиче
ња пласирале су се дечја група КУД-а
Б. Радичевић из Старе Пазове и КУД-а
Бранко Марковић из Сурдука. У кате
горији старијег узраста из ове општине
учествоваће групе КУД-а Бранко Ради
чевић и СКУД-а Јанко Чмелик из Старе
Пазове, КУД-а Младост из Нове Пазо
ве и КУД-а Бранко Радичевић из Нових
Бановаца. Селектори зонских смотри
били су Дамир Шиповац, етнолог из
Бачке Тополе и Дејан Трифуновић,
кореог раф из Панчева а 30 најбољих
дечјих ансамбала из целе Војводи
не наступиће на фестивала у Бачкој
Тополи 2. јуна ове године.

РЕЦИТАТОРСКА СМОТРА

Јана Руман четврта
Рецитаторка из Старе Пазове Јана
Руман освојила је четврто место међу
одраслим рецитаторима на 51. Репу
бличкој смотри рецитатора „Песниче
народа мог“ која је одржана у Ваљеву.
Јана је дугогодишња рецитаторка са
којом као педагог ради Ана Симоно
вић. На смотри је учествовало по 35
рецитатора и три узраста а међу 105
најбољих казивача лепе речи у Србије
из старопазовачке општине нашле су
се и Наталија Миљуш и Лора Мершак.

Пројекат: ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА: Од среде до среде, финансира се из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ОПШТИНА ШИД
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OБЕЛЕЖЕНА ГРАДСКА СЛАВА

Светоникољско признање
додељено Библиотеци

Г

радска слава Пренос
моштију Светог оца
Николаја,
обележена
је у среду, 22. маја. Свеча
ност је почела у простори
јама Месне заједнице Шид,
седницом Савета, који је и
расписао конкурс за доделу
Светоникољске награде. Уз
присуство чланова Савета
месне заједнице, свештен

ства и представника локал
не самоуправе, додељено
је и Светоникољско призна
ње Народној библиотеци
„Симеон Пишчеви“, а сви
остали који су били у кон
куренцији за ову награду су
добили захвалнице.
Додели признања прет
ходио је обред освећења
славског колача, а овогоди

шњи кум градске славе је
био заменик председника
Општине Шид Зоран Семе
новић. Председник Месне
заједнице Шид Милан Гер
бер, обратио се присутнима
поздравним говором.
– Данас обележавамо
Дан Месне заједнице Шид,
Пренос моштију Светог оца
Николаја, да се подсети

мо и на онај историјски део
када је 1773. године аустриј
ска царица Марија Терези
ја, својим указом доделила
Шиду статус града. Месна
заједница је од свог осни
вања 1965. године, имала
успешне и мање успешне
периоде. Ипак, можемо се
сложити да смо све радили
у интересу наших грађана.
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СВЕТОНИКОЛАЈЕВСКИ ДАНИ

Промоција
књиге

Свечану седницу одржава
мо поводом доделе Свето
никољског признања које
додељујемо
установама,
предузећима, појединцима
који су заслужни за развој
нашег града. Тако је и ове
године, а признање је доде
љено Народној библиотеци
„Симеон Пишчевић”– каже
Гербер.
Директорка
Библиоте
ке, Славица Варничић се
захвалила на додељеном
признању.
– У име колектива Народ
не библиотеке „Симеон
Пишчевић” се захваљујем
Савету Месне заједнице,
што су препознали наш рад.
Признање и награде је нај
лепше добити из свог окру
жења. Желела бих да кажем
да је признање дошло у
правој години, сем тога што
Библиотека прославља 170

година постојања, крајем
месеца маја обележавамо
и десет година рада у новој
згради. Ово је велико при
знање у години јубилеја –
рекла је директорка.
– Част ми је да будем кум
славе, и како на државном
нивоу први човек државе и
први човек Српске право
славне цркве могу да сара
ђују, не видим разлог да ми
нашу сарадњу, која је добра,
не унапредимо и побољ
шамо. Да будемо ближи
народу, да га ослушкује
мо. Нашим свештеницима
желим успешан данашњи –
казао је Зоран Семеновић.
Обележавање
градске
славе настављено је Све
том литургијом у цркви
Светог Николаја, а потом
је литија кренула улицама
Шида.
Драгана Попов
Фото: Ивана Радојковић

др Жарко Димић и Радован Сремац

Поводом парохијске сла
ве и славе града Шида, Све
тог Николаја, у понедељак,
20. маја је у Црквеној ризни
ци Српског православног
архијерејског намесништва
шидског организовано пред
стављање најновије књиге
Радована Сремца „Храм
преноса моштију Светог оца
Николаја у Шиду”.
Аутор је, и овога пута,
студиозно и систематично
прикупљао податке везане
за цркву Светог оца Нико
лаја. Ради се о свеобухват
ној монографији, која поред
цркве, обрађује и многе
друге теме као што су школ
ство, задужбинарство, спи
сак свих свештеника и мно
ге друге значајне податке
везане за овај храм.
– Град Шид и храм Све
тог Николаја се први пут
спомињу
1704.
године.
Без претеривања, можемо
рећи да је храм жила куца
вица и срце Шида, био и
остао свих ових 300 годи
на. Ова књига је битна за
историју Шида, јер садржи
пресек целокупне истори
је градње сва три храма
и све оно што је везано за
живот цркве. Пре свега то
су школе, гробља, задужби
не, сваки сегмент црквеног
живота. Ја имам три коау
тора ове књиге, а то су др
Предраг Вајагић, историчар
из Бачке Паланке, Јадранка
Бајуновић и Милош Лукић.

Захваљујем се и др Жарку
Димићу, директору архива
Српске академије и наука у
Сремским Карловцима, који
је рецензент књиге. Лек
тор књиге је професорка из
шидске Гимназије Горда
на Павловић. Надам се да
ће књига задовољите неке
укусе и захтеве публике,
и да ће добити позитивну
оцену. Грађу сам припре
мао око четити, пет година,
сакупљао сам по архивама,
таванима, читао, па оби
лазио архиве у Београду,
Новом Саду, Сремским Кар
ловцима – каже Радован
Сремац.
– Ово је пета или шеста
монографија
Радована
Сремца о изузетно значај
ним темама. Дакле, ово је
прича о једном храму, моно
графија лепим језиком писа
на. Има разних података,
од развоја места, до попи
са становништва. То време
градње храма је наша битка
за опстанак. Ово је једин
ствена монографију у мору
других монографија. Шид
има нешто са чим може
да се подичи, јер склопити
овакву монографију, значи
поседовати знање, тале
нат – рекао је рецензент др
Жарко Димић.
Програм су употпунили
чланови хора „Хоршидеја”,
под руководством професо
ра Александра Шварца.

Д. Попов
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ТРИБИНА „МАТУРА“

Безбедност
пре свега

СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Усвојени статути
месних заједница

Ч

Драган Лаћарац

Крај маја биће, као и ранијих годи
на, све у знаку средњошколаца који тих
дана завршaвају школовање. Матур
ске вечери су оно што многи од њих са
нестрпљењем чекају, али то је и вече
када се мора водити рачуна и о кретању
како по граду, тако и доласку и одласку
са места прославе.
У Гимназији „Сава Шумановић”, у
понедељак 20. маја, одржано је преда
вање које су одржали службеници поли
ције, а односило се баш на безбедност
те „луде” матурске вечери.
– Као и претходних година у склопу
акције „Матура”, полицијски службени
ци у Шиду, реализују едукативну три
бину за матуранте Гимназије и Средње
техничке школе „Никола Тесла”. Циљ
наше акције је повећање безбедности
ученика завршних разреда, очување
повољног стања безбедности за време
матурских прослава и одржавање дру
гих школских манифестација. У оквиру
ове наше акције, ми ћемо матуранте
подсетити на штетност конзумирања
алкохола, дрога, на проблеме услед
ремећења јавног реда, као и на безбед
но и одговорно учешће у саобраћају.
У интересу свих нас, а највише наших
матураната је да све протекне весело
и безбедно, као што је био случај прет
ходних година – истакао је полицијски
службеник Драган Лаћарац.
– У предстојећим данима завршетка
школовања и матурских славља, сао
браћајна полиција ће појачати контро
ле саобраћаја у зонама школа, улица,
тргова и у близини објеката, где ће се
прослављати матура. Биће непрестано
присуство саобраћајне полиције и зато
бих апеловао на све матуранте, да избе
гавају конзумирање алкохола у већим
количинама, да не седају за управљач
аутомобила под дејством алкохола, већ
да нађу такси возило. Врло је важно да
се поштују правила брзине, коришћења
мобилног телефона, коришћење сигур
носног појаса – поручио је полицајац
Предраг Маленић.
Д. Попов
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ланови Општинског већа су у
четвртак, 23. маја расправља
ли о бројним питањима из своје
надлежности, па се на дневном реду
нашло чак 90 тачака.
Разматран је и увојен извештај о
раду општинског Штаба за ванредне
ситуације за 2018. годину, годишњи
плана рада општинског Штаба за
ванредне ситуације (за период март
2019 - фебруар 2020.), предлог Опе
ративног плана одбране од поплава
на територији општине Шид за 2019.
годину, као и годишњи програм мера и
радова на смањењу ризика од попла
ва на територији општине Шид у 2019.
години.
Усвојени су извештаји о раду за
2018. годину и програми рада за 2019.
годину Народне библиотеке „Симе
он Пишчевић“, Културно- образовног
центра Шид, Установе за физичку
културу и спортску рекреацију „Пар
тизан“, Галерије слика „Сава Шумано
вић“, Музеја наивне уметности „Или
јанум“, Дома здравља Шид, Јавне
установе социјалне заштите Центар
за социјални рад Шид и Туристичке
организације Шид.
Разматрани су извештаји о реа
лизацији годишњег програма посло
вања за период 1. јануар 2019. - 31.
март 2019. ЈКП „Јавна расвета, услу
ге и одржавање“, ЈКП „Стандард“
Шид, ЈКП „Водовод“ Шид.

По завршетку седнице одржана је
конференција за новинаре на којој су
говорили чланови Општинског већа
Мита Аврамов и Тихомир Стаменко
вић.
– Пошто су Месне заједнице морале
да ускладе Статуте по новом Закону о
локалној самоуправи, ми смо усвојили
достављене статуте. Следећа битна
тачка на седници Општинског већа је
да су наша јавна предузећа и устано
ве за прво тромесечје ове године под
нела финансијски извештај и програм
рада за наредни период. Грађани тре
ба да знају шта ми радимо са парама
које долазе овде и где се распоређују.
ЈКП „Водовод” је тражило одобрење,
које ће ићи на Скупштину, а ради се
о кредиту, како би се направио пара
лелни вод и да се ископа још један
бунар, како лети не би било рестрик
ције – издвојио је најважније, из обим
ног дневног реда, Мита Аврамов.
Тихомир Стаменковић је говорио о
извештају Штаба за ванредне ситуа
ције.
– Усвојен је извештај о раду за
2018. годину и план рада за период
март 2019 - фебруар 2020. године,
као и предлог оперативног плана за
одбрану од поплава. Тренутно стање
у општини Шид је без могућег ризика,
јер су стања водотокова у просеку за
овај период године – рекао је Ста
менковић.
Д. Попов

ОТВАРА СЕ НОВА ФАБРИКА

Посао за 40 радника

Раднице чекају на потписивање уговора

У

Шиду су у четвртак, 23. маја
будуће раднице словачке фирме
„DYNASIT”, потписивале Уговоре
о раду. Како „М новине” сазнају, погон
ће се налазити на Гибарачком путу у
простору некадашњег „Графосета”.

Ова фирма бавиће се производњом
ХТЗ опреме, односно заштитних одела
за ватрогасце. У плану је запошљава
ње око 40 радника. Како је рекао Дејан
Стојановић, директор ове фирме, са
радом ће се почети крајем маја.  Д. П.

29. MAJ 2019.

СА СВИХ СТРАНА

OПШТА БОЛНИЦА

Превентивни прегледи

ЕКГ преглед

О

пшта болница у Сремској
Митровици од самог почетка
организовања акција Министар
ства здравља – бесплатни превентив
ни прегледи, редовно у њима учеству
је и на тај начин помаже суграђанима
да најављене прегледе и обаве – без
заказивања и без здравствене књи
жице. У недељу, 26. маја сви заинте
ресовани грађани су могли да ураде
интернистички преглед са ЕКГ-ом,
лабораторијске анализе хормона шти
тасте жлезде и ултразвучни преглед
абдомена.
– Ово је петнаеста акција у којој
митровачка болница учествује и у
њима је до сада прегледано близу
3.000 грађана. То је одличан резул
тат и ми се надамо да ће и унаредним
акцијама, које организује Министартво
здравља бити заинтересованих за ова
кве прегледе. Свакако је ово јединстве
на прилика да грађани провере своје
здравље, јер превентивом спречава
мо настанак тежих облика болести и
важно је открити болест на време, када

је и постотак шанси за излечење дале
ко виши, рекао је в.д.заменика дирек
тора Опште болнице и координатор
акције прим.др Драган Малобабић.
У овонедељној акцији учествовало
је шест лекара, два биохемичара и
14 медицинских сестара и техничара.
Прма речима Милкице Кајтез, главне
сестре болничке поликлинике, свака
акција подразумева ангажовање вели
ког броја медицинских сестара, техни
чара, лабораната, па и службеника на
добровољној бази, и од њиховог рада
и искуства зависи темпо и исправност
обављања заказаних прегледа, али и
успешност реализације оваквих акци
ја.
У митровачкој болници, у мајској
акцији бесплатних прегледа за све гра
ђане, прегледано је укупно 220 пације
ната и урађено 247 специјалистичких
прегледа и лабораторијских анализа,
и то: 61 ултразвучни преглед абдо
мена, 100 анализа хормона штитасте
жлезде и 86 интернистичких прегледа
са ЕКГ-ом.

JП „ИНГАС“ ИНЂИЈА

Јефтинији прикључци

П

очев од 1. јуна, почеће да се при
мењује одлука Управног одбора
Јавног предуз ећа „Ингас“ Инђи
ја, која се односи на нову акцију у
оквиру које ће грађанима бити омогу
ћено јефтиније прикључење домаћин
става на гасоводну мрежу.
Како је у петак, 24. маја на послед
њем састанку Система 48 истакао
директор „Ингаса“, Милан Кончаре
вић, нова, акцијска цена прикључка

износиће 51.400 динара.
– При потписивању уговора, грађани
су у обавези да уплате одмах 35 одсто
од укупне акцијске цене прикључ
ка, док остатак могу да исплате у 12
месечних рата, с тим што прва доспе
ва на наплату 3. јануара 2020. године
– објаснио је Кончаревић и додао, да
током ове акције очекују реализацију
око 300 нових прикључака на гасовод
ну мрежу.
М. Ђ.
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„СРЕМСКА ОАЗА“ СУБОТИШТЕ

Дружење у природи

У обележавање Дана општине
Пећинци активно се укључило и Удру
жење риболоваца „Доњи Товарник‟,
које је 25. маја на језеру „Сремска
оаза‟ у Суботишту организовало так
мичење у пецању на пловак. Како нам
је рекао један од организатора такми
чења Мирослав Петровић, директор
ЈКП „Путеви општине Пећинци‟ и
пасионирани риболовац, 18 такмича
ра се добро дружило, а најбољи су
награђени пехарима.
– Риболовци су на свој начин обеле
жили Дане општине Пећинци, пеца
њем и добрим дружењем. Иако резул
тат није био најважнији, већ пре свега
добар провод у природи, ипак смо
наградили најуспешније по укупној
количини упецане рибе и за највећу
упецану рибу, а доделили смо и уте
шну награду за најмањи улов – рекао
нам је Петровић.
На крају такмичења, убедљиво нају
спешнији је био Драган Алексић из
Доњег Товарника који је освојио награ
ду за највећу укупну количину упецане
рибе са 15,895 килограма укупног уло
ва, али који је имао и највећи упецани
примерак од 3,170 килограма. Друго
место, са упецаних 10,470 килограма
рибе, освојио је Младен Остојић из
Купинова, а на трећем месту, са само
110 упецаних грама мање, завршио је
Слободан Николић из Брестача који је
упецао 10,360 килограма. Награду за
најмању упецану рибу, тешку 2,020
килограма, освојио је најмлађи такми
чар Александар Петровић из Обрежа.
Организатор је за све такмичаре и
госте припремио ручак на крају такми
чења.

„СИРМИУМАРТ“

Фестивал
младих песника
У организацији Центра за културу
„Сирмиумарт”, у Арт клубу „Сирмиу
марта” у Сремској Митровици, 28.
маја у 18 часова, биће одржан Девети
међународни фестивал млад их
песника „Машта и снови”. Покрови
тељ Фестивала је Град Сремска
Митровица. Фестивал се организује
са циљем афирмисања и даљег раз
вијања стваралаштва младих песни
ка - ученика који похађају основне и
средње школе.
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РЕЗУЛТАТИ ПОСЕТЕ ИНЂИЈСКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ КИНИ

Стиже кинески инвеститор

Састанак са представницима компаније „Ђин Гу“

Н

а позив представника кине
ског града Тјанђин, делегаци
ја Општине Инђија недавно је,
током четири дана посете том граду,
одржала низ пословних састанака.
Први је одржан у Привредној комо
ри града Тјанђин, где је председник
Коморе Хенри Ју, представио главне
извозне потенцијале и заинтересо
ваност за проширење на европско
тржиште. Такође, напоменуо је да у
оквиру пројекта „Појас и пут“, Србија
представља значајну дестинацију за
долазак инвестиција из Кине у Евро
пу.
Председник Општине Инђија Вла
димир Гак, добио је прилику да кине
ским
привредницима
представи
Инђију, као најбољу локацију за инве
стирање, упознавши их са погодно
стима које се нуде заинтересованим
привредницима. Као прилог томе,
Гак је истакао да је у последње две
године у Инђију стигло десет нових
инвеститора, чиме се ретко ко може
похвалити у регион
 у. Током разгово
ра предложени су конкретни кораци
ка успостављању сарадње између
инђијских и привредника из Тјанђина.
У наредном периоду очекује се дола
зак велике кинеске привредне деле
гације, која ће имати могућност да се
упозна са свим предностима улагања
у Инђију, али и Србију.
Током посете Кини, Владимир Гак
се састао и са представницима ком
паније „Ђин Гу“, која производи ракије
од житарица. Према најавама инве

ститора, у Инђији би требало да се
изгради постројење, а представници
компаније посетиће током јула Инђи
ју, када се очекује завршетак прегово
ра о куповини око 15 хектара земљи
шта.
– Лично сам више него задовољан
посетом Кини и обавили смо низ раз
говора који су се углавном односили
на привреду. Кина је данас, по мом
мишљењу, број један у светској еко
номији – рекао је Гак.
Председник Гак очекује реализа
цију неких пословних договора или
бар једне инвестиције на територији
општине Инђија.
– Надам се да ћемо реализова
ти минимум једну инвестицију, као
резултат ове посете. Имамо чврсто
обећање једне породичне компани
је која послује више од 300 година,
да ће градити постројење у нашој
индустријској зони, а реч је о произ
водњи најпознатије кинеске ракије од
житарица. Делегација ове компаније
доћи ће у јулу у Инђију, када би тре
бао да се покрене поступак отуђења
земљишта. Кинески инвеститор заин
тересован је за куповину 15 хектара
земљишта у индустријској зони, а та
инвестиција нам је више него потреб
на – истакао је Владимир Гак.
Гак је напоменуо да, осим произ
водње алкохолног пића, компанија
„Ђин Гу“ израђује и спортске дресо
ве и гардеробу, а њихов најпознатији
бренд је чувени „Макрон“.
М. Ђ.

Сарадња
и на пољу
образовања
Развијање заједничких међуна
родних пројеката у промоцији обра
зовања између кинеског Факултета
за индустрију и технологију (ФиТ) и
Општине Инђија један је од закљу
чака састанка који је одржан у седи
шту ове високообразовне установе
у Шиђаџуангу. У циљу унапређења
образовања домаћих кадрова, буду
ћих носиоца економског развоја
Инђије, руководство општине Инђи
ја је договорило да се у наредном
периоду започне сарадња на разме
ни студената, односно одлазак
инђијских студената на усавршава
ње и праксу на Факултету за инду
стрију и технологију у Шиђаџуангу.
Како се наводи на званичном сајту
Општине Инђија, након обиласка
просторија за научну, едукативну,
иновативну и практичну обуку сту
дената на факултету, председник
Скупштине општине Инђија Милан
Предојевић приближио је кинеским
колегама начин функционисања
образовног система у Србији.
Закључено је да постоји огроман
простор за међусобну сарадњу која
ће се у наредном периоду детаљни
је дефинисати.
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ИЗГРАДЊА БРЗЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - БУДИМПЕШТА

Инђија добија два подвожњака

Н

апредују радови на
изградњи
међуна
родне пруге на делу
од Старе Пазове до Новог
Сада.
Компанија
„РЖД
Интернешнл“ завршила је
изградњу железничке дени
велисане галерије на 41.
километру пруге БеоградБудимпешта. Како наво
де из ове компаније, то ће
омогућити
оптимизацију
динамике возног саобраћа
ја, повећаће пропусну моћ
деонице од станице Инђија
до Београда, као и проток
терета и путника на међуна
родном саобраћајном Кори
дору 10.
Галерија је уграђена на
месту пресецања основ
ног правца пруге БеоградБудимпешта и железничког
колосека у правцу станице
Шид, у непосредној близи
ни станице Инђија. Такође,
стручњаци „РЖД Интер
нешнл“ тренутно полажу
горњи строј колосека од
новог укрштања до везе са
постојећом
железничком
пругом на станици Шид,
преносе медији.
Компанија „РЖД Интер
нешнл“ изводи изградњу
железничке пруге за брзину
од 200 километара на сат
на деоници Стара Пазо
ва-Нови Сад, као и радо
ве на изградњи вијадукта у
дужини од три километра у

Радови на прузи код Инђије

комбинацији са галеријом у
плавном делу Дунава и дво
колосечном тунелу у делу
Чортановци.
Kако је недавно истакао
председник Општине Инђија
Владимир Гак, овај сремски
град ће у оквиру радова на
изградњи брзе пруге доби
ти и два подвожњака. На тај
начин у великој мери биће
подигнут ниво безбедности
свих учесника у саобраћају.
– Модернизација пруге
је велики државни пројекат
од којег ће бенефите имати
наша општина, али и при
вредници који овде послу
ју. Такође, више неће бити
заустављања на пружним
прелазима, а наши суграђа

ни који живе са друге стра
не пруге, биће далеко без
беднији у саобраћају. Више
неће постојати могућност да
неко прелази пругу и када
је спуштена рампа, јер рам
пе више неће постојати –
истакао је председник Гак и
додао, да су у току радови
код некадашње компаније
„Панонија“.
– Када се тамо заврши
посао, машине ће прећи на
део пруге код стадион
 а. Ту
ће бити вероватно мало про
блема у смислу да се прона
ђе најбоље решење. Морам
да нагласим да је пројекте
за оба подвожњака радио
Саобраћајни институт ЦИП,
државна институција и да се

ми ту нисмо ништа питали
којом трасом ће проћи под
вожњаци – каже Гак.
Осим тога, у склопу радо
ва на прузи Београд-Будим
пешта, планирана је изград
ња још два вијадукта, 21
моста и подвожњака, као
и 29 пропуста. Такође ће
бити изграђена нова стани
ца Бешка са подходницима,
путнички перони, а биће и
реконструисане
станице
Инђија, Сремски Карлов
ци и Петроварадин са под
ходницима, као и стајали
ште Карловачки Виногради.
Планирано је да се радови
на деоници заврше до 2021.
године.
М. Ђ.

ЕКОНОМИЈА

Успешна словеначка фирма
Словеначка компанија „Метал Цинкара“ отворила је
врата свог погона за све грађане општине Инђија у
четвртак, 23. маја. „Дану отворених врата“ присуство
вали су грађани, ученици Средње техничке школе
„Михајло Пупин“ у Инђији, представници комунал
них предузећа из Старе Пазове, као и представници
Општине Инђија. Пре обиласка погона, присутни су
имали прилику да чују више детаља о компанији, која
у Инђији послује више од једне деценије.
Како је истакао Дејан Дејановић, руководилац про
даје у „Метал Цинкари“ ова компанија послује у три
смене, док је годишња реализација око 30 хиљада
тона поцинкованих елемената.
- Могли смо да се уверимо да нема никаквих загађе
ња и да се врши мониторинг који је подржан од стра
не ресорног министарства. Такође, на овом месту је и
значајан број запослених. Нисам ни знао да је мост на
Ади у Београду поцинкован у Инђији, комплетне огра
де на аутопутевима, највиша зграда у Санкт Петерс
бургу. То су веома значајни подаци због којих сам вео
ма задовољан - рекао је Владимир Гак.
М. Ђ.

Владимир Гак у обиласку „Метал Цинкаре“
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СТАРИ СЈАЈ ИНЂИЈСКЕ УЛИЦЕ

Нове липе уместо посечених
У
лица Војводе Степе у Инђији, поно
во је добила стари, препознатљи
ви изглед, јер су у среду 22. маја,
посађене две нове липе не месту где је
1. маја, бахати појединац на своју иници
јативу, посекао два стабла стара више од
30 година.
Тај догађај добио је епилог, јер је брзим
и ефикасним мерама локалне самоу
праве, починилац овог вандалског чина
купио две нове липе, висине око 10 мета
ра, укупне вредности око два милиона
динара, чиме је делимично исправљена
нанета штета јавном интересу грађана
Инђије.
Радници Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ претходних дана припреми
ли су терен и обезбедили све услове за
садњу нових липа. Председник Општине
Инђија Владимир Гак, са бројним грађа
нима, пратио је садњу нових стабала и
том приликом истакао да се овакав ван
далски чин не сме поновити.
– Докле год будемо имали прилике да
управљамо градом, нећемо дозволити
да се неко бахато односи према јавној
својини – истакао је Гак и додао да су на
овај начин послали јасну поруку, да свако
ко се усуди да учини штету свом граду,
неће проћи некажњено.

Нова стабла липа у Улици Војводе Степе

– Тражићемо од надлежних органа да
се починилац максимално казни у скла
ду са законским оквирима, зато што је та
особа очигледно имала намеру, да баш
за 1. мај почини то дело, мислећи да
ће се методом свршеног чина и нерад
ним данима овај вандализам окончати
без последица. Свака бахатост и грубо

опхођење према јавној имовини грађа
на Инђије биће строго кажњено, а сваку
учињену штету, мораће да плати учини
лац недела. Тако је овог пута било и тако
ће бити сваки пут када се неко усуди да
узнемирава грађане и уништава јавну
својину – рекао је Гак.
М. Ђ.

СТАРИ СЛАНКАМЕН

Дани Милутина Миланковића

О

раду чувеног српског
научника Милутина
Миланковића, гово
рило се у петак, 24. маја
на „4. Часу науке“, на кеју у
Старом Сланкамену у окви
ру манифестације „Дани
Милутина
Миланковића“.
На манифестацији су гово
рили представници Удруже
ња „Милутин Миланковић“,
као и професори Универзи
тета у Новом Саду и пред
ставници Општине Инђија.

У програму су учествовали
и ученици инђијских основ
них и средњих школа.
– Милутин Миланковић
је један од наших велика
на који је имао прилику да
споји два века, 19. и 20. и
у науци, и у животу. Ство
рио је највећа дела на Бео
градском универзитету и то
посебно желим да нагла
сим, јер поред Пупина и
Тесле, он је један од наших
највећих научника – иста

Милан Предојевић на манифестацији у Старом Сланкамену

као је Милан Предојевић,
професор физике и пред
седник Скупштине општине
Инђија.
– Ова манифестација
је веома значајна и када
је туристичка промоција
општине Инђија у питању
јер обогаћује саму пону
ду – рекла је Маја Бошњак,
директорица
Туристич
ке организације општине
Инђија која је подржала
поменуту манифестацију.

Иначе, „Дани Милутина
Миланковића“
одржавају
се на месту, које је у науч
ној јавности препознато као
локација где су истражи
вања лесног профила Чот,
пружила увид у реконструк
цију препознатљивог гло
балног ритма смене Милан
ковићевих циклуса.
Српски научник је стекао
светску славу својом астро
номском теоријом о кли
матским променама, којом
је објаснио периодизаци
је ледених и међуледених
доба, као последицу наиз
меничног смењивања пери
ода са жарком и хладном
климом, а научници у Срби
ји су дали значајан допри
нос потврди ове теорије.
Управо резултати истра
живања лесног профила
Чот, потврдила су да је овај
лесни профил један од нај
потпунијих
палеоклимат
ских архива на европском
континенту, на основу којег
је омогућен увид у кли
матске варијације током
последњих
приближно
милион година.
М. Ђ.

29. MAJ 2019.
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Добитници општинске награде

СВЕЧАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Сигурно и самоуверено
ка будућности

Ц

ентрални догађај осмодневног обе
лежавања Дана општине Пећинци свечана седница Скупштине општи
не Пећинци, одржана је 24. маја у прису
ству бројних гостију из привредног, кул
турног, политичког и јавног живота наше
општине, али и гостију из Београда и
суседних општина.
Седницом је председавала председни
ца пећиначког парламента Дубравк а
Ковачевић Суботички, која је том прили
ком нагласила да општина Пећинци
после 59 година постојања иде сигурно и
самоуверено ка будућности.
– Данас смо симбол интензивног инду
стријског развоја. У нашој општини послу
је 70 великих предузећа и компанија, у
које је уложено близу 700 милиона евра.
Све то је резултовало са 5.000 нових рад
них места. Тренутно имамо само 749
незапослених, а за претходних годину
дана број незапослених је смањен за јед
ну четвртину. Скупштина општине Пећин
ци је у овом сазиву постигла највећи сте
пен политичког јединства од оснивања
општине. Политичка стабилност је један
од кључних предуслова за стварање
повољног амбијента за долазак инвести
тора – рекла је прва жена пећиначког
парламента и нагласила да је општинско
руководство на путу стварања лепше,
боље и богатије општине Пећинци имало
подршку председника Александра Вучи
ћа, Владе Републике Србије, Покрајинске
владе и привредника, а највише грађана
пећиначке општине.
Председник Општине Пећинци мр
Жељко Трбовић је у свом обраћању
нагласио да повољан географски поло
жај, ефикасна општинска администрација
и усвојена планска документа, у комбина
цији са развијеном путном и комуналном
инфраструктуром, препоручују пећиначку

општину привредницима из земље и све
та, као једну од најпожељнијих дестина
ција за улагање не само у Србији, већ у
целом региону.
– Ипак, колико год развијена била, при
вреда је само један од три зацртана стра
тешка правца развоја наше општине. Раз
војем привреде нисмо запоставили пољо
привреду, која са 34.000 хектара обради
вог земљишта и 1.900 активних регистро
ваних пољопривредних газдинстава на
нашој територији представља изузетан
развојни потенцијал. Сваке године улаже
мо значајна средства у уређење атарских
путева и у одржавање каналске мреже у
атарима. Удружење пољопривредника је
прошле године увело модеран СМС сер
вис, путем кога наше пољопривреднике
обавештава о свим подстицајима за уна
пређење пољопривредне производње
које обезбеђују Република и Покрајина, а
општинска Канцеларија за локални еко
номски развој и Удружење помажу пољо
привредницима у прикупљању неопходне
документације, како би остварили своје
право на субвенције и подстицаје. Тури
зам, као трећи стратешки правац развоја,
до пре неколико година био је у потпуно
сти занемарен. Ово општинско руковод
ство основало је Туристичку организацију
општине Пећинци и за само неколико
година обновило Етно-кућу „Путник“ у
Купинову и „Аксентијев кућерак“ у Огару,
једну од најстаријих очуваних кућа у Сре
му. У Доњем Товарнику је изграђена
аутентична реплика Свињарске колебе
која сведочи о традиционалном начину
живота сремских узгајивача свиња. Ови
туристички локалитети, заједно са Обед
ском баром и Српским музејом хлеба
„Јеремија“, из године у годину привлаче
све више посетилаца – рекао је први
човек пећиначке општине и поручио да је

циљ општинског руководства да грађани
ма обезбеди квалитетније услове за
живот и сигурну егзистенцију, као и да
младе задржи овде да живе, раде и ства
рају породицу.
Плакете за хуманост, председник Трбо
вић уручио је Сретену Трифуновићу за
167 добровољних давања крви, Удруже
њу жена „Веселице“ за 15 реализованих
акција прикупљања половне гардеробе за
социјално угрожене породице и полициј
ском поручнику Милораду Брињаку за
пожртвованост у сузбијању породичног
насиља и трговине наркотицима.
Признања за друштвену одговорност
уручила начелница пећиначке Општинске
управе Драгана Крстић, а овогодишњи
лауреати су компанија „Сика Србија“ за
подршку емисији „С Тамаром у акцији‟ у
којој се уређују домови социјално угроже
ним породицама, предузеће „Техногама‟
за донацију компресорске станице Сред
њој техничкој школи „Миленко Веркић
Неша‟ Пећинци и предузеће „Опен мајнд“
за донирање рачунарске опреме за
основне школе у пећиначкој општини.
Добитници захвалница за успешну
сарадњу су компанија „Пери оплате“,
локални радио „Доњи Срем‟ Пећинци и
Фолклорно друштво „Извор Доњи Товар
ник‟. Захвалнице је уручио заменик пред
седника Општине Пећинци Зоран Војкић.
Председник Трбовић уручио је ове
године и посебно признање ван устаље
них категорија. Поводом 20 година од
НАТО агресије на нашу земљу признање
је уручено пуковнику у пензији Золтану
Данију који је, 27. марта 1999. године,
командовао борбеном посадом која је са
ватреног положаја у Шимановцима обо
рила амерички борбени авион Ф117А,
што је једини потврђени случај обарања
овог модела авион
 а икада.
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ФИЈАКЕРИЈАДА ОТВОРИЛА ДАНЕ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Радост за љубитеље
коњичког спорта

Н

а терену за коњичке спортове у
Пећинцима, 19. маја су по 6. пут
у организацији Коњичког клуба
„Пећиначки липицанер“ јурили двопре
зи, четворопрези, парадирала деца
будуће наде коњичког спорта и дефи
ловали љубитељи коња на фијакери
ма. На радост бројне публике, Пећи
начка фијакеријада окупила је преко 50
такмичара сениора и јуниора из целе
Србије, а свечаности отварања прису
ствовао је и мр Жељко Трбовић пред
седник Општине Пећинци, која је гене
рални покровитељ манифестације.

– Пећиначки липицанер један је
од чувара Сремске традиције и зато
ће увек моћи да рачуна на подршку
Општине, а члановима овог коњичког
клуба желим да се захвалим што су
и Пећинци на мапи коњичког спорта.
Наравно, познато је да су Пећинци у
целом региону водећи по индустриј
ском развоју и веома је важно да се
прате привредни трендови у свету, јер
то доноси радна места и егзистенцију
нашим грађанима, али од изузетне је
важности и да сачувамо своју тради
цију и културу и да не заборавимо шта

смо и ко смо – рекао нам је председ
ник Жељко Трбовић и подсетио, да са
пећиначком Фијакеријадом званично
почиње седмодневно обележавање
Дана општине Пећинци бројним мани
фестацијама.
Сремци воле коње, воле да проводе
време са њима, а кажу да је то посе
бан однос. Зоран Петковић председник
Коњичког клуба „Пећиначки липица
нер“ каже да није лако организовати
овакву једну манифестацију, али да је,
уз љубав према коњима и помоћ број
них спонзора, све лако.
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Прошлогодишњи победник у двопре
гу, Милан Ђурђевић члан КК „Пећинач
ки липицанер“ нестрпљиво је ишчеки
вао почетак такмичења, а како нам је
рекао нада се награди, јер се такмичи
и у двопрегу и четворопрегу.
– Заиста је велика конкуренција. Ко
буде имао најсмиренију руку и најбрже
коње тај ће победити – изјавио је Ђур
ђевић.
Учесници шесте по реду Фијакери
јаде у Пећинцима, такмичили су се у
вожњи прецизности са два коња – дво
прег и са четири коња – четворопрег,
а подељене су и бројне награде дециучесницима свечане ревије и будућим
надама коњичког спорта.
У вожњи двопрега прво место осво
јио је Драган Трифуновић из Шапца,
друго место припало је Владану Ракићу
из Обреновца, док се на трећем месту
нашао Борис Мијаковси из Јабуке. У
вожњи четвороропрега прво место
освојио је Влада Ракић из Обреновца,
друго Милан Ђурђевић из Пећинаца,
треће Борис Мијаковски из Јабуке.
У вожњи двопрега у категорији деце,
најуспешнији је био Милош Ђурђевић
из Пећинаца, друго место припало је
Владимиру Васићу из Пећинаца, док
је треће место освојио Немања Томић
из Руме. У ревијалном делу у катего
рији деце најуспешнија је била Јова
на Калуђеровић из Чачка, друго место
освојила је Милица Ђурђевић из Пећи
наца, а треће Урош Ушљебрка, такође
из Пећинаца.
Бројна публика, такмичари, заљу
бљеници у коњички спорт и ове пле
мените животиње, били су у прилици
да уживају на теренима за коњички
спорт у Пећинцима, а да би сремачки
доживљај био потпун, потрудиле су се
и чланице Удружења жена „Сремица“
из Пећинаца, које су на свом штанду
припремиле традицион
 алне сремачке
колаче.
Програм отварања 6. пећиначке
Фијакеријаде започео је интонира
њем химне „Боже правде“ у извођењу
месног пароха Бојана Мијановића, а
програм је употпунио и Вељко Срет
ковић из Брестача, који је рецитовао
песму „Ниси Сремац“ познатог срем
ског песника, Радивоја Прокопљевића
Проке.
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Олимпијада предшколаца

ПЕЋИНАЧКО ШЕТАЛИШТЕ КАО ПОЛИГОН СПРЕТНОСТИ

Радост, осмеси и спорт

П

реко 200 предшколаца из свих
петнаест насеља са територије
пећиначке општине, окупило се
23. маја на шеталишту у Пећинцима и
уз осмех, песму и дружење приказали
такмичарски дух у савладавању пре
прека на полигону спретности. Као и
претходних година, у оквиру обеле
жавања Дана општине, и ове године
је одржана традиционална, четврта
по реду, Олимпијада предшколаца у
организацији Спортског савеза „Раз
вој спортова“ и Предшколске устано
ве „Влада Обрадовић Камени”, а под
покровитељством пећиначке локалне
самоуправе.
Иако су деца на полигону показа
ла спортски дух, манифестација није
такмичарског карактера, а организа
тор је за све малишане учеснике при
премио медаље, које су им уручили
Зоран Војкић заменик председника
Општине Пећинци, Драгана Крстић
начелница Општинске управе, Маја
Дошеновић из општинског Одељења
за друштвене делатности, Синиша
Ђокић председник пећиначког Спорт
ског савеза, Анита Волчевски дирек
тор Предшколске установе и њена
заменица Светлана Поповић.
Како нам је рекао Зоран Војкић, за
њега су највећи поклони дечји осме
си, које види на шеталишту.
– Радост коју данас видимо на
пећиначком шеталишту је непроце
њива и ја сам пресрећан што сам ту
са њима. Важно је да се деца од нај
ранијих дана баве спортом и разви
јају здраве навике, јер већ следеће
године полазе у први разред када их
чекају и веће обавезе, али спорт не
смеју да забораве. Хвала свој деци и
васпитачима, који су на овим спорт
ским играма, својим осмесима увели
чали наше Дане општине – изјавио је
Војкић.

А да деца не забораве на бавље
ње спортом, задужен је Спортски
савез „Развој спортова“ који из годи
не у годину повећава број чланова
и неуморно ради на популаризацији
спорта код деце, организујући овакве
и сличне спортске манифестације
намењене најмлађима.
– Заједно са локалном самоупра
вом поставили смо јасан циљ, а то је
развој аматерског и школског спорта,
јер желимо, пре свега да деца пред
школског и школског узраста схвате
значај бављења спортом. Ове године
увели смо мале новине на олимпија
ди и надам се, на радост свих учесни
ка, организовали смо мали излет по
нашој општини, јер мислимо да деца
прво треба да упознају своју општину
и све лепоте које она нуди, али и да
се упознају и друже међусобно. Прво
ће посетити Ловачки дом у Доњем
Товарнику, где ће видети реплику
Свињарске колебе, а затим се у дво
ришту Аксентијевог кућерка у Огару
опустити, дружити и играти. На крају
посетиће и Етно кућу Путник у Купи
нову – рекао је Ђокић.
Заједно са својим васпитачима,
предшколци из свих 15 насеља пећи
начке, општине поред спортског духа
показали су и радост и сврху другар
ства, а четвртом Олимпијадом пред
школаца задовољна је и Анита Вол
чевски, директорица Предшколске
установе.
– Овај дан је јако значајан за децу,
што се види и по њиховим осмесима.
Желимо пре свега да се деца друже и
упознају, да што више бораве на све
жем ваздуху и да учествују на ова
квим спортским играма. Пресрећни
су, једва чекају да изађу на полигон
и покажу своју спретност, не могу да
дочекају излет и да упознају лепоте
наше општине – казала је Волчевски.
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МЕРЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ У ПЕЋИНАЧКОЈ ОПШТИНИ

Деца су наша будућност
П
редседник Општине Пећинци мр
Жељко Трбовић заједно са Мајом
Дошеновић из општинског Одеље
ња за друштвене делатности, уручио је
23. маја једнократни новчани додатак
породицама са новорођеним бебама.
Помоћ у износу од 40.000 динара добило
је 79 породица са приновом у општини
Пећинци, а према речима председни
ка Трбовића, ово је само једна од мера
подршке породици које примењује пећи
начка локална самоуправа.
– Трудимо се да водимо рачуна о деци
од рођења, преко школовања до запо
слења, и са том праксом ћемо наста
вити. Такође, оно што нам је било јако
важно, као и сваком родитељу у Шима
новцима и околним насељима, то је
да смо успели захваљујући Покрајин
ској влади да обезбедимо средства за
изградњу вртића, који ће омогућити деци
у овом насељу пријатнији и безбедни
ји боравак у вртићу. Посебно ме радује
када видим овако пуну салу беба, јер
циљ наше државе, а самим тим и свих
нас, јесте да нам једног дана израз „бела
куга“ постане непознаница. Наша општи
на, ове недеље, обележава разним мани
фестацијама своје дане и свој допринос
дају многи наши суграђани, али дана

Са доделе новчаног додатка

шњи дан је за мене посебан, јер ово је
будућност Пећинаца, ово је будућност
Србије – рекао је први човек пећиначке
општине.
Једнократни новчани додатак у изно

су од 40 хиљада динара уручен породи
цама које су пријавиле новорођенчад у
периоду од 24. децембра до 21. децем
бра 2018. године и у периоду од 1. јануа
ра до 30. априла 2019. године.

„СВИЊАРСКО ПОВЕЧЕРЈЕ“ У ДОЊЕМ ТОВАРНИКУ

Чувари традиције

О

смодневно
обележа
вање Дана општине
Пећинци, Светог Нико
ле летњег, завршено је 26.
маја манифестацијом „Сви
њарско повечерје‟ у Доњем
Товарнику.
Манифестацију
инспирисану
традицион
 ал
ним начином живота сремских
свињара организују Удружење
жена „Сунчев цвет‟ и Месна
заједница Доњи Товарник, уз
подршку Туристичке органи
зације општине Пећинци и
пећиначког Културног центра,
а под покровитељством пећи
начке локалне самоуправе.
16 удружења жена, удру
жења грађана и актива жена,
од којих седам из пећинач
ке општине, али и гостију из
Голубинаца, Вогња, Бољева
ца, Сурчина, Лаћарка, Плати
чева, Шашинаца, Добановаца
и Ирига, приредило је у дво
ришту ловачког дома прави
фестивал укуса и мириса сла
них и слатких ђаконија, уме
шених по старим сремским
рецептима.
Штандове је обишао и
заменик председника Општи
не Пећинци Зоран Војкић, у
пратњи директорке пећинач

Манифестација „Свињарско повечерје“

ке Туристичке организације
Љубице Бошковић. Он се том
приликом захвалио учесница
ма манифестације на чувању
културног идентитета овог
краја.
У
културно-уметничком
делу програма наступили су
Фолклорно друштво „Извор
Доњи Товарник‟, Певачка гру
па „Свитац‟ из Деча и млади
рецитатори Ана Милићевић,
Неда Костић, Иван Мили
ћевић, Душан Милошевић

и Лука Мићић, а атмосферу
повечерја употпунио је неумо
љиви чувар сремске традици
је Стеван Видовић Брица, који
је још једном врхунски демон
стрирао помало заборављену
вештину пуцања свињарским
бичем. Цео програм је лага
ном сремачком причом, прот
каном анегдотама које на нај
бољи начин осликавају нарав
Сремаца, објединио доајен
сремског и војвођанског радио
и телевизијског програма

Бошко Неговановић.
На крају, у конкуренцији
шест котлића, награду за нај
бољу тарану добило је Удру
жење грађана „Рузмарин‟ из
Голубинаца. Награда за нај
укуснији салчић припала је
Удружењу жена „Сремица‟ из
Пећинаца, а награду за нај
лепши штанд, кући је однело
УЖ „Шимановчанке‟. За пуца
ње бичем награђен је Стеван
Видовић Брица, који није имао
конкуренцију.
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ПОРОДИЧНО ОКУПЉАЊЕ У РУМИ

Гаковићи свих нација
су једна породица
П
оследњих десетак година у Руми,
на искрају маја, окупљају се пред
ставници породица са презименом
Гак или Гаковић, а то је једно те исто.
Ове године то окупљање је имало посе
бан доживаљај, јер су се у румском хоте
лу „Парк“, поред присутних Гаковића,
чули путем вибера и Гаковићи из неко
лико земаља света, где неки живе дуже
од једног век. Многи од њих и не знају
језик својих прадедова.
Неколико десетина Гаковића присут
них на скупу, чуло је Игора Гаковића,
пословног човека из Бразила, који има
30 година, а његов прадеда Стојан је
отишао трбухом за крухом у Јужну Аме
рику. Игор није имао прилику да научи
српски, па се својим рођацима обратио
на енглеском, рекавши да му је жао што
зна да је пореклом Србин, а његов
матерњи језик је португалски. Обећао је
рођацима да ће се потрудити да до сле
деће године научи српски и можда и
дође у Србију на скуп Гаковића.
Одмах после разговора са Игором из
Бразила, јавио се Николај Гакович Нико
лајевич, чије прадеда Никола отишао у
Русију пре више од једног века и тамо
био официр царске војске. Николај је
говорио на руском и помало на српском.
И он је обећао да ће се трудити да дође
на скуп Гаковића у Србију.Током разго
вора са Гаковићима из Бразила и Русије,
на лицима свих Гаковића биле су сузе
радоснице.
О историји породице Гак или Гаковића
дугој скоро четири века, причао нам је
Миланко Гаковић, пензионисани комер
цијалиста који живи у Бачу и у Београду.
– Сви који носе презиме Гак или Гако
вић, а потичу из села Затона код Обров
ца у Хрватској. Наш родоначелник је
свештеник Јован, који је био црне пути,
па су га парохијани прозвали поп Гак, по
птици гаку или врани, која је црна. Наши
преци су се презивали Бабићи. Али, по
надимку нашег попа Јове од 1656. годи
не у почетку смо се сви презивали Гак.

Историјске прилике изазване ратовањи
ма, најчешће између два царства
аустријског и турског, народ се често
сељакао. Тако су Гакови се разишли по
белом свету. Сви који су кренули према
Србији постали су у већем случају Гако
вићи, а они који су били на просторима
где је било аустроугарско царство у
већини су задржали презима Гак.
Седамдесетих година 17. века поп
Јово се сели из Затона код Обровца са
својом породицом, али том сеобом
повлачи и своје рођаке и комшије, који
се досељавају у село Рујиште у околину
Босанског Новог. Нема ни ту мира за
турског земана. У Јовину попадију загле
дао се рујишки бег и да би избегао ту
срамоту, свештеничка породица се сели
у околна места Босанске Крупе, а за
њима и мноштво других житеља. Од
тада више чланова породице Гак иде
све даље од места боравка на стално
боравиште. Прилике су такве да једни
остају православни, други прелазе у
ислам, трећи у католичанство, а има нас
и
протестаната, јеховиних сведока,
будиста. Имамо две породице Гак које
живе у Индији, док у Европи, мислим да
нема државе где Гакова нема – закључу
је Миланко.
Организатор скупа Гаковића је Мира
Гаковић Ајдуковић, пословна жена која
има породичну транспортну фирму у
Футогу код Новог Сада.
– Свима нама који се презивамо Гак
или Гаковић веома је важно да се окупи
мо и у здрављу и весељу проведемо
наше дружење, а ко је каве нације и
вере, то апслулутно није важно. Ми сви
знамо да смо једна породица и тако
желимо да остане. У мојој породици где
сам рођена, бака ми је Катица католки
ња и сви смо све верске празнике и оби
чаје поштовали. Тако је и данас, јер
велики број из породице Гаковића је
ожењен или је удат у породице других
вера и нација. Сви све и сваког поштује
мо по вери и нацији и зато смо ми при

мер за друге, можда и једниствену свету
– истакла је Мира.
На скупу Гаковића биле су и жене које
живе у неколико земаља Европе, на
такозваном привременом раду. Међу
њима је и Нада Гаковић Ољача, која
живи више од 20 година у Франкфурту.
Али, су ту биле и снаје Гаковића като
личке вере Аранка, Аница, Етелка.
– Ми Гаковићи без обзира које смо
нације или вероисповести, можемо слу
жити за пример. Последњих ратних
дешавања у Босни из 1995. године, у
Крупу су дошли Бошњаци Гаковићи, а ту
су већ били Срби Гаковићи. Није било
никаквог страдања, ни људи ни грађеви
на, јер код нас постоји осећај да смо сво
ји. И за Бихаћ се може рећи као добар
пример што се тиче Гаковића. Ми и
данас одржавамо добре односе по осно
ву презимена Гаковић са нашим Гакови
ћима у Бихаћу, Сафетом, Рифатом, Хим
зом, Раифом и другима – подвукао је
Вид Гаковић.
Бошњачке породице са презименом
Гаковић, углавном су из времена Омер
паше Латаса, који је рођен у Јањој Гори
1806. године, као Србин, а преминуо као
велики турски војсковођа у Цариграду
1871. године.
Данас има сијасет успешних личности
са презименом Гак или Гаковић. Неки од
њих су и угледни адвокат Мехмед Гако
вић из Мостара, проф. др Миодраг Миша
Гаковић из Новог Сада, проф. др Андреа
Гаковић Николић из Београда, др Биља
на Гаковић Обрадовић из Београда.
Затим, са презименом Гак је Владимир
Гак, председник Општине Инђије, па
Славко Гак, високи службеник Града
Београда, Перица Гаковић, начелник у
Сремском округу. Има их и таквих, где су
два рођена браћа, један се презива Гак,
а други Гаковић. То све друге буни, али
Гак или Гаковиће, не. Они знају да су сви
једна породица ма које нације и вере да
су, и где били  живи и здрави били!
М. Филиповић Фића

26

M NOVINE

ОПШТИНА ИРИГ

29. MAJ 2019.

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Општинска управа добро
радила у минулој години
У
минулој години Општин
ска управа је у пот
пуности
прешла
на
службенички начин рада, бла
говремено је донета одлука о
утврђивању листе службени
ка, оцењивача и контролора
у Општинској управи. Оцењи
вачи су са свим запосленим
обавили разговоре и дефи
нисали приор
 итетне циљеве
у раду. Запосленима је омо
гућено стручно усавршава
ње и едукација, а остварена
је коректна сарадња са свим
установама чији је оснивач
иришка општина - констатује
се у извештају о раду Општин
ске управе који је усвојен на
седници СО Ириг одржаној 24.
маја.
Говорећи о раду у протеклој
години, начелница Општин
ске управе Оливера Филипо
вић Протић је подсетила да је
урађена реорганизација која
је подразумевала смањење
броја служби са пет на чети
ри, као и нова организациона
јединица Кабинет председни
ка.
– Рад Општинског услу
жног центра је осавремењен
увођењем посттерминала и
види се, почетком ове године,
да је повећан број накнада и
такси који се плаћају путем
посттерминала. Уводимо и
систем електронске управе.
Све поверене послове је оба
вљао мањи број извршилаца,
јер смо имали одласке у пен
зију, а све више њих одлази
у инвалидску пензију. Дакле
обим послова се повећава, а
број извршилаца смањује –
истакла је Оливера Филипо
вић Протић.
Поред пензија, због ниских
плата, посебно људи са висо
ком стручном спремом одлазе
у приватни сектор.
За функционисање Општин
ске управе у минулој години је
утрошено укупно 74,3 мили
она динара, односно нешто
преко четири милиона мање
него у 2017. години, док су
изворни приходи били знатно
виши.
– На крају прошле годи
не било нас је мање, имали
смо 37 извршилаца, 34 слу
жбеника и три намештеника,
односно четири мање него у
2017. години, а за девет мање
у односу на максимални број
дозвољених. Имамо 22 са сед

Седница СО Ириг

мим степеном стручне спреме
што је завидан податак. Има
ли смо управну инспекцију
која је окончана без примедби
на рад. Циљ нам је да будемо
модерна Општинска управа
која функционише уз приме
ну савремених метода рада
електронске управе – закљу
чила је начелница Оливера
Филиповић Протић.
На овој седници је доне
та и нова одлука о Општин
ској управи, што је резултат
потребе да се усклади како
са изменама Закона о локал
ној самоуп
 рави, тако и новим
Статутом иришке општине
који је усвојен на претходној
седници.
Ова одлука има 11 погла
вља и 57 чланова којима
се регулише организација и
делокруг рада, посебне орга
низационе јединице, руково
ђење, акта Општинске управе,
радни односи, само да поме
немо неке.
Како је истакла начелница
Оливера Филиповић Протић
убудуће ће, сходно броју ста
новника, моћи да се постави
један помоћник председника
Општине, али то тек након
спроведених избора за одбор
нике СО Ириг, а редовни
локални избори су, подсећа
мо, следеће године.
Још једна одлука је мора
ла бити донета, због измена
Закона о локалној самоуп
 рави
и Статута Општине, а то је она
везана за месне заједнице на
територији иришке општи
не. Наиме, у иришкој општи
ни има 12 насељених места
и девет Месних заједница:

Оливера Филиповић Протић

Ириг, Ривица, Врдник, Јазак,
Мала Ремета, Нерадин, Кру
шедол Прњавор, која обухва
та и Гргетег, Крушедол село,
која обухвата и Велику Реме
ту, и Шатринци, која обухвата
и Добродол.
Према одлуци, месне зајед
нице настављају са радом и
дужне су да у року од 30 дана
од ступања на снагу ове одлу
ке, своје статуте ускладе са
њом и Статутом Општине.
Такође, у року од 90 дана од
ступања на снагу ове одлуке,
МЗ у којима су формирана
привремена тела, мораће да
одрже изборе за савете сво
јих МЗ, а то су Ириг, Врдник,
Ривица, Крушедол Прњавор и
Шатринци.
Одборници СО Ириг су
усвојили и годишњи програм
заштите, уређења и кори
шћења
пољопривредног
земљишта у државној своји
ни за текућу годину, о чему је
говорила Слободанка Марић,
шефица службе за привреду и
локални економски развој.
Укупно
пољопривредног
земљишта у државној своји
ни у иришкој општини, према
подацима Републичког гео
детског завода има 2.729,4

Слободанка Марић

хектара, од тога је под угово
рима у закупу 694, а дато је на
коришћење без накнаде ССШ
„Борислав Михајловић Михиз“
готово 84 хектара.
– Планирано за давање у
закуп је 1.326, 9 хектара који
су распоређени у 387 јавних
надметања, а планирано је, за
давање у закуп по праву пре
чег закупа по основу сточар
ства, 578,7 хектара. Имамо
39 сточара који су ове годи
не остварили то право, од 42
колико их је поднело захтев.
Такође, укупна површина која
није обухваћена надметањи
ма је готово 665 хектара. План
прихода сопственог учешћа је
38,2 милиона динара, а утро
шиће се за комасацију 22,5
милион
 а динара, за одвод
њавање четири милион
 а, уре
ђење атарских путева 12,5
милиона динара, за против
градну службу је планирано
два милиона, а за пољочу
варску службу 3,5 милиона –
истакла је Слободанка Марић.
На овој седници иришки
одборници су усвојили и изве
штаје о раду и програме рада
Центра за социјални рад и
Туристичке организације Ириг.
С. Џакула
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Унапређење туризма у Врднику

Н

а конкурсу Министар
ства трговине, тури
зма и телекомуникција
својим пројектом „Изградња
забавно-рекреативног парка
у Бањи Врдник“ је аплици
рала и Туристичка организа
ција Општине Ириг, будући
да се радило о средствима
намењеним за развој тури
зма.
Вредност целокупног про
јекта је 5,5 милиона динара,
а Министарство је издвојило
четири милиона динара. Уго
вор је потписан, а почетак
радова се планира за јун ове
године.
– Општи циљ нашег про
јекта је унапређење тури
зма у Бањи Врдник, док је
специфичан циљ уређење

Драган Драгичевић

МАНАСТИР КРУШЕДОЛ

„Крушедолска звона“

и опремање јавног простора
за одмор и рекреац
 ију деце
и одраслих, и стварање без
бедних услова за што квали
тетније одрастање најмла
ђих. По завршетку пројекта,
Врдничани и бројни туристи
ће добити функционално
уређено место на коме ће
деца, али и одрасли, имати
прилику да се баве спортом
и квалитетно проводе сло
бодно време – истиче за
наше новине, директор Тури
стичке организације Драган
Драгичевић.
Додајмо, да ће овај забав
но-рекреативни парк заузи
мати површину од 11 ари и
биће у близини места где се
налази Туристичка организа
ција и Хотел „Термал“. С. Џ.

ИРИШКОЈ ОПШТИНИ МИЛИОН
ДИНАРА

Средства за
суфинансирање ПДР

Миодраг Бебић

Ђорђе Милићевић, потпредсед
ник Покрајинске владе присуствовао
је 25. маја у манастиру Крушедол
традиционалној манифестацији кра
јишки црквено-народни свесрпски
сабор „Крушедолска звона“. Овом
сабору су присуствовали и покрајин
ски секретар за регионални развој,
међурегион
 алну сарадњу и локалну
самоуправу Огњен Бјелић и дирек
тор Фонда за пружање помоћи избе
глим, прогнаним и расељеним лици
ма Душко Ћутило.
Ђорђе Милићевић је изјавио том
приликом да ова црквено-народна
манифестација симболизује једин
ство нашег народа, вољу и жељу
људи који су дошли у ове крајеве у

последњим ратним збивањима, да
очувају своје корене, културу и тра
дицију.
Он је нагласио да Покрајинска вла
да пружа пуну подршку избегличкој
популацији у Војводини, кроз мере
стамбеног збрињавања, економског
оснаживања, као и помоћ ученици
ма и студентима из избегличких и
расељеничких породица. У Војводи
ни има 13.000 лица са избегличким
статусом.
Ову манифестацију је организова
ла Асоцијација избегличких и других
удружења Срба из Хрватске, заједно
са Завичајним клубом „Славонија“ из
Инђије, уз благослов Епархије срем
ске.
С. Џ.

На конкурсу Покрајинског секретарија
та за урбанизам и заштиту животне сре
дине за доделу бесповратних средстава
из покрајинског буџета за суфинансира
ње израде планске документације, ири
шка општина је 25. маја добила макси
малних милион динара.
По речима Миодрага Бебића, заменика
председника Општине, ова средства су
добијена за израду плана детаљне регу
лације за центар Врдника.
– После израде ПДР следи даље про
јектовање, а потом и сређивање центра
Врдника, односно парка у центру наше
бање, све у циљу даљег развоја туризма.
Поред милион динара, колико смо доби
ли од Покрајине, исто толико ће за израду
ПДР издвојити и локална самоуправа –
рекао је Миодраг Бебић.
По основу овог јавног конкурса, Покра
јински секретаријат за урбанизам и
заштиту животне средине определио је
за румску општину 480.000 динара. Сред
ства су намењена за суфинансирање
израде плана детаљне регулације блока
4-15-1 у радној зони у Руми.
С. Џ.
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Пише: др Снежана Булат

Шта се збивало у тајанственом
граду Маглич над Ибром?

Остаци средњевековног Маглича

Краљев двор је
описан као
достојанствен и
уредан. Аутор верује
да је тај наш двор
изгледао другачије од
других европских
дворова тога
времена, суровије
и вероватно
сиромашније, јер
чињеница је, са
историјског
становишта, да је
Србија тог времена
„млада држава, која
ће свој велики сјај и
бљесак доживети тек
у следећим
поколењима,
у време Милутина и
Душана Силног“

С

војим драмским остварењем под
називом Јелена Анжујска (1997),
Радослав Златан Дорић се свр
стао у круг истакнутих српских писаца,
који су на позоришну сцену изводили
ликове владара. Као што је већ напо
менуто, Дорић је пронашао инспираци
ју у стварним историјским догађајима и
личностима и драмски је уобличио
причу о средњовековном српском кра
љу Урошу Првом и краљици Јелени
Анжујској. Aкценат у драми је стављен
на судбоносни сусрет француске прин
цезе са српским народом. Упркос
чињеници да је Јелена Анжујска несум
њиво писана на основу историјских
извора, докумената и литературе,
историјске личности и догађаји су
Дорићу послужили само као оквир у
који се смешта драма. Писац не пропу
шта прилику да се у предговору огради
од историје, те у први план истиче теа
тралну верност: „...нема потребе за
критичком, или историјском анализом,
а поготово историјском истином, којој
се овде није ни тежило [...] Мање ћемо
се држати историјског чина и тачности,
а више позоришног“ (Дорић). Овај
Дорићев став је заправо у великом
сагласју са Аристотеловим речима,
који је о односу између уметности и
историог рафије казивао на следећи
начин: „Из онога што смо досад рекли
очевидно је и то да није песников зада
так да излаже оно што се истински
догодило, него оно што се могло дого
дити, и што је могуће по законима

вероватности и нужности. Јер истори
чар и песник не разликују се по томе
што први пише у прози, а други у сти
ховима – јер би и дела Херодотова
могла да се дају у стиховима, па би она
и даље била историја у стиховима, као
и у прози – него се разликују по томе
што један говори о ономе што се истин
ски догодило, а други о ономе што се
могло догодити“.
Актер Дорићевог драмског остваре
ња, Теодор, краљев саветник, често
истиче да је историја учитељица живо
та, што никако није случајност. Истори
ја је, како каже Марта Фрајнд, оквир
излагања општијих песникових о изве
сним друштвеним проблемима, те
писац дела са историјском и/или леген
дарном тематиком не жели да опише
стварност једног тренутка, реалност
догађаја или личности. Њему је далеко
важније да изложи своје виђење дате
реалности онако како је она већ описа
на или протумачена, тачније речено
измењена у историјском прик азу.
Дорић свесно карикира историју, пои
грава се митовима о појединим њеним
актерима и заправо наставља да пре
копава по ранама властитог народа, а
то чини донкихотски, племенито и
витешки, у нади да је ипак могуће изве
сти неке закључке из уметности, с
обзиром на то да смо већ редовни
понављачи код учитељице живота.
Драму аутор намерно конципира по
моделу бајке, знајући, међутим, да је
његов читалац и те како свестан да ово
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није време бајки, као и да српска исто
рија није никада функционисала по
том моделу (Милосављевић). Радомир
Путник је поводом Дорићеве драме
Странкаџије илити неки Стерија
пише „Родољупце“ навео: „...као сваки
комедиограф, Дорић користи метод
увећања како би упозорио, опоменуо и
извргао смеху све оно што жестоку
критику и заслужује“, а овај модел је
свакако заступљен и у Јелени Анжуј
ској. У поменута два комада писац се
понаша као „духовити ’историчар’, хро
ничар неког прошлог времена, анали
зирајући га у својој друштвеној, етичкој
и политичкој пракси“ (Марковиновић)
Радња Дорићеве драме се збива у
тајанственом граду Маглич над Ибром,
једним од наших најлепших српских
споменика. Краљев двор је описан као
достојанствен и уредан. Аутор верује
да је тај наш двор изгледао другачије
од других европских дворова тога вре
мена, суровије и вероватно сирома
шније, јер чињеница је, са историјског
становишта, да је Србија тог времена
„млада држава, која ће свој велики сјај
и бљесак доживети тек у следећим
поколењима, у време Милутина и
Душана Силног“ (Дорић). У Дорићевој
драми Јелена Анжујска, Ану, жену кра
ља Уроша Првог, која је „жустра и опа
сна жена“ (Дорић) „краљ сада мора
отерати, јер се појавила француска
принцеза“ (Дорић), „лепотица и аванту
ристкиња“ (Дорић). Прва слика Дори
ћеве приче има за функцију да укаже
на основне карактеристике српског
краља и на атмосферу која је владала
на његовом двору. Краљевство Уроша
Првог, Которанин Трипо назива
„дивљином“ (Дорић), а доцније и савет
ник на краљевом двору потврђује:
„Дивљина је ово“ (Дорић). Човек у чије
краљевство долази цивилизована,
образована, префињена француска
принцеза, јесте поносит и храбар,
понекад исувише суров владар који је
неретко ратовао са суседним земља
ма. Краљ је „жељан славе и моћи, али
и мира – меке је душе и срца“ (Дорић).
Радослав Златан Дорић се не либи да
краља средњовековне српске државе
ослика као храпавог краља који псује,
туче се, који је склон пијанкама, љубав
ним авантурама и ковању лажног нов
ца, писац каже да је: „мамуран, разга
ћен, неуредан, чупав, речју – никакав“
(Дорић). Саветник Теодор на самом
почетку драме, изреволтирано казује:
„Говедо краљевско [...] Попио је за
десеторицу. Псовао. Потукао се, као
Циганин. КРАЉ СРПСКИ, еј Данило! А
ја још инсистирам да га ословљавају
пуним титулама [...] КРАЉУ СРПСКИ
УРОШЕ, ПРВИ ГОСПОДА У СВЕСРП
СКИ, ЗЕТСКИ и ПРИМОРСКИ! А, он пије?! И крчи. Народ се подсмева, зову
га ХРАПАВИ КРАЉ“ (Дорић). Краљ је
због лошег вина спреман да захтева
да се „Дубровчанима објави најмање
тридесетогодишњи рат“ (Дорић). Каже:
„никада Латинима не смемо веровати“
(Дорић), а своје поданике баца у бунар

Човек у чије
краљевство долази
цивилизована,
образована,
префињена
француска принцеза,
јесте поносит
и храбар, понекад
исувише суров владар
који је неретко
ратовао са суседним
земљама. Краљ је
„жељан славе и моћи,
али и мира – меке је
душе и срца“

Византијски
историчар и монах
Георгије Пахимер
наводи податак
о неуспелој женидби
Урошевог сина
Милутина са
византијском
принцезом Аном,
а који је при томе
интересантан због
демонстрације
српских обичаја који
су доминирали на
двору краља Уроша
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кад код би му се замерили. Како вели
један од дворских глумаца: „Знаш, кад
један Краљ баца у бунар глумца, то
није добар знак. Мислио сам да је
довољно да се глумци и пси не смеју
сахрањивати у гробљу... Али – ноћас
сам схватио да ће у овом народу, људи
моје феле, увек бити на неки начин у
бунару! [...] Путујем одавде заувек.
Отићи ћу у Бугарску, или у Молдавију,
свеједно... Свугде ће ми бити боље. А,
и ти се чувај...“ (Дорић).
Прича о распусном и плаховитом
краљу Урошу, храбром витезу Бингули,
вештом тровачу Драгули, циганки Ануј
ки и др. свакако представља плод
пишчеве поетске имагинације, којом је
вешто обликовао трагикомичне ситуа
ције. С обзиром на предмет нашег
истраживања, неопходно је указати на
сцену у којој се појављује краљева
прва жена с вуном, преслицом и врете
ном, те казује: „Ја за инат нећу да се
чиним другачија. Нек’ по мени виде да
смо народ чобански, сточарски...“
(Дорић), што и јесте потврда је Дорић
добро познавао и користио византијске
изворе. Наиме, византијски историчар
и монах Георгије Пахимер наводи
податак о неуспелој женидби Урошевог
сина Милутина са византијском прин
цезом Аном, а који је при томе интере
сантан због демонстрације српских
обичаја који су доминирали на двору
краља Уроша. Пахимер наводи Уроше
ву реакцију која је у вези са аудијенци
јом приређеном пратњи византијске
принцезе: „...према налогу царице тре
бало je да хартофилакс оде унапред и
подробније се упозна са приликама
код Срба, да види какав je њихов
начин живота и како je устројен ред у
њиховој држави. Она сама припрема
ла je кћери величанствену пратњу, уз
сву разноврсну царску раскош. Њему,
дакле, унапред послатом, било je
наложено да се обавести и све то доја
ви, пре него што патријарх стигне у
Србију. Дошавши, они тамо не само да
не видеше ништа достојно свите и
одговарајуће власти, него се Урош,
гледајући њихову пратњу и послугу, a
нарочито евнухе, питао шта би они
требало да буду. A кад je чуо од њих да
je такав царски ред и да принцези сле
ди таква пратња, он негодујући рече:
’E, е, шта je тο? Нама није уобичајено
такво понашање’. И то рекавши, одмах
показа једну младу жену, сиромашно
одевену и предењу посвећену. Тако се
ми, рече показујући руком, односимо
према младама“ (Пахимер). Урошева
реакција везана je за аудијенцију при
ређену пратњи византијске принцезе,
па он није могао показати било коју
младу жену као илустрацију другачијих
обичаја на српском двору. То je морала
да буде жена одговарајућег ранга и
статуса који je очекивао принцезу Ану.
Урош je Византинцима показао своју
младу снаху, a тο je могла да буде
само Каталина (Максимовић).
У следећем броју:
Сјај отменост и бљесак лепоте!
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ИВАН ХРГОВИЋ, ПЧЕЛАР ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Сезона врцања меда
Највећа штета настаје када се прецвета
ли воћњак прска, тада пчеле највише
страдају. Кад се то деси, пчелар може да
покрене само приватну тужбу. Нема неког
закона који ће стати иза произвођача
меда. По мени је решење да се направи
неки правилник којим би се то уредило.
Било би добро да воћари барем најаве
када ће прскати воћњак да бисмо тада
могли да затворимо пчеле, каже Иван
Хрговић

С

рем је по свом гео
графском положају
повољан за произ
водњу меда. Смештен
између Фрушке горе и
Цера, без великих ветрова
и умерене климе, сваки
сремски пчелар може да
бира где ће своје кошнице
ставити. Међутим, бројни

су проблеми са којима се
сусрећу не само сремски,
већ пчелари у целој Србији.
Пчеларство је, сигурно,
скрајнута грана пољопри
вреде у нашој земљи. Како
и наш саговорник Иван
Хрговић из Сремске Митро
вице каже, који се пчелар
ством бави 11 година, неса
весно прскање воћа, али и
временски услови су само
неки од проблема.
– Мој деда Томислав
Вали се пре бавио пчелар
ством, престао је па смо
заједно опет почели да се
тиме бавимо 2008. године.
Сада имамо 160 кошница.
Ово је прилично захтеван
посао, доста има одрица
ња. Поред редовног запо
слења и пчеларства, сло
бодног времена немам.

Томислав Вали

Кишно пролеће лоше за пчеларе

Иван Хрговић

Кошнице селимо, нисмо
стацион
 ирни пчелари. Прва
паша је уљана репица.
Затим следи багрем због
којег идемо на Цер. Ако је
лоше време, не идемо на
Цер, већ одмах у Ердевик,
где поред багрема цвета и
липа. После тога кошнице

носимо у Српску Црњу, због
сунцокрета и ливадског
меда, каже Иван Хрговић.
Овај митровачки пчелар
каже да 2019. година није
добра управо због времен
ских услова. Врцање меда
је најлакши и најслађи део
посла за сваког произвођа
ча меда. Пре тога је потреб
но припремити пчеле да
буду јака и здрава друштва,
што је најважније.
– За прво врцање се кре
ће најпре са припремама за
багремову пашу и то још у
марту, а врцање је у мају.
Јако лоше цветање багре
ма је било ове године због
киша и лошег времена.
Можда десетак кила меда
по кошници ћемо добити
првим врцањем. Очекујем
да ће због времена и липа
каснити са цветањем. Ова
ква је била 2014. година и
лоша је за пчеларе. Али до
краја има још две паше,
резултати могу да се попра
ве. Када се мед врца, он се
прво вади из кошнице и
пакује у наставке, доноси
се у врцаон
 у, а затим се
отклапа и убацује у врцаљ
ке. Мед се затим врца и
цеди. Рамови се после тога
ваде напоље, чисте се од
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прополиса и враћају поново
у наставке, који се враћају у
пчелињак. Видећемо како
ћемо проћи са липовим
медом чије врцање тек
предстоји, говори Иван.
Према Ивановим речима,
велика су улагања у овом
послу, почевши од опреме,
преко ројева, друштава и
свега осталог.
– Једна кошница са дру
штвом са два наставка и
извученим воском је око
135 евра. После иде улага
ње у проширивање. Јер,
како се пчеле развијају,
тако и ти мораш да се
шириш. Важно је да се на
почетку купе здраве пчеле
и добра опрема, наводи
Иван.
Овај пчелар из Сремске
Митровице саветује да се
мед купује од провереног
произвођача, као и да се
при куповини води рачуна о
густини меда, јер кад се
тегла меда окрене, кугла
која се ствара мора полако
да се окреће, што значи да
је мед зрео. Према Ивано
вом искуству, велики про
блем с којима се сусрећу
пчелари јесте прскање воћ
њака.
– Највећа штета настаје
када се прецветали воћњак
прска, тада пчеле највише
страдају. Кад се то деси,
пчелар може да покрене
само приватну тужбу. Нема
неког закона који ће стати
иза произвођача меда. По
мени је решење да се
направи неки правилник
којим би се то уредило.
Било би добро да воћари
барем најаве када ће прска
ти воћњак да бисмо тада
могли да затворимо пчеле.
Такође, важно је и да се
воћњак одржава чистим, да
нема коровских биљака. С
друге стране, имали смо
добро искуство са Управом
Глац из Сремске Митрови
це. Они су нас обавестили
да ће прскати воћњак у току
дана и на томе смо им
захвални, говори Иван.
Иван наводи да му је у
плану да се професионал
но бави пчеларством, као и
да су му субвенције од
Министарства пољопри
вреде од користи. Међутим,
према свом искуству, Иван
сматра да је много боље да
се реше проблеми несаве
сног прскања воћа и пита
ње цене меда, него додела
субвенција.
З. Поповић
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НА САБОРУ ПЕСМЕ И ЛЕПОТЕ СРБИЈЕ У КНИЋАНИНУ КОД
ЗРЕЊАНИНА

Победница
Јована Бараксадић
Н
а Сабору песме и лепоте Србије, у орга
низацији Културно-просветне заједнице
Србије, у Книћанину код Зрењанина, за
Награду и покровитељство града Зрењанина,
који је одржан у петак, 24. маја, у конкуренцији
осам певача одабраних међу више десетина
кандидата, на аудицији Радио Београда, побе
дила је Јована Бараксадић из Манђелоса,
студенткиња медицине у Београду. Јована је
победила са песмама „Моје мило Банаћанче“
и „Под гором се шетало девојче“.Друга и тре
ћа награда припале су Кристини Мик, Банат
ског Новог Села, студенткињи у Темишвару и
Софији Дацић из Лесковца, студенкињи у Бео
граду. Победница жирија публике је Наташа
Димитријевић, службеница из Книћанина.
Најлепша девојка у народној ношњи по
мишљењу стручног жирија је Жељана Илић из
Книћанина, студенкиња у Новом Саду. Најлеп
ша девојка по оцени жирија публике је Марија
Љубинковић, ученица из Црне Баре у Мачви.
Стручни жири је за најлепши пар у народној
ношњи прогласио Андријану Малетић и Пре
драга Моравчевића из КУД-а „Ђидо“ Богатић.
На Сабору је свирао оркестар Радио Бео
града, а певали су Новица Неговановић, Раша
Павловић и Мишко Павић. У стручном жирију
за певаче били су мр Мирјана Дробац и Илија
Павловић, музички уредници Музичке Радио
Београда, проф. др Урош Дојчиновић и Нови
ца Неговановић.

Јована Бараксадић

У жирију публике, за певаче и лепоте девојке
у народној ношњи били су проф. др Миладин
Шеварлић, Раша Павловић, истакнути умет
ник народних песама, Мишко Павић, истакну
ти уметник народних песама и Живорад Жика
Ајдачић, драматург и редитељ. Аутор и уред
ник Сабора песме и лепоте Србије је Миомир
Филиповић Фића.
М. Филиповић Фића

ЕТНО-КУЋА „ПУТНИК“ КУПИНОВО

Сликарство спаја људе

Ликовна колинија у Купинову

У

дворишту Етно-куће „Путник“ у Купинову,
25. маја, званично затворена 11. Ликов
на колонија, током које је 15 сликара
из земље и иностранства стварало уметнич
ка дела инспирисана Купиновом и Обедском
баром. Богат крајолик и културно-историјско
наслеђе били су инспирација уметницима
током протеклих пет дана, што се могло виде
ти на изложеним сликама у дворишту.
Уз изложбу слика, бројна публика је била у
прилици да присуствује и културно-уметнич
ком програму, а на самом почетку присутнима

се обратио и председник Општине Пећинци мр
Жељко Трбовић. Како нам је рекао председ
ник Трбовић, пећиначка локална самоуправа
ће наставити да подржава ову манифестацију,
управо због њеног културног значаја.
Како је рекла Љубица Бошковић директор
ТО Пећинци, посетиоци су били у прилици да
уживају како у сликама, тако и у богатом кул
турно-уметничком програму, али и посебној
промоцији Купинова кроз песму „Ода Купи
нову“, коју је написала Јелена Новаковић из
Огара.
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VREMEPLOV
29. мај
1868. У Топчидеру, у Беог раду
убијен је кнез Михаило Обрено
вић. Атентатори су ухапшени,
одмах осуђени и стрељани на
Карабурми. За учешће у завери
оптужен је бивши кнез Алексан
дар Карађорђевић.
1903. У Београду убијени краљ
Александар Обреновић и њего
ва жена Драга Машин. Убиство
последњег владара из династи
је Обреновића извршила је гру
па официра. Нови краљ Србије
постао је Петар I Карађорђевић.
30. мај
1431. У Руану спаљена на
ломачи француска национална
хероин
 а Јованк а Орлеанк а,
након што је по налогу Енглеза
пред црквеним судом оптужена
да је јеретик и вештица. Рехаби
литована је на ревизији процеса
1456, а одлуком папе Бенедикта
XV 1920. проглашена је за све
тицу.
31. мај
1859. Почео је да ради велики
сат Биг Бен на кули британског
парламента у Лондону.
1970. У земљотресу јачине 7,9
Рихтерове скале у Перуу поги
нуло је више од 70.000, а
600.000 људи остало је без
домова.
1. јун
1198. Византијски цар Алексије
III Анђео одобрио српском вели
ком жупану Стефану Немањи и
његовом сину монаху Сави да
на рушевинама Хиландариона
подигну нови манастир Свете
Горе, српски манастир Хилан
дар.
2. јун
1924. Амерички Конгрес при
знао је држављанство Индијан
цима, староседеоцима на тери
торији на којој су створене САД.
1953. Британска краљица Ели
забет II крунисана је у Вестмин
стерској катедрали у Лондону.
То је било прво крунисање у
историји које је преносила теле
визија.
3. јун
1968. У Београду, а потом и у
другим универзитетским цен
трима у Југославији, почеле су
студентске демонстрације, прве
у комунистичкој Југославији.
Протест против привилегија
ком унистичких функционера,
незапослености и угрожавања
основних демократских права
прекинут је после седам дана
након што се студентима преко
ТВ Београд обратио председник
СФРЈ Јосип Броз Тито, који је
подржао студенте и обећао им
брже решавање друштвених
проблема.
4. јун
1942. Почела је четвородневна
битк а за пацифичк а острва
Мидвеј, у којој су Американци
нанели први озбиљан пораз
Јапанцима у Другом светском
рату.
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HOROSKOP
ОВАН:
Прав илн а
информисаност пружа
шире могућности за
добар избор и послов
ну афирмацију. Ваши сарадници
имају добре идеје, стога обратите
пажњу на све корисне информа
ције које гарантују боље пословне
резултате или материјалну сигур
ност. Могуће је да сте нехотично
повредили нечија осећања, глас
савести вас подсећа на искрено
извињење. Покажите знаке пажње
и искрену приврженост.

ВАГА: Користите стро
ге критеријуме како
бисте
макс им алн о
заштитили своје инте
ресе у пословно – финансијским
преговорима. Не треба да се
понашате сувише строго према
особи која има добру намеру, али
не успева да вам предочи све што
бисте желели да чујете или види
те. У одабраном друштву и уз
нечије емотивне подстицаје, свет
око изгледа много лепше.

БИК: Уколико немате
довољно интересова
ња да се посветите
неким
заморн им
темама, будите искрени и немојте
давати званична обећања. Недо
стаје вам јача конкуренција или
самопоуз дање да преуз мете одго
ворност пред сарадницима. Са
друге стране претерана доза хра
брости или емотивне самовоље,
може да искомпликује заједнички
живот и однос са блиском особом.

ШКОРП ИЈ А:
У
пословном дијал огу
постоје ствари које не
треба да чините у
афекту или на основу првог
импулса. Неко од сарадник а
пажљиво анализира ваше пона
шање и доноси оцену о укупним
резултатима. Сарадња је нужна
за даљу афирмацију, али не по
сваку цену. Уместо да непотребно
моралишете и придикујете за раз
личите ситуације, потрудите се да
улепшате нечије расположење.

БЛИЗ АНЦ И:
Без
обзира на вашу инте
лектуалну сналажљи
вост и ефик асност,
постоје ствари које се не уклапају
у вашу пословну процену. Када
ствари не иду у жељеном правцу
губите мотивацију, а нечија крити
ка доноси супротан ефек ат. У
емотивно смислу бринете без
правог разлога, вољена особа
тренутно не жели да вам повера
ва своје мисли.

СТРЕЛАЦ: Понек ад
све постаје релативно
и подложно изненад
ним променама, стога
немојте доносити закључак без
консултације са блиским сарадни
цима. Избегавајте варијанту све
или ништа и различите изазове
који могу да вас оштете. У сусрету
са вољеном особом употребите
неки опробани рецепт, који води
ка новом емотивном и страсном
зближавању.

РАК: Ако прекршите
основн а
пословн а
прав ил а,
постоји
могућност да вам се
припише већи део кривице него
што то заслужујете. Боље је да
своје обавезе завршите на рутин
ски начин, него да их одлажете.
Покажите да поседујете смисао
за практична решења. Потребна
вам је добра воља и велико стр
пљење да се уздржите у неким
реакцијама пред вољеном осо
бом.

ЈАРАЦ: Понекад тре
ба употребити позна
то шаховско правило
такнуто – макнуто.
Сарадници очекују да делујете
довољно сналажљиво у разли
читим ситуацијама и приликама.
Важно је да рангирате пословне
договоре по степену важности и
исплативости. Пажљивије ана
лизирајте вољену особу како
бисте открили нове детаље, који
могу да испуне заједничка очеки
вања.

ЛАВ: Заинтересовани
сте за неке савремене
идеје и покушавате да
се растеретите од
напорних обвеза. Пажљиво ана
лизирајте своје сараднике, неко
вам даје добар пример о успе
шном пословању. Прихватите
користан савет. Прати вас емо
тивно затишје, утонули сте у свој
свет идеја и ишчекујете промене
или да неко у вама покрене сна
жне импулсе.

ВОДОЛИЈА: Имате
добру намеру, али
постоје
изнен адн е
околности које вас
спутавају да остварите своје
пословне планове. Боље је да се
зауставите у неком критичном
тренутку када ситуација почиње
да се компликује, него да ризику
јете у пословним преговорима.
Ако вам је заиста стало до љубав
ног помирења, пружите нову при
лику свом партнеру.

ДЕВИЦА: Тешко вам
је да се организујете
када вас сарадници
непрекидно ометају
са различитим захтевима. Стало
вам је да остварите сагласност
око заједничких интереса, али
пословна ситуација се компликује
мимо ваше воље. Партнер често
поставља питања која у вама под
стиче нелагодност или лош пред
осећај. Сувише стрепите од нечи
је реакције, опустите се.

РИБЕ: Налазите се
пред новом послов
ном дилемом и потре
бан вам је нечији
добар савет, не треба да преце
њујете своје могућности. Стало
вам је да одржите ниво успешне
сарадње, али не дозволите да вас
неко спутава или морално уцењу
је. Понекад ваш љубавни живот
није довољно интересантан и
узбудљив колико бисте то желе
ли.

Crkveni
kalendar
Среда, 29. (16) мај
Преп. Теодор Светмуч. Теодор
Вршачки; Муч. Вукашин; Св
Виксентије и мученик сурдулич
ки (Оданије преполовљења)
Четвртак, 30. (17) мај
Свети апостол Андроник и Све
та Јунија
Петак, 31. (18) мај
Свети мученик Теодот Анкирски
Субота, 1. јун (19) мај
Свети свештеномученик Патри
кије
Недеља, 2. јун (20) мај
Свети мученик Талалеј; Препо
добни Стефан Пиперски
Понедељак, 3. јун (21) мај
Св. цар Константин и царица
Јелена; Преп. Јелена Дечанска
Уторак, 4. јун (22) мај
Свети мученик Јован Влади
мир, кнез српски

Колач
са јагодама
За кору: 8 беланаца, 400 грама
шећера, кашика сирћета.
За фил: 8 жуманаца, 200 грама
шећера у праху, 300 грама млеве
ног кекса, један маргарин, 100
милилитара млек а, 800-1000 г
свежих јагода,2 кесице шлага.

Припрема: Умутити беланаца,
додати шећер па добро умутити и
на крају додати сирће. Пећи кору
на 150 степени око 25 минута у
плеху обложеном пек папиром.
Умутити жуманца са шећером у
праху и маргарином. Додати кекс
и млеко. На кору ставити пола
фила, затим исечене свеже јаго
де, другу половину фила и одгоре
умућен шлаг. Ставити колач у
фрижидер да се охлади.

• Демократију немамо.
Хоћете ли нешто са
роштиља?
• Неће нама Америка
диктирати! Даће нам
откуцано.
• У Србији нема дискри
минације. Сви грађани
се третирају као стока.

36

M NOVINE

MRTAV
UGAO
Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Д

ошли смо до краја фудбалске
сезоне. Чекају нас два велика
европска финала. И док се прво,
финале Лиге Европе буде играло на
дан када овај број новина изађе у про
дају, друго, много веће и важније, фина
ле Лиге шампиона, гледаћемо у суботу
1. јуна.
Посебан осећај овај период изазива
код мене а верујем и код многих буда
ла сличних мени. Завршава се један
циклус који је трајао од прошле јесени.
И да се разумемо, није у питању само
фудбал и спорт уопште. То је начин
живота, свакодневне навике, одлагање
обавеза у складу са спортским дешава
њима, гледање битних мечева са дру
штвом и плакање над жалосном судби
ном нашег фудбала.
У исто време почиње нови циклус.
Почиње лето. Организам ти каже да
успориш, да одјебеш од спорта бар
на кратко и одеш на плажу и попијеш
пиво.
Али да се вратимо ми фудбалу.
Финале Лиге Европе се игра, пази сад,
у Бакуу. Могу да замислим скамење
не навијаче Челзија и Арсенала када
су сконтали да треба да пређу 2.500
километара у неку тамо вукојебину на
истоку која се зове Азербејџан да би
гледали свој вољени клуб у европском
финалу.
Овде није тема фудбал. И стварно, и
да хоћу да пишем о фудбалу, не знам
шта бих написао. Две екипе које су има
ле променљиву сезону, тренер Челзија
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Историјско
финале

пред излазним вратима, непредвидиви
и једни и други, може бити свашта. Али
кога то брига уопште.
Вест је да су навијачи оба клуба
добили укупно 6.000 карата. Срамот
но за једно европско финале. Остала
места ће попунити функционерске гузи
це и богати азербејџански нафташи. А
можда стадион буде и празан. Везе с
мозгом нема. А и за ту шачицу јада што
реши да запуца из Енглеске, ствари
нису баш тако једноставне. Због мањ
ка чартер летова препоручује им се пут
до Грузије па возом још 600 километара
до коначног одредишта. Можете само
замислити на шта би личио тај пут у
режији енглеских хулигана.
Вест је и да Хенрик Михтаријан, играч
Арсенала, неће наступити из политич
ких разлога. Капитен Јерменске репре
зентације се с разлогом плаши да неће
бити изнабадан због дугогодишњих
тензија између Јерменије и Азербејџа
на.
Све су то разлози да господа из
УЕФЕ, када следећи пут закажу овако
битан меч у некој припиздини, разми
сле о последицама по фудбал и навија
че. Ако их то уопште и дотиче.
Са друге стране, у суботу нас чека
спектакл. Нови стадион Атлетико
Мадрида, Ванда Метроплоитано, биће
домаћин окршају Ливерпула и Атлетика
у финалу Лиге шампион
 а. Скоро 70.000
људи присуствоваће историјском фина
лу. Историјском из много разлога.
Ово је по многима најбоља сезона

Лиге шампион
 а од када је почело так
мичење у овом формату. Видели смо
први пут примену ВАР технологије.
Такође, ово је Тотенхему прво фина
ле и шанса да постане првак Европе.
Ливерпул јури шесту титулу.
Нема ту много шта да се каже о ова
два тима. Већ је доста тога исприча
но. Оба тима долазе у Мадрид после
нестварних преок рета у полуфинали
ма. Оно што знамо је, да ћемо гледа
ти добар фудбал. Гарант за то су нам
господа која седе на клупама ова два
клуба. Јирген Клоп и Маурисио Покети
но су обележили фудбалску сезону која
је за нама.
ко мене питате, очекујем дирек
тан фудбал у којем ће да пршти.
Нема више права на поправни,
победник носи све. Надам се наравно и
некој голеад
 и, али знајући како је Клоп
утегао своју одбрану ове сезоне, не
смем се на то кладити. Чињеница је да
може свашта да се деси, али бих ипак
благу предност дао Ливерпулу. Оди
грали су сјајну сезону. Нестварно звучи
податак да су имали само један пораз у
првенству а да нису узели титулу.
Са друге стране, Тотенхем нема шта
да изгуби и то је њихово најјаче оружје.
Ако Покетино спреми добру тактику и
мотивише своје играче на прави начин,
присуствоваћемо историји.
Шта год да се деси у суботу, једно
је сигурно – и једна и друга екипа су
заслужиле финале и титулу, па нека
бољи победи. Уживајте.
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ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Ердевик: Слога (Е) – Хајдук
(Б) 4:0; Темерин: Слога (Т) –
Раднички 1:2; Дивош: Хајдук
(Д) – Сремац 2:1; Лаћарак: ЛСК
– Први Мај 0:1; Белегиш: Поду
навац – Јединство 3:3; Шајкаш:
Борац (Ш) – Татра 4:1; Каћ:
Југовић – Хајдук (Ч) 4:1; Подри
ње је било слободно.

Беочин: Цемент – ЧСК Пива
ра 1:3; Бачки Јарак: Младост
– Динамо 1945 2:1; Вршац:
ОФК Вршац – Раднички (СМ)
0:2; Зрењанин: Раднички (З) –
Братство 1946 0:1; Панчево:
Железничар – Хајдук 1912 0:0;
Нови Сад: Кабел – Бачка 1901
0:1; Нови Бановци: Омлади
нац – Црвена Звезда 3:2; Саку
ле: Борац – Дунав 0:2; Раднич
ки (НП) – је био слободан.

Ноћај: Змај – Ноћај (одложе
но); Сремска Митровица: Трго
вачки – Граничар 1:0; Лежи
мир: Планинац – Срем (СР) 3:2;
Шашинци: Слобода – Борац
(ВР) 5:1; Засавица: Слога –
Полетар ац
3:1;
Сремс ка
Митровица: Срем (СМ) – Борац
(Ра) 8:3;

01. Први Мај
02. Југовић
03. Слога (Е)
04. Подриње
05. Подунавац
06. Борац (Ш)
07. Хајдук (Д)
08. Сремац
09. Јединство
10. Раднички
11. Слога (Т)
12. Хајдук (Б)
13. Татра
14. ЛСК
15. Хајдук (Ч)

26
26
26
26
27
26
26
26
26
26
26
26
26
27
26

19
15
14
13
13
10
12
10
10
11
12
9
8
4
0

4
7
5
6
2
9
2
8
8
4
2
5
7
3
0

3
4
7
7
12
7
12
8
8
11
12
12
11
20
26

54:20
35:21
54:26
40:18
43:38
40:29
49:27
30:22
31:30
48:37
33:41
41:50
30:29
22:69
4:97

61
52
47
45
41
39
38
38
38
37
37
32
31
15
0

СРЕМСКА ЛИГА
Мартинци: Борац (М) – Пар
тизан 3:2; Доњи Петровци:
Доњи Петровци – Железничар
4:1; Адашевци: Граничар –
Рудар 0:8; Путинци: ПСК –
Купиново 8:0; Доњи Товарник:
Слобода – Полет 6:1; Рума:
Словен – Јадран 0:4; Љуково:
Љуково – Будућност 4:1;
Попинци: Напредак – Борац (К)
5:1.
01. Слобода
02. Јадран
03. Железн.
04. Партизан
05. Будућност
06. Љуково
07. Рудар
08. ПСК
09. Напредак
10. Борац (М)
11. Д.Петровци
12. Борац (К)
13. Полет
14. Словен
15. Граничар
16. Купиново

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

23
20
19
18
14
13
12
13
12
11
11
11
7
6
4
1

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

3
5
4
6
10
10
9
12
15
14
14
15
15
17
21
25

66:17
71:28
62:21
76:26
74:44
60:43
51:37
48:53
55:49
44:50
45:57
54:58
36:56
36:60
32:105
11:117

71
63
62
58
46
44
43
42
37
36
36
35
26
23
14
4

01. Кабел
02. Хајдук 1912
03. Омладинац
04. Братство
05. Бачка 1901
06. Динамо
07. Железничар
08. Радн.(СМ)
09. Дунав
10. Радн.(З)
11. ЧСК Пивара
12. Борац
13. ОФК Вршац
14. Младост
15. Ц. Звезда
16. Цемент
17. Радн. (НП)

30
30
30
31
30
30
30
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30

24
17
16
14
15
11
12
11
11
8
10
11
9
9
9
8
9

2
7
3
6
3
9
6
7
7
13
7
3
7
6
5
8
5

4
6
11
11
12
10
12
13
12
9
13
16
14
15
16
14
16

71:21
42:19
35:28
41:34
40:33
31:28
28:29
40:39
41:45
34:32
35:52
35:43
31:38
29:45
31:39
28:44
32:55

74
58
51
48
48
42
42
40
40
37
37
36
34
33
32
32
32

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Вашица: Напредак – Једнота
1:0; Моровић: Јединство (М) –
Ердевик 2017 3:3; Љуба:
Јединство (Љ) – Омладинац (Б)
2:1; Беркасово: Сремац –
Борац 12:2; Јамена: Граничар
– ОФК Бачинци 4:1; Бингула:
ОФК Бингула – Синђелић 1:2.
01. Сремац
02. Једнота
03. Ердевик
04. Напредак
05. Једин. (Љ)
06. Једин. (М)
07. Синђелић
08. ОФК Бачин.
09. Граничар
10. Омлад.(Б)
11. ОФК Бинг.
12. Борац

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

18
14
12
11
10
8
6
7
6
6
4
1

1
1
5
3
3
5
5
2
4
1
2
2

1
5
3
6
7
7
9
11
10
13
14
17

79:19
70:18
47:19
54:27
36:35
46:42
39:44
40:46
33:37
41:60
20:58
16:116

55
43
41
36
33
29
23
23
22
19
14
5

01. Слога
02. Трговачки
03. Слобода
04. Планинац
05. Срем (СР)
06. Граничар
07. Змај
08. Борац (Ра)
09. Срем (СМ)
10. Полетарац
11. Ноћај
12. Борац (ВР)

21
21
21
21
21
21
20
21
21
21
20
21

16
14
12
11
11
10
8
7
5
4
5
4

3
3
2
4
4
1
4
3
5
4
1
2

2
4
7
6
6
10
8
11
11
13
14
15

69:20
54:23
42:32
53:33
57:44
36:33
47:40
44:59
54:68
43:59
33:82
35:74

OФЛ ПЕЋИНЦИ

51
45
38
37
37
31
28
24
20
16
16
14

МОЛ СРЕМ
Буђановци: Младост – БСК
0:5; Чалма: Слога (Ч) – Напре
дак 1:2; Пећинци: Доњи Срем
2015 – Хајдук 2:1; Вогањ: Слога
(В) – Крушедол 1:0; Обреж: Гра
ничар – ОФК Бикић 2:1; Равње:
Зека Буљубаша – Фрушка Гора
0:1; Манђелос: Фрушкогорац –
Шумар 1:0; Сремска Митрови
ца: Митрос – Обилић 1993 2:0.

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
17
14
14
13
14
12
12
12
10
10
8
8
3
3
3

4
1
8
5
6
1
6
5
4
5
5
7
2
7
2
2

2
8
4
7
7
11
8
9
10
11
11
11
16
16
21
21

80:20
54:36
50:18
41:24
46:23
51:28
41:32
43:25
37:37
38:35
41:41
34:31
30:48
18:74
23:80
16:91

63
52
50
47
45
43
42
41
40
35
35
31
26
16
11
11

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ИНЂИЈА

И

та, исту екипу савладали са 3:0
на свом терену и тако, на крају,
изборили пласман у виши ранг
такмичења. Фудбалски клуб из
Инђије, подсетимо, такмичар
ску сезону завршио је на трећој
позицији Прве лиге Србије, да
би у баражу за попуну Супер
лиге савладали Златибор из
Чајетине, крагујевачки Раднич
ки 1923. и на крају Динамо из
Врања.
Пулени Срђана Благоје
вића играће у новој сезони у
Суперлиги, први пут од сезоне
2010/2011. године.
М. Ђ.

Деч: Сремац – Словен 3:0;
Шимановци: Хајдук 1932 –
Срем 1:3; Карловчић: Ловац –
Камени 0:3; Прхово: Младост
1935 – Витез 4:3; ОФК Брестач
је био слободан.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Сремац
Срем
ОФК Брест.
Камени
Словен
Младост
Хајдук 1932
Ловац
Витез

16 13 2 1 46:14 41
16 13 1 2 48:18 40
16 12 3 1 73:20 39
16 7 2 7 32:35 23
16 6 2 8 30:37 20
16 4 2 10 30:46 14
15 4 0 11 21:47 12
15 3 1 11 21:34 10
16 2 1 13 22:72 7

ОФЛ ИНЂИЈА – ИРИГ
– СТАРА ПАЗОВА
Крњешевци: Слога (К) – Пла
нинац 1:2; Чортановци: ЧСК –
Фрушкогорац 9:2; Јарковци:
Борац – Дунав 2:3; Ириг: Рад
нички – Цар Урош 5:1; Слога
(М) је била слободна.
01. Раднички
02. Дунав
03. ЧСК
04. Слога (М)
05. Цар Урош
06. Фрушког.
07. Борац
08. Планинац
09. Слога (К)

15 11 3 1 48:12 36
14 11 2 1 29:9 35
14 8 4 2 46:17 28
13 5 4 4 31:22 19
14 6 1 7 26:23 19
14 6 1 7 28:36 19
14 2 3 9 21:48 9
15 3 0 12 16:49 9
13 2 0 11 10:39 6

ОФЛ РУМА – ИРИГ 1
Никинци: Полет – Борац 2:2;
Нерадин: Војводина – 27.Окто
бар 3:1; Хртковци: Хртковци –
Граничар 7:2; Мали Радинци:
Фрушкогорац – Јединство (Пл)
3:2; Рума: Јединство (Ру) –
Сремац 0:2; Јединство (К) је
било слободно.
01. Сремац
02. Хртковци
03. Фрушког.
04. Једин.(Ру)
05. Једин. (Пл)
06. Борац
07. Војводина
08. Полет
09. Граничар
10. 27.Октобар
11. Једин. (К)

19
19
19
19
19
20
19
19
19
19
19

14
14
13
11
7
8
8
5
4
2
2

4
2
4
6
7
3
2
3
1
1
1

1
3
2
2
5
9
9
11
14
16
16

61:16
46:22
46:22
42:19
46:29
41:36
47:39
30:51
26:46
24:68
15:76

46
44
43
39
28
27
26
18
13
7
7

Foto: fkindjija.com

Поново у елити

ако су доживели пораз у
Врању од домаћег Дина
ма, у недељу 26. маја,
фудбалери Инђије изборили
су се за улазак у највиши ранг
такмичења, Суперлигу Србије.
Двоструки стрелац био је Жељ
ко Димитров. Први гол је пости
гао у 42. минуту утакмице, када
је главом лобовао против
ничког голмана после грешке
Божидара Вељковића, а затим
и у 63. минуту из пенала.
Ова, друга баражна утакмица
са Динамом завршена је резул
татом 2:0. Фудбалери Инђије су
само три дана пре овог сусре

37

ФК Инђија суперлигаш

42
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IZ MATI^ARSKOG
ZVAWA
SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Чикић
Слободан и Вујичић Алек
сандра, Бербер Александар
и Чарубић Ивана, Атанацко
вић Стеван и Дороњски Тија
на, Нећаков Ненад и Андрић
Ивана, Аметовић Дејан и
Марковић Весна, Хорина
Дејан и Пантић Љубица,
Милошевић Марко и Петро
вић Јелена, Радић Марко и
Тоскић Јована.
ДОБИЛИ СИНА: Радован
и Маријана Николић - Босут,
Дарко и Драгана Јеликић Ноћај, Игор и Јелена Моћан
- Стара Пазова, Слађан и
Елизабета Југовић - Срем
ска Митровица, Бошко и
Ивана Путинковић - Голубин
ци, Борис и Тијана Гњидић
- Ердевик, Љубомир и Мили
ца Перић - Глоговац, Мар
ко и Марија Куља - Сремска
Митровица.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Жарко и
Милица Мишчевић - Вашица,
Благоја и Бранкица Убавић
- Адашевци, Иван и Марта
Стојнић - Мартинци, Мир
ко и Маја Симић - Нови Сад,
Мирко и Марина Глушица
- Црна Бара, Жељко и Тама
ра Милановић - Рума, Брани
слав Утвић и Славица Ћирић
Утвић - Бешеново, Живојин
и Сандра Лукић - Сремска
Митровица, Миле и Светлана
Форо - Сремска Митровица,
Стојан Ђурђевић и Биља
на Ђурић Ђурђевић - Јарак,
Стојко и Татјана Ђукановић
- Сремска Митровица, Дра
ган и Достана Костић - Доњи
Товарник, Зоран и Милена
Илић - Сремска Митровица.
УМРЛИ: Ступар Цвета
рођ. 1936, Јовановић Ћур
чић Вукица рођ. 1956, Павло
вић Драган рођ. 1962, Марић
Милица рођ. 1936, Пављук
Јасна рођ. 1966, Солдо Иван
рођ. 1969, Ђуричић Милан
рођ. 1946, Ђурић Саша рођ.
1968, Лазић Лазо рођ. 1939,
Боровац Недељко рођ. 1949,
Опачић Босиљка рођ. 1940,
Агбаба Ђука рођ. 1938, Шпа
новић Андрија рођ. 1947,
Дакић Бојан рођ. 1949, Вадоц
Милојка рођ. 1943, Мићић
Слободан рођ. 1961, Нешко
вић Дрена рођ. 1935, Вегнер
Ђорђе рођ. 1931, Јовановић
Радован рођ. 1958, Милоше
вић Радомир рођ. 1953, Нова
ковић Круница рођ. 1945,
Мандић Софија рођ. 1955,
Ступар Бојана рођ. 1992,
Мургар Снежана рођ. 1965,
Петровић Милева рођ. 1940.
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ „СЛОГА“ ИЗ ЗАСАВИЦЕ I

Титула после
30 година

У

недељу 26. маја Фудбалски клуб
„Слога“ из Засавице I понео је шам
пионску титулу Градске лиге, чиме
је обезбедио учешће у вишем рангу. Ова
шампионска титула ће сигурно бити запам
ћена и по томе што је ФК „Слога“ у својим
редовима имала на месту центарфора
и министра пољопривреде Бранислава
Недимовића, који се бави фудбалом од
малих ногу. Иако до краја сезоне има још
два кола, математички, овај клуб је већ
освојио прво место. Предраг Вуга, играч
ФК „Слога“ је навео да је ова титула дуго
очекивана и честитао је својим саиграчима
на успеху.
– Први пут смо ушли у виши ранг након
30 година. То је резултат рада играча из
Сремске и Мачванске Митровице и пред

седника клуба Слободана Чикића, рекао је
Предраг Вуга.
Горан Миражић, играч ФК „Слога“, je
овом приликом подсетио да је ова титула
историјскио успех.
– Ово је највећи успех у историји клуба
„Слога“ из Засавице I, честитам саигра
чима, тренеру, управи клуба. Много рада
стоји иза ове титуле. Спремамо се за виши
ранг, вероватно ћемо довести још играча,
кренути са припремама и кренути даље са
такмичењима, навео је Горан Миражић.
Председник Градске фудбалске лиге
Сремска Митровица Ратко Грабић je чести
тао управи клуба, стручном штабу и игра
чима ФК „Слога“ на постигнутом успеху.
З. Поповић
Фото: Б. Туцаковић

RUMA
УМРЛИ: Вукосава Митре
ски, рођ. 1935. год, Станко
Јањић, рођ. 1954. год.

Предраг Вуга

Горан Миражић

Ратко Грабић

