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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

У Град ској кући 26. јуна доде ље не 
су награ де нај бо љим уче ни ци ма 
митро вач ких основ них и сред њих 

шко ла. Ђаци ма гене ра ци је су награ де 
уру чи ли заме ни ца гра до на чел ни ка Све-
тла на Мило ва но вић и начел ник Град ске 
упра ве за обра зо ва ње и спо рт Или ја 
Недић. Ове годи не је награ ђе но укуп но 
19 уче ни ка.

– Ово је зна чај на мани фе ста ци ја 
за Срем ску Митро ви цу, која све до чи о 
успе ху, упор но сти, тру ду и раду који су 
ова деца уло жи ла током свог шко ло-
ва ња. Лепо је бити у кру гу успе шних, 
лепо је бити награ ђен, и ста ја ти иза те 
награ де. Пре све га, ту мислим на децу, 
њихо ве роди те ље и настав ни ке. Град 
је овим све ча ним дога ђа јем решио да 
подр жи ђаке гене ра ци је награ дом, која 
се састо ји од дипло ме и нов ча ног изно-
са од 20.000 дина ра. За ове уче ни ке 
даље сле ди ода бир доброг зани ма ња, 
а иза све га тога тре ба да ста ну роди-
те љи, дру штве на зајед ни ца и сви  ми 
који им може мо помо ћи, рекао је Зоран 
Мишче вић, заме ник начел ни ка Град ске 
упра ве за обра зо ва ње, кул ту ру и спорт.

Сара Нико лић је завр ши ла Сред њу 
музич ку шко лу „Петар Кран че вић“ и ђак 
гене ра ци је је по дру ги пут.

– Сви рам фла у ту и уче ство ва ла сам 
на мно го број ним држав ним и међу на-

род ним так ми че њи ма и осва ја ла награ-
де. У кла си сам про фе сор ке Ире не 
Милић и захва љу јем се настав ни ци ма 
и Гра ду на подр шци током свих мојих 
под ви га. Пла ни рам да упи шем Музич-
ку ака де ми ју у Новом Саду, изја ви ла је 
Сара Нико лић.

Јеле на Вито ро вић је ђак гене ра ци је 
Митро вач ке гим на зи је. Током свог сред-
њо школ ског обра зо ва ња осва ја ла је 
награ де на репу блич ким так ми че њи ма.

– Так ми чи ла сам се из пред ме та: 
срп ски језик и књи жев ност, био ло ги ја 
и еко ло ги ја. Сви ма нама ово при зна ње 
вео ма зна чи, јер Град покла ња пажњу 
нај и стак ну ти јим уче ни ци ма, иако је тре-
нут на ситу а ци ја у вези са епи де ми јом 
виру са коро на поре ме ти ла мно го ства-
ри. У будућ но сти пла ни рам да се посве-
тим при род ним нау ка ма и да упи шем 
Меди цин ски факул тет, рекла је Јеле на 
Вито ро вић.

Мили ца Шеик је ђак гене ра ци је ОШ 
„Три ва Вита со вић Лебар ник“ у Лаћар ку 
и ОШ „Петар Кран че вић“.

– Током шко ло ва ња так ми чи ла сам 
се из срп ског јези ка, мате ма ти ке, физи-
ке, био ло ги је, док сам у Музич кој шко-
ли сви ра ла фла у ту и била на мно го-
број ним так ми че њи ма. Захва љу јем 
се настав ни ци ма и Гра ду на подр шци 
коју су пру жи ли. Пла ни рам да упи шем 

општи смер у Митро вач кој гим на зи ји, 
каза ла је Мили ца Шеик. 

Ђаци гене ра ци је школ ске 2019/2020. 
годи не су: Ања Крстић, ОШ „Јован Јова-
но вић Змај“, Срем ска Митро ви ца; Петар 
Кукућ OШ „Јован Попо вић“; Нико ли на 
Бје лић ОШ „Све ти Сава“; Елвис Бај рић  
ШОСО „Ради вој Попо вић“ /основ на/ , 
Петар Лукић ОШ „Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки“;  Јова на Мило ше вић ОШ „Сло-
бо дан Бајић Паја“; Ната ша Дво штан ски, 
ОШ „Добро сав Радо са вље вић Народ“, 
Мачван ска Митро ви ца; Мили ца Шеик 
„Три ва Вита со вић Лебар ник“, Лаћа рак; 
Нико ли на Међе до вић, ОШ „Јован Јова-
но вић Змај“, Мар тин ци; Сара Симић, 
ОШ „ Бран ко Ради че вић“,  Кузмин; Тео-
до ра Стан ко вић, Митро вач ка гим на зи ја 
/основ на/; Мили ца Шеик Музич ка шко-
ла  „Петар Кран че вић“ /основ на/ , Ива-
на Симић,  Еко ном ска шко ла  „9.Мај“;  
Жељ ка Позна но вић, Пре храм бе но-
шумар ска и хемиј ска шко ла; Небој ша 
Вуга, Сред ња тех нич ка шко ла „Нико ла 
Тесла“, Мла ден Писа ре вић, Меди цин-
ска шко ла „Дра ги ња Ник шић“; Сара 
Нико лић Музич ка шко ла  „Петар Кран-
че вић “ /сред ња/, Борис Дуд ка, ШОСО 
„Ради вој Попо вић“  /сред ња/; Јеле-
на Вито ро вић, Митро вач ка гим на зи ја, 
Срем ска Митро ви ца. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић  

НАГРА ЂЕ НИ МИТРО ВАЧ КИ ЂАЦИ ГЕНЕ РА ЦИ ЈЕ

Девет на е сто ро нај бо љих

Зоран Мишче вић Сара Нико лић Мили ца Шеик Јеле на Вито ро вић
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ ГО СНС-А

Три кан ди да та за гра до на чел ни ка
Бранислав Недимовић, први на

локалној и републичкој листи
„Александар Вучић – За нашу

децу“, одржао 25. јуна конференцију
замедијенакојојјесумираорезулта
теСНСа на изборима одржаним21.
јуна.Такође,било јеречиокандида
тимазаградоначелника,алииоскла
пању коалиција са странкама које су
прешлецензус.Подсећамо,улокалну
Скупштину су ушли:СПС (шестман
дата),групаграђана„Градзасвенас
ВладимирПетковић“(11одборничких
места) и група грађана „Митровачка
алтернатива–покретслободних гра
ђана дрМирослав Кендришић“ ( два
мандата).Према речимаБранислава
Недимовића,СНС јеналокалуосво
јио три пута више гласова него све
изборнелистезаједно.Онсетомпри
ликом захвалио свим Митровчанима
којисугласализалисту„Александар
Вучић–Занашудецу“.
–Изборналиста„АлександарВучић

занашудецу“уСремскојМитровици
је освојила 25.536 гласова. Трудиће
моседаунареднихнеколикогодина
оправдамоповерењекојесунамдали
грађани Сремске Митровице.  Тако
ђе,захваљујемсесвимактеримаове
изборнеутакмице, јерсусхватилида
јебојкотпотпунобесмислеништосу
показалидајеСремскаМитровицаса
58постоизашлихбирача једновисо
кодемократскодруштво,којезнашта
представљају избори и знашта пра
вонагласзначизасваког грађанина
нашег града. Захваљујем се избор
ним листамакојесуосталеизанас,
јерсудопринелидемократскојифер
борби и што су схватили да бојкот
изборанијеначинрешавањапробле
манасрпскојполитичкојсцени,тојест
политичкој сцени Сремске Митрови
це.Нашциљјебиодаосвојимо25000
гласова,аузелисмонештовише.За
мене је тоочекивано, јер сампознат
потомештостремимвисокимциље
вима.Сдругестране,знамколикосмо
радилиунеколикопретходнихгодина,
изашлисмопредграђанесаостваре
ним резултатима.Најбоље резултате
имамо уСремскојРачи, ту су иРав
ње,Бешеново,ВеликиРадинци,Чал
ма.Тосуместаукојимасмоосвојили
око70постогласова.Чакиуградуу
некиммеснимзаједницамазакојесе
кажеданисунаклоњененашојлисти
попут Матије Хуђи, Центар, Сава,
узели смооко50процената гласова.
Поставилисмозасебеновециљеве.
Наследећимизборимаморамоиовај
резултатдапомеримо,рекаојеНеди
мовић.
Када је реч о склапању коалиција,

Недимовић јенавеода јебилоинди
ректних и директних позива сваке
листе да са СНСом уђу у локални
парламент.

– О коалицији са другим странка
ма ћемо одлучивати у предстојећим
данима.Имамо 42 одборника, седам
више него на претходним изборима.
Мислим да ћемо имати једну зани
мљивуСкупштину и добро јешто ће
постојатиопозицијаупуномкапаците
ту.Сматрамдатребаодговорностда
преузмемо сами, а остале ствари ће
зависити од договора који ће посто
јати на покрајинском и републичком
нивоу.Међутим,сматрамдаједошло
време да преузмемо одговорност за
све активности. На тај начин криви
цуизаслугепреузимамосами,анико
нећемоћидасекријеизанас,изјавио
јеНедимовићиизразиозадовољство
затоштосуизбориуСремскојМитро
виципрошлиферибезпримедаба.
Недимовић једодаодапостојетри

кандидата за градоначелника Срем
ске Митровице: Светлана Миловано
вић,ДмитарСтанишићпаионсам.

–Отомећеморазговаратиунаред
них 30 дана, зависи од тога како ће
комплетна странка да постави своје
циљевеунареднимданима.Неочеку
јемдаћеконститутивнаседницабити
унаредних30дана.Првоћемомора
тидаразговарамосасвимодборнич
кимгрупамаиускладусатимзаказа
тиседницу,рекаојеНедимовић.
Такође,онјетомприликомрекаода

сеунаредномпериодуочекујереали
зацијазапочетихпројеката.
– Првог септембра се отвара нова

ОШ„ЈованПоповић,авртићуЛаћар
ку12.или13.новембра.Тујеирекон
струкцијаболнице,ДомЈНАћепоста
тинаучнотехнолишкипарк,изградња
стадиона, где су готове грађевинске
дозволе и очекујемо расписивање
тендера.КанализацијауЛаћарку јеу
планудасеради, гасификацијасела
језапочета,истакаојеНедимовић.

З. Поповић

Бра ни слав Неди мо вић

О кандидатима за градоначелника раз го ва ра ћемо 
у наред них 30 дана. Избор ће зави сити од тога како 
ће ком плет на стран ка да поста ви сво је циље ве у 
наред ним дани ма. Не оче ку јем да ће кон сти ту тив на 
сед ни ца бити у наред них 30 дана. Прво ћемо мора-
ти да раз го ва ра мо са свим одбор нич ким гру па ма и 
у скла ду са тим зака за ти сед ни цу, рекао је Неди мо-
вић и додао да посто је три кан ди да та за гра до на-
чел ни ка Срем ске Митро ви це: Све тла на Мило ва но-
вић, Дми тар Ста ни шић па и он сам
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ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Уче нич ки радо ви
осли ка ни на ками о ну

Каорезултатлитерарног
конкурса ЈП „Комуна
лије“„Крозкреативност

се изрази, шта је култура
одлагања отпадом ти нам
покажи“, два победничка
рада ученика митровач
ких основних школа су се
нашли осликани на ками
ону овог предузећа. Циљ
ове акције јесте подизање
свести грађана о важности
очувањаживотнесредине.
–Конкурсјезавршенпро

текле године и око четири
до пет хиљада радова је
пристигао на оцењивање.
Изабранасудвапобеднич
карада,којасуосликанана
камиону нашег предузећа.

То су два најлепша рада,
иакојекомисијибиловеома
тешкодаодлучикојијерад
најбољи.Мићемоубудућ
ностинаставитисаоваквим
пројектима,јерсунамдеца

кроз ове радове показала
значај одлагања комунал
ноготпадаизаштитеживот
несредине,рекаоједирек
тор „Комуналија“ Радослав
Јевремовић.

Победнички рад Наташе
Лушевић, ученице шестог
разреда ОШ „Бошко Пал
ковљевић Пинки“, нашао
се осликан на камиону ЈП
„Комуналије“. Како каже,
идејузасвојрадпронашла
је у поплавама 2014. годи
не.
– Тада се у реци нашло

многоотпадаиувиделасам
дајетојаколошеиприлич
но сам се уплашила.Овим
цртежом сам хтела да ука
жемдаштовишебринемои
планетиЗемљи,јервећина
људио томеневодирачу
на, а то је лоше, рекла је
НаташаЛаушевић.

З. Попо вић

Уче нич ки радо ви 
осли ка ни на ками о ну

Радо слав Јере мић Ната ша Лау ше вић

ДОМ ЗДРА ВЉА

КОВИД 
амбуланта
на КПД
Због повећаног обима

тестирања и бољих проти
вепидемијских услова,
КОВИД амбуланта Дома
здравља је измештена у
просторије VII здрвствене
станице, кoја се нлази у
Кувеждинској бб,  (иза
Основне Школе Слободан
Бајић Паја). Амбуланта је
почела с радом 29. јуна.
Амбулантарадисвакоград
ногданаод9до17часова.
Телефон:022/631110,064/8
770581,064/8770576.

ОПшТА БОЛ НИ ЦА 

Сред ства за обно ву опре ме
и цен тра ле
У оквиру подршке здравстве

номсистему,Покрајинскавладаје
определила средства у висини од
420милионадинаразазафинан
сирање и суфинасирање изград
ње, одржавања и опремања 47
здравствених установа у Војводи
ни,међу које спадаиОпштабол
ница у Сремској Митровици. Тој
установиједодељеноизпокрајин
ског буџета око 18милиона дина
ра.Средстваћебитиискоришћена
за замену телефонске централе
и набавку ендоскопског стуба –
гастроскопа.

Општа бол ни ца
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Медијски пројекат ГРАД У ФОКУСУ: Изазови и перспективе развоја Сремске Митровице

ПРИ ВРЕД НА КОМО РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Доде ље не награ де „Капи ја успе ха“

Традиционално годишње признање
„Капија успеха“, које Привредна
комораВојводинедодељујенајбо

љима за достигнути квалитет услуга у
облаституризмаиугоститељства,каои
субјектимакојисусвојимрадом,залага
њемиистрајношћуунапредилитуризам,
додељенаје25.јуна.Привреднакомора
Војводинетрадиционалновећ28година
додељује престижно признање у обла
сти туризма и угоститељства, у следе
ћим категоријама: категорисани објекти
смештаја,ресторани,лиценцираниорга
низаторипутовањаиобјектикојинанај
бољиначин представљаумултиетничку
заједницу Војводине и доприносе обли

ковању војвођанских туристичких вред
ности.Поред,,Капијеуспеха“,овимпово
домдодељује сеиплакета за квалитет
услугадругопласиранимкандидатима.
ТуристичкаорганизацијаГрадаСрем

скаМитровица,каоипретходнихгоди
на, тако је и прошле године доставила
предлоге запредложене категорије.На
овај начин наставља се низ промотив
них активности, које туристе подстичу
да свој одмор проведу баш у „царском
граду“.АдајеСремскаМитровицаград
у коме су се рађали, столовали и уми
ралицаревиидасаразлогомноситај
епитет,говориичињеницадасеконту
нитетнаграђивањанаставља.Претход

них година награђивани са територије
СремскеМитровицесу „Тошинакућа“и
„СалашИсаилови“.
ОвегодинеизСремскеМитровицесу

награђени:ресторан„Диана“(плакетаза
достигнути квалитет услуга у категори
јиресторан),СРПЗасавица(плакетаза
развојиунапређењедечијегиомладин
скогтуризма).
Одато признање за квалитет услуга

свакако доприноси унапређењу тури
стичке понуде Сремске Митровице, а
на чијем унапређењу и промовисању
ТуристичкаорганизацијаградаСремска
Митровицаконтинуираноради.

фото: Михај ло Бер чек

ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР ДР ЗОРАН МИЛО шЕ ВИЋ ПОСЕ ТИО ВИСОКУ шКОЛУ 
„СИР МИ ЈУМ“

Сред ства за сана ци ју шко ле
Покрајински секретар за високо

образовање и научноистражи
вачку делатност проф. др Зоран

Милошевић посетио је 24. јуна Високу
школу струковних студија за васпитаче
и пословне информатичаре „Сирмијум“,
где се упознао са планираном динами
ком радова на санацији крова школе,
које Секретаријат и финансира. Прили
компосетебилојеречииодругимула
гањимауовувисокошколскуустанову.
Према речима директорке Високе

школу струковних студија за васпитаче
и пословне информатичаре „Сирмијум“
др Гордане Мијаиловић, током посете
покрајинскогсекретара,највишејебило
речиоулагањимауовуустанову.
О актуелностима у вези са уписом

нове генерације студената, проце
су дигитализације радашколе, као и о
даљим могућностима подршке путем
финансирања говорило се, такође, на
састанку.Једанодзадатаканадлежних

јесте модернизација у чему се и огле
да циљ посете истакао је покрајиснки
секретарМилошевић.
Претходна посета уприличена је у

априлу 2017.године, а главна тема

састанка била је санација крова. Упис
у ову високошколску установу почео је
24. јуна, те сенадлежнинадајудобром
одзивуакадемацазахваљујућиподршци
Покрајине.
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КОНАЧ НИ РЕЗУЛ ТА ТИ ИЗБО РА

Напред ња ци осво ји ли
16.430 гла со ва и 31 ман дат
Изборна листа „Александар

Вучић–Занашудецу“ јеосво
јила укупно 16.430 гласова

и тиме обезбедила 31 одборничко
место. Листа „Ивица Дачић – Соци
јалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС) – Драган
МарковићПалма“јеосвојила3.545и
такодобилашестодборничкихместа.
Изборналиста„ЗеленастранкаРума
– Нек маске падну“ је добила пове
рење 2.317 бирача, односно четири
одборничкамандата,докјелиста„Др
ВојиславШешељ–Српска радикал
на странка“ освојила 1.235 гласова,
односнодвамандатаурумскојСкуп
штини.
Ово су коначни резултати избора

за одборнике СОРума, утврђени на
седнициОпштинскеизборнекомисије
која је одржана 22. јуна. Како сазна
јемо од Владиславе Стаменовић,
председнице ОИК Рума, утврђено је
да није било битних повреда одред
биЗакона о локалним изборима.Ни
наједномбирачкомместунисупони

штени избори. На основу изборног
материјала примљеног од бирачких
одбора, утврђено је да је за избо
ре предато укупно 46.478 гласачких
листића,адајеосталонеупотребље

но 21.860 листића. На изборима је
гласало24.618лицасаправомгласа,
односно52,97процената.Одтогбро
ја,1.091јеневажећихлистића.

С. Џаку ла

Вла ди сла ва Ста ме но вић
Избо ри у Руми,
без под не тих при го во ра

САО БРА ЋАЈ НА НЕЗГО ДА

Повре ђе но 18,
поги ну лих нема

Тешкасаобраћајнанезгодадогодиласе
накружномтоку,наизласкуизРумека
Иригу,24.јунаокоподнева.Усаобра

ћајној незгодисусесударилиаутобус који
јепревозиосезонскерадникеуИригипут
ничкиаутомобилмарке„опел“.Упутничком
аутомобилусубиливозачидвоједеце.
Премапрвимсазнањима,доовенезгоде

једошлокадајеаутобусналетеонапутнич

киаутомобилукружномтокунаизласкуиз
Руме.Повређеноје18особа,међукојимаје
идвоједецеузрастаодпетиосамгодина,
алинасрећу,погинулихнема.Свимповре
ђенимајеуказаналекарскапомоћуОпштој
болници у Сремској Митровици и сви су,
према незваничним информацијама, ван
животнеопасности.

С. Џ. 

Сао бра ћај ка код Руме

Поновљени 
избори 1. јула
Републичка изборна

комисија, на седници одр
жаној 26. јуна, донела је
одлуку о понављању избо
ра на 234 бирачка места.
Међу онима где ће бити
поновљени избори за
народне посланике уСкуп
штини Србије су и два
бирачка места у румској
општини: на бирачком
местуброј23уХртковцима
инабирачкомместуброј36
уПутинцима.Такође,доне
тојеирешењеопонавља
њу избора на републичком
нивоу на бирачком месту
број8уВрднику,уиришкој
општини.Поновљениизбо
рићебитиодржани1.јула.
Бирачка места ће бити
отворенаод7до20часова.
Заово,поновљеногласање
биће формирани и нови
бирачкиодбори.
Избори се понављају на

оним местима где се не
могу утврдити резултати
избора због логичко рачун
ских грешака, формалних
неправилности или зато
штозаписникнијепотписао
ниједан члан бирачког
одбора. С. Џ.
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СТА ЊЕ УСЕ ВА

Оче ку ју се при но си
као и прет ход них годи на

Последугогкишногпериода,уследи
ла јестабилизацијавременаузпораст
температуре,штојеомогућилопочетак
жетвејечма.Ускоросеочекујеипочетак
жетвепшенице.
– Можемо рећи да је овогодишња

вегетациона сезона била врло проме
њива.Напочеткувегетацијепшеницаје
ималадобреусловезаницањеипочет

ниразвој. У априлу је наступио сушни
период који је условио заостајање у
порасту и условио остваривање ређих
склопова. Падавине при завршетку
вегетацијећеипакпомоћидасепопра
вистањеидасеостваридобронали
вањезрна.Наконсвегавиђеногочеку
је се принос на нивоу вишегодишњег
просека– коментаришезанашенови

неГоранДробњак,стручнисараднику
ПољопривреднојстручнојслужбиРума.
Падавинеипорасттемпературапого

довали су развоју јарих култура, одно
снокукурузу,соји,сунцокретуишећер
нојрепи.Уколикосеизузмупроблемиу
везисаницањем,којејебилонеуједна
чено,овиусевитренутнодоброизгле
дају. С. Џаку ла

Горан Дроб њак У току жетва јеч ма

НАГРА ДЕ НАЈ БО ЉИМ УЧЕ НИ ЦИ МА

78 ђака доби ло по 5.000 дина ра

Као и претходних година, и ове
године су најбољи румски ђаци
награђениједнократнимновчаним

наградама у износу од 5.000 динара.
Наградеједобило78основацаисред
њошколацаитооникојисушколова
њезавршили каодобитници „Вукове“
дипломеилионикојисуосвојилинеко
одпрватриместанарепубличкимили

међународним такмичењима. Најбо
љимасунаградеуручененапригодној
свечаности која је одржана26. јуна у
Културном центру. Награде су учени
цимауручилиМаријаСтојчевић,заме
ница председника Општине, и Сте
ванКовачевић, председникСОРума.
Представници локалне самоуправе
честитали су ученицима на досада

шњимуспесимаипожелелииммного
срећеудаљемобразовању.
Када је реч о основцима, највише

награда,чак29,добилисуђациград
скеОШ„ЗмајЈоваЈовановић“,доксу
међу средњошколцима најбројнији
ониизГимназије„СтеванПузић“–њих
седмороједобилоновчанунаграду.

С. Џаку ла

Уру че ње награ да нај бо љи ма
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Ош „ВЕЉ КО ДУГО шЕ ВИЋ“

Осма ци про сла ви ли
мату ру у шко ли
Заразликуод готовосвихоснов

них школа, сем ОШ у Хртко
вицима, градска ОШ „Вељко

Дугошевић“ уприличила је прославу
матуресвојихосмакаудвориштушко
ле.Додуше,родитељиученикаједног
разреда нису били сагласни са овим
предлогомшколе,којасеруководила
како актуелном погоршаном ситуа
цијом у вези са епидемијом корона
вируса, тако и примеренијем узрасту
малихматураната,пасузасвојудецу
и на своју одговорност, организовали
прославууресторану.
Званични део прославе матуре

почео је поделом диплома најбољим
ђацима, „Вукове“ дипломе и књиге
Иве Андрића, за 11 ученика који из
ове школе излазе са свим петицама,
док је Јована Врањешевић, ученица
генерације добила и сат. Директорка
Јасмина Вукановић истиче да је ОШ
„Вељко Дугошевић“, по овом сату са
угравираном посветом, јединствена у
Срему,асвејепочелопремногогоди
на,захваљујућипрвобитнодонираним
средствимаЈованаДугошевића,брата
ВељкаДугошевића,чијеименосиова
школа.
После доделе диплома и књига,

представници свих осмих разреда су
поздравили, како своје другаре, тако
иразреднестарешине.Свакоодњих
је подсетио на лепе дане проведене
ушколи,алиидодаода,сарадошћу,
ишчекујуновеизазове.
ЈованаВрањешевић,„вуковац“иђак

генерацијејезанашеновинеизјавила
дајојјенамерадаупишеГимназију.

– Почаствована сам што сам ђак
генерације.Биломијелепоовихосам
година, трудила сам се, учила, ишла
самдодатноначасовеенглескогјези
ка, али и на такмичења из физике,
математике,биологије,историјеисрп
скогјезика–реклајеЈована.
Онајеистакладасусеокупилиовде

у школском дворишту, у гардероби
вишепримеренојњиховомузрасту.
–Ситуацијајетаквадаморамодасе

дружимо ушколи,мени јеможда чак
илепшеовако–реклајеЈованаВра
њешевић.

Максималанбројпоенанатестови
маи „Вукову“дипломуимаиСтрахи
њаБуквић.
–Биојетовеликитрудиучење,није

лако бити „вуковац“ и постићи такав
успех. Учило се, слушало на часу,
понављалокодкуће.Спремањезавр
шног испита је било отежано јер смо
радилионлајникодкуће,безподршке
наставника, али успео сам и пости
гао овај успех. Електротехничку шко
лу уСремскојМитровицићу уписати,
акаснијевероватнофакултет.Лепоје
славитиматуру,безобзиранатодали

Награ ђе ни уче ни ци

Стра хи ња, Јован, дирек тор ка шко ле и Јова на
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јеуресторануилиовдеушколи.Све
су то исти људи и није битно где се
слави,негосакимсеслави–засвоје
годинеозбиљнокажеСтрахиња.
Сањимјесагласанјошједан„вуко

вац“,ЈованБероња.
–Битноједруштво,анегдесесла

ви.Штосетичеуспехаушколи,осво
јио сам и максималан број поена на
тестовима. За овакав наш успех су
заслужниинашинаставници,иучите
љи,којисусталнобилиузнас–каже
Јован.
Јован планира да упише фарма

цију уМедицинскојшколи уСремској
Митровици. Тако ће наставити поро
дичну традицију, јер су ињегове ста
рије сестре Мирјана и Јелена биле
„вуковци“ у истој школи, а потом су
уписалефармацију.
– Ја крећем њиховим стопама –

додајеЈованБероња.
– Мени је суштина обележавања

матуре управо ова додела повеља
ученикагенерацијеи„Вукових“дипло
ма,анаравноињиховазабава.Про
слава у ресторанима јесте свечанија,
али далеко захтевнија што се тиче
гардеробе,припрема,шминкања,што
заиста сматрам непримереним овом
узрасту – каже директорка Јасмина
Вукановић.
Онаипакдодаједајепонекадтешко

изборитисесанекимустаљенимоби
чајимапрославе.
– Поштовали смо све мере и пре

порукеимислимдасмобилиуправу.
Нисмобашсвибилисагласни.Родите
љиученикаједногодељењасужелели
дањиховадецаславематурууресто
рану.Онисусесамиорганизовали,а
осталаодељењасупристаладаовде
ушколитоорганизујемо,имислимда
смотолепоурадили–кажедиректор
ка и додаје да су награђени ученици
заистасаправомпонелититуленајбо
љих, јерсетовиделоиназавршним
тестовима.

С. Џаку ла

Имајући у виду да смо поново у
ситуацији да расте број оболелих од
коронавируса, из румског Дома здра
вљајеупућенообавештењесвимгра
ђанима. Наиме, Амбуланта за респи
раторнеинфекцијеифебрилнастања
Дома здравља „Рума“ наставља са
радом у периоду од 9 до 17 часова,
свакимданом.
Сви грађани који примете респира

торне тегобе: повишену телесну тем
пературу, отежано дисање, кашаљ,
цурењеизносаилипогоршањепосто
јећихсметњи,требадасејавеуАмбу
лантузареспираторнеинфекцијеили
дапозовубројеветелефона:022/471–
220, локал 143 (радним даном) и
069/643–583 (радним даном и викен
дом)

С. Џ.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Оба ве ште ње о раду 
КОВИД амбу лан те

хУМА НИ ТАР НИ ТУР НИР „ТРОЈ КА ИЗ БЛО КА“

Саку пљено пре ко
650.000 дина ра

Спортски терени код румског
Дома здравља по пети пут су
билиместогдесе27.јуна,реа

лизоваоспортскохуманитарнитурнир
„Тројкаизблока“.Овегодине,узуче
шће304шутератројки,прикупљеноје
више од 650.000 динара. За разлику
од претходне четири године, када су
помоћ добијале социјално угроже
не и вишечлане породице из румске
општине,овегодинесусредствапри
купљаназапородицуДимић,заобно
вуњиховепородичнекућеикуповину
потребног покућства. Ова породица
живи у селу Божевица на Косову и
Метохији, у изузетно тешким усло
вима. Реч је о петочланој породици
којаживиодсоцијалнепомоћиидеч
јегдодатка,узнештомалозарадеса
земљекојуобрађују.
Када јеречорумскимпородицама,

до сада су помоћ од ове хуманитар
носпортске акције добиле породице
ЈеремићизРуме,ЂикићизПутинаца,

СмуковизДобринацаиДрагићевићиз
Буђановаца.
Кадајеречорумскојопштини,упро

теклечетиригодиненатурнирујеуче
ствовалоукупно980учесника,апри
купљено је нешто преко 1,8милиона
динара.
Подсетимо, организатор овог тур

нира у брзом шутирању тројки је
Хуманитарна организација „Срби за
Србе“. Од 2006. године ова Хумани
тарнаорганизацијајеприкупилапреко
4,5милионаевра,апомоћ једобило
око 2.500 породица које живеширом
Балкана.Са друге стране, кроз идеју
организовањатурнира„Тројкаизбло
ка“ од 2012. године је организовано
преко 800 турнира, у градовима на
чактриконтинента.Узпомоћвишеод
40.000такмичараприкупљенојепреко
780.000евра.Тајновацјеискоришћен
заизградњуиреновирање26кућа,30
купатила, једногпородилиштаи једне
здравственеамбуланте. С. Џаку ла

Нај бо љи уче сни ци
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„Видовданскисаборсрбскихвитезова“
одржан је у Руми по седми пут, у орга
низацији„Академијевидовданскихвите
зова србских“ и под покровитељством
румске Општине. У оквиру ове мани
фестације се традиционално организу
је и пријем у Градској кући за чланове
овогУдружења,алииборцеипородице
палих бораца на Кошарама и Паштри
ку.Оваквимокупљањима се преживели
сећајуиодајупочастонимакојисудали
животе борећи се за очување српства
на КиМ, али истовремено и обележава
великисрпскипразник,Видовдан.
Томприликом јеНовицаТодосијевић,

председникиоснивачУдружењаграђана
„Академија видовданских србских вите
зова“, уручио Грамату Општини Рума,
којусупримилиСтеванКовачевић,пред
седник СО Рума и Душан Љубишић,
начелник Општинске управе. Стеван
Ковачевићјеистакаодајелокалнасамо
управаокренутаразвојуимодернизаци
ји,алидаистотакодржиидонеговања

традиционалнихкултурнихиисторијских
вредности.
– Свакако да је витештво једно од

обележја српског етноса и „Академија
видовданских србских витезова“ негу
је тај кодекс витештва у нашемнароду.
Драго нам је да можемо да их угости
моизахвалимонанапоримакојечине,
не само на неговању српских витешких
вредности, него и херојства и исказане
храбростисрпскихвојникатокомослобо
дилачкихиодбрамбенихратова–иста
каојеКовачевићидодаодаверуједаће
сеоваманифестацијаиубудућеоргани
зовати,назадовољствосвих,апосебно
децекојимајеувекзанимљиводавидеи
даседружесасрпскимвитезовима.
Новица Тодосијевић је истакао да је

једна оваква манифестација потребна
Руми.
–Итокаознаксећањанасветевите

зове,насветехеројекојисуучествова
ли,којисуположилиживотикојисусада
са нама у овој причи.Слоган данашње

трибине је „Мртве не заборавите, живе
памтите“, тако да је то за наш народ
прича која траје још од Косовског боја.
Уколикомибудемобиливољнидатои
даљеподржавамо,тоћетрајати–пору
чиојеНовицаТодосијевић.
Послепријема, одржана је и трибина

„Кошаре и Паштрик – битка која траје“
у порти Цркве Вазнесења Господњег.
Трибини је, поред учесника поменутих
битака, присуствовао и Веселин Шљи
ванчанин, пензионисани официр ЈНА.
ДодељенесуистатуеСрпскогвитезаи
то, како постхумно, тако и преживелим
борцима.Постхумносустатуедодељене
браћиМилић, капетанупрве класеКру
нославу Иванковићу, воднику прве кла
се Ивану Васојевићу Јагуару и војнику
ВукомануТешовићу.Статуесупримили
члановињиховихпородицаузпорукуда
јеслободанајвреднија,алиинајскупља
ствар,адоксесећамопалихјунака,они
ћеживети.СтатуесудодељенеиДаво
руШтефанеку,репрезентативцуурвању
ипредседникуСпортскогсавезаСрбије,
војнику Дарку Трифуновићу Анђелкови
ћу, капетану у пензијиСашиПетровићу
Мамби, потпуковнику у пензији Драгу
тинуДимчевскомибригадном генералу
Стојану Коњиковцу. Признање је добио
јепесникАлександарНиколић–Српски
вук.Преддоделуовихпризнањапрочи
тано јеиписмо генералаНебојшеПав
ковића. Учесници трибине су указали
дајезаборавнајвећинепријатељнашег
народа. Зато је важно чувати сећање
на пале хероје, али и указивати дужно
поштовањепреживелима,ауправоједан
од начина јесте и ова манифестација.
Упоредо са пријемом у Градској кући и
трибином,уВеликомпарку јеодржани
витешкитурнир.Стреличариимачевао
цису,дружећисесапосетиоцима,при
казали старе витешке вештине српских
витезова.

С. Џаку ла

Видов дан ски сабор
срб ских вите зо ва

Гра ма та рум ској општи ни

Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“
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УПрњаворском парку уВрднику одржан је, ове
године по 18. пут,

„Видовдански сабор“, који је
почео 26. а завршио се 28.
јуна.Реч јео традиционалној
манифестацији која негује
култ кнеза Лазара, негује
нашу традицију, културу и
историју.
СлавкоСтанишић,председ

ник Друштва Врдничана
„Видовдан“, истакао је да је
„Видовдански сабор“ посве
ћен Светом великомученику
Лазару и преносумоштију са
Косова до Сентандреје и у
НовуРавницууВрднику.
– Манифестација подразу

мева и целодневна дружења
и презентацију Актива жена
Војводине и представљање
поснихимрсних јела,сланих
ислатких,каоиразнихпрера
ђевина које праве чланице
Актива жена. Специфичност
овогсабора јеитоштонаше
удружење награђује поједин
це и организације за једного
дишњирад–рекаојеСлавко.
Петгодинауназаднијебило

проглашења почасног грађа
нинаВрдника,аовегодинесу
проглашена три: проф. др
Сидор Мишовић, др Павле
МатијевићиЛазарПилиповић
Бели, члан Друштва „Видов
дан“–кажеСлавко.
СлавкоСтанишићјеуказао

инатодајебитнодасеодр
жи континуитет ове манифе
стације,такодасуовегодине
организатори све реализова
ли без помоћи Покрајине,
имајућиувидуцелуситуацију
саванреднимстањемикоро
навирусом. Драган Драгиче
вић, директор Туристичке

организације Општине Ириг,
подсетио је да је „Видовдан
скисабор“ једнаоднајстари
јих манифестација у иришкој
општини.
– Због актуелне ситуације,

уз велики напор и у веома
кратком року, успели смо да
се организујемо, и управо
зато ми је драго да видим
велики број грађана на отва
рањуманифестације.Тусуи
поставке Актива жена који
сваке године учествује на
овом сабору, а организовани
су и концерти у вечерњим
сатима – рекао је за наше
новинеДраганДрагичевић.
Миодраг Бебић, заменик

председника Општине Ириг,
јерекаодатаопштинанегује
манифестационитуризам.
–Овојевећтрадиционална

манифестација посвећена
Лазару Хребељановићу и
сећањунатајисторијскидео
нашег лепог Врдника.Ово је
једнаодманифестацијакојом

повећавамо број туриста и
промовишемо наше место.
Наш туризам је превасходно
термални,бањскитуризам,а
потом и верски, јер имамо
осам фрушкогорских мана
стира на нашој територији.
Управо један од њих јесте и
Раваница, која је позната по
томе што су овде годинама
биле смештене мошти кнеза
Лазара – каже Миодраг
Бебић.
По први пут гости на

„Видовданском сабору“ су
билиичлановиКУДа„Крњин“
изДобоја.БранкицаПоповић,
председница овог КУДа,
каже да носе име по једној
омањој планини западно од
Добоја.
–Дошлисмонапозивпред

седникаТуристичкеорганиза
ције Драгана Драгичевића и
то је наставак сарадње који
смо почели прошле године.
Учествовалисмопрвипутна
отварању „Видовданског

сабора“ и представили се
играмаизоколинеГњиланаи
нашим изворним играма са
Крњина,којесуиличнакара
танашегКУДа.Овде је заи
сталепо,тосудивниљудии
дивни домаћини, тако да
носимо пунолепих успомена
изВрдника–реклајеБранки
цаПоповић.
Упрограмусуучествовали

чланови КУДа „Крњин“ из
Добоја, као и вокална група
„СтараСрбија“,доксуЛазару
Пилиповићу Белом малиша
ниизВртића„Вила“уВрдни
кууручилинасликаногпетла,
којијесимболрастанкакнеги
ње Милице и кнеза Лазара
пред одлазак у Косовски бој.
Кнез Лазар је имао извезен
симболпетланавећинисво
јиходора,апетаојеутиснути
наједномодњеговихзванич
них печата. Дружење прве
вечеријеокончаноконцертом
Јелене Гербец. Следећег
дана,од15часовајеодржано
саборовање у Прњаворском
парку,узучешћеАктиважена,
одигранајепредстава„Црвен
капа“, а потом су одржане
Духовне свечаности – вечер
ња бденија у манастиру
СремскаРаваница.Од21час
окупљене су забављали
Миша Близанац и Велики
тамбурашки оркестар, а
потом је концерт одржала и
етногрупа „Врело“. На сам
Видовдан,28.јунаслуженаје
светаархијерејскалитургијау
манастиру Раваница. Покро
витељи ове манифестације
суОпштинаИриг,МЗВрдник,
Друштво Врдничана „Видов
дан“ и Туристичка организа
цијаИриг. С. Џаку ла

„ВИДОВ ДАН СКИ САБОР“ У ВРД НИ КУ

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг - општина будућности“ суфинансира Општина Ириг

Мани фе ста ци ја посве ће на
кне зу Лаза ру и срп ској тра ди ци ји

Миодраг Бебић Драган Драгичевић
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Туристичкопривредна
манифестација „Срем
ска куленијада“, за раз

лику од претходних година,
кадасеодржавалапрвесубо
теујуну,овогпутаодржанаје
последње суботе јуна, због
ситуације у вези са корона
вирусом.Наравно,овачиње
ница није променила навике
љубитеља кулена и доброг
вина да се појаве на 21.
„Сремској куленијади“ која је
одржана под слоганом „У
загрљајукуленаивина“.Иако
јесамоотварањеипроглаше
ње победника у прављењу
овог сремског специјалитета
пратио нешто мањи број
гостију,какојевремеодмица
ло, ердевички парк, који је
био препун разноразних
тезги, ускоро су „закрчили“ и
бројни посетиоци. „Сремска
куленијада“јеманифестација
која се од сличних разликује
управоутомештојеуцентру
аутохтонипроизводовогпод
небља–кулен.
– Доживели смо пунолет

ствопосвакомстандарду,21.
пут се одржава „Сремска
куленијада“, а значајно је то
што фаворизујемо традицио
налнупроизводњуирецепту
ру овог производа који је
понос свих нас Сремаца.
Имамо одличну сировинску

основу, имамо могућност да
правимоврхунскипроизводи
тотребаискористити.Нарав
но, то би требало пласирати
не само у Србији већ и у
целомсвету–истакаојеПре
драгМујкић, директорРегио
налне привредне коморе
СремскаМитровица.
Заменик председника

ОпштинеШидЗоранСемено
вић званично је отворио ову
манифестацију.
–Захваљујемсвимакојису

дошлиове године,иакоима
мо једну тешку ситуацију са
коронавирусом,хвалаштосе
придржавате свих мера
заштите.ХвалаМеснојзајед
нициЕрдевиккојазаједноса
Привредном комором Срема
и ове године одржава ову
манифестацију.Победницима
и свим учесницима желим
пуно среће и проглашавам
21. „Сремску куленијаду“
отвореном–истакаојеСеме
новић.
Потом је уследило прогла

шење победника, а у конку
ренцијујебило59узорака.У
категорији правних лица и
предузетника за кулен у уза
ном омотачу награђени су:
BUT&COизЛаћарка, друго
местоприпалојеАСМилоше
вић,такођеизЛаћарка,анај
бољи у овој категорији јеПР

Јаношевић из Сремске
Митровице.Потомјеследило
проглашењенајбољихупро
изводњикуленауприродном
омотачу,азанајбољејепро
глашен резерват природе
Засавица,другоместојепри
палоПРДрагинкуленикоба
сица из СремскеМитровице,
док је треће место заузео
кулен из ПР Кулен Војновић
изКузмина.Укатегоријиреги

строваних пољопривредних
газдинставагаздинстватреће
местоприпалојеСрђануЕде
линскомукатегоријикуленау
узаном омотачу, друго место
заузео је Ненад Војновић из
Кузмина, а Душко Мирковић
јеосвојиопрвоместо.Најбо
љикуленуприродномомота
чунаправио јеГоранМишче
вићизВашице,друганаграда
је отишла у руке Милану

СРЕМ СКА КУЛЕ НИ ЈА ДА У ЕРДЕ ВИ КУ

Срем ски кулен, баш!

Зоран Семе но вић

Један од штан до ва
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ЈАВ НИ РАДО ВИ ПОЧЕТ КОМ ЈУЛА

Анга жо ва но 40 лица
Јавни радови као мера

активне политике запо
шљавања подразумевају

спровођење активности које
предузима послодавац, изво
ђач јавног рада, а имају за
циљ остваривање одређеног
друштвеногинтереса,каошто
сусанациједивљихдепонија,
уређење и заштита животне
средине. Локалним акционим
планомзапошљавањаОпшти
неШидза2020. годинупред
виђенајемерајавнихрадова,
а која предвиђа издвајање 6
милиона динара од којих су
50% средства Министарства
рада и запошљавања борач
каисоцијалнапитања,адру
гидео,уизносуод3милиона
динара, издваја се из буџета
ОпштинеШид.
–КадајеОпштинаШидпот

писала уговор са Национал
ном службом за запошљава
ње расписан је јавни конкурс
за јавнерадове који је трајао
до 15. јуна. Право подноше
ња пријаве имали су органи

јединицалокалнесамоуправе,
јавнеустанове,јавнапредузе
ћа, предузетници, привредна
друштва, удружења грађа
на. Пријаве су се подносиле
Националној служби за запо
шљавање са прописаном
документацијом. Након пре
гледанихпријаваНационална
служба за запошљавање је
упутила обавештење Општи
ниШидкакобилокалниСавет
зазапошљавањедаомишље

ње,анаосновупријава,којих
је било три:Општинска упра
ва,ЈКП„Водовод“иЈКП„Стан
дард“. Сами послодавци су
дужниданаконодлукеоодо
бравању средстава за спро
вођење јавних радова, а пре
закљученог уговора, закључе
уговор са лицима за накнаду
којуједржавапрописала,ато
јеоко22.000динаразапери
ододчетиримесеца.Утокује
потписивање уговора између
Националне службе за запо
шљавање, лица и Општине
Шид–реклајеЖељкаЈарић,
извршилацзаизрадупројека
таиразвојауОпштиниШид.
На јавним радовима биће

ангажовано40радника,аради
сеотежезапошљивимкатего
ријама,лицимастаријимод60
година, лицима из руралних
насеља, Ромима, женама и
свимдругимкатегоријамакоје
својим правилницима пропи
сује Национална служба за
запошљавање. Јавни радови
почињу1.јула. Д. П.

Жељ ка Јарић

ДОМ ЗДРА ВЉА ДОБИО НОВУ ОПРЕМУ

Чети ри ЕКГ апа ра та
Кроз пројекат развоја

здравства у Србији, у
четвртак,25.јунашидски

Дом здравља је добио чети
ри новаЕКГ апарата, који ће
унапредити пружање услуга
грађанима у области кардио
васкуларнихболести.
–Уоквирузаједничкогпро

јектаМинистарстваздрављаи
Светскебанке,једнаодвећих
активности када је у питању
примарназдравственазашти
та јесте и пројекат доделе
грантова, односно неповрат
них финансијских средстава.
Уприступуреализовањаова
квихпројекатаважноједасе
искомбинује локална експер
тиза која постоји у домовима
здравља и да се она подржи
средствима са стране, а то
јеизносгрантаидасенатај
начин направи већи обухват
превентивним прегледима и
процени ризик од кардиова
скуларних болести или да се
пронађу неоткривена стања
–изјавиоједрПредрагЖиво
тић, координатор за грантове
уМинистарствуздравља.
ВредностгрантакојијеДом

здравља добио је 2.435.000

динара, а поред Шида непо
вратна средства су добила
још82домаздрављауСрби
ји. Директор Дома здравља
др Крсто Куреш захвалио је
Министарству здравља на
овојпомоћи.
–Мисмозатајновацкупи

ли четири дванаестоканална
ЕКГ апарата, десет апара
тазамерењешећераукрви,
каоитракезамерењенивоа
шећераукрви.Новиапарати
ћебитипостављениушидски
Домздравља,апостојећиће

битипрослеђениуселагдеих
до сада није било – рекао је
дрКуреш.
ДомздрављауШидудобио

је средства од Министарства
здравља на основу пројекта
„Од срца срцу“ који су спро
водили од почетка године,
а био је прекинут увођењем
ванредног стања. У оквиру
овог пројекта превентивно су
обављанипрегледиушидској
општини,посебнокодпопула
цијеуруралнимсрединама.

Д. Попов

Медијски пројекат шидска општина од среде до среде: Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина шид

др Крсто Куреш др Пре драг Живо тић

КабићуизШида,атрећаСло
бодануТадићуизКузмина.
Апсолутнипобедникукате

горији регистрованих пољо
привредних газдинстава је
Милан Кабић из Шида, а у
категорији правних лица и
предузетника ПР КУЛЕНВој
новић.
„Сремска куленијада“ оку

пља велики број занатлија
којисуиовогапутаобрадова
липосетиоцебројнимгастро
номским специјалитетима,
добрим винима, разним
врстама ракије, колачима.
Било је трговаца са грнчар
ским производима, продава
ло се цвеће, храна која је
данас популарна „органско
све“,билојемузикеисвакоје
могао да пронађе нешто „за
своју душу“. Наравно, ова
манифестација настала у
част кулена, али и његових
„блиских рођака“ тј. произво
да од меса су били у врху
тражње.
ИлијаЛивајајеизПлатиче

ва дошао да понуди своје
производе.
– Имамо фарму свиња,

печењару и правимо домаће
производе као што су кулен,
шваргла, домаћа кобасица,
џигерњача, сланину, понекад
имамоиодмангулице,шунке.
Кулен од мангулице је 2000
динара, овај класични 1500
динара, кобасице су 700
динаразакилограм,аодман
гулице 850 динара, шваргла
је 400 динара, гроник је 350
динара, чварци 800 динара.
Сува шунка кошта 10 евра
килограм–рекаојеИлија.
После прерађевина од

месаивеликогизборамноги
ћепрећиинанекопиће,аи
његајебилоуизобиљу.Раки
је је било од крушке, јабуке,
дуње, кајсије и све популар
нијамедовача,могла је бити
купљена за од 500–1200
динара.
Љубитељи вина могли су

да уживају у белом, црном и
розевину.Црновиносемогло
купити за 200 динара литар,
бело 150 динара, а розе се
продавалоза200динара.
Посетиоцисумоглидаужи

вајуутамбурашкиморкестри
ма, наступу културноумет
ничкихдруштава,азавечер
ње сате је планиран и кон
церт изненађења. Да би
манифестација била што
успешнија потрудила се
Општина Шид, Туристичка
организација општине Шид,
РПК Сремска Митровица,
Месна заједница Ердевик и
Културно образовни центар
Шид.

Д. Попов
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250 годи на Сло вач ке цркве не 
општи не у Ста рој Пазо ви

Свечаним богослуже
њем у храмуСловач
ке евангеличке цркве

уСтаројПазови у четвртак,
25. јуна обележено је 250
годинаодоснивањаСловач
кецрквенеопштинеуСтарој
Пазови и првог богослуже
ња након организованог
насељавања словачких
породицанаовајпростор.
– 25. јун је веома битан

датум за нас Словаке.
Пошто је служба одржана
већ након месец дана од
настањивања,томприликом
јебилоипрвокрштење,ито
напољу. Словачка црквене

општина је тако најстарија
институцијаСловаканапро
сторуСрбије и у региону, а
то је и почетак школства у
Пазови. Словаци су и пре
тога настањивали неке
деловеБачке, алипошто је
наовојтериторијибилаВој
на граница, а Хабзбуршкој
монархијисувојницибилии
те какопотребни, законису
били толерантнији, те је
такодозвољенавећаслобо
да вероисповести – обја
сниојесвештеникИгорФел
ди.25.јунјезначајандатум
запротестантеизјошједног
разлога.

–Натајдан1530.године
унемачкомградуАугзбургу
потписано је веропредање
са основним начелима и
зато назив гласиСловачка
евангеличкацрквааугзбур
шке вероисповести – обја
сниојесвештеникФелди.
Свечана литургија, коју

су,поредсвештеникаИгора
Фелдија и његове супруге
Светлане Војнић Фелди,
служили и свештеници из
свихсениората,почелајеу
храмукојијебиопунверни
ка, а пред олтаром су по
старом обичају, стајале
девојкеобученеународној

ношњи.Песмамасусвеча
ност увеличали хорови,
домаћи и гостујући из
Селенче.
Други део богослужења

одржан је под отвореним
небом,управокаоштојето
било 25. јуна 1770. са све
штеником Самуелом Шпа
нагелом, а од тада, ту је
службовало14свештеника.
Међу гостима били су

представници Амбасаде
Словачке, локалне самоу
праве, која је пружила
подршкусвечаности,инсти
туција и организација из
старопазовачке општине,
али и представници сло
вачких институција. У про
сторијама старог парохиј
ског дома, у Архиву Сло
вачке евангеличке цркве
отворена је изложбафото
документације–250старих
фотографијаиразгледница
СтареПазовекојејеприку
пила Катарина Вереш,
архиватор, а која ће бити
доступна за посетиоце до
крајагодине.
Целаовагодинајеузна

кујубилеја–2,5веканасе
љавања Словака у Стару
Пазову, а централна про
славауоквирукојесепла
нира свечана академија,
културноуметнички и
гастропрограм,каоинеко
ликоизложби, померена је
задругивикендуоктобру.

Зден ка Кожик
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Јед но смер не улице
УлицеХурбановаиЗмајЈовинауСта

ројПазовипосталесуједносмернеради
лакшег функционисања саобраћаја у
овим деловима места. Након што је
током прошле године уређен паркинг у
Улици Владимира Хурбана у Старој
Пазови и тиме делимично решен про
блемсапаркирањемузонигдесенала
зевртићиДомздравља,уздужнопарки
ранавозилакојатустојеипоосамсати
и даље су отежавала мимоилажење
возилакојаучествујуусаобраћајуштоје
стварало колоне и чекање. Режим сао
браћајауовојулицииулициЗмајЈови
ној јеизмењенштозначидасуоведве
улице од ове недеље једносмерне.
УкључењеуХурбановујемогућесаглав
ногпута,односноизКарађорђевеулице
иједносмернирежимважидораскрсни
це саУчитељском, односноновомУли
цомАдамаВереша.Усупротномсмеру
једозвољеносамоколимахитнепомоћи
итоподротацијом.УЗмајЈовинуулицу
можедасеуђеизУлицеБранкаРадиче
вићаидасесаобраћај крећекаСвето
савскојулици,алиизСветосавскеулице
возачинемогудауђууЗмајЈовину.
 З. К.

Награђени најбољи 
Пинкијеви матуранти

Награђивањенајбољихученикау јед
нојоднајвећихшколаустаропазовачкој
општини ове године није изостало, без
обзиранатошто јењиховошколовање
приведено крају још половином марта
због актуелне епидемиолошке ситуаци
је.
–Међу114својихвршњакаистакласе

ЈованаРацковићизСтареПазовекојаје
овегодинепонелатитулуђакагенераци
је уОсновнојшколи „БошкоПалковље
вићПинки“,док јеСоњаСавићносилац
„Вукове“дипломе.Овегодине„Вуковим“
дипломаманаграђенојеукупно12мату
раната ове школе, а међу најбољим
спортистима нашли су се Николина
Вршка и Вукашин Ђурђевић. Одлазећа
генерацијанајвећешколеуСтаројПазо
вибићаупамћенапомногобројнимтак
мичењима – истакла је директорка ове
образовнеустанове.
Уз пригодан културноуметнички про

грам још једна генерација успешно је
изведена на пут даљег школовања уз
надудаћеостваритисвојесновеидаће

сезанеколикогодинапоновосрестикао
успешниљудиуразнимобластима.З. К.

Прослава
мале матуре

ОсмациОсновнешколе„СимеонАра
ницки“ у Старој Пазови прославили су
малуматуруучетвртак,25.јуна.Матур
скојсвечаности јепретходиосастанаку
двориштуовешколегдесусефотогра
фисали заједно са наставницима и где
су их родитељи испратили на мало
матурско вече. Девојчице су имале
вечерњутоалету,доксуседечацинешто
лежерније обукли. Наставници за ову
генерацијуимајупуноречихвалејерсу,
упркос необичним околностима епиде
мијекоронавируса,успелидаосмогоди
шњешколовањеуспешноприведукрају.
ДиректоркаСлађанаБурсаћкажедаје

поносна на ову генерацију јер су били
изузетноактивнииуваншколскимактив
ностима и жалишто их је ситуација са
коронавирусом омела да се искажу у
бројнимтакмичењимана којасуплани
ралидаиду.
ЂакгенерацијејеДраганРадаковићиз

VIII2којијеовутитулузаслужионесамо
врхунскимоценамаипонашањем,већи
учествовањем на такмичењима и анга
жовањемнабројнимсекцијама.Школо
вањећенаставитиуелитнојКарловачкој
гимназији. Д. Г.

Фуд бал у Вој во ди ни 
има пер спек ти ву
У присуству 26 делегата Фудбалског

савеза Војводине у Националној кући
фудбала у Старој Пазови у уторак, 23.
јуна2020.одржанаједругаредовнасед
ницаСкупштинеФудбалскогсавезаВој
водине,којијеу2019.обележиозначајан
јубилеј – 100 година постојања и рада.
Делегати су се бавили извештајем о
радуифинансијскимизвештајемзапро
теклу годину, а такође се говорило и о
амбицијамаза2020. годинуувидууна
пређења такмичења, рада инструктор
ске и судијске службе, као и тренерске
организације. Перспектива фудбала у
Војводини једобраивидан јенапредак
футсалаиженскогфудбала,истакнутоје
наСкупштини.ДанашњојседнициСкуп
штинеФСВприсуствовао јеиТомислав
Караџић, почасни председник Фудбал
скогсавезаСрбије. Д. Г.

Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“

КОНАЧ НИ РЕЗУЛ ТА ТИ
ИЗБО РА У ИРИГУ

Напред ња ци ма
15 ман да та
ОпштинскаизборнакомисијауИри

гу,наседнициодржаној24.јуна,утвр
дилајерезултатеизборазаодборнике
СОИриг, одржане 21. јуна. Утврђено
једајеукупанбројбирачаубирачком
спискубио9.146,адајегласалоњих
5.243,докјебројневажећихгласачких
листића био 219. За локалне изборе
су поднети проговори ОИКу за два
бирачкаместа, број 3 уИригу и број
8уВрднику.

–Комисијајеизвршиланепосредан
увидубирачкиматеријал,поступајући
поприговорима којесуподнелиСПС
иСРСиутврдиларезултатенабирач
комместуброј 3 уИригуибирачком
местуброј8уВрднику.Констатовали
смодајесверегуларно,данијебило
битних повреда Закона о локалним
изборима, те да неће бити понавља
ња избора на тим местима. На овој
седници чланови ОИКа нису имали
примедбинаутврђенерезултатеизбо
ра–рекаојезанашеновинеОливер
Огњеновић, председник Општинске
изборнекомисије.
Коначни резултати локалних избо

ра,за19одборникаСОИриг,уиришкој
општинису:листа„АлександарВучић
–Занашудецу“јеосвојила3.468гла
сова,односно15одборничкихманда
та.Подсетимо,упрошломсазивуони
су имали 10 мандата. Листа „Ивица
Дачић–СоцијалистичкапартијаСрби
је(СПС)“јеосвојила493гласа,одно
снодвамандата,„Војвођанскифронт“
јеосвојио440гласова,односноједан
мандат, као и листа „За краљевину
Србију–ЗакраљевскуОпштинуИриг“
којој је 396 гласова Ирижана донело
једанодборничкимандат.
Он оних који су учествовали на

локалнимизборимауИригу,безман
дата је остала листа „Др Војислав
Шешељ–Српскарадикалнастранка“
којајеосвојила223гласа. С. Џ.

Оли вер Огње но вић
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Јефтинији 
прикључак
на гас
УправниодборЈавногпред

узећа за дистрибуцију гаса
„Ингас“Инђијадонеојеодлу
кудавласницидомаћинстава
којанисуприкљученанамре
жу, могу то учинити са 10%
попуста, ако се уговорена
ценаплатиодједном.Израда
типског прикључка за дома
ћинства, односно физичка
лица,износи71хиљададина
расаПДВом,ауслучајупла
ћања у целости, цена је
63.900 динара. Уколико се
прикључак плаћа на рате,
потребно је одмах уплатити
34хиљадединараитрошко
ве енергетске сагласности, а
преосталиизносна12месеч
нихратапочевшиод јануара
следеће године. Наведена
акција јеутокуиспроводиће
се до 30. новембра текуће
године. М. Ђ.

Расписан Јавни позив 
пољопривредницима
Укупно18милионадинараопредељеноје

за спровођење Јавног позива за подно
шење захтева за доделу подстицајних

средстава за инвестиције уфизичку имовину
пољопривредних газдинстава на територији
општине Инђија у 2020.
години.
– Сваки пољопри

вредник са територије
општинеИнђијаможеда
конкурише код нас за
прикључну механизаци
ју, куповину грла, огра
ђивањавоћњакаиоста
ло. Велика је заинтере
сованост и сви који су
реализовалиинвестици
ју и имају рачуне могу
поднети захтеве уАген
цији за рурални развој
општине Инђија – обја
снила је Ивана Пејовић
Шеврт, директорица
Агенцијезаруралнираз

вој општине Инђија, и додала да ће ускоро
бити расписан јавни позив који се односи на
осигурање усева. Такође, како је истакла
директорица АРРИ, актуелна је конкурсна
линија која се односи на останак младих на

селу кроз куповину сео
скихкућа.
– До сада смо запри

милипетпријаваимогу
рећи да влада велико
интересовање и за ову,
новумеру.Ускороочеку
јемодаћекомисијаиза
ћинатеренсаграђевин
ским инспектором на
челу,даутврдидалису
куће за које је конкури
саноусловнезаживот.У
питању су објекти који
се налазе у насељеним
местима Љуково, Крче
дин и Нови Карловци –
истичеПејовићШеврт.
 М. Ђ.

Ивана Пејовић шеврт

Медијски пројекат „Општина Инђија – Од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ТРЕ ЋИ ФЕСТИ ВАЛ ФРУ шКО ГОР СКИх ВИНА

Вина са Фру шко гор ја
Удружење„ВинаИнђије“усарадњи

са Скупштином општином Инђија
и Туристичком организацијом, на

платоукодКућеВојновићаунедељу,28.
јуна организовало је 3. Фестивал фру
шкогорскихвина.Нештораније,стручна
комисијаусаставу:сомелијериВукВуле
тић,ИванНиколић,ПредрагГавриловић,
новинарНенадАндрић,енолозиЈовица
УрошевићиСлавкоРесман,оценилису
најбољабела,црвена,розевинаибер
мет од укупно пристиглих 116 узорака.
Насамојманифестацијикоју јеотворио
председник Општине Инђија Владимир
Гакнајбољимасуиуручененаграде.
Укатегоријибелихвиназлатнеоцене

су заслужила вина „Морава“ Винарије
„Мајорски“изСтареПазове(91,7поена),
„Sauvignonblanc“Винарије„Војновић“из
Бегеча(91,0)и„Палава“Винарије„Кома
зец“ из Инђије (90,7). Сва вина су из
2019.године.
У категорији црвених вина додељена

судвазлата.Једнојеотишлонаадресу
Винарије „Авен“ изИнђије, чије је вино
„Meerlot caberne balans“ из 2018. годи
неосвојило90,3поена,аистогсјаја,са
незнатнонижомоценом(90,0)је„Газди
ноЦрвеноCuveebarik“Винарије„Кома
зец“из2013.године.Десетвинаималоје
поенезасрeбро,а29забронзу.
У категорији розе вина додељено је

једнозлатоВинарији„Комазец“изИнђи
је за вино „Розе Анђела“ из 2019. Два
винасузаслужиласребро,а8бронзу.
Од седам узорака бермета, чак шест

првопласираних је из Инђије. Злато је

овогапутабилонамењеноза3винарије
– „Бермет“Винарије „Комазец“ из 2018.
године(91,7),„БерметЦрниТанго“Вина
рије„Равница“2019.године(91,3)и„Бер
мет“Подрум„Костић“из2019.(90,3).
– Винољупци су и ове године имали

приликудадегустирајуикупенајквали
тетнијафрушкогорскавина–истакао је
Саша Иваниш, председник Удружења
„ВинаИнђије“идодаода јеиовегоди
неманифестацијупратиопригоданпро
грам.
– Више је него извесно да Инђија

крупним корацима гази ка самом врху

винских регија Србије, јер имамо 12
регистрованих и више нерегистрованих
винарија, али и озбиљних нерегистро
ванихпроизвођача.Свакако,највећапо
засадимавиновелозе,паипродукцији,
јестеВинарија„Соколовзамак“изБешке
са 70 хектара под засадом, следе Ате
ље вина „Шапат“ из Новог Сланкамена
са 10 хектара, Винарија „Комазец“ са 7
хектара,Винаријаидестилерија „Ману
фактураСпасић“ са5 хектараизНовог
Сланкамена имноге друге – истакао је
Иваниш.

М. Ђ.

Фести вал фру шко гор ских вина
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Мла ди Товар ни ча ни пусти ли 
кана ли за ци ју у рад
Част да свечано у рад

пусте новоизграђену
канализациону мрежу

у свом насељу припала је
деци из Фолклорног дру
штва „Извор Доњи Товар
ник“иизШколефудбалаФК
„Слобода“ која су, у прису
ствулокалногруководстваи
мештана Доњег Товарника,
прошле недеље симболич
нопустилаурад канализа
циону мрежу покретањем
црпне станице у Улици
ЈожефаМарчекаДрагутина.
– Канализација је велики

корак напред за Доњи
Товарник и захвални смо
пећиначкој локалној самоу
правииПокрајинској влади
којесуфинансиралеизград
њу канализационе мреже.
Желели смо да наша деца
пусте у рад канализацију,
јерсвешторадимо,радимо
збогњих, и сматрамода је
важнодаоднајранијегузра
стаучедаволесвојеселои
своју општину, уместо да
маштају где да се одселе
кад одрасту – рекао нам је
председник Савета Месне
заједнице Доњи Товарник
МиланАлексић.

Једногласни у оцени да
ће им канализација знатно
олакшатиживотуселубили
су сви мештани са којима
сморазговарали.
– Канализација ће нам

много значити. Нећемо
више имати септичке јаме
које нам загађују воду –

кажеСлавицаЂурић.
– Септичке јаме су се

изливале,пасмоморалида
плаћамо црпљење јама,
штонијемалитрошак.Сада
то више нећемо морати да
радимо–рекланамјеВера
Гудовић.
Изградња канализационе

мреже у Доњем Товарнику
је капитални пројекат вре
дан90милионадинара,који
су суфинансирале Покра
јинска влада и Општина
Пећинци,аизграђеноје9,2
километра канализационе
мреже,сашестцрпнихста
ница.

Пет нових слу ча је ва
инфек ци је
коро на- ви ру сом
КакојесаопштиоШтабзаванред

не ситуације општине Пећинци 24.
јуна на територији ове општине
потврђено је пет нових случајева
инфекцијевирусомCOVID19.
Штаб је грађанима пећиначке

општине упутио апел да поштују
мерезаштитеодширењакоронави
руса, посебно физичку дистанцу и
ношењезаштитнемаскеузатворе
номпростору,ијошједномподсетио
намерукојуједонелаВладаРепу
бликеСрбије, а којом јепрописано
обавезноношењезаштитнихмаски
ујавномсаобраћају.
И даље су на сназимере дезин

фекцијепростораокојавнихустано
ва и посебно око пећиначког Дома
здравља,арезервоарисанатријум
хипохлоритом у свим насељима
редовноседопуњавајуиграђанииз
ових резервоара могу у било ком
тренутку да се снабдевају дезин
фекционимсредством.

Реше ња о поре зу на имо ви ну 
сти жу у елек трон ско сан ду че
Грађани општине Пећинци који

имајурегистрованпрофилнаПор
талу еУправа од 15. јуна добијају

електронско решење о утврђеном
порезу на имовину за 2020. годину
путемнове услугеелектронскедоста
ве у своје Јединствено електронско
сандученаовомпорталу.
Прве институције јавне управе које

су почеле да достављају електронска
решењаоутврђеномпорезунаимови
ну за 2020. годину грађанима путем
електронске доставе (еДостава) у
електронскосандучесулокалнепоре
скеадминистрације.Наиме,свиграђа
ни, регистровани корисници Портала
еУправа,аутоматскићедобијатиреше
њаоутврђеномпорезунаимовинуза
2020. годину у електронско сандуче.
Електронскидокументмогупреузетиу
електронском сандучићу у року од 15
дана,ауколикоганепреузмуунаве
деномроку,сматраћеседаједостава
извршена.Ониграђаникојинисукори
сници Портала еУправа настављају

своја пореска решења да добијају на
стандардни начин – преко јавног
поштанскогоператора.
Електронска достава докумената

(еДостава) у електронски сандучић
омогућава брзу, једноставну, поуздану
ибесплатнудоставу решења, докуме
ната и обавештења грађанимаСрбије
од стране јавне управе. Коришћењем
овеуслугеи грађанима,и јавнојупра
ви,усвакомтренуткудоступан јеста
туспослатихелектронскихдокумената.

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“
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„КУЈ НИ ЦА НА шОРУ“ И „ФИЈА КЕ РИ ЈА ДА“ У ЛАЋАР КУ

Љубав пре ма коњи ма и
тра ди ци ји на јед ном месту

Врелог летњег дана, 28.
јунауЛаћаркусуодржа
не две манифестације

„Кујницанашору“и„Фијакери
јада“.Иакојебиотропскидан,
великибројмештанаЛаћарка,
алииоколинеједошаоиужи
ваоутрадицоналнимспеција
литетима, ручнимрадовима и
коњичком спорту. „Кујница на
шору“ се одржава већ трећи
пут, а организатор је етно
удружење „Ђурђевак“. Пред
седница овог удружења Ђур
ђицаЖивковићзанашенови
не јерекладанатојманифе
стацијиимаоко25излагача.
– То су удружења жена

махом из Србије, али и из
БоснеиХерцеговинеиХрват
ске.Посетиоцимогудапроба
јудомаћеколаче,пецива,купе

некиодручнихрадова.Микао
организатори топимо чварке,
кувамо паприкаш, кукуруз и
белучорбу.Одржавањемова
квихисличнихманифестација
нашеместозаживи.Овегоди
несмоималисреће,јернасје
подржала Група за рурални
развој и овим путем им се
захваљујем,реклајеЂурђица.
Бобан Илић, генерални

секретар Сталне радне гурпе
зарегионалнируралниразвој,
каже да је подржавање ова
квихдогађајазначајно.
– Наша организација подр

жаваразвојруралнихсредина.
Веома је значајно одржавање
оваквих манифестација, јер
излагачимогудазараде,алии
на тај начин се подстиче
рурални развој и одржавање

традиције,рекаојеИлић.
Наовогодишњој„Кујницина

шору“ учествовало је и удру
жењежена„Лаћаркуше“.Сми
ља Равић је чланица овог
удружењавећ30година.
–„Лаћаркуше“водимвећ26

година, пре три деценије сам
постала чланица. Имамо око
50 чланица, то су старије и
млађежене.Нанашемштанду
семогупробатитрадиционал
ни колачи, али и новији, које
праве наше млађе чланице.
Имамладихкојежеледанау
чедаправестара јела,алии
мистаријесетрудимодакори
стимомодернетехнологијепа
данаправимоипокојемодер
није јело. На пример, крофне
спадају у старија јела. Сећам
се кад сам била млађа да су

сеувекправилевеликекроф
незавеликодруштво.Дружи
мо се сваког понедељка и
договарамо се где ћемо уче
ствовати и планирамо наше
активности. Нама је лепо и
дружићемо се док можемо.
Гледамодасештовишемла
дихженаукључидасенеизгу
битрадиција,изјавилајеСми
љаРавић.
Једне од учесница овог

догађаја биле су и чалнице
удружењажена „Женскисвет“
из Чалме. Вредне руке Чал
манкиспремилесузаовупри
лику много хекланих, штрика
нихивезенихрадова.
– Наше удружење  је осно

вано пре пет година и сваки
пут се одазовемо позиву да
учествујемонаоваквиммани

Смиља Равић

шеста „Фијакеријада“ у Лаћарку

Одржана „Кујница на шору“
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Јарковци 
добијају цркву

Током недавне посете Јар
ковцима, једном од најмањих
села инђијске општине, пред
седникВладимирГакпотврдио
једаћемештаниускородоби
ти цркву. Гак је рекао да би
изградња објекта требало да
почнезанеколикомесеци.
– Јарковци су једино место

натериторијиопштинеИнђија
које нема богомољу. Градња
би требало да почне крајем
годинекадасеизвршипресек
извршењабуџета,анајкасније

почетком наредне године –
рекаојеГакидодаодајевећ
позната локација, као и да је
урађенасванеопходнапрате
ћадокументација.
Говорећи о изградњи бого

моље у Јарковцима, први
човекопштинеИнђијанапоме
нуо једаћеизградњаобјекта
бити завршена највише за
четиригодинеиистакаодаће
носитиимеЂорђаБранковића
уз благослов Епархије срем
ске. М. Ђ.

фестацијама. Значе нам ова
кви догађаји и окупљања јер
се дружимо и радимо. Сада
нам то посебно прија после
карантина. Нашим радом
желимодаукажемодасужене
јединствене, сложне, активне,
а не треба заборавити да су
жене покретачи свега, казала
је Јованка Цвијетић, председ
ницаУЖ„Женскисвет“.
Недалекоодштандова „Куј

ниценашору“,власницикоња
сусеприремализатакмичење
на „Фијакеријади“. Један од
учесника је и млади Марко
Милисављевић из Крњешева
ца.На„Фијакеријади“учеству
јепопрвипут.
–Такмичимсеудвопрегуна

капијеиучествоваћунареви
ји,такођеудвопрегу.Имамза
сада два коња и гајим их око
петшестгодина.Заиставолим

коњеикоњичкиспортиутоме
уживам,рекаојеМарко.
Шесту по реду лаћарачку

„Фијакеријаду“организовалоје
удружење љубитеља коња
„Стари фијакер“. Председник
овогудружењаЛукаТеодосић
је рекао да је овогодишња
„Фијакеријада“ имала око 50
такмичара.
–ИмамоучесникеизСрема

иБачке.Требало једабудеи
више такмичара, али је мањи
број због епидемије корона
вируса. Трудићемо се да у
наредном периоду направимо
правитерензакоњичкиспорт
и да ова манифестација буде
навишемнивоу.Данасимамо
такмичење сениора у двопре
гу, четворопрегу и двопрегу у
дечјој конкуренцији, изјавио је
Теодосић.
У оквиру такмичења сенио

ридвопрег,првоместојеосво
јио Милош Плавшић, друго
АлександарДокмановићитре
ће МилошЂурђевић. У сени
орскојконкуренцијиучетворо
прегу прво место је припало
Милошу Плавшићу, а друго
УрошуМилутиновићу.Уконку
ренцији двопрегдеца, прво
место је освојио Владимир
Васић, друго Лука Терзић и
трећеАлексаТрајковић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Отво ре на сезо на на 
пећи нач ким базе ни ма

Првогданакупалишнесезо
не на БазенимаПећинци, 28.
јуна,бројни становниципећи
начке општине, посебно мла
ди, спас од тропских врућина
потражилисууводииуосве
жавајућим напицима у кафе
барупоредбазена.Идоксусе
најмлађибезбрижнопрепусти
ли игри у безбедности дечјег
базена или мини дечјег игра
лишта,старијисуискористили
данзапливањеилизанекиод
бројних спортскорекреатив
них садржаја које Базени
Пећинци пружају, од одбојке
напеску, преко стоног тениса
истоногфудбала,дошахана
великојшаховскојтабли.
Све до краја купалишне

сезоне улаз на пећиначке

базене ће бити бесплатан за
свеодличнеученикеса тери
торије пећиначке општине, а
свештоим јепотребно, јесте
да као доказ донесу копију
сведочанства или ђачку књи
жицу.
Из управе базена најавље

но је да ће ускоро почети и
бесплатна школа пливања за
децу. Овај програм већ осму
годинузаредомБазениПећин
ци реализују у сарадњи са
Спортским савезом „Развој
спортова“ и пећиначком
локалном самоуправом, а
децаиродитељићеодатуму
почеткабесплатнешколепли
вањабитиблаговременооба
вештенипутеммедијаинашег
сајта.

Ђурђица Живковић

Бобан Илић

Јованка Цвијетић

Лука Теодосић
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МУЗЕЈ НАИВ НЕ УМЕТ НО СТИ „ИЛИ ЈА НУМ“

Изло жба са јед ном сли ком
Покрајински секрета

ријат за културу, јав
но информисање и

односе с верским заједни
цама, одобрио je средства
уизносуод200.000динара
за изложбу „Одбрана умет
ника, увреда човека“ којом
се обележава 55 година од
Босиљевог сликања пред
комисијом. Био је то једин
ствен случај у историји
уметности, када је шидски
наивац Илија Башичевић
Босиљ после готово 1000
насликаних дела морао
пред комисијомдадоказује
дајеауторсвојихслика.
– Одлучили смо да овај

значајанмоменатууметно
сти обележимо овом изло
жбомусарадњисаИваном
БашичевићАнтић, Илији
ном унуком. Планирамо
да изложба буде отворе
на негде на јесен, за крсну
славупородицеБашичевић,
КузмаиДамјан.Специфич
носттеизложбећебитита
што ће то бити изложба са
једномсликом,јерјетосли
какојујеИлијасликаопред
комисијом, а налази се у
фонду нашег музеја. Она
није завршена, остала је
полунасликана јер је Илија

одбиодајезаврши–рекао
јевишикустосРадованСре
мац.
У Музеју се налази 330

слика, од тога су 50 дела
другихнаиваца,аосталосу
Илијине слике. Слике шид
ског наивца Илије Башиче
вића Босиља се налазе и
ван Шида. Слике није про
давао, а највећи приватни
власник Илијиних слика је
СофијаЛорен.

Д. Попов
Радо ван Сре мац

Музеј наив не умет но сти 
„Или ја нум“

ЗМА ЈЕ ВЕ ДЕЧ ЈЕ ИГРЕ

„Срце од лего коц ки“
Публика„Дечијихзмајевихигара“је23.јунаима

лаприликудапогледапредставу„Срцеодлего
коцки“.Речјеомонодрамипоистинитојживот

нојпричималедевојчице,којујепрепозналаипрето
чилаутекстОливераОљаЈелкић,арежијујеура
диоучитељЗлаткоВулетић.Умонодрами„Срцеод
легокоцки“.Њенасрећајекраткогвека,јерихјенеко
одузео. Млада јунакиња монодраме „Срце од лего
коцки“ Анеса Хопић, на упечатљив и врло дирљив
начин посетиоце упознаје са својим мачићима који
сутекдошлинасветињиховојмајци.Умонодрами,
осликана јеснажнаљубавмајкепремасвојиммла
дунцимакоја,бојећисезањиховопстанакнедозво
љава да им неко приђе. Анеса их види као своје
сестреибраћу,упоређујеихиописује.МеђутимАне
синасрећаисрећањенемачкејекраткогвека,јерих
јенекоодузео,башкаоњуодњенемајке.Монодра
мајепрепунаснажнихемоција,накојагледалацне
можедаостанеравнодушан.Остајуотворенамнога
питањанакојаауторкатражиодговоре.
Представа је приказана у Београду, Лаћарку и

НовомСаду,анадајуседаћеМитровачкопозори
ште бити заинтересовано за извођење ове моно
драме.
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АКТИВ НО СТИ ЗАВИ ЧАЈ НОГ МУЗЕ ЈА РУМА

Одр жа на про мо ци ја два Збор ни ка
ПромоцијаЗборникаброј

осам и девет Завичај
ногмузејаРумаодржа

на је 25. јуна у сали Легата
Миливоја Николајевића. О
овимзборницимаговорилису
рецензенти, др Драго Њего
ван,музејскиинаучнисавет
ник,идрБраниславПоповић.
Др ДрагоЊегован је иста

као да Завичајни музеј Рума
спада у ред ретких музеја
који имају своју периодичну
публикацију.Број8јеизашао
2018. године и углавном је
посвећен стогодишњици при
саједињења Срема и војво
ђанских области Србији, док
јеброј9посвећеносмовеков
ној аутокефалности СПЦ, са
посебним нагласком на пра
вослављеуСрему.
ОнједодаодајеЗавичајни

музејдостигаотајниводаовај
зборникможедасепретвори
у периодичну публикацију, тј.
часопис који редовно изла
зи, јер прилога има сасвим
довољноивеомасудобри.
Поред кустоса Завичајног

музеја у Руми, радове има
ју и сарадници Матице Срп
ске, професориФилозофског
факултета у Новом Саду, из
Београдаидруги,зависноод
теме.Међутим,нагласакјена
тематицикојасетичеРумеи
ширегподручјаСрема.
Следеће године требало

бидасепојави10.јубиларни
бројитребалобидасеобја
ви библиографија. Тек када
се објави библиографија до
сада објављених прилога у
Зборнику,видећесеочемусе
инакојиначинписало,каои
вредностпубликације.

– Публикација је вредна,
доноси вредне налазе и она
је потврда рада стручња
ка у овој установи, која се
бави прикупљањем одређе
них историјских артефаката,
али и њиховом презентаци
јом. Један од видова пре
зентације, поред изложбене
делатности, јесте публикова
њерезултатау каталозимаи
публикацијамакаоштојеовај
Зборник – рекао је дрЊего
ван.
Др Бранислав Поповић, из

Лексикографског одељења
МатицеСрпске јебиорецен
зент деветог Зборника. Он
каже да воли овакве публи
кације које имају чланке,
углавном из историје живо
та на простору који обухвата
делатност Завичајног музеја
уРуми.
Он је указао и на значај

избора теме која би требало
да заинтересује ширу публи
ку, да се људи упознају са
историјомсвог градаи краја,

алијебитанистилпрезента
цијетихрадова.
Директорка Завичајног

музеја у Руми Бранисла
ва Коњевић је подсетила да
је Зборник почео да излази
1997. године, али није имао
континуитет.
–ЦиљнамјебиодаЗбор

ник подигнемо на виши ниво
научних часописа са листе
научних часописа. За све
радове је било потребно
извршити категоризацију и
ондатекконкурисатизатода
уђемоналистунаучнихчасо
писа. Надамо се да ћемо са
новимЗборникомброј10,који
ће изаћи ове године, успети
тоидаурадимо.УЗборнику
увекимарадованашихкусто
са,алиисвевишеонихрад
ника сарадника, то су углав
номколегеиздругихнаучних
установа, са филозофских
факултета,изМатицеСрпске,
Музеја Војводине и других
музеја широм Србије – каже
БраниславаКоњевић.

С обзиром на то да је ово
Зборник Завичајног музеја,
његовциљ једасеистражи
вања обављају на подручју
којеобухватаделатностуста
нове,атосуПећинци,Стара
Пазова,ИнђијаиРума.Тако
ђе, и цело подручјеСрема и
Војводине,културолошкопод
ручјекојеобухватаистимен
талитет,обичајеиисторију.
При Министарству културе

постојикомисијакојаодређу
јеивршикатегоризацијусвих
научнихчасописа.
– Ако уђемо на ту листу

научнихчасописа,ондаЗбор
никдобијаброј,каоифинан
сијску подршку Републике за
даље штампање. Тиме при
влачимои већиброј научних
радника, јер су сваком науч
ном раднику потребни бодо
ви, а они се рачунају само
акосуимрадовиобјављениу
часописимакојисуналисти–
истакла јеБраниславаКоње
вић.
 С. Џаку ла

Бра ни сла ва Коње вић, др Дра го Њего ван и др Бра ни слав Попо вић

ОДР ЖАН 15. „SM JAZZ&BLU ES FEST“ 

Музич ка посла сти ца за Митров ча не
Упетак,26.јунанаЖитномтргу

одржан је 15.  „SM JAZZ&BLUES
FEST“ у организацији Центра за
културу „Сирмиумарт”, а под
покровитељствомГрадаСремска
Митровица.Вечесусвојиммузич
кимумећемулепшалатрибенда:
Love Struck (tribute to Stevie Ray
Vaughan) из Новог Сада, Зона Б
из Београда и Митровчанима
добропознатбендTheGamblers.
Догађајјепривукаовеликиброј

љубитељаипоштовалацаџезаи
блуза. Оно што је још привукло
пажњу свих посетилаца јесте
савесност и одговорност органи
заторадогађаја,којасеогледала
у спровођењу свих неопходних
мера спречавања епидемије

КОВИДА19,ускладусамерама,
које је препоручио Институт за
јавно здравље Србије. Места су
билаобележенакакобиседржа
ла социјална дистанца, док се
публиции у току самогпрограма
неколикопутаскреталапажњана
исту.
Концертјеовајпутимаоихума

нитарни  карактер. На Житном
тргујебилапостављенакутијаза
прикупљањехуманитарнепомоћи
за нашу суграђанку Наташу
Недић, која јој је потребна за
наставаклечењаодкарцинома.
После дужег времена, Житни

тргјепоновопостаоместосусре
тања и прожимања уметности,
културе,музикеитрадиције.



22 1. JUL 2020.  M NOVINE

Служба за привреду и локални економски развој
ОпштинскеуправеопштинеИриг,ускладусачланом
29. Закона о процени утицаја на животну средину
(‘’СлужбенигласникРС’’,број135/04и36/09)објављује

ОБАВЕшТЕЊЕ  
О доне том реше њу да није потреб на про це на 

ути ца ја про јек та на живот ну сре ди ну

Служба за привреду и локални економски развој
ОпштинскеуправеопштинеИриг,наосновууреднопод
нетогзахтеваносиоцапројекта,ЈП‘’СРБИЈАГАС’’Нови
Сад,ул.Народногфронтабр.12,спровела јепоступак
одлучивања о потреби процене утицаја пројекта:
изградња дистрибутивног гасовода МОП 16 barа за
индустријскузонуунасељуВрдникнаживотнусредину,
чијасереализацијапланиранакатастарскимпарцела
ма бр. 5302/1, 7165/5, 5321/3, 7155/1, 5419/3, 5419/2,
5423, 5419/1 и 5415 К.О. Врдник, општина Ириг. По
спроведеном поступку донето је решење бр. 02501
15/2020од26.06.2020. године којим је утврђенода за
предметнипројекатније потреб на про це на ути ца јана
животнусредину,алисеодређујеносиоцупројектада
обезбеди одговарајуће мере које се подразумевају у
токуградњеускладусазакономидругимпрописима.
Донеторешењезаснивасенаанализизахтеваноси

оцапројектаиподатакаолокацији,карактеристикамаи
могућим утицајима пројекта на животну средину, при
чемусуузетиуобзирпрописаникритеријумизапројек
тенаведенеуЛистиIIУредбеоутврђивањулистепро
јекатазакојејеобавезнапроценаутицајаиЛистепро
јеката за које се може захтевати процена утицаја на
животнусредину(‘’СлужбенигласникРС’’,број114/08).
Противовогрешењазаинтересованајавност,органи

иорганизацијемогуизјавитижалбуПокрајинскомсекре
таријату за урбанизам и заштиту животне средине из
Новог Сада, путем овог органа у року од 15 дана од
данаобјављивањаовогобавештења.

Слу жба за при вре ду и локал ни 
еко ном ски раз вој

шко ла награ ди ла нај у спе шни је 
ђаке осма ке и у Новој Пазо ви
СараСтојадиновић,ђакјегенерацијеново

пазовачке Основне школе са 23 освојене
дипломеи7специјалнихпризнања.Кадаби
на крају осмогодишњег школовања новопа
зовачка Основна школа „Растко Немањић
СветиСава“могладвојеученикадапрогласи
за ђаке генерације, онда би то признање
осим Саре, сигурно припало и вуковцу и
одличномспортистиЂорђуГрубићу,будућем
ученику Девете београдске гимназије. Као
свестранаспортисткиња,одженскогфудба
ла,рукометадокаратеа,изгодинеугодинуу
овој генерацији матураната заблистала је
Емилија Тодоровић, која планира да упише
средњуЕкономскушколууСтаројПазови.У
Основнојшколи„СветиСава“задовољнису
генерацијом ученика која завршава осмого
дишњешколовање, иако је само7 носиоца
„Вукове“дипломе.Награђениосмаци,седам
девојчицаиједанЂорђе,успешносусавла
далиитроделнипријемнииспит,штојебило
изаочекивати.Одсептембраседећеуклу
паманајбољихсредњихшколаурегиону.

Д. Г.

хума ни тар на
мани фе ста ци ја

Бара Гајићка у Старој
Пазовибилајетокомвикен
дадомаћинпрветродневне
хуманитарне манифестаци
је„КарпКуп“уорганизацији
старопазовачког Удружења
спортских риболоваца „Еко
Риболов“.Свејереализова
ниусарадњисаудружењем
„Загрли срцем – Никола
Вулиновић“. 11 риболовач
ких екипа се такмичило у
пецању непрекидно, готово
50сати.Такмичењесеодви
јало по принципу ухвати,
измериипусти.Унедељује
одржано и такмичење у
кувању јелаукотлићу,када
су и проглашени најуспе
шнијиучеснициовехумани
тарнеманифестације.Вели
кибројсуграђанајепосетио
манифестацију, а Гајићка

барајеизгледалакаолепо,
велико и уређено излети
ште.Присутни су се труди
ли да не оставе ни један
папирићзасобом.Посетио
ци су могли да донирају
новац у постављене кутије
илидаодорганизаторакупе
соковеиликафу.Сваприку
пљенановчанасредстваће
бити преусмерена за лече
њедецеоболелеодрака.У
старопазовачкој средини
трентуносесаракомборе4
девојчице,анекеодњихсу
иприсуствовалеовомдога
ђају. Родитељи девојчица
кажу да им значи подршка
одоваквихманифестацијау
борбисаопакомболешћу.И
њимаидеципружапомоћи
охрабрење.

З. К
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (26)
РАДО СЛАВ ГРУ ЈИЋ

Пише: Др Сне жа на Булат

хума ни про фе сор и ака де мик
РадославГрујићјерођенуЗему

ну29.јунa1878.Биојеожењен
Милицом, рођ. Радивојевић.

Реалкуиосновнушколујезавршиоу
Земуну1895.КарловачкуБогослови
ју је окончао 1899. године. Био је
помоћник проти Димитрију Руварцу,
при Храму Свете Тројице у Земуну.
БиојекатихетауВеликојгимназијиу
Бјеловару. Професорскокатихетски
испитположиоје1900,стручнипаро
хијски испит 1901, затим допуњује
матуру гимназијским предметима
(испитзрелостиуРеалнојгимназији
у Земуну) 25. јуна 1904. и већ исте
годинебивапостављензапрофесо
ракатихету у Великој гимназији у
Бјеловару.Правненауке је завршио
уБечу1908,аФилозофскифакултет
уЗагребу1911.године.Промовисан
је за докторафилозофије наФило
зофскомфакултету у Загребу 1919,
изхрватскеисторијеигеографије,из
историје филозофије и етике. Слу
жио се немачким,француским, ита
лијанским, руским, чешким, бугар
ским, латинским и грчким језицима,
знао је стенографију, фотографиса
њеицртање.Написаојениззначај
нирадоваизобластикултурнеисто
рије српског народа и књижевности
(Николић).
Просто је невероватношта је све

савладала воља овог младог, упор
ног и посвећеног човека за свега
седам година. Почевши од редовне
дужности, два факултета, учешћа у
јавномживоту,падоизраде69науч
ноистраживачкихрадова,међукоји
маимаизамашнихдела,каоштоје
Апологија српског народа уХрват
скојиСлавонијиињеговихглавних
обележја, коју је написао 1909. у
рекордном времену, као одговор
државном тужиоцу на оптужницу
против53Србинана „велеиздајнич
компроцесу“,штомутадашњевла
сти нису могле заборавити. Када је
почеоПрвисветскират,Грујићјевећ
усептембру1914.оптуженкаовеле
издајник и заробљен. Године 1915.
пуштен је и интерниран у кући, а
затимпремештенуГоспићгдејебио
конфинирани тек последве године
враћенуБјеловар.Радиојекаопро
фесоруГимназијиуГоспићу(1915–
1917), Другој београдској гимназији
(1919), Богословији Светог Саве
(1919–1920), да би 1920. по позиву
отишаоуСкопљеипостаопрофесор
националнеисторијенановооонова
номФилозофскомфакултету.Поред
рада на организацији Факултета у

Скопљу,он1921.учествујеуоснива
њуСкопскогнаучногдруштва,чијије
председникбиоод1921.(послесмр
ти Т. Остојића) до свог одласка из
Скопља,1937.Године1925.покреће
„ГласникСкопскогнаучногдруштва“.
Прелази1937.уБеоградибиваиза
бран у звање редовног професора
наБогословскомфакултетуУнивер
зитетауБеограду(Кашић).
Посебноважнојеистаћичињеницу

да је за времеДругог светског рата
учествовао у збрињавању српских
избеглица и спашавању реликвија.
Као представникСрпске православ
не цркве 1942. године преносио је
мошти кнеза Лазара, цара Уроша и
кнеза Стефана Штиљановића из
фрушкогорских манастира у бео
градску Саборну цркву (Јовановић).
Ова мисија Радослава Грујића, да
спаси од уништења мошти српских

светаца, почела је 13. априла1942.
ПутФрушкегорераноујутру,крену
лисудрГрујић,барондрРајсвици
др Миодраг Грбић. Њихова веза и
пратилацкрозтериторијуНДХбиоје
мајор Владимир Рогоз, хрватски
официр за везу при Штабу војноу
правногкомандантаСрбије.Путова
лисуаутомобиломсрпскеВладе,уз
пратњу немачког војног камиона за
транспортмоштију,којијеобезбедио
дрРајсвиц.Забезбедностмисијена
територијиНДХбринулисунемачки
војници, уз присуство локалних
домобрана и усташа. Поворка је из
Земуна отишла у Руму, одакле је
настављенпуткаСремскојМитрови
ци.УМитровицисусечлановисрп
скемисије упознали сафолксдојче
ром Дитрихом, комесаром манасти
ра Шишатовац, у коме су лежале
мошти деспота Стефана Штиљано

Радо слав Гру јић (Пра во слав ни бого слов ски факул тет)
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вића. Са комесаром је пут наста
вљен до самог манастира, где су
пронађенеоскрнављенемоштисве
титељаипослепотврђивањањихо
ве аутентичности, припремљене су
запренос.Наредноодредиште,био
је манастир Јазак. Мошти светог
цара Уроша нађене су у оригинал
номстању,докјековчегсаопремом
у коме су лежале, био опљачкан и
лишен свих украса од племенитих
метала.ИзманастираЈазак запути
лисусеуРуму,гдесумоштипрено
ћилеуправославнојЦрквиуцентру
града. Том приликом, окупљеним
Србима није било омогућено да
бораве поред моштију и да им се
поклоне. Наредног јутра, мисија је
дошлауСтејановце,одаклеје,кори
стећииколалокалнихсрпскихдома
ћина,пошлауманастирБешеново.У
овом манастиру су се налазиле
моштиСветог кнеза Лазара, које су
ту пренесене пред сам почетак
Априлскограта.Моштисубиленео
штећене, али су и у овом случају
опљачканесведрагоценостикојесу
се налазиле самоштима.ИзБеше
нова је мисија кренула назад за
Земун(граничнипрелаз),уззадржа
вањејединоуРуми,какобипреузете
моштипривременобилепохрањене
у градску Цркву. У Земуну су обе
комисије саставиле записник о при
мопредаји,аондасумоштиимисија
професораГрујићапрешлинатери
торију окупиране Србије (Стојано
вић). Мошти Светог цара Уроша и
деспота Стефана Штиљановића
почивају у ризници Саборне цркве
Светог арханђела у Београду, а
мошти Светог кнеза Лазара 1989.
годиневраћенесууњеговузадужби
нуРаваницу.

УИзвештајуРадославаГрујића,између осталог, стоји: „Пред
ставницинемачкихихрватских

власти, за време целокупног нашег
раданапреносусветихмоштијујед
ногсрпскогцараидвакнезаизФру
шке горе у Србију, односили су се,
преманашојмисијиинамалично,са
тактом који је био на пуној висини
европске куртоазије; али, представ
ник немачког Рајха, госп. др барон
Рајсвиц, показао је овом приликом
несамообичнукуртоазијукултурног
човека, него и правилно схватање
нашегнационализмаидубокосаосе
ћањесанама,тејемојемишљење,
дабитомчовеку–управомсмислу
те речи – требало дати и посебно
званично признање наших надле
жних власти. Госп. Рогоз, хрватски
бојник,биојетакођеврлопредусре
тљивипажљив;посредовањемгосп.
дрРајсавица,биојеспреманданам
покаже и манастир Крушедол као и
патријаршијски двор и друге наше
установеуКарловцима,наповратку
сасветиммоштимауБеоград;алије
у последњем тренутку саопштио
нам, да то овом приликом не може

учинити,јерјехитнопозваннарефе
рисањеуЗагреб,пасмозатоморали
пожурити да што пре стигнемо у
Земун–Београдизавршимонашуи
његовумисију“.

ГрујићајекраљАлександарКара
ђорђевић одликовао орденом
Светог Саве трећег реда 1929.

годинеиорденомЈугословенскекру
не трећег реда 1931. године. Био је
дописничланСрпскекраљевскеака
демије од 1939., дописни чланСрп
скеакадемијенаукаод1948.,редов
ни члан Матице српске, хрватске и
словеначке, почасни члан Студент
скогисторијскогдруштвауБеограду,
сарадник Српског географског дру
штва и Југословенског историјског
друштвауБеограду.Основаојеидо
1939. године био управник историј
скоархеолошкогМузејаЈужнеСрби
је и покретач Зборника за историју
ЈужнеСрбијеисуседнихобласти,ау
СкопљујеотвориоГалеријуфресака.
Нажалост, свиекспонатиизГрујиће
вихмузејапропалисузавремеДру
гогсветскограта.Године1945.проте
ран је са Универзитета у Београду.
Пензионисанје15.јуна1945.године
одлукомминистаркепросветеСрбије
МитреМитровићЂилас,аувезиса
чланом17ПравилникаоСудучасти
УниверзитетауБеограду(Марковић).
ПреминуојенаХвару25.маја1955.
Пресудом коју је донео судија

Вишег суда у Београду Предраг
Васић у Палати правде 14. марта
2014. рехабилитован је Радослав
Грујић. „ОдлукомВишег судауБео
граду проглашене су ништавним
одлукаСудачастиБеоградскогуни
верзитета из 1945. да се професор
Грујићзбогсарадњесаокупационим
властима и идеолошког утицаја на
омладинулишипрофесорскогзвања
и одлука Одбора четвртог насеља
Првог народноослободилачког рејо
надамусеодузмесрпсканационал
на част. Одлуку Вишег суда саоп
штиојесудијаПредрагВасић,обра
зложивши своју пресуду позивањем
надокументаспецијалнеполицијеи
Гестапоа, у којима се проф. Грујић,
упркоссвомаустроугарскомпореклу,
описујекаонепријатељРајхаинаци
оналсоцијализма, проруски оријен
тисан иупорнипротивникнемачког
утицајанависокошколствоуСрбији.
Упресудијесаопштенодасесарад
њапроф.ГрујићасаНедићeвомВла
дом на изради Српског цивилног
културногпланаможепротумачити
самоњеговом спремношћу да своју
стручностставиуслужбуочувањаи
истраживањасрпскогкултурногбла
га.Високисудјеуказаоинаправне
недостатке одлуке коју је против
проф. Грујића изрекла Комисија за
ратне злочине, указујући да је њен
задатак био да прикупи доказни
материјал, а не да изриче пресуде“
(електронска страница Српске пра
вославнецркве).

Про сто је неве ро ват но 
шта је све савла да ла 

воља овог мла дог, 
упор ног и посве ће ног 
чове ка за све га седам 
годи на. Почев ши од 
редов не дужно сти, 

два факул те та, уче шћа 
у јав ном живо ту,

па до изра де
69 науч но-истра жи вач-

ких радо ва, међу
који ма има и

зама шних дела,
као што је Апологија

српскогнарода
уХрватској
иСлавонији

ињеговихглавних
обележја, коју је
напи сао 1909. у 

рекорд ном вре ме ну, 
као одго вор држав ном 
тужи о цу на опту жни цу 
про тив 53 Срби на на 

„веле и здај нич ком
про це су“, што му

тада шње вла сти нису 
могле забо ра ви ти
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ОВАН: Добре идеје
које имате захтевају
и ширу подршку од
оне коју тренутно

уживатеукругусарадника.Све
штожелитеможетеидаоства
рите,алиузасистенцијуинечи
јуподршку.Довољностевешти
или сналажљиви да приволите
вољену особу на неке своје
замисли. Нема разлога да вас
напушта добро расположење,
налазите се на корак до зајед
ничкесреће.

БИК: Делујете врло
енергично пред сво
јомоколиномиуспе
вате да ускладите

различите пословне интересе.
Сталовам једавећину ствари
држитеподстрогомконтролом.
У величанственој комбинацији
изражајнемаштеизаводничких
способности пред партнером
добијатесвештопожелите.

БЛИ ЗАН ЦИ: Улаже
те велики напор да
остваритепозитивне
резултате у свом

пословном изражавању, али
постојиследдогађајакојиреме
ти ваше планове. Склони сте
честимпроменамасвогемотив
нограсположења,немаразлога
да губите наду или да се уда
љаватеодпартнера.

РАК: Потребно једа
осмислите добар
план и да останете
доследни у свакој

фази спровођења, посебно
кадасеналазитепредсарадни
цимакадавасоспоравају.Пре
плављени сте различитим
мислима и емоцијама, тако да
пажљиво одмеравате добру
приликуукојојможетедаизра
зите све своје разноврсне
жеље. Партнер вас искрено
подржаваиподстиченаактивну
улогу.

ЛАВ: Неко вам даје
кориснеинформаци
је и на такав начин
вам помаже да пра

вилније процењујете различите
пословнемогућностикојеимате
на располагању. Слободно
изразите нека своја потиснута
осећања или намере. Учините
некипосебангестпажњепрема
свомпартнеруиуприлогзајед
ничкој срећи коју требанегова
ти.

ДЕВИ ЦА: Обратите
пажњу на нове про
фесионалне могућ
ности, како бисте

проширили сазнање и побољ
шалисвојуукупнупозицију.Ако
препуститедастварисамеиду
својим током, неко други изне
нада може да вас предухитри.
Свет око себе посматрате дру
гачијим оцима или у ведрим
тоновима,осећатесезадовољ
ноисрећноузвољенуособу.

ВАГА: На помолу су
новепословнеобаве
зекојезахтевајудасе
додатно ангажујете

илиноведилемекојећетемора
тидарешаватеврлоекспедитив
но у најкраћем року.Имате ути
сакдапартнернештовештопри
крива, што додатно утиче на
вашу несигурност или појачава
вашу нервозу. Понекад умете
непотребнодаумишљатествари
коједругиневидеидапреувели
чаватесвојеидеје.

шКОР ПИ ЈА: Напор
но сте радили проте
клих дана, те ове
недеље успорите

мало. Заслужили сте мали пре
дах,посебнонапочеткунедеље.
Завикенднајбољеиспланирајте
путовање, било да кренете на
одмор или један кратак излет.
Пуститедругедавасводенатом
путовању јер ћете имати више
времена да уживате у самој
пустоловини.

СТРЕ ЛАЦ: Јасновам
је да околина од вас
очекује да се непре
кидно истичете са

посебнимрезултатимаидаувек
остављате неки величанствени
утисак.Посебновампријапоро
дичнахармонијаинечијепрису
ство, јер на такав начинможете
да остварите бољу психолошку
равнотежу.Сталовамједаусре
ћитевољенуособуиспремнисте
насвакуврстуљубавногизазова.

ЈАРАЦ: Ситуација
око вас делује врло
променљиво и тешко
је прецизно предви

дети нечију реакцију или одго
вор. Обрадоваће вас поступак
неких блиских пријатеља.Нала
зитесеуфазиемотивногузлета,
тако да однос са партнером
доживљавате као остварење
својих „слатких снова“. Препу
ститесесвојимосећањима.

ВОДО ЛИ ЈА: Постоје
важни циљеви које
можете да остварите
уразнимфазамаили

на неки заобилазан начин.
Наставите да се понашате
довољно промишљено у проце
ни правих вредности. Очекује
вас позитиванобрт уљубавном
животу, партнер ће вас изнена
дити на неки посебан и леп
начин.Препустутесесвојимосе
ћањимадавасводе.

РИБЕ: Можда све
информације са који
ма располажете не
представљају увек и

поуздане критеријуме, али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Склони
стечестимпроменамаупонаша
њу или расположењу. Повреме
но вам је тешко да правилно
ускладитесвојљубавниритами
афинитете у односу са блиском
особом.

VREMEPLOV
1. јул

1921. Први пут је примењена
вакцина за заштиту деце од
туберкулозе(БЦГ).
2000. Пуштен је у саобраћај
најдужи мост на свету који је
повезаоШведскуиДанску.
2004.Умројеамеричкиглумац
МарлонБрандо.

2. јул
1900. Гроф Фердинанд фон
Цепелин извршио први лет
ваздушнимбродомнадБоден
скимјезеромујужнојНемачкој.
1961. Амерички писац Ернест
Хемингвеј извршио самоуби
ство.
1964.ПредседникСАДЛиндон
ЏонсонпотписаоАктограђан
ским правима, којим је забра
њенараснадискриминација.

3. јул
1583. Руски цар Иван Грозни
убио је,унаступугнева,сина.
Овајаутократаспровеојезна
чајнереформеуРусији,азбог
окрутног односа према боља
рима добио је назив Грозни.
Каотрагичниликбиојеинспи
рација сликарима, музичари
ма, књижевницима,филмским
редитељима.
1969.Једанодоснивачаенгле
ске рок групе „Ролингстонс“
БрајанЏонс утопио се у свом
базенуподдејствомпрекомер
неколичинедроге.

4. јул
1776.НаКонтиненталномкон
гресу уФиладелфијипотписа
наДекларацијаонезависности
САД,данаспразник,Даннеза
висности.
1900. Рођен легендарни аме
рички џезмузичар, трубач и
певачЛујСачмоАрмстронг.
1927. Рођена италијанска
филмска глумицаЂина Лоло
бриђида.

5. јул
1879.Рођенамеричкитенисер
и политичар Двајт Дејвис,
министар рата. 1900. основао
тениско такмичење које је
добилоимепоњему.
1891. Рођен хрватски песник
АвгустинТинУјевић.
1975.АмеричкитенисерАртур
Еш постао први црнац који је
победио на турниру у Вим
блдону.

6. јул
1535. Енглески хуманист и
писац Томас Мор погубљен
каоиздајник,збогнеслагањас
црквеном политиком краља
ХенријаVIII.
1928.УЊујоркуодржанапре
мијерафилма „СветлаЊујор
ка“,првогзвучногфилма.

7. јул
1893. У Загребу рођен хрват
скиписацМирославКрлежа.
1898. САД анектирале Хавај
скаострва.
1941. У Србији почео устанак
противнемачкеокупације,под
вођствомкомуниста.

HOROSKOP

Сре да, 1. јул  (18. јун)
СветимученициЛеонтије,Ипа
тијеТеодул

Четвр так, 2. јул (19. јун)
СветиапостолЈуда:Преподоб
ниПајсијеВелики

Петак, 3. јул (20. јун)
Свети свештеномученик Мето
дије

Субо та, 4. јул (21. јун)
Свети мученик Јулијан Тарсиј
ски

Неде ља, 5. јул (22. јун)
Свети свештеномученик Јевсе
вије

Поне де љак, 6. јул (23. јун)
СветамученицаАгрипина

У то рак, 7. јул (14. јун)
Рођење светог ЈованаПретече
Ивањдан

Crkveni
kalendar

• Жене носе шти кле да 
им се језик не би вукао 
по земљи
• Изва рао је све, сад 
вежба на себи
• Оруж је рат ни ку, а меда-
ља уни фор ми

Милан ске 
шниц ле

Потреб но је:700грамасвиње
тине,со;бибер,око60грамабра
шна,першун,четиридопетчено
ва белог лука, 100 милилитара
сокаодпарадајза,100милилита
ра бујона или воде, 100милили
тарапива,черипарадајз.

При пре ма:Посолитешницлеи
побиберитеих.Уваљајтешницле
у брашно и ређајте у науљен
плех. Поспите месо першуном.
Поспитеисецканимбелимлуком.
Поновите још један ред.Першун
поновоставитипрекомесаибели
лук.Помешајтесокодпарадајза,
бујон или воду, и пиво. Залијте
преко меса. Додајте чери пара
дајз преко. Пеците поклопљено
6070 минута на 220 степени
отклопљенојош15минута.


