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NOVI ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU: Jednostavnije do dokumenata
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Штосе тиче борилачких спортова,
познато једаСрбијаможедасе
похвали веома талентованим

борцима у најразличитијимдисциплина
маи категоријама,па је такоиџудо,на
локалном нивоу, помало заборављени
олимпијскиспорт,ипаквеомаважанкада
јеречодецикојасвојепрвеживотнеко
ракепружајукатежњизаздравимживо
том,вештиномсамоодбранеиобавезом
којазахтеваунутрашњудисциплину,ди
сциплинуратника.
Једанаестогодишња Ивана Атарац из

Џудоклуба„ЛСК“изЛаћаркапоказалаје
штазначисрчаностиупорност,спојивши
својимнаступимачетиризлатнемедаље,
двесашколскихолимпијадаВојводинеи
Србијеидвесапрвенставанапокрајин
скомирепубличкомнивоу.Натајначин,
Иванајеутокумајаијунаоднелауједно
и четири најважнија одличја према кон
цептутакмичењауџудоу,штосетичена
шеземље.
Онакажедајеосећајфеноменалани

дајеуборбеулазилапотпунохладнокрв
но,немислећинаевентуалнекомплика
ције,фокусирајућисвојепротивнике,док
нијепоказалапотпунудоминацијуукате
горијидо32килограма.
Успеласамсвепротивникедасавла

дамијакосампоноснанато,ниуједном
тренутку нисам размишљала ни о чему
осимнатепобедеипобедиласамихубе
дљиво. Јако сам срећна и желим да се
даљетакмичимкакобипоказалаштајош
знамиумемреклајеАтарчева.
Ивана је ове године млађи пионир и

свикојипознајувештинуџудоатврдеда
јевансеријскиталенаткојијенапутуве
ликогуспеха.
Њен тренер Милан Јовичић каже да

уколикоонанастависаџудоом,моглаби
дапостанеборацкакавскоронијевиђен
наовимпросторима.
Иванајевеоматалентованодете,што

је лако уочљиво кад погледате макар и
тренинг,акамолиборбу.Тренираодкако
јекренулаушколу,даклескоропетгоди
на.Онајесрчанаиуочимајојсевидида
јератница,неодустаје,чакикадјезабо
липоразонагапревазиђеинаставида
ље,штојенајбитнијеодсвега.Имабор
бениморалнависокомнивоуисвесвоје
грешкенакрајуисправљаисвановаис
куствапретвараупобедекажеЈовичић.
Атарчевадодаједајепоразапсолутно

незанима.
 Деси се да изгубим, али мене баш

брига за то. Уопште на то не мислим и
трудимседасеисправимипобедимсле
дећи пут. Не може изгубљена борба да
ме натерада одустанем.Нећу одустати
одџудоаиочекујемдабудем јошбоља
негоштосамсадодлучнајеИвана.
НиколаАнтонићједругитренеруклу

буирамеузрамесаЈовичићемподиже

ову децу тако да их научи да је победа
великаоноликоколикојечовеквеликиу
поразу.
Покушавами сталноих учимдани

јепроблемкадпаднеш,већкаднеуста
неш.Знам,тешко јекадсеизгуби,буде
суза и емоција, али објашњавам им да
одмахзабораветогпротивникаидавећ
наследећемнаступу„наплате“све.Успе
вамутомеимогудакажемдазаистаод
моримдушурадећисањима,стварносу
невероватнаовадеца„ЛСКа“поносно
говориАнтонић.
У лаћарачком џудо клубу тренутно је

око40полазника,међу којимаимавео
маталентованедеце,почемујеЏК„ЛСК“
одувекбиопознат.Иакојеклубсатради
цијом,сусрећесенаравносамноштвом
проблема, као и већина клубова бори
лачкихвештинауСрбији.Децанапушта
јуматичнеклубовеукојимасуостварили
успехе којимасупробилалед,а ко зна,
мождабииосталауњима кадбибило
каквогтаквогпристојногусловазадаљи
развој.
Тренер„ЛСКа“самод1995.годинеи

сведоксјајнихгенерацијакојејеизнедрио
овај клуб.Тако је иданас, деца су вео
маталентована,тренутнорезултатима
леИванеговоресве,алипроблемјеувек
финансијскеприродештонемадодирних
тачакаса квалитетомспортско педаго
шкограда.Сала за тренинг је премала,

клуб нема ни телефон, а о канцелариј
ском простору да не говорим. Нисмо
строги ни што се тиче чланарине, што
могу да потврде родитељи, а на помоћ
Градавећсмопресталидарачунамо.По
следњадвапутадобилисмотоликома
ласредствазаклубдајенајзбуњујућеод
свега питање где уопште пласирати тај
новац,којијевишенегосимболичан.Нај
већи проблем се огледа у томешто та
лентованадецанапуштајусвојематичне
клубовеисвојграднебилибољеуслове
нашлаубогатијимклубовима.Штеташто
никомалтененемаинтересдаостанеу
клубуукојемјепоникао,азаистанетре
бамногодасеитоједномпромениго
вориЈовичић.
Како сазнајемо од начелника Градске

управезакултуру,спортиомладинуИли
је Недић, прошле године је Џудо клубу
„ЛСК“исплаћено170.000динара,ауовој
годинидосадаимјеодобрено80.000ди
нара.
Поред Иване Атарац, девојчице која

има невероватну вољу, снагу и такми
чарски, спортски дух, међу најталенто
ванијом децом којом ЏК „ЛСК“ може да
сепохвалисуТамараСоларевић,којаје
трећепласирана на свим наступима на
којима је Ивана победила, затим Урош
Антонић,ТеодораГавриловићиКатари
наПедић.

Алек сан дар Ћо сић 

ИВА НА АТА РАЦ: Пе хар за нај бо љу так ми чар ку у Вој во ди ни

ЏУ ДО КЛУБ „ЛСК“: НЕ СВА КИ ДА ШЊИ УСПЕХ ИВА НЕ АТА РАЦ

Ра сад ник
та лен ата

Пројекат „У средишту пажње: градски буџет и његово трошење“ реализује се уз финансијску
подршку Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица“. Ставови изнети

у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 



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.rsСвечаност на којој су уруче
не награде ученицима који
су учествовали на литерарно

 ликовном конкурсу, у оквиру про
јекта „Безбедно детињство – развој
безбедносне културемладих“, орга
низована јепрошлесреде,8. јунау
митровачкојГрадскојкући.
Испредлокалне самоуправе, све

чаности је присуствовала начелни
ца Градске управе за образовање
МирјанаПјевац, која је изјавила да
јеовајпројекатнајбољиначиндасе
дециприближиидеја о значају без
бедностиусрединикојаихокружује
иштетнихутицајасоцијалнесреди
не.
 Заједнички пројекат Министар

ствапросвете,наукеитехнолошког
развоја и Министарства унутра
шњих пословаРепубликеСрбије, а
са Градском управом за образова
њеиПолицијскомуправомСремска
Митровица, шесту годину заредом
сереализујеуосновнимшколамау
Срему.Циљпројектаједасепробу
дисвесткоддеце,дасеонаедуку
ју, јер представљају најугроженију
категорију друштва због негативних
утицајаспољнесредине.Наовајна
чинби требалода схвате колико је
штетно коришћење наркотика и ал
кохола, затим колико је важно бити
безбедан у саобраћају, како се за
штититинаинтернетуиосталоре
клајеПјевчева.
ЖељкаАврић,портпаролкаПоли

цијскеуправеуСремскојМитровици
кажедајеоваквимпредавањимаоб
ухваћензнатанбројдецесатерито
ријеСрема.

Већшестгодинарасписујесели
ковнолитерарниконкурс,тематски
везан за значај јавне безбедности.
У токуовешколске годинепројекат
је реализован у 49 основнихшкола
иу21подручномодељењу,напод
ручју Полицијске управе Сремска
Митровица.Предавањимајеобухва
ћено137одељењапетогразредаи
укупно 2.564 ученика. Полицијски
службеници који едукују ову децу о
разнимтемамаиздоменабезбедно
сти,уживајуњиховоповерењере
клајеАврићева.
Темеконкурсабилесу:„192–спа

соносниброј“,„Кликнипаметно,сур
фујбезбедно“,„Дрогаиалкохолнису
кул“и „Безбедниузсаобраћајнупо
лицију“.
Књигама, дипломама и слатким

пакетима награђено је 10 ученика,
њихседамзаликовнеитројезали
терарнерадове,анаградејеуручио
Жељко Секуловић, заменик начел
никаПолицијске управе, главни по
лицијскисаветник.
Секуловић је уручио захвални

це и представницима институција
и појединцима, сарадницима у ре
ализацији Пројекта, конкурса и ове
свечаности: Министарству просве
те–ШколскојуправиНовиСад,Ве
сниРадуловић,просветнојрадници;
УправизаобразовањеГрадаСрем
ска Митровица; Управи за културу,
спорт и омладину Града Сремска
Митровица; Дечјем хору „Вивак“ и
ТодоруБјелкићу,књижевнику.

А. Ћо сић
ФО ТО: Н. Узу ров

Раз вој без бед но сне
кул ту ре мла дих

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Залитерарнерадовенаграде судо
били:МаријанаБуцало(ОШ„Слободан
Бајић Паја“ Сремска Митровица), Ду
њаПувача(ОШ„ЈованЈовановићЗмај“
СремскаМитровица) иМиланаМарко
вић(ОШ„ЈованЈовановићЗмај“Срем
скаМитровица).
Заликовнерадовенаграђенису:Ана

стасија Радовић (ОШ „Слободан Бајић
Паја“ Нови Карловци), Михајло Петко
вић (ОШ „Др Ђорђе Натошевић“ Нови
Сланкамен),НаташаВуковић (ОШ„Бо
шко Палковљевић Пинки“ Гргуревци),
ДраганаЗарић (ОШ„БошкоПалковље
вићПинки“Гргуревци),ИвонаШимпрага
(ОШ„БошкоПалковљевићПинки“Стара
Пазова),ТамараБелегишанин(ОШ„Ми
лан Хаџић“ Војка) и Јелена Станковић
(ОШ„СветиСава“СремскаМитровица).

На гра ђе ни

Књи га ма,
ди пло ма ма и

слат ким па ке ти ма
на гра ђе но је

10 уче ни ка, њих
се дам за ли ков не

и тро је за
ли те рар не ра до ве 
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УВОДНИК

Политичка (не)воља
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Половином марта ове године, како сазнају М новине, 
од стране Н.Н. лица упућен је допис Основном јавном 
тужилаштву у Сремској Митровици у коме се каже:

 
Поштовани,
Према нашим сазнањима дошло је до злоупотребе, 

односно кривичног дела од стране функционера 
Демократске странке у Сремској Митровици, чиме је 
оштећен буџет града Сремске Митровице за милион и 
сто хиљада динара.

Дописом који је потписао др Мирослав Кендришић, 
председник ГО Демократске странке у Сремској 
Митровици, обавештени су надлежни у градском 
буџету 10. јула 2014. године да је дошло до промене 
њиховог текућег рачуна, како би убудуће средства за 
делатност Демократске странке била уплаћивана на 
тај рачун.

Међутим, према сазнањима до којих смо ми дошли, а 
до којих су такође дошли и одређени медији, рачун који 
је председник ГО Демократске странке др Мирослав 
Кендришић представио као рачун странке, фактички је 
рачун приватног удружења грађана Ненада Лемајића, 
такође функционера ДС у Сремској Митровици.

Због представљања рачуна приватног удружења 
функционера Демократске странке Ненада Лемајића, 
као рачуна поменуте странке, доведени су у заблуду 
надлежни из Управе за градски буџет, па је тако 
градски буџет оштећен за 1,100.000 динара у корист 
приватног лица, који је представљен као рачун 
Демократске странке у Сремској Митровици.

Сматрамо да је овим делом учињена класична 
превара, противно законима Републике Србије, чиме је 
градски буџет опљачкан за 1,100.000 динара.

Сматрамо да је Ваша обавеза да се позабавите 
оваквом криминалном радњом и да након спроведене 
истраге утврдите: 
1. Да ли је Градски одбор Демократске странке у 
Сремској Митровици на криминалан начин 
злоупотребио буџет града Сремска Митровица?

2. Чији је заправо рачун, који је као кукавичје јаје 
подметнут као текући рачун Градског одбора ДС?

Надамо се да ћете предузети све законске мере 
против оних који крше законе Републике Србије.

НН лице из Сремске Митровице

Овај допис, чија је копија прослеђена Редакцији М 
новина, истовремено представља и кривичну пријаву 
против починилаца. Мада су М новине у више наврата 
писале о овом случају, очекивали смо да ће Тужилаштво, 
до кога је коначно допро глас, реаговати ажурније. Према 

нашим сазнањима, полицијски службеници су обавили 
предистражни поступак, па сада очекујемо да видимо шта 
ће по том питању учинити Основно јавно тужилаштво у 
Сремској Митровици.

Познато је да су у време владавине ДС, која је 
трајала до 24. априла ове године, у Војводини па 
тако и у Сремској Митровици, у тужилаштва 

инсталирани и кадрови блиски бившем војвођанском 
премијеру Бојану Пајтићу и његовим штеточинама. Међу 
грађанима влада уверење да они још увек имају великог 
утицаја на стање у војвођанском правосуђу. Да ли је тако, 
видећемо управо на примеру пљачке градског буџета у 
Сремској Митровици, где реаговање Тужилаштва и сама 
истрага трају неуобичајено дуго. 

Џаба избори, џаба убедљива победа Вучићеве странке 
у Војводини и Сремској Митровици, џаба претварања и 
друге циркусијаде, ако ће неке ствари остати исте као што 
су биле... И ако ће „политичка воља“ за обрачун са 
криминалцима разних фела зависити од Пајтићевих 
кадрова у тужилаштвима и правосуђу уопште, онда ће 
испасти да – џабе сте кречили?  

 Између фантомки у Савамали и тужилаштава до којих 
није „допро глас“, нема готово никакве разлике.
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KOНСТИ ТУ ТИВ НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ РУ МА

Сла ђану Ман чићу још
један мандат на челу Руме

За пред сед ни ка Скуп шти
не оп шти не Ру ма иза бран 
је Сте ван Ко ва че вић (СНС), 
ње гов за ме ник је Вла ди
мир Ма ле тић (СПС), док је 
се кре тар ка Скуп шти не Сан
дра По по вић

Кон сти ту тив на сед ни ца Скуп шти не 
оп шти не Ру ма одр жа на је про
шлог пет ка, 10. ју на, а при су ство

ва ло је 42, од укуп но 43 од бор ни ка, 
ко ли ко их има у скуп штин ском са зи ву. 
На по чет ку за се да ња ло кал ног пар ла
мен та по твр ђе ни су ман да ти од бор ни
ка, а по том је за пред сед ни ка Скуп
шти не оп шти не Ру ма иза бран Сте ван 
Ко ва че вић из Срп ске на пред не стран
ке, ди пло ми ра ни фи ло зоф. 

Обра зло же ње за ње го ву кан ди да ту
ру и би о гра фи ју про чи тао је др Алек
сан дар Мар ти но вић, прет ход ни пред
сед ник СО Ру ма. Он је од бор ни ци ма 
са оп штио и да је на ло кал ном ни воу 
СНС од лу чи ла да на ста ви са рад њу са 
Со ци ја ли стич ком пар ти јом Ср би је и 
Је дин стве ном Ср би јом, без об зи ра да 
ли ће се та ква са рад ња уста но ви ти на 
ре пу блич ком ни воу. 

 Наш основ ни циљ је да ље при вла
че ње ин ве сти ци ја, отва ра ње но вих 
рад них ме ста и сма ње ње бро ја не за
по сле них у рум ској оп шти ни  ре као је 
Мар ти но вић и по звао од бор ни ке да 
гла са ју за Сте ва на Ко ва че ви ћа и Вла
ди ми ра Ма ле ти ћа из СПСа, ко ји је 
по ста вљен за за ме ни ка пред сед ни ка 
Скуп шти не.

Сте ван Ко ва че вић је био од бор ник у 
СО Ру ма у два ман да та, а оба вљао је 
и функ ци ју пред сед ни ка од бор нич ке 
гру пе СНС у прет ход ном са зи ву. Члан 
је СНС од 2008. го ди не. За за ме ни ка 
пред сед ни ка Скупштине је иза бран 
Вла ди мир Ма ле тић из Со ци ја ли стич ке 
пар ти је Ср би је. Ма ле тић је ди пло ми
ра ни еко но ми ста, а и у прет ход ном 
са зи ву је оба вљао исту функ ци ју. За 
се кре та ра СО Ру ма је по ста вље на 
Сан дра По по вић, ди пло ми ра на прав
ни ца. 

На овој сед ни ци иза бран је по но во, 
на ме сто пред сед ни ка Оп шти не Сла
ђан Ман чић, ди пло ми ра ни ме на џер 
ин ду стриј ског ме наџ мен та, а за ње го
вог за ме ни ка Ма ри ја Стој че вић, про
фе сор раз ред не на ста ве, ко ја је и у 
прет ход ном ман да ту би ла на овој 
функ ци ји.

Пред сед ник Сла ђан Ман чић је пред
ло жио и 11 чла но ва Оп штин ског ве ћа.

Са став но ве Скуп шти не оп шти не Ру ма 
про ис те као је из ре зул та та ло кал них из бо
ра одр жа них 24. апри ла. Ли сти Алек сан дар 
Ву чић  Ср би ја по бе ђу је при па ло је 26 
од бор нич ких ме ста, ли сти Иви ца Да чић – 
Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је (СПС), 
Је дин стве на Ср би ја (ЈС)  Дра ган Мар ко
вић Пал ма пет од бор нич ких ме ста, док је 
ли ста Ру ма мо же бо ље  Не над Бо ро вић 
осво ји ла че ти ри од бор нич ка ме ста. Ра ди
ка ли у рум ском пар ла мен ту има ју че ти ри 
од бор ника, До ста је би ло  Са ша Ра ду ло
вић два од бор ника, а ли сте Је дин стве на 
Ру ска Стран ка  Го ран Стје па но вић и Зе ле
на стран ка  Зо ри ца Јо зић, као ма њин ске  
имају по јед ног пред став ни ка у пар ла мен ту.  

У овом скуп штин ском са зи ву, за са да, су 
фор ми ра не че ти ри од бор нич ке гру пе  нај
број ни ју чи не од бор ни ци са ли сте Алек сан
дар Ву чић  Ср би ја по бе ђу је, на чи јем је 
че лу др Алек сан дар Мар ти но вић, по том 
од бор нич ка гру па СПС – ЈС, чи ји је пред
сед ник Ни ко ла Ђу ри чић, од бор нич ка гру па 
Срп ске ра ди кал не стран ке, чи ја је пред
сед ни ца Је ле на Де лић и Де мо крат ске 
стран ке, чи ји је пред сед ник Не над Бо ро
вић. 

За ни мљи во је да ова гру па има три чла
на, ма да че ти ри од бор ни ка са ли сте Ру ма 
мо же бо ље  Не над Бо ро вић, јер је Па ја 
Ни ко лић (ЛСВ) од лу чио да на сту па са мо
стал но. 

Скуп штин ски са став

Председник Општине Рума Сла ђан Ман чић
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СА ОП ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 
ПО КРЕ ТА „ДО СТА ЈЕ БИ ЛО“

На ста вак
пар то кра ти је

На сед ни ци Скуп шти не оп шти не Ру ма одр
жа ној 10. ју на иза бра ни су Сте ван Ко ва че вић 
за пред сед ни ка Скуп шти не оп шти не Ру ма и 
Сла ђан Ман чић за пред сед ни ка Oпшти не 
Ру ма. Оба кан ди да та су из ре до ва Срп ске 
на пред не стран ке. Од бор ни ци По кре та „До ста 
је би ло“ су гла са ли про тив из бо ра љу ди ко ји 
су во ди ли оп шти ну и у прет ход ном пе ри о ду. 
Осим на ших од бор ни ка је ди на стран ка ко ја 
ни је гла са ла за из бор ак ту ел не вла да ју ће 
струк ту ре је Де мо крат ска стран ка, на кон што 
су њи хо ви од бор ни ци од би ли да гла са ју. 
Ку ри о зи тет је да је од бор ник ЛСВа ко ји је био 
на из бор ној ли сти „Ру ма мо же бо ље – Не над 
Бо ро вић“ гла сао за ак ту ел ну власт Срп ске 
на пред не стран ке, још јед ном до ка зу ју ћи да 
Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не, не са мо да 
ко ке ти ра, не го и отво ре но са ра ђу је са Ву чи ће
вом стран ком. За кан ди да те СНСа гла са ли 
су и СПС, СРС, Зе ле на стран ка и Је дин стве
на ру ска стран ка.

Сма тра мо да ће но во и за бра ни пред став ни
ци рум ске вла сти на ста ви ти са истим на чи
ном во ђе ња оп шти не, по ли ти ком „пар тиј ско  
па ра зит ског си сте ма“ ко ја се ко си са свим 
на шим по ли тич ким на че ли ма. Ова по ли ти ка 
се ма ни фе сту је пар тиј ским за по шља ва њем, 
где се пар тиј ски ка дро ви и род би на гу ра ју у 
јав на пред у зе ћа на из ми шље ним ад ми ни
стра тив ним рад ним ме сти ма, на шта се ба ца 
те шком му ком за ра ђен но вац по ре ских об ве
зни ка. Та ко ђе, при сут на је „бу ра зер ска еко но
ми ја“ где фир ме и по је дин ци бли ски вла да ју
ћој струк ту ри до би ја ју по сло ве ко је фи нан си
ра др жа ва. Нај бо љи лек про тив ко руп ци је и 
пар тиј ског за по шља ва ња је уво ђе ње прин ци
па пот пу не тран спа рент но сти.

Суб вен ци је стра ним ин ве сти то ри ма су у 
прет ход ном пе ри о ду би ле из ра же не у астро
ном ским ци фра ма, а на ја вље не су и но ве. 
Овим пла ћа мо стран ци ма да до ђу у Ср би ју и 
на пра ве кон ку рен ци ју на шим при вред ни ци
ма, док на ше гра ђа не за по шља ва ју на ми ни
ма лац. Ми шље ња смо да суб вен ци је стран
ци ма тре ба пот пу но уки ну ти, а уште ђе ни 
но вац пре у сме ри ти на сма ње ње на ме та 
до ма ћим при вред ни ци ма, и та ко им по мо ћи. 
Што се ти че стра них ин ве сти то ра, они су 
до бро до шли, али да гра де за свој но вац. У 
зе мљи ко ја је при вред но ја ка, са раз ви је ним 
тр жи штем и бр зим ад ми ни стра тив ним про це
ду ра ма, не би би ло по треб но „под ми ћи ва ти“ 
ин ве сти то ре да ула жу, они би се са ми утр ки
ва ли да до ђу.

Од бор ни ци По кре та „До ста је би ло“ ће се у 
овом са зи ву ло кал не скуп шти не, а и у свим 
бу ду ћим за ла га ти за при ме њи ва ње и по што
ва ње прин ци па пот пу не тран спа рент но сти. 
Ни смо за бо ра ви ли на ша обе ћа ња гра ђа ни ма 
пре из бо ра, и њи хо ви гла со ви нас оба ве зу ју 
да у овом по слу ис тра је мо. Та ко ђе, у скуп шти
ни ће мо се по на ша ти ко рект но и при стој но, 
не ће мо би ти опо зи ци ја ко ја са мо кри ти ку је, 
већ ће мо и под но си ти пред ло ге ко ји во де ка 
тран спа рент ном вр ше њу вла сти, уки да њу 
пар тиј ског за по шља ва ња и бу ра зер ске еко но
ми је. Хо ће ли ове ини ци ја ти ве би ти усво је не, 
за ви си од то га да ли ће скуп штин ска ве ћи на 
пре по зна ти да је ово је ди ни пут за опо ра вак 
на ше оп шти не, и дру штва у це ли ни. Ако они 
не мо гу или не же ле то да пре по зна ју, си гур ни 
смо да ће гра ђа ни на сле де ћим из бо ри ма то 
ура ди ти, сто ји у са оп ште њу Оп штин ског од бо
ра По кре та „До ста је би ло“ Ру ма.

Но во и за бра ни чла но ви Оп штин ског 
ве ћа су Бо жа на Ста ни ми ро вић, др 
Јо ван Кром пић, Ми лен ко Се ку лић, 
Алек сан дар Бун да ло, Све то зар 
Ко ров, Бра не Кне же вић, Ива на Бо ја
нић, Жив ко Стој ко вић, Пе ри ца Га ко
вић, Сто јан Мар ко вић и Си ни ша 
Ли лић.

При ли ком из бо ра, гла сач ке ли сти
ће је узе ло 39 од бор ни ка, а сви по ме
ну ти су на функ ци је иза бра ни ве ћи
ном од 37 гла со ва, док су про тив 
би ла два од бор ни ка из ре до ва „До ста 
је би ло  Са ша Ра ду ло вић“. 

Од бор ни ци Де мо крат ске стран ке 
ни су гла са ли, а но ви функ ци о не ри су 
до би ли и гла со ве од бор ни ка СПС, 
Срп ске ра ди кал не стран ке, као и гла
со ве два од бор ни ка ма њин ских стра
на ка  Је дин стве не ру ске стран ке и 
Зе ле не стран ке.

Но ви пред сед ник СО Ру ма Сте ван 
Ко ва че вић се по том за хва лио на ука
за ном по ве ре њу и на ја вио ко рект ну 
са рад њу са свим пред став ни ци ма 
од бор нич ких гру па у рум ском пар ла
мен ту, али и на ста вак успе шног еко
ном ског раз во ја рум ске оп шти не. 

 По ве ре на ми је из у зет но бит на и 
од го вор на функ ци ја, ко ју ћу са ве сно 
оба вља ти. Имам по ли тич ко ис ку ство 
јер сам у СО Ру ма на сту пао и као 
власт и као опо зи ци ја. Учи ни ћу све 
да по ли тич ке енер ги је у овој Скуп
шти ни усме рим у прав цу раз во ја 
на ше оп шти не и да се по зи тив ни еко
ном ски трен до ви, ко ји су за по че ти 
пре две го ди не, на ста ве и убр за ју. СО 
Ру ма је не за о би ла зан ор ган у кре и ра
њу по зи тив ног ам би јен та за ин ве сти
ра ње  ре као је Сте ван Ко ва че вић.

Он је до дао да ће се по тру ди ти да 
се у Скуп шти ни не гу је дух по ли тич ке 
то ле ран ци је и да ће ува жа ва ти по ли
тич ке ста во ве свих од бор ни ка.

Сте ван Ко ва че вић ка же да Срп ска 
на пред на стран ка ни је пот пи са ла 
ко а ли ци о ни спо ра зум ни са јед ном 
од бор нич ком гру пом и да је уче шће у 
вла сти ко а ли ци је СПСЈС, уте ме ље
но на прет ход ној ко рект ној са рад њи, 
ко ја се да ље на ста вља, а да је код 
оста лих, ко ји су гла са ли за ње га, то 
би ла њи хо ва ин ди ви ду ал на во ља.

На по но во ука за ном по ве ре њу 
од бор ни ци ма, али пре све га би ра чи

ма, за хва лио се пред сед ник рум ске 
оп шти не Сла ђан Ман чић и у свом 
го во ру ис та као да је основ ни за да так 
вла сти да ра ди у ин те ре су свих гра
ђа на. По го то во што је на из бо ри ма у 
апри лу Срп ска на пред на стран ка 
оства ри ла убе дљи ву по бе ду осво јив
ши 26 од бор нич ких ман да та.

 Још ин тен зив ни је ће мо на ста ви ти 
да пре зен ту је мо по тен ци ја ле рум ске 
оп шти не, а у овој обла сти смо и до 
са да има ли до бре ре зул та те. То ће 
се на ста ви ти јер већ на ред ног ме се
ца тре ба да поч не град ња три фа бри
ке. При о ри тет нам је да и у овој го ди
ни на ста ви мо са отва ра њем но вих 
рад них ме ста и оче ку јем да ће мо 
ус пе ти да упо сли мо из ме ђу 500 и 
1.000 но вих рад ни ка и то у при ват
ном, ре ал ном сек то ру. Ка да је на ша 
оп шти на у пи та њу, не ма род бин ског и 
по ли тич ког за по шља ва ња. Ми смо у 
Оп штин ској упра ви, од до ла ска на 
власт, за по сли ли са мо два ли ца на 
нео д ре ђе но вре ме, оста ло су за ме не 
и укла па ју се у до зво ље них 10 про це
на та упо сле них на од ре ђе но у од но су 
на нео д ре ђе но вре ме  ис та као је 
Сла ђан Ман чић. 

Он је из ра зио за до вољ ство што не 
је ња ва ин те ре со ва ње ин ве сти то ра 
за рум ску оп шти ну и да су у то ку раз
го во ри са не мач ким и ита ли јан ским 
ин ве сти то ри ма.

 Кон со ли до ва ли смо оп штин ски 
бу џет и не ма мо ду го ва ња. Иде мо у 
да ља ка пи тал на ула га ња и раз вој 
ин фра струк ту ре. На ја вљу јем про је
кат ко ји ће тра ја ти не ко ли ко го ди на, а 
то је ком плет но уре ђе ње град ског 
је згра чи ја је вред ност око 250 ми ли
о на ди на ра. Не же ли мо да има мо 
не ас фал ти ра не ули це, ула га ће мо у 
школ ство, про ши ре ње вр ти ћа, ула га
ће мо у спорт. На ста ви ће мо да ра ди
мо још ви ше, али мо рам да ка жем да 
иде мо у до бром прав цу и да же ли мо 
та ко и да на ста ви мо  ре као је по сле 
из бо ра за пред сед ни ка Оп шти не, 
Сла ђан Ман чић.

На овој кон сти ту тив ној сед ни ци 
раз ре ше ни су ста ри и иза бра ни но ви 
чла но ви Ман дат но  иму ни тет не 
ко ми си је и Ко ми си је за ка дров ска и 
ад ми ни стра тив на пи та ња и рад не 
од но се.  Смиља Џакула

Вла ди мир Ма ле тић, Сте ван Ко ва че вић и Сан дра По по вић
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ПО ЧЕ ЛА ПРИ МЕ НА ЗА КО НА О ОП ШТЕМ УПРАВ НОМ ПО СТУП КУ

Лакше до докумената

Град Срем ска Ми тро ви ца ду ги низ го ди на уна зад ра ди 
на то ме да Град ска упра ва бу де сер вис гра ђа на. Ура ди
ло се до ста, од Услу жног цен тра, про зив ног си сте ма, 
но вог сај та, али увек мо же ви ше и бо ље, на во ди на чел
ник Град ске упра ве за оп ште и за јед нич ке по сло ве 
Ми ро слав Јо кић

Про шле сре де, 8. ју на по че ла је при
ме на За ко на о оп штем управ ном 
по ступ ку. Вест да слу жбе ни ци у 

град ским и оп штин ским упра ва ма ви ше 
не ће од гра ђа на тра жи ти до ку мен та ко је 
др жа ва има у слу жбе ним еви ден ци ја ма и 
да ви ше не ће мо ра ти да при ба вља ју и 
пла ћа ју из во де из ма тич них књи га ро ђе
них, вен ча них, уве ре ња о др жа вљан ству 
или пре би ва ли шту, об ра до ва ла је ве ро
ват но сва ко га ко је ма кар јед ном стао 
пред шал тер. У слу ча ју да је дан др жав ни 
ор ган тра жи не ки по да так о гра ђа ни ну од 
дру гог, би ло да је реч о из во ди ма, пре би
ва ли шту или др жа вљан ству – овај до ку
мент је бес пла тан. Ако гра ђа ни од лу че 
да им тре ба уве ре ње и не ки из вод или 
же ле са ми да их при ло же за рад оства ри
ва ња пра ва, а не да слу жбе ни ци раз ме
њу ју по дат ке – мо ра ће да пла те. 

 Зва ни чан да тум за по че так при ме не 
чла на 103. За ко на о оп штем управ ном 
по ступ ку био је 8. јун. Ме ђу тим, при ла го
ђа ва ње на но ве про пи се ће тра ја ти. 
По сто је ту још од ре ђе не не до ум це ко је 
тре ба раз ре ши ти са свим ин сти ту ци ја ма 
ко је чи не јав ни сек тор. Град Срем ска 
Ми тро ви ца ду ги низ го ди на уна зад ра ди 
на то ме да Град ска упра ва бу де сер вис 

гра ђа на. Ура ди ло се до ста, од Услу жног 
цен тра, про зив ног си сте ма, но вог сај та, 
али увек мо же ви ше и бо ље. Оно што 
гра ђа ни мо гу да оче ку ју у на ред ном пе ри
о ду је да ће се Град Срем ска Ми тро ви ца, 
по себ но Упра ва за оп ште и за јед нич ке 
по сло ве, мак си мал но фо ку си ра ти да 
ве ли ки број услу га бу де до сту пан елек
трон ским пу тем, а гра ђа ни ће бла го вре

ме но би ти оба ве ште ни ка ко да ко ри сте 
те елек трон ске услу ге – из ја вио је на чел
ник Град ске упра ве за оп ште и за јед нич
ке по сло ве Ми ро слав Јо кић. 

На осно ву За ко на о оп штем управ ном 
по ступ ку, слу жбе ни ци ка да до би ју зах тев 
за из да ва ње од ре ђе ног до ку мен та, има ју 
рок од 15 да на да га об ра де. 

 Што се ти че по треб них по да та ка и 
до ку ме на та ко је по се ду ју дру ге ин сти ту
ци је ко је чи ни јав ни сек тор, ми смо упу ће
ни да зах те вом тра жи мо до ста ву по да та
ка. Рок од 15 да на је вре ме до ка да слу
жбе ник за стран ку тре ба да при ба ви 
од ре ђе не по дат ке. У овом тре нут ку због 
умре жа ва ња и адап ти ра ња тај рок ће за 
мно ге би ти про бле ма ти чан. Ми ће мо 
ин си сти ра ти да се про цес за вр ши што 
бр же. У ин те ре су нам је да гра ђа ни бу ду 

За кон не за бра њу је гра ђа ни ну да до ђе 
и сам из ва ди до ку ме нта. У том слу ча ју, 
ако сам при ку пља до ку мента, он ће их и 
пла ти ти, ако до би ја по да тке, не ће их пла
ти ти. 

 Ка да је реч о оства ри ва њу пра ва на 
деч ји до да так, за шта је би ло нео п ход но 
да се при ку пи до ста до ку ме на та, све 
по дат ке ко је во де слу жбе не еви ден ци је, у 
ор га ни ма град ских упра ва, ми ће мо раз
ме њи ва ти елек трон ским пу тем. По том те 
по дат ке до ста вља мо ре фе рен ту и он 
од ра ђу је свој део по сла – ре као је на чел
ник Јо кић. 

Раз ме на
по да та ка

Услу жни цен тар у слу жби гра ђа на

На чел ник Ми ро слав Јо кић
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за до вољ ни – ис та као је Ми ро слав Јо кић.
На чел ник Јо кић сма тра да је од стра не 

Гра да ура ђе но све што је нео п ход но да 
би овај си стем функ ци о ни сао. Под тим 
под ра зу ме ва да Град го ди на ма уна зад 
има Услу жни цен тар, ула гао је у сво ју 
ин тер нет пре зен та ци ју и кон стант но се 
ра ди на раз ви ја њу елек трон ске упра ве. У 
Услу жном цен тру по сто ји 11 шал те ра. 
За кон про пи су је да се по да ци из слу жбе
не еви ден ци је раз ме њу је бес плат но, 
елек трон ским пу тем или дру гим на чи ни
ма пред ви ђе ним За ко ном. Овај про цес 
олак ша ће рад и са мим слу жбе ни ци ма, а 
обез бе ди ће оства ри ва ње пра ва гра ђа на 
што је и основ ни циљ.

 Тре ба ло би да бу де јед но став ни је, 
еко но мич ни је, при сту пач ни је за на ше 
гра ђа не, че му је и на ме њен Услу жни цен

тар. Пр вог да на при ме не За ко на оче ки ва
ли смо ви ше по сла, а под не то је 19 пред
ме та ко је су ре фе рен ти истог да на и 
об ра ди ли. Стран ке су углав ном би ле 
упо зна те са но ви на ма, а би ло је и слу ча
је ва да су рад ни ци на шал те ру по је ди ним 
стран ка ма об ја сни ли ка кво пра во и 
мо гућ ност има ју. Стран ке пот пи су ју при 
то ме из ја ву ако су са гла сни са тим да 
ор ган упра ве при ба ви до ку мен та за њих. 
Ре фе рен ти или стран ка ко ја се оба ве же 
да ће са ма при ку пи ти до ку мен та има рок 
од 15 да на да то при ку пи. Са да је ви ше 
по сла за упра ве, од но сно за ре фе рен те 
по упра ва ма, за не ке стран ке је по вољ
ни је, за не ке мо жда не ће би ти, јер има 
до ку ме на та ко је ре фе рент не мо же да 
при ба ви не го мо ра лич но са ма стран ка 
– ре кла је за на ше но ви не ко ор ди на тор ка 
Услу жног цен тра у Срем ској Ми тро ви ци 
Је ли ца До брић.

Из Цен тра за со ци јал ни рад у Срем ској 
Ми тро ви ци по ру чу ју да су већ при ку пља
ли до ку мен та мно гим ко ри сни ци ма по 
слу жбе ној ду жно сти. Ди рек тор ка Цен тра 
за со ци јал ни рад Сне жа на Ста ни са вље
вић на во ди да ће са да, при ме ном овог 
За ко на, би ти мно го ви ше по сла за ло кал

не са мо у пра ве и По ли циј ску упра ву.  
О при ме ни За ко на о оп штем и управ

ном по ступ ку же ле ли смо да раз го ва ра мо 
и са пред став ни ци ма Ре пу блич ког фон да 
за здрав стве но оси гу ра ње, ме ђу тим ка ко 
нам је ди рек тор Фи ли ја ле РФ ЗО за Срем 
Мо мир Га јић ре као, мо ра мо им се обра
ти ти пи сме ним пу тем, што смо и учи ни
ли. Ме ђу тим, од го вор до за кљу че ња овог 
бро ја М но ви на (13. јун 2016) ни смо до би
ли. Сто га не ма мо по да так да ли су слу
жбе ни ци РФ ЗО спрем ни да раз ме њу ју 
елек трон ске по дат ке ко ји су им нео п ход
ни при ли ком из да ва ња здрав стве не књи
жи це. 

Ми ни стар ка др жав не упра ве и ло кал не 
са мо у пра ве Ко ри Удо вич ки из ја ви ла је да 
ће то Ми ни стар ство про ве ра ва ти упра ве 
оп шти на и гра до ва ка ко спро во де и пре
ва зи ла зе „деч је бо ле сти“ у том про це су. 
Удо вич ки је за кљу чи ла да је ових да на 
би ло за ни мљи во ви де ти у ме ди ји ма да 
се са не ве ри цом до жи вља ва то да др жа
ва не ће тра жи ти уве ре ња, до да ју ћи да се 
у при пре ми за ко на схва ти ло да не ма 
објек тив них пре пре ка да се та од ред ба 
не спро во ди.

 Са ња Ста не тић 

Ка ко се на во ди у са оп ште њу По ли циј ске 
упра ве у Срем ској Ми тро ви ци, за по сле ни 
спрем но до че ку ју при ме ну За ко на о 
оп штем управ ном по ступ ку.

 Над ле жна слу жба за из да ва ње лич них 
и пут них до ку ме на та По ли циј ске упра ве у 
Срем ској Ми тро ви ци је спрем на за при ме
ну но вог За ко на о оп штем управ ном 
по ступ ку. При ли ком при је ма зах те ва за 
из да ва ње лич не или пут не ис пра ве, стран
ка се из ја шња ва да ли ће лич но до не ти 
по тре бан до ку мент (из вод из Ма тич не књи
ге ро ђе них или уве ре ње о др жа вљан ству) 

или ће их над ле жна слу жба По ли циј ској 
упра ви при ба ви ти слу жбе ним пу тем. У слу
ча је ви ма ка да се до ку мен та при ба вља ју 
слу жбе ним пу тем, мо гу ће је да ће рок 
из да ва ња лич них или пут них до ку ме на та 
би ти про ду жен. На осно ву но вог За ко на о 
оп штем управ ном по ступ ку, над ле жни слу
жбе ни ци По ли циј ске упра ве у Срем ској 
Ми тро ви ци ће уме сто стра на ка при ку пља
ти сва до ку мен та за чи је су из да ва ње над
ле жни др жав ни ор га ни, а ко ји су по треб ни 
ра ди оства ри ва ња пра ва гра ђа на – на во ди 
се у са оп ште њу По ли циј ске упра ве. 

По ли циј ска упра ва спрем на

Ве сна Урат ник, за по сле на у При вред
ном су ду: Чу ла сам да ће слу жбе ни ци 
при ба вља ти по дат ке. Још увек ни сам под
но си ла зах тев за до ку мен те. Ина че по др
жа вам при ме ну овог За ко на, до бро је.

Бла го је Мра о вић, пен зи о нер: Слу шао 
сам на те ле ви зи ји да ће са да би ти лак ше 
до ћи до до ку ме на та и ми слим да је то 
од лич но. До ста ће олак ша ти гра ђа ни ма, 
ко ји ви ше не ће ше та ти од шал те ра до 
шал те ра.

Ђор ђе Ча ру брић, пен зи о нер: До бро је 
то што ће од са да до ку мен та при ба вља ти 
слу жбе ни ци уме сто гра ђа на. При ме на овог 
За ко на ће олак ша ти гра ђа ни ма у сва ком 
слу ча ју, из бе ћи ће се не по треб но че ка ње и 
тро шак.  

Ми лен ко Ја ко вље вић, пен зи о нер: 
Оба ве штен сам о при ме ни но вог За ко на о 
оп штем управ ном по ступ ку. Убр за ће се 
про цес, а мно го зна чи ка да не мо ра те да 
ше та те, по го то во за ста ри је.

Ма ра Да бић, пен зи о нер: Ја сам сва 
до ку мен та при ку пи ла на вре ме, али у сва
ком слу ча ју су пер је иде ја. Мно го ће се 
сма њи ти тро шко ви и че ка ња. Хва ла бо гу 
да је јед ном по че ло. 

Ду шан Пу ђа, ин же њер ге о де зи је: Упо
знат сам са при ме ном но вог За ко на, то је 
вр ло ко рект но, ко ри сно и од го вор но. Тре
ба ће са мо вре ме на да се све то ма ло за о
кру жи. 

Фото: Н. Узуров

Да ли зна те да ће од са да слу жбе ни ци уме сто вас при ба вља ти управ на до ку мен та?   

Сма њи ће тро шко ве и че ка ња

Ве сна Урат ник, Бла го је Мра о вић, Ђор ђе Ча ру брић, Ми лен ко Ја ко вље вић, Ма ра Да бић и Ду шан Пу ђа

Ко ор ди на тор ка Услу жног
цен тра Је ли ца До брић  
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КА КО СТИ ЋИ ОД МИ ТРО ВИ ЦЕ ДО ПЕ ЋИ НА ЦА

Из гу бље ни у пре во зу

Иако су Пе ћин ци од Срем ске Ми тро ви це уда ље ни око 32 ки ло
ме тра, пу то ва ње мо же да тра је и до не ко ли ко са ти. За по сле ни, 
уче ни ци и оста ли ве ли ко му че ни ци ко ји пу ту ју до Пе ћи на ца, 
углав ном су ис цр пље ни, умор ни, па ка да стиг ну на од ре ди ште, 
у ве ћи ни слу ча је ва, не зна ју да ли су по шли или до шли

Све до ци смо јед ног са
вре ме ног до ба у ко јем 
пре воз ауто бу сом по ла ко 

по ста је про шлост. Са да њи хо во 
ме сто пре у зи ма ју так си во зи ла, 
та ко зва ни ли ниј ски так си сти. 
Ра ни је је пре воз ауто бу сом био 
нор мал на ствар, а так си ста ни
је би ло у ово ли ком бро ју. Та ко
ђе, мо же мо сло бод но ре ћи да 
исто ва жи и за же ле знич ки са о
бра ћај. Рет ки су они ко ји да нас 
ко ри сте воз као пре во зно сред
ство. 

Жи вот је по стао не ка ко бр жи, 
љу ди ужур ба ни ји, те сход но то
ме би ра ју пре воз ко јим ће бр же 
сти ћи до од ре ди шта, по го то во 
ако до не ког ме ста јед но став но 
не по сто ји ди рек тан пре воз. Та
ква је си ту а ци ја оних љу ди ко ји 
пу ту ју сва ко днев но или по вре
ме но из Срем ске Ми тро ви це за 
Пе ћин це. 

Иако су Пе ћин ци од Срем
ске Ми тро ви це уда ље ни око 32 
ки ло ме тра, пу то ва ње мо же да 
тра је и до не ко ли ко са ти. Ако 
не стиг не те у тач но вре ме по ла
ска ли ниј ских так си ста, или пак 
не ма до вољ но пут ни ка, че ка се 
не ко вре ме. Та ко да се тај пут 
мо же по ште но оду жи ти, што 
на рав но ни ком не иде у при лог. 
А до Пе ћи на ца се мо же сти ћи 
ауто пу тем или во жњом пре ко 
се ла. На рав но, лак ша и бр жа 
мо гућ ност је пу то ва ње ауто пу
тем, али ве ћи на ауто бу са не 

иде ди рект но у Пе ћин це, а так
си сти се не од лу чу ју за ту со лу
ци ју, јер се на пла ћу је пу та ри на, 
ко ја из но си сто ди на ра у јед ном 
сме ру. 

Онај ко же ли да стиг не у Пе
ћин це из Ми тро ви це, мо ра да 
иде так си јем или ауто бу сом до 
Ру ме, па од Ру ме да ме ња так
си пре во зни ка ко ји во зи за Пе
ћин це.  Так си сти из Ми тро ви це 
до Ру ме во зе ско ро на сва ких 
сат вре ме на и „ку пе“ пут ни ке на 
не ко ли ко ме ста. Це на пре во за 
у јед ном сме ру је 200 ди на ра. 
Так си сти за Пе ћин це во зе ма ло 
ре ђе, од но сно на сва ка два до 
два и по са та, и це на во жње у 
јед ном сме ру је 150 ди на ра. На
рав но, вре ме је са мо оквир но и 
све за ви си од бро ја пут ни ка, јер 
пре во зни ци че ка ју да се ску пи 
до во љан број оних ко ји пу ту ју. 
Али, по сто је из у зе ци. Има так
си ста ко ји се стрикт но др же од
ре ђе не сат ни це ка да во зе, па 
се де си и да, по шту ју ћи сат ни
цу, оду на од ре ди ште без пут
ни ка. 

У по врат ку је слич на си ту
а ци ја. Из Пе ћи на ца так си сти 
та ко ђе во зе на два до два и по 
са та, а ка да се стиг не до Ру ме, 
мо же да се одах не, јер има ви
ше так си ста и са мим тим ред 
во жње је че шћи. За по сле ни, 
уче ни ци и оста ли ве ли ко му че
ни ци ко ји мо ра ју да ова ко пу
ту ју и из ме не бар два или три 

пре во зна сред ства на пу ту до 
ку ће, по сла или шко ле, не рет ко 
сло мље ни од стра не ра зних из
ра бљи ва ча, углав ном су ис цр
пље ни, умор ни, па ка да стиг ну 
на од ре ди ште, у ве ћи ни слу ча
је ва, не зна ју да ли су по шли 
или до шли. 

У сва ком слу ча ју ли ниј ска 
так си во зи ла пред ста вља ју 
олак ши цу за пут ни ке, јер по сто
ји мо гућ ност да бр же и лак ше 
стиг ну до же ље ног ме ста, по
го то во ме ста за ко је је по треб
но пре се да ње, јер не по сто ји 
ди рект на ли ни ја. Да је на пор но 
оном ко пу ту је сва ки дан так си
јем у оба прав ца и на зад, ве ро
ват но је сте, али бар по сто ји та 
мо гућ ност. 

Ко ли ко се то так си сти ма 
ис пла ти, не зна мо, али су
де ћи по бро ју љу ди ко ји 

се да нас све че шће од лу чу ју 
за овај на чин пу то ва ња, по сла 
ће би ти. Бар за са да. Док се у 
на шој ери не по ја ви не ки но ви ји 
и лак ши на чин да се стиг не од 
јед не до дру ге од ред ни це. Мо
жда се за јед ну или две де це ни
је по ја ви и не што што ће нас те
ле пор то ва ти са јед ног ме ста на 
дру го, ипак жи ви мо у мо дер ном 
и са вре ме ном све ту, где тех ни
ка и на уч на до стиг ну ћа из да на 
у дан на пре ду ју.

Ре ци мо да је за са да за до во
ља ва ју ћа и ова мо гућ ност. 

С. Ста не тић 

Так си во зи ла на ста ја ли шти ма 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Новац
за ту ри зам

У Град ској ку ћи у Срем ској 
Ми тро ви ци 7. ју на одр жан је 
„Ин фо дан“ за по тен ци јал не 
ко ри сни ке „АБД грант ше
ме“ пре ко гра нич ног ре ги о на 
Дри на – Са ва на ко јем су 
пред ста вље не ин фор ма ци је 
о про јек ту „Ру рал ни раз вој 
кроз ин те гри са но упра вља
ње шум ским и вод ним ре сур
си ма у Ју го и сточ ној Евро пи“. 
Са ста нак је во дио Алек сан
дар Да мја но вић, ре ги о нал ни 
ме на џер Дри на – Са ва ре ги
о на.

 Об ја ви ли смо по зив за 
до де лу бес по врат них сред
ста ва, а реч је о про јек ту за
сно ва ном на раз во ју ре ги о на 
Дри на – Са ва. За јед но са 
Не мач ком ор га ни за ци јом за 
тех нич ку са рад њу (ГИЗ) кроз 
њи хов про је кат спро во ди мо 
грант ше му ко ја је пре вас
ход но на ме ње на по љо при
вред ним про из во ђа чи ма, ре
ги о нал ним по љо при вред ним 
га здин стви ма, при ват ном 
сек то ру, не вла ди ним ор га
ни за ци ја ма, удру же њи ма 
гра ђа на, и то у окви ру де лат
но сти по љо при вре де и ту ри
зма. По зив је отво рен 27. ма
ја и би ће ак ти ван до 6. ју ла 
 ре као је Да мја но вић. 

Ис пред ло кал не са мо у пра
ве са стан ку је при су ство вао 
То ми слав Јан ко вић, за ме ник 
гра до на чел ни ка.

 Ово је при ли ка да све за
ин те ре со ва не стра не са зна ју 
шта је то што европ ски фон
до ви ну де као вр сту по мо ћи 
у окви ру ру рал ног раз во ја 
и Град Срем ска Ми тро ви ца 
уче ству је у ова квим ак тив
но сти ма из раз ло га што се 
до ла зи до уна пре ђе ња ка
ко јав ног та ко и при ват ног 
парт нер ства. С дру ге стра не 
ус по ста вља ју се кон так ти са 
свим бит ним ак ци ја ма у чи
та вом ре ги о ну  ка же Јан ко
вић.

Грант ше ма је та ко ђе по др
жа на од про јек та „Ја ча ње ре
ги о нал не са рад ње и урав но
те же ни те ри то ри јал ни раз вој 
зе ма ља За пад ног Бал ка на у 
про це су ка ЕУ ин те гра ци ја
ма“, фи нан си ра ног од стра не 
Европ ске уни је.

А. Ћ.
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За че ти ри де це ни је по сто ја ња за
по сле ни у Ге рон то ло шком цен тру 
„Срем“ у Ру ми бри ну ли су о 4.130 

ко ри сни ка. Да нас их има 285, а о њи ма 
сва ко днев но бри гу во де 102 за по сле на 
рад ни ка.

Пр ви ко ри сни ци су у Ге рон то ло шки цен
тар до шли 6. ју на 1976. го ди не из Ру ме и 
Срем ске Ми тро ви це и тај да тум се и узи
ма као по че так ра да уста но ве ко ја бри не о 
ста рим ли ци ма и ко ја је за ми ну лих 40 го
ди на сти гла до по зи ци је да јој се при зна је 
да је у са мом вр ху у Ср би ји, при том се ру
ко во де ћи прин ци пом да тре ба по што ва ти 
сва ког чо ве ка и ње го во до сто јан ство  и то 
ка ко оних ко ји ов де жи ве, та ко и оних ко ји 
ов де ра де  ка ко је ис та кла и са ма ди рек
тор ка ГЦ „Срем“ Ру ма Да ни ца Је ре мић, на 
све ча но сти ко јом је обе ле жен овај зна ча
јан ју би леј 6. ју на.

 Ге рон то ло шки цен тар је уста но ва ре
ги о нал ног ка рак те ра и за ових 40 го ди на 
је про шао низ раз вој них ци клу са. Про ши
ре ни су ка па ци те ти од по чет них 120 ко ри
сни ка у пр вих де сет го ди ни до би ја 295, а 
са да 285 што је на осно ву уред бе о мре жи 

ко ри сни ка. Ми смо пре сти жна уста но ва 
со ци јал не за шти те, ме ђу нај бо љи ма смо 
у Ср би ји, да не бу де мо ла жно скром ни. 
По ред до брих усло ва сме шта ја и ис хра
не, здрав стве не не ге и хи ги је не пру жи мо 
и над град њу, а то је кул тур но за бав ни део 
сло бод ног вре ме на ка ко би жи вот ко ри
сни ка био што ква ли тет ни ји  ис ти че Да
ни ца Је ре мић.

При о ри тет у овој го ди ни су но ве ин ве
сти ци је, уско ро се пу шта у рад но ви лифт 
у објек ту А (у пи та њу је обје кат ви со ког 
стан дар да), сле ди ре но ви ра ње 25 ку па ти
ла, та ко ђе у објек ту А, а за по чет је и по
сту пак ку по ви не но вог са ни тет ског во зи ла 
за ко ри сни ке. 

 Мо же мо ре ћи да је уна пре ђе ње бо рав
ка у на шој уста но ви на ша трај на ми си ја. 
Ли цен цу уско ро оче ку је мо и то зна чи да 
смо ис пу ни ли све усло ве да би жи вот ко
ри сни ка био што бо љи  до да је ди рек тор
ка Је ре мић.

Све ча но сти у Ге рон то ло шком цен тру је 
при су ство ва ла и Ма ри ја Стој че вић, за ме
ни ца пред сед ни ка рум ске оп шти не. Она је 
из ра зи ла за до вољ ство ква ли те том ра да 

ове уста но ве, ко ја ва жи за јед ну од нај бо
љих у Ср би ји, а ко ја је од ве ли ког  зна ча ја 
и за рум ску оп шти ну.

 По ред вр хун ских усло ва, здрав стве не 
не ге, ову уста но ву ка рак те ри ше и ве ли ки 
ен ту зи ја зам ње них за по сле них и ко ри сни
ка, те у ГЦ „Срем“ има мо број не сек ци је у 
ко ји ма се на нај ква ли тет ни ји мо гу ћи на чин 
про во ди сло бод но вре ме  до да ла је Ма
ри ја Стој че вић.

Не над Ива ни ше вић, др жав ни се кре
тар у Ми ни стар ству за рад, за по
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи

та ња је чест гост ове Уста но ве, па је та ко 
би ло и на све ча но сти по во дом зна чај ног 
ју би ле ја, ка да ни је ште део ре чи по хва ле 
на ра чун ка ко са мог Ге рон то ло шког цен
тра, та ко и за по сле них ко ји у ње му ра де. 

 Ово је јед на од нај бо љих уста но ва у 
обла сти со ци јал не за шти те у Ср би ји и ја 
сам увек го во рио да, ка да хо ће те да ви ди
те ка ко се пра вил но и до бро бри не о ко
ри сни ци ма  он да иди те у Ге рон то ло шки 
цен тар „Срем“ у Ру ми да вас то ме на у че. 
Две ства ри ви ди те ка да уђе те у јед ну та кву 
уста но ву, од нос ко ри сни ка пре ма за по сле
ном, ка ко се они од но се пре ма њи ма, да 
ли их се бо је, и да ли осе ћа те не при ја тан 
ми рис. Ов де се бри не о љу ди ма на за и ста 
квaли те тан на чин. Што се ти че Ми ни стар
ства за рад, за по шља ва ње бо рач ка и со
ци јал на пи та ња, ми смо ГЦ да ли зна чај ну 
ма те ри јал ну по др шку, ко ја је упо тре бље на 
на аде ква тан на чин. По след ње што је ура
ђе но  на пра вље ни су  лиф то ви, а ми ће мо 
и да ље по ма га ти ову уста но ву. Они не мо
ра ју да бри ну о до би ја њу ли цен це и то не 
са мо услов не, не го ће, ве о ма бр зо би ти и 
пу на ли цен ца. Ов де ра де вред ни љу ди,  а 
на ру ко во де ћим ме сти ма су до бри ру ко во
ди о ци  ре као је др жав ни се кре тар Не над 
Ива ни ше вић.

По во дом зна чај ног ју би ле ја је иза шла и 
мо но гра фи ја „Ге рон то ло шки цен тар Ју че 
 да нас  су тра“ ко ја го во ри о про шло сти, 
али је об у хва ће на и са да шњост ове Уста
но ве и ви зи ју ње ног раз во ја, ко ју су на пи
са ле Да ни ца Је ре мић и На ди ца По ша рац.

С. Џа ку ла

ЈУ БИ ЛЕЈ ГЕ РОН ТО ЛО ШКОГ ЦЕН ТРА „СРЕМ“ РУ МА

Че ти ри де це ни је по сто ја ња

Ди рек тор ка Ге рон то ло шког цен тра „Срем“ Да ни ца Је ре мић на све ча но сти 

Про грам по во дом зна чај ног ју би ле ја

Уна пре ђе ње
бо рав ка у на шој 

уста но ви је на ша 
трај на ми си ја.

Ли цен цу уско ро 
оче ку је мо и то

зна чи да смо
ис пу ни ли

све усло ве
да би жи вот

ко ри сни ка био
што бо љи, каже 

ди рек тор ка 
ДаницаЈе ре мић
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ЦР ВЕ НИ КРСТ ШИД

На род на ку хи ња у Шиду
у но вим просторијама

Кра јем про шле не де ље На род на 
ку хи ња у Ши ду ко ја се на ла зи ла у 
дво ри шту Оп штин ске упра ве, 

из ме ште на је у но ве, адап ти ра не про
сто ри је Цр ве ног кр ста. Ко ри сни ци 
На род не ку хи ње до ком плет ног за вр
шет ка адап та ци је и опре ма ња но вих 
про сто ри ја, ко је се оче ку је за 10 до 15 
да на, до би ја ће су ве обро ке. Сред ства 
за ком плет ну са на ци ја про сто ра у 
Цр ве ном кр сту Шид пред ви ђе ног за 
На род ну ку хи њу, али и де ла про сто ри ја 
за рад за по сле них у Цр ве ном кр сту 
обез бе ди ла је ло кал на са мо у пра ва 
сред стви ма из оп штин ског бу џе та, док 
је ве ћи део нео п ход не опре ме за рад 
ку хи ње, омо гу ћи ла Ме ђу на род на 
фе де ра ци ја Цр ве ног кр ста.

 Ра до ви на са на ци ји објек та су за вр
ше ни. Че ка мо још са мо еле мен те ку хи
ње ко је нам је обез бе ди ла Ме ђу на род
на фе де ра ци ја Цр ве ног кр ста, ко ји нам 
до на ци ју у ви ду ка за на, рад них еле ме
на та, су до пе ре и ко мо ре уру чу ју због 
на шег ан га жо ва ња у вре ме ми грант ске 
кри зе ко је тра је и са да, а ко је се од но
си на обез бе ђи ва њу хра не и су пе за 
ми гран те. Ку хи ња ће би ти опре мље на 
по нај ви шем стан дар ди ма ХА САПа и 
има ће да ле ко ве ћи ка па ци тет ку ва ња 
за на ше ко ри сни ке ко јих тре нут но има  
350  ис ти че се кре тар ка Цр ве ног кр ста 
Шид Ду ши ца По ле тан.

Ка ко ис ти чу у шид ском Цр ве ном 
кр сту, но ве опре мље не про сто ри је 
На род не ку хи ње, уве ли ко ће им олак
ша ти рад и омо гу ћи ће бр же и ква ли
тет ни је спре ма ње ку ва них обро ка за 
њи хо ве ко ри сни ке.

 Пу но ће нам зна чи ти. На пр вом 
ме сту би ће олак шан рад, јер но ва 
ку хи ња има и свој при руч ни ма га цин, с 
об зи ром да Цр ве ни крст не ма свој 
цен трал ни ма га цин и не ма мо где да 
ла ге ру је мо хра ну и ве ћу ко ли чи ну 
ро бе. Цр ве ни крст Ср би је у са рад њи 
са Ми ни стар ством за рад и со ци јал ну 
по ли ти ку обез бе ђу је нам на мир ни це 
за де вет ме се ци, док нам за пре о ста ла 
три ме се ца по др шку да је ло кал на 
са мо у пра ва, ко ја нам у том пе ри о ду 
обез бе ђу је нео п ход ну хра ну. Сва ка ко 
да ће и на шим ко ри сни ци ма мно го 
зна чи ти, а и про сто ри је су при ла го ђе
не ка ко за по сле ни ма та ко и њи ма, због 
ко јих пр вен стве но На род на ку хи ња и 
ра ди  ис ти че Ду ши ца По ле тан.

Осим На род не ку хи ње, адап ти ран је 
и део про сто ри ја Цр ве ног кр ста. У 
објек ту се са да на ла зи и но ва опре
мље на про стра на кан це ла ри ја, а све у 
ци љу ка ко на во де, бо љег и лак шег 
функ ци о ни са ња.

 Би ће нам обез бе ђе на и сред ства за 
кре че ње ве ли ке са ле пре ко про гра ма 
пси хо со ци јал не по др шке, јер се у тој 
са ли сва ког утор ка одр жа ва ју ра ди о
ни це за де цу Основ не шко ле „Јо ван 
Јо ва но вић Змај“. Та ко да ће уско ро и 
ве ћи на дру гих ства ри би ти при ла го ђе
на на шим и по тре ба ма на ших ко ри сни
ка, а и про сто ри је ће би ти функ ци о
нал ни је за рад  на во ди Ду ши ца По ле
тан.

М. Н.

По ред ре дов них ак тив но сти у Цр ве
ном кр сту, за по сле ни и во лон те ри 
Цр ве ног кр ста Шид још увек су сва ко
днев но при сут ни и у при хват ним цен
три ма где се тре нут но на ла зи око 30 
ми гра на та.

 Еки па Цр ве ног кр ста Шид два пу та 
днев но оби ла зи при хват ни цен тар и 
обез бе ђу је су ве обро ке, су пу и чај за 
ми гран те. Тре нут но им по моћ пру жа мо 
са мо ми и сви ху ма ни су гра ђа ни, док су 
оста ле ор га ни за ци је пре шле у Су бо ти
цу. У слу ча ју евен ту ал ног но вог при ли
ва ми гра на та, ми смо спрем ни да ре а
гу је мо у сва ком мо мен ту и пру жи мо сву 
нео п ход ну по моћ – ис ти че Ду ши ца 
По ле тан. 

Ми гран ти

Но ве про сто ри је На род не ку хи ње у Ши ду

Се кре тар ка шид ског Цр ве ног
кр ста Ду ши ца По ле тан
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Ду шан Иво ше вић из Срем ске Ми тро ви
це ово го ди шњи је ап со лут ни по бед ник 
„Срем ске ку ле ни ја де“ у Ер де ви ку, одр

жа не 4. ју на. Ње гов ку лен на пра вљен у при
род ном и у ве штач ком омо та чу био је нај бо
љи. Исти успех по сти гао је на Ку ле ни ја ди и 
2014. го ди не, а од 1995. го ди не од ка да се 
так ми чи, по сти же са мо ви со ке ре зул та те. 

Иво ше вић ис ти че да му је про из вод ња 
овог су хо ме сна тог про из во да пр вен стве но 
хо би. 

 Про из вод ња ку ле на ми је пре све га хо
би. Ба вим се пре ра дом ме са већ три де се
так го ди на. Увек сам во лео до бро да је дем, 
он да и да на пра вим ква ли те тан про из вод. 
Ја ћу на ста ви ти да се ба вим про из вод њом 
су хо ме сна тих про из во да, а тра ди ци ју не ма 
ко да на ста ви, јер се син опре де лио за дру
ги по сао. Углав ном ра дим за се бе и сво је 
при ја те ље – ка же овај про из во ђач.  

Он опи су је ку лен као љут каст, ква ли те
тан про из вод ко ји је за штит ни знак Сре ма. 
По се бан ре цепт за ку лен, ка ко ка же Ду шан, 
не по сто ји, али про цес чи та ве про из вод ње 
умно го ме за ви си од вре мен ских усло ва и 
зах те ва до ста па жње. 

 Ре цепт за ку лен је по знат  од дав ни на. 
Ста вља се ме со пр ве ка те го ри је око 95 од
сто, пет од сто леђ не ма сно ће, па при ка и со. 

Нај пре се ме со се че на коц ки це, и пре но ћи, 
и то се зо ве од ма ра ње ме са. По сле то га со
лим мор ском со љу, иде од два до 2,2 од сто 
со ли и стал но се ме ша. Тре ћи дан ста вљам 
љу ту па при ку.  Сме са сто ји опет дан два, па 
се ме ље у ма ши ни и пу ни у цре во. Кад се 
на пу ни, он да иде у по друм на су ше ње, а по
сле то га на дим. То је про це ду ра. Не тре ба 
мно го хлад но ће, оп ти мал на је тем пе ра ту ра 
тре ба да бу де од 0 до ми нус два сте пе на 
Цел зи ју са но ћу, а пре ко да на око два, три 
сте пе на. Ква ли тет ку ле на до ста за ви си од 
вре мен ских усло ва – об ја шња ва Иво ше вић.

На кон су ше ња, овај про из вод се но си у 
пу шни цу на дим. Обич но се су ши на три ме
тра ви си не, у од го ва ра ју ћим усло ви ма. 

 Су хо ме сна те про из во де су шим на ви
си ни од око три ме тра. Што се ти че ди ма, 
ја ло жим бу ко ву су ву пи ље ви ну, а дим се 
фил три ра кроз ка мен. Про сек је из ме ђу пет, 
шест ди мо ва за при род ни, а ма ње за ве
штач ки омо тач. На кра ју, кад бу де сув про
из вод ја га ва ку ми рам и ста вим у фри жи дер 
где сто ји на плус три сте пе на. Ако је ку лен 
у ве штач ком цре ву он да се су ши од 90 до 
120 да на, а у при род ном омо та чу из ме ђу 
150 и 180 да на, а све за ви си од спо ља
шњих усло ва. Ви ше про из во дим у при род
ном омо та чу – ка же Иво ше вић

План про из во ђа ча су хо ме сна тих про
из во да био је да офор ме сво је удру же ње, 
пре ко ко јег би, ка ко ка же Иво ше вић, пла си
ра ли свој про из вод на тр жи ште. 

 Фор ми ра ли смо и удру же ње пре не ко
ли ко го ди на, али ко ли ко ви дим сла бо функ
ци о ни ше. Не ко ли ци на нас је има ла иде ју да 
на пра ви мо ми ни ре сто ран и про сто ри ју где 
би се мо гао ку лен пра ви ти и пре ко на шег 
удру же ња да су хо ме сна те про из во де пла
си ра мо у ре сто ра не – до да је Иво ше вић. 

На кра ју раз го во ра Ду шан Иво ше вић за
хва лио се Срем ској при вред ној ко мо ри ко ја 
ор га ни зу је „Срем ску ку ле ни ја ду“, ма ни фе
ста ци ју, ко ја овим про из во ђа чи ма пру жа 
мо гућ ност да из ло же сво је про из во де и раз
ме њу ју ис ку ства. 

С. Ста не тић 

ДУ ШАН ИВО ШЕ ВИЋ ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ ПО БЕД НИК КУ ЛЕ НИ ЈА ДЕ У ЕР ДЕ ВИ КУ

За добар кулен 
потребно је време

Ре цепт за 
ку лен је по знат 

од дав ни на.
Ста вља се

95 од сто ме са 
пр ве ка те го ри је, 

око пет од сто 
леђ не ма сно ће, 

па при ка и со

Иво ше вић је до бит ник мно го број них 
на гра да и при зна ња, али из два ја на гра ду 
са „Срем ске ку ле ни ја де“ из Ер де ви ка, јер 
сма тра да упра во ту вла да нај ве ћа кон ку
рен ци ја. 

 Сва ка на гра да има сво ју те жи ну. Ипак, 
нај ве ћа кон ку рен ци ја је ипак на Ку ле ни ја ди 

у Ер де ви ку, на ко јој сам био и ап со лут ни 
по бед ник и 2014. го ди не. Та ко ђе, на Но во
сад ском сај му сам ове го ди не до био ди пло
му са злат ном ме да љом за ква ли тет. За до
во љан сам. Овај по сао тра жи до ста па жње 
и љу ба ви. Чо век мо ра во ле ти сва ки по сао, 
а на ро чи то овај – ка же Ду шан Иво ше вић. 

Злат на ме да ља са
По љо при вред ног сај ма

Ду шан Иво ше вић, про из во ђач
ку ле на из Срем ске Ми тро ви це
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Ку па ли шна се зо на на рум
ском ба зе ну у Бор ков
цу зва нич но је отво ре на 

про шле су бо те, 11. ју на. Тим 
по во дом је ор га ни зо ван и при
го дан про грам, док је улаз за 
све гра ђа не био бес пла тан. 
Ку па ли шну се зо ну је отво ри ла 
Ма ри ја Стој че вић, за ме ни ца 
пред сед ни ка рум ске оп шти не, 
ко ја је ис та кла да је Уста но ва 
Спорт ски цен тар обез бе ди ла 
све што је по треб но ка ко би 
сви ку па чи, по го то во де ца, би
ли без бед ни у ужи ва ли на ба
зе ну. 

У пр вој го ди ни ра да рум ског 
ба зе на у Бор ков цу, под се ти мо 
отво рен 4. ју ла про шле го ди не, 
би ло је укуп но 68 сун ча них да
на, а про сек ку па ча на ба зе ну, 
пре ма про да тим кар та ма, из
но сио је 1.000 ку па ча и овим 
пр вим ре зул та ти ма смо би ли 
из у зет но за до вољ ни, ре као је 
До бри ца Ма ку ље вић, ди рек
тор Спорт ске ха ле ко ја упра
вља ба зе ном.

Ка ко би се одр жа ло и по ве
ћа ло ин те ре со ва ње, љу ди из 
Спорт ског цен тра су се по тру
ди ли да све из ре че не при мед
бе и про пу сте от кло не, а по ну
ду по бољ ша ју.

Ме на џер Спорт ског цен тра 
Ми лош Кул пи нац је ис та као 

да су це не ула зни ца оста ле 
не про ме ње не  це ло днев на 
ко шта 300 ди на ра, кар та ку
пље на по сле 15 ча со ва је 200 
ди на ра, ме сеч на ула зни ца је 
3.000 ди на ра, а за це лу се зо ну 
6.500 ди на ра.

 Пла ни ра мо отва ра ње шко
ле пли ва ња и ро ње ња, али и 
ор га ни зо ва ње ве ли ког бро ја 
спорт ских так ми че ња, жур ки 
и ноћ ног ку па ња. Ту ће би ти и 
зо на за за ба ву са ви део игри
ца ма, као и сто ним те ни сом, а 
све шта пла ни ра мо да ра ди мо 
мо же те ви де ти и ко мен та ри са
ти на на шем сај ту и феј сбу ку 
 ка же Кул пи нац.

Да ће се ра ди ти још озбиљ
ни је и про фе си о нал ни је по твр
ђу је и До бри ца Ма ку ље вић, 

ди рек тор Спорт ског цен тра. 
Он под се ћа да де ца до 12 го
ди на и ове се зо не има ју бес
пла тан улаз на ба зен, да је 
по ве ћан број ле жаљ ки ко је су 
бес плат не за ко ри шће ње, а 
про ши рен је и шанк. 

 Су бо том ће мо ор га ни зо ва
ти и бес плат не тре нин ге ко је 
ће ра ди ти ин струк то ри из клу
ба „Ај рон фит“ – ре као је Ма
ку ље вић.

Бо јан Ма ра вић из клу ба „Ај
рон фит“ је ре као но ви на ри ма 
да ће се сва ке су бо те од 17 
ча со ва ра ди ти бес плат ни тре
нин зи функ ци о нал ног фит не
са, а ве жбе ће би ти та ко осми
шље не да их мо гу ра ди ти и 
мла ђи и ста ри ји.

 С. Џ.

РУМ А

Базен поново ради

У Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци у по
не де љак, 13. ју на одр жа на је ра ди о ни ца у 
окви ру про јек та „По др шка ру рал ном и ре ги

о нал ном раз во ју у Ре пу бли ци Ср би ји“, то ком ко је 
су пред ста вље ни кри те ри ју ми за ода бир ру рал
но  ре ги о нал них ини ци ја ти ва, за ко је би сред
ства тре ба ло да обез бе ди Швај цар ска раз вој на 
аген ци ја.  

Ми лан Ми рић, ди рек тор РРА „Срем“ ка же да је 
Швај цар ска раз вој на аген ци ја за ин те ре со ва на да 
бу де до на тор фи нан сиј ских сред ста ва по треб них 
за про јек те у окви ру ру рал ног, од но сно ре ги о нал
ног раз во ја.

 Циљ је да се де фи ни шу кри те ри ју ми за про

јек те из обла сти ру рал ног и ре ги о нал ног раз во ја, 
ко је ће Швај цар ска раз вој на аген ци ја фи нан си ра
ти у Сре му. Уку пан бу џет је не где око 2,6 ми ли о на 
швај цар ских фра на ка  ре као је Ми рић.

То ми слав Јан ко вић, за ме ник гра до на чел ни ка 
на да се успе шној са рад њи овог ре ги о на са Швај
цар ском раз вој ном аген ци јом.

 До ма ћи ни смо пр ве ра ди о ни це у ор га ни за ци ји 
Ре ги о нал не раз вој не аген ци је Срем и Швај цар ске 
аген ци је за раз вој и наш ре ги он је је дан од че ти
ри ко ји су пред ме ти бу ду ће са рад ње и ту смо да 
пред ста ви мо све по тен ци ја ле ко је има мо у окви
ри ма ру рал ног раз во ја – из ја вио је Јан ко вић.

А. Ћ.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ре ги о нал ни раз во ј

То ми слав Јан ко вић и Ми лан Ми рић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

За тва ра
се Ули ца
Др Ми ла на 
Ко сти ћа

Из Ди рек ци је за из град њу 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца оба
ве шта ва ју гра ђа не да се 15. ју на 
за тва ра за са о бра ћај Ули ца Др 
Ми ла на Ко сти ћа због по чет ка 
ра до ва на ат мос фер ској ка на ли
за ци ји, ко ји су у скло пу из град
ње под во жња ка. Пла ни ра се да 
ра до ви на ат мос фер ској ка на ли
за ци ји тра ју до 1. ју ла. Са о бра
ћај ће би ти пре у сме рен на окол
не ули це, а од во за ча се тра жи 
да по шту ју но во по ста вље ну 
при вре ме ну рад ну са о бра ћај ну 
сиг на ли за ци ју. 

На кна да
тро шко ва

По во дом до но ше ња За ко на о 
оп штем управ ном по ступ ку, а у 
ци љу што бр жег оства ри ва ња 
пра ва на на кна ду де ла тро шко
ва бо рав ка за де те тре ћег од но
сно че твр тог ре да ро ђе ња из 
Град ске упра ве за обра зо ва ње 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца оба
ве шта ва ју ро ди те ље ко ји ни су 
до са да под но си ли зах тев, да је 
по треб но да то ком ју ла и ав гу
ста уред но по пу не зах тев и 
по не су лич ну кар ту на увид у 
Услу жном цен тру Гра да Срем
ска Ми тро ви ца, ка ко би по чет
ком школ ске го ди не оства ри ли 
пра во на на кна ду тро шко ва. 
Исто та ко, по треб но је да ро ди
те љи ко ји су то пра во оства ри ли 
у овој го ди ни, до ис те ка ка лен
дар ске го ди не об но ве зах тев, 
ка ко би то пра во оства ри ли од 1 
ја ну а ра 2017. го ди не, из раз ло га 
што од мо мен та под но ше ња 
зах те ва сти чу пра во на на кна ду 
тро шко ва.

При јем пр ва ка
У пе так, 10. ју на одр жа на је 

при ред ба у Основ ној шко ли „Јо
ван Јо ва но вић Змај“ по во дом 
при је ма пр ва ка за школ ску го ди
ну 2016/2017. Ди рек тор шко ле 
Зо ран Ђу ри ћ ре као је да је ове 
го ди не при мље но 105 пр ва ка.

ГР ГУ РЕВ ЦИ 

Ко ло Сре ма
У су бо ту, 11. ју на у Гр гу рев ци

ма је одр жан, ше сти по ре ду, 
Фру шко гор ски ет но фе сти вал. 
Ова ма ни фе ста ци ја се одр жа ва 
у окви ру „Ко ла Сре ма“, а цен тар 
овог фру шко гор ског се ла је, као 
и прет ход них пет пу та уго стио 
удру же ња же на из раз ли чи тих 
ме ста.
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РУ МА

За се дао
При вред ни 
са вет

Уна пре ђе ње по слов ног 
ам би јен та на ло ка лу, зна чај и 
уло га при вред них са ве та је 
те ма о ко јој се го во ри ло на сед
ни ци При вред ног са ве та рум
ске оп шти не ко ја је одр жа на 6. 
ју на у Кул тур ном цен тру. Сед
ни ца  При вред ног са ве та би ла 
је на ме ње на пред ста вља њу 
кључ них бе не фи та ко је при
вред ни ци мо гу да оства ре кроз 
про гра ме по др шке др жав них 
ин сти ту ци ја. 

 Рум ска оп шти на у раз вој
ном сми слу за у зи ма сам врх у 
Ср би ји.  У ре ал ном сек то ру 
смо про шле го ди не упо сли ли 
око 1.500 рад ни ка. Исто вре ме
но, по шту је мо Уред бу о за бра
ни за по шља ва ња и од 2013. 
го ди не смо у Оп штин ској упра
ви за по сли ли са мо два рад ни
ка на нео д ре ђе но вре ме, оста
ло су за ме не  ука зао је пред
сед ник Оп шти не Ру ма Сла ђан 
Ман чић.

Сед ни цу При вред ног са ве та 
у Ру ми ор га ни зо ва ли су рум ска 
оп шти на, На ци о нал на али јан
са за ло кал но еко ном ски раз
вој, На ци о нал ни цен тар за одр
жи ви раз вој, Ре ги о нал на раз
вој на аген ци ја Срем и На ци о
нал на слу жба за за по шља ва
ње.

С. Џ.

СА ЛАШ НО ЋАЈ СКИ

Ху ма ни тар ни 
кон церт

Ху ма ни тар ни кон церт за 
Алек сан дра До ста ни ћа из Глу
ша ца, ко ји је обо лео од те шког 
об ли ка ле у ке ми је, би ће ор га ни
зо ван у школ ском дво ри шту у 
Са ла шу Но ћај ском у сре ду, 15. 
ју на. По че так кон цер та за ка зан 
је за 20:30 ча со ва. На кон цер ту 
би ће по ста вље не ку ти је за 
до бро вољ не при ло ге, а про да
ва ће се две вр сте ула зни ца, 
јед не по це ни од 200 ди на ра, 
али и оне ску пље по 1.000 ди на
ра.

Док че ка на тран сплан та ци ју 
ко шта не ср жи, је ди ну мо гућ ност 
пот пу ног из ле че ња, Алек сан дру 
је ме сеч но за ле ко ве ко је не 
по кри ва на ше здрав стве но оси
гу ра ње и ку пу ју се у ино стран
ству, по треб но 4.500 евра. Опе
ра ци ја ће се оба ви ти у Ри му, а 
на њу се че ка око 7,8 ме се ци. 
До та да, по моћ свих ху ма них 
љу ди, мла дом Глу шча ни ну је 
ви ше не го по треб на.

За све оне ко ји же ле да по мог
ну сво ју до на ци ју мо гу упла ти ти 
на сле де ћи број жи ро ра чу на: 
3403217395646 Ер сте бан ка, 
за Алек сан дра До ста ни ћа.

У Основ ној шко ли „Бран ко Ра ди че вић“ у Ку
зми ну про шле сре де, 8. ју на одр жа на је за
вр шна три би на у окви ру про јек та „За шти та 

де це на ин тер не ту“. Три би ни су при су ство ва ли 
уче ни ци ше стог раз ре да, ди рек тор шко ле Алек
сан дар Уме тић и на чел ник Град ске упра ве за кул
ту ру, спорт и омла ди ну Или ја Не дић. 

Са овом три би ном за вр ше на су пре да ва ња, 
ко ја су одр жа на у још шест шко ла са те ри то ри је 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 

Ор га ни за тор три би на је Удру же ње гра ђа на 
„Со ли дар ност“, уз по др шку Град ске упра ве за 
кул ту ру, спорт и омла ди ну Гра да Срем ска Ми тро
ви ца. Про је кат је по ха ђа ло око 400 де це, основ
но школ ског и сред њо школ ског уз ра ста. 

На чел ник Или ја Не дић ис та као је да је циљ 
ових пре да ва ња да се де ца и њи хо ви ро ди те љи 

упо зна ју са не га тив ним по сле ди ца ма ко је не пра
вил но ко ри шће ње ин тер не та мо же иза зва ти.

 Сви зна мо ка ква опа сност пре ти де ци на ин
тер не ту, ка кве све не га тив не по сле ди це и по ја ве 
мо же до не ти. Циљ је да се овим пре да ва њи ма 
де ца и њи хо ви ро ди те љи упо зна ју са свим оним 
не га тив ним кон се квен ца ма ко је не пра вил но ко
ри шће ње ин тер не та мо же до не ти – из ја вио је на
чел ник Не дић. 

Сла ђа на Мир че та, пред сед ни ца Удру же ња гра
ђа на „Со ли дар ност“ ре кла је да је про је кат  „За
шти та де це на ин тер не ту“ за по чео у Ми тро вач кој 
гим на зи ји, а да је до са да у про јек ту уче ство ва ло 
шест шко ла. Та ко ђе, кроз про је кат је еду ко ва но 
ви ше од 400 де це, а Удру же њу се ја вља ју про фе
со ри, на став ни ци и ро ди те љи ка ко би се и да ље 
на ста ви ло са еду ка ци јом.  С. С. 

КУ ЗМИН: ПРО ЈЕК АТ „ЗА ШТИ ТА ДЕ ЦЕ НА ИН ТЕР НЕ ТУ“

Едуковано 400 деце

Еду ка ци ја у шко ли „Бран ко Ра ди че вић“ у Ку зми ну

„У су срет ле ту“ на зив је кам па ње ко ја ће ове 
го ди не има ти уло гу да за ба ви про ла зни ке и уче
сни ке у гра до ви ма Сре ма. Ре ги о нал ни ра дио 
Срем ће у соп стве ној ор га ни за ци ји би ти за ду жен 
за до бар до ма ћи и стра ни рок и поп звук ко јим 
ће од је ки ва ти тр го ви, док ће Ра дио Фру шка го ра 
има ти уло гу про тив те зе овим му зич ким прав ци
ма у сми слу фор си ра ња зву ка на род не му зи ке. 
Не у трал на стра на би ће Ту ри стич ка те ле ви зи ја 
Фру шка го ра, као про фе си о на лац ко ји бе ле жи 
до га ђа је и пла си ра их јав но сти. 

Ипак, да ли ће би ти мо гу ће оста ти су здр жан? 
О то ме не ка су де дру ги већ 17. ју на на Град
ском тр гу у Срем ској Ми тро ви ци са по чет ком у 

19 ча со ва. Ре дак ци је Ре ги о нал ног ра ди ја Срем 
и Ра ди ја Фру шка го ра, сме ште не у Ули ци Кра ља 
Пе тра Пр вог у цен тру гра да би ће до ма ћи ни про
мо ци је до брог ра диј ског зву ка, та ко да су Сте
ви ца Бјел кић и Жи во дар ка Ви та со вић при пре ме 
већ при ве ли кра ју. 

За Жив ку се већ зна, вр сан по зна ва лац из вор
ног зву ка ко ји ће овог пу та бра ни ти на род ну му
зи ку и су прот ста ви ти се свом ко ле ги из Ра ди ја 
Срем Сте ви ци Бјел ки ћу. Ка ко ће се окр шај за вр
ши ти, би ће ви ђе но на ли цу ме ста! 

Бен до ви су ре зер ви са ли сво је тер ми не за кам
па њу у Срем ској Ми тро ви ци, Ин ђи ји и Ру ми за 
по че так, а ка ко и где ће се кам па ња да ље раз

ви ја ти би ће по зна то јав но сти. Не тре ба 
за не ма ри ти чи ње ни цу да ће уче сни ци 
ко ји по се ду ју ва у че ре би ти до бит ни ци 
ве о ма за ни мљи вих и ко ри сних на гра
да. То ни је пре суд но, јер се ра ди о до
број му зи ци, али је сва ка ко је дан мо тив 
ви ше. Ра диј ски љу ди, ка ко се бе ина че 
ра до на зи ва ју, па још са два кон цеп ту
ал но раз ли чи та ра диј ска та ла са (на
род ног 105 MHz и за бав ног 102,7 MHz) 
су прот ста ви ће ар гу мен те за и про тив. А 
ко ли ко ће ко од њих до би ти ва ше по др
шке, за ви си од убе дљи во сти сва ке од 
стра на и из бо ра ме ло ди је. Нај бит ни ји 
мо ме нат „У су срет ле ту“ је сте тај да ће 
му зи ка пре вла да ти и ста ти на трон ко ји 
јој при па да.

КАМ ПА ЊА РА ДИО СРЕ МА И РА ДИ ЈА ФРУ ШКА ГО РА

У су срет ле ту

Са прошлогодишње промоције
Радио Срема у Сремској Митровици
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ПРЕ МИ ЈЕ РА ФИЛ МА „ЗМАЈ ОГ ЊЕ НИ ВУК“

Филм о хе ро ју

Пре ми је ра игра но  до ку мен тар ног фил ма 
„Змај Ог ње ни Вук“, у ре жи ји и по сце на ри
ју Гор да на Ма ти ћа, одр жа на је у пе так, 10. 

ју на у пе ћи нач ком Кул тур ном цен тру. Филм је 
сни ман у про дук ци ји „Кон траст сту ди ја“ по ло ви
ном про шле го ди не, по во дом 530 го ди на од 
смр ти Ву ка Гр гу ре ви ћа – исто риј ске лич но сти 
из у зет но зна чај не за срп ску на ци о нал ну исто
ри ју и јед ног од по след њих срп ских де спо та, 
ко ји је сто ло вао у гра ду Ку пи ни ку, у на ро ду 
по зна тог као Змај Ог ње ни Вук. 

Ка дро ви за игра ни део фил ма сни ма ни су у 
пе ћи нач кој оп шти ни, на про сто ру Спе ци јал ног 
ре зер ва та при ро де „Обед ска ба ра“, а исто ри ја, 
тра ди ци ја, кул ту ра и при ро да ко је се на овим 
про сто ри ма пре пли ћу и про жи ма ју, би ли су сна
жан мо тив да се на аутен ти чан на чин, пу тем 
до ку мен тар но–игра ног фил ма, гле да о ци ма 
при бли же јед на из у зет на исто риј ска лич ност и 
јед на не за о би ла зна ту ри стич ка ло ка ци ја пе ћи
нач ке оп шти не – Змај Ог ње ни Вук и ста ри град 
Ку пи ник.

 Ово је про је кат ко ји пру жа дру га чи ји по глед 
на Обед ску ба ру, а опет по твр ђу је не рас ки ди
вост спо ја исто ри је, тра ди ци је, кул ту ре и при ро
де, јер је Обед ска ба ра, осим огром ног при род
ног бо гат ста ва из не дри ла ја ко ве ли ки број исто
риј ских спо ме ни ка и лич но сти  на гла ша ва 
ар хе о лог пе ћи нач ког Ту ри стич ког ин фо  цен тра 
Пе тар Одо ба шић, ко ји се у фил му по ја вљу је 
као је дан од пет са го вор ни ка.

Он об ја шња ва да је Вук Гр гу ре вић ушао у 
на шу, и у исто ри ју Евро пе, као ве ли ки рат ник, а 
у њој остао као ју нак ко јем је бор ба би ла су шти
на, а циљ очу ва ње и об но ва срп ске де спо то ви
не. 

Ре жи сер Гор дан Ма тић ка же да у ова квим 
про јек ти ма при пре ма увек тра је ду же од са мог 
сни ма ња. 

 Ин тен зив но ис тра жи ва ње и при ку пља ње 
ма те ри ја ла тра ја ло је око че ти ри ме се ца, а сни
ма ње игра ног де ла је за вр ше но у пет да на  
ре као је Ма тић и до дао да су фил мо ви по пут 
„Зма ја Ог ње ног Ву ка“ зна чај ни јер до при но се да 
се на пра ве но ве при че о сред њо ве ков ним ју на
ци ма на ше на ци о нал не исто ри је.

Он је на ја вио мо гу ћу са рад њу са Ра дио те ле
ви зи јом Ср би је за сни ма ње исто риј ског се ри ја
ла у ко јем би „Змај Ог ње ни Вук“ био пр ва од 

де сет епи зо да, ко ја би тре ба ло да се еми ту је у 
но вем бру ове го ди не.

Глу мац Иван Вуч ко вић ту ма чи Зма ја Ог ње ног 
Ву ка, а у фил му се по ја вљу ју и Вла ди мир Алек
сић, као на ра тор, и Би ља на Ђу ро вић, као ре ци
та тор. 

 Ме не као да ју ре те исто риј ске лич но сти, 
ово ни је пр ва ко ју глу мим  из ја вио је пред пре
ми је ру глав ни глу мац Иван Вуч ко вић и до дао да 
су уло ге као ова, ве о ма зах тев не јер се сва ком
плек сност ли ка и ње го вих осе ћа ња мо ра ју 
пред ста ви ти са мо глу мом без тек ста, што је 
из у зет но на пор но и те шко.

 Ово је пе ти исто риј ски лик ко ји у сво јој ка ри
је ри об ра ђу јем и би ло ми је ве ли ко за до вољ
ство. Змај Ог ње ни Вук је лич ност ко ја ме је 
фа сци ни ра ла  ре као је Вуч ко вић, до дав ши да 
су му по себ но ин те ре сант ни исто риј ски ли ко ви 
из пе ри о да по сле Не ма њи ћа.

Про је кат фил ма о овом зма јо ви том хе ро ју 
фи нан си ра ла је Вла да Вој во ди не на че лу 
са По кра јин ским се кре та ри ја том за ур ба

ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди
не ис пред ко је се на пре ми је ри обра тио се кре
тар Сло бо дан Пу зо вић. 

 Већ 35 го ди на се ба вим за шти том при ро де и 
жи вот не сре ди не, али сам дав но схва тио да је 
при ро да не што што је ве о ма уско по ве за но са 
кул ту ром и тра ди ци јом, са ба шти ном, са ду хов
но шћу јед ног под руч ја и због то га сам се увек 
бо рио да па ра лел но са за шти том при ро де 
не ког про сто ра, шти ти мо и уна пре ђу је мо ње го
ву кул тур ну и ду хов ну ба шти ну. Ра ни је смо 
по др жа ва ли об но ву Ет но ку ће у Ку пи но ву и Ога
ру, и он да се по ја ви ла при ли ка да уче ству је мо у 
сни ма њу фил ма ко ји би го во рио о исто риј ској 
лич но сти, о Бран ко ви ћи ма, о Ку пи ни ку, о цр кви 
Све тог Лу ке, о ма на сти ру Обед, о оно ме што је 
Обед ска ба ра би ла, што је са да и што ће ве ро
ват но би ти и у бу дућ ност  ка зао је пред по че так 
фил ма по кра јин ски се кре тар Сло бо дан Пу зо
вић и за хва лио Оп шти ни Пе ћин ци на по др шци 
и са рад њи.

Пре ми је ри је при су ство ва ла и пред сед ни ца 
Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва че вић Су бо
тич ки, ко ја је при сут ним чла но ви ма еки пе фил
ма, као и по кра јин ском се кре та ру, у име ло кал
не са мо у пра ве у Пе ћин ци ма и у знак за хвал но
сти уру чи ла пла ке ту „Змај Ог ње ни Вук“.

ПО ЧЕ ТАК
КУ ПА ЛИ ШНЕ
СЕ ЗО НЕ

Бес плат на
шко ла
пли ва ња 

По чет ком ју ла ће стар
то ва ти бес плат на шко ла 
пли ва ња за све основ це 
пе ћи нач ке оп шти не, ко ју 
већ го ди на ма уна зад на 
ба зе ни ма у Пе ћин ци ма 
за јед нич ки ор га ни зу ју 
пред у зе ће „Лу ки ко мерц“, 
Оп шти на Пе ћин ци и 
Спорт ски са вез „Раз вој 
спор то ва“. 

 Бес плат на шко ла пли
ва ња стар ту је 1. ју ла, а 
као и сва ке го ди не има мо 
по др шку ло кал не са мо у
пра ве и оп штин ског 
Спорт ског са ве за „Раз вој 
спор то ва“ ко ји су пре по
зна ли ко ли ко је ва жно да 
де ца на у че да пли ва ју, 
по го то во на на шим про
сто ри ма, где не ма мно го 
усло ва за овла да ва ње 
ве шти ном пли ва ња  
ре као је Иван Сто ја ко вић, 
тре нер шко ле пли ва ња и 
до дао да су при пре ме за 
лет њу се зо ну уве ли ко у 
то ку. 

 По се ти о це оче ку је још 
ве ћи број ле жаљ ки и сун
цо бра на, про ши ре на је 
по ну да и у ре сто ра ну, а 
по ста вље ни су и до дат ни 
са др жа ји за де цу. За сам 
дан отва ра ња би ће одр
жа ни тур ни ри у ша ху и 
од бој ци на пе ску, а до бру 
за ба ву упот пу ни ће кул
тур ноумет нич ки про грам 
и жи ва му зи ка  на ја вио је 
Сто ја ко вић.

Ку па ли шна се зо на на 
ба зе ни ма у Пе ћин ци ма 
зва нич но ће би ти отво ре
на у пе так, 17. ју на у 10 
ча со ва, ка да ће би ти 
ор га ни зо ва ни број ни 
за ни мљи ви спорт ско  
за бав ни са др жа ји, док ће 
улаз за све по се ти о це 
то га да на би ти бес пла
тан. 
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Про је кат „ИН ТЕ РЕС ЈАВ НИ – БЕЗ ТАЈ НИ: ЈАВ НИ ИН ТЕ РЕС У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ ПЕ ЋИН ЦИ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку 
Оп шти не Пе ћин ци. Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.

КУ ПИ НО ВО

До бро вољ но
да ва ње кр ви

Цр ве ни крст Пе ћин ци и Ин сти тут за 
тран сфу зи ју кр ви Ср би је ор га ни зо ва ли су у 
про сто ри ја ма Основ не шко ле „Ду шан Ву ка
со вић Ди о ген“ у Ку пи но ву 10. ју на ово го ди
шњу пе ту по ре ду ак ци ју до бро вољ ног 
да ва ња кр ви. При ли ку да ис ка жу ху ма ност 
и да ју „теч ност ко ја жи вот зна чи“ ис ко ри
сти ло је 23 ста нов ни ка Ку пи но ва, од ко јих 
је тро је пр ви пут упи са но у еви ден ци ју 
до бро вољ них да ва ла ца кр ви.

Ак ци ју су тра ди ци о нал но по др жа ли сви 
за по сле ни у ку пин ској основ ној шко ли, а 
успе шно сти ак ци је до при не ла је и чи ње ни
ца да се она већ тра ди ци о нал но одр жа ва 
исто вре ме но са обе ле жа ва њем ма ни фе
ста ци је „Плеј деј“ у окви ру ко је уче ни ци ОШ 
„Ду шан Ву ка со вић Ди о ген“ при ка зу ју сво ју 
кре а тив ност у раз ли чи тим обла сти ма – 
спор ту, му зи ци, умет но сти – пред мно го
број ни ро ди те љи ма, ро ђа ци ма, су се ди ма и 
при ја те љи ма.

Из Цр ве ног кр ста Пе ћин ци по ру чу ју да је 
до бро вољ но да ва ње кр ви знак ху ма но сти, 
људ ске со ли дар но сти и пле ме ни то сти, али 
да оно пред ста вља и гра ђан ску и кор по ра
тив ну од го вор ност свих пу но лет них, здра
вих гра ђа на на ше зе мље, као и свих ин сти
ту ци ја, пред у зе ћа и ком па ни ја. Сход но 
то ме, Цр ве ни крст Пе ћин ци се за хва љу је 
свим до бро вољ ним да ва о ци ма кр ви ко ји су 
уче ство ва ли у овој ак ци ји.

ДАН ПЕ ЋИ НАЧ КЕ ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ 

Из во ђе њем школ ске хим не „Ме не мај
ка увек бу ди“, у Кул тур ном цен тру у 
Пе ћин ци ма 10. ју на је обе ле жен дан 

пе ћи нач ке Основ не шко ле „Сло бо дан Ба јић 
Па ја“. Ду жна па жња је по све ће на пре све га 
нај у спе шни јим уче ни ци ма  но си о ца Ву ко ве 
ди пло ме ове го ди не има чак 11, а по себ но 
је по хва љен и ђак ге не ра ци је, Ми лош 
Си мић из Пе ћи на ца, чи ји је оде љењ ски 
ста ре ши на Зо ри ца Ко са нић Ми тро вић. На 
про сла ви да на шко ле, уру че не су и за хвал
ни це ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма ко ји су 
у прет ход ној го ди ни до при не ли ра ду ове 
обра зов не уста но ве. 

Ди рек тор шко ле Злат ко Мак си мо вић се у 
свом обра ћа њу го сти ма освр нуо на про те
клу го ди ну, ре кав ши да је мно го ура ђе но на 
уна пре ђе њу ра да шко ле и са рад ње на 
свим ни во и ма, што су и по ка за ли број ни 
ре зул та ти уче ни ка на так ми че њи ма и број 
уче ни ка но си ла ца Ву ко ве ди пло ме. Он се 
по себ но обра тио ма ту ран ти ма:

 Дра ги ма ту ран ти, има ли сте број не и 

успо не и па до ве да би сте сти гли до рас кр
сни це на ко јој сте да нас. Ра ди ли сте на пор
но, раз ви ја ли сво је ин те лек ту ал не спо соб
но сти, бо ри ли се да би сте за вр ши ли све 
за дат ке и сва ис ку ше ња, сме ја ли сте се и 
пла ка ли, при хва та ли му дро сти дру гих. Оно 
што сле ди, а и оно у шта ми ве ру је мо, је сте 
да ће те на ста ви ти свој лич ни и ин те лек ту
ал ни раз вој, да ће те увек те жи ти ви шем и 
бо љем. Од да нас вас оче ку је нов и не пред
ви див оста так пу то ва ња.

Ди рек тор је по том уру чио ди пло ме и 
за хвал ни це нај у спе шни ји ма, а све је на нај
леп ши на чин обо га ће но кул тур но  умет
нич ким про гра мом ко ји су из ве ли чла но ви 
КУД „Пе ћин ци“, школ ског хо ра, ре ци та то ри, 
мла ди глум ци, гим на сти ча ри...

До бит ни ци Ву ко ве ди пло ме за ову школ
ску го ди ну су: Ми лош Си мић, Ла на Ђо кић, 
Је ле на Сте па но вић, Јо ва на Ива но вић, 
Ог њен Ста нић, Вла ди мир Ми хај ло вић, 
Је ле на Ку ри џа, Ка та ри на Ве ли кић, Фи лип 
Ко за рев, Ана Ву ков и Ву ка шин Ву ков. 

Успе шна го ди на

Ме сни од бор Срп ске на
пред не стран ке Обреж 
ор га ни зо вао је 11. ју на 

скуп по во дом про сла ве ве ли ке 
из бор не по бе де на пред ња ка у 
том на се љу. По ре чи ма по ве ре
ни ка МО СНС Обреж Љу бо ми
ра Но ва ко ва, 80 од сто гра ђа на 
ко ји су иза шли на би ра ли шта 
у Обре жу гла са ло је за ли сту 
„Алек сан дар Ву чић  Ср би ја по
бе ђу је“.  

 Под се ћам да је Обреж по 
про цен ту гла со ва ко је је осво ји
ла Срп ска на пред не стран ка на 
тре ћем ме сту у Ср би ји – иза До
њег То вар ни ка и још јед ног на се
ља, што је био ја ко до бар по вод 
да за на ше ак ти ви сте, при ја те ље 
и ме шта не ор га ни зу је мо ово дру

же ње у при ро ди – ре као је Но ва
ков.

Ску пу је при су ство вао и по ве
ре ник Оп штин ског од бо ра Срп
ске на пред не стран ке Пе ћин ци 
Ми ло рад Пан тић, ко ји се свим 
ста нов ни ци ма Обре жа за хва лио 
на ма сов ној по др шци.

 И ка ко су се они ра до ода
зва ли по зи ву Срп ске на пред не 
стран ке на гла са ње, та ко смо се 
и ми да нас ра до ода зва ли њи хо
вом по зи ву на дру же ње. По бе да 
ка кву је СНС оства ри ла на из бо
ри ма за слу жу је да се про сла ви, 
али ова ко ве ли ка по др шка са 

со бом по вла чи и те рет ве ли ке 
од го вор но сти, ко је мо ра мо би ти 
све сни у сва ком тре нут ку. Гра ђа
ни су ста ви ли сво ју бу дућ ност у 
на ше ру ке и ми мо ра мо да ти све 
од се бе да та бу дућ ност бу де бо
ља од про шло сти у ко јој смо жи
ве ли – из ја вио је Пан тић. 

СНС ОБРЕЖ

Дру же ње успе шно као
од зив на би ра ли шти ма
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ОВАН: Пред ност да је
те не ким нео бич ним 
по сло ви ма или си ту а
ци ја ма ко је оста ју 

скри ве не пред ра до зна лим по гле
ди ма са рад ни ка. Бу ди те про ми
шље ни. Од ре ђе на до за ми стич но
сти мо же да вас под стак не на 
до дат ну упор ност, али мо же и да 
про у зро ку је не при јат но сти у су сре
ту са бли ском осо бом. Не при чај те 
пре ви ше или ка да за то не по сто ји 
до бар по вод. 

БИК: Уко ли ко има те 
до вољ но му дро сти, 
он да без су ви шних 
ре чи при хва ти те не чи

ју при мед бу. Из бе га вај те си ту а ци је 
ко је пре ва зи ла зе ва ше зна ње или 
прак тич но ис ку ство. Ва жно је да 
са чу ва те сво ју по слов ну по зи ци ју. 
Не ма раз ло га да на ив но ве ру је те у 
не чи ја обе ћа ња или у ла ска ве ком
пли мен те ко је до би ја те. Ве ли ки 
емо тив ни за нос уме ла ко да за ва
ра или да вас за ве де на по гре шна 
оче ки ва ња. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Уко ли ко 
вам не ко за да је до дат
не про бле ме, под се ти
те сво је са рад ни ке на 

основ на пра ви ла о про фе си о нал
ном по на ша њу и не мој те до зво ли
ти да се о ва ма го во ри на по гре
шан на чин. Бо ље је да сти ша ва те 
сво је уза вре ле стра сти, не го да се 
упли ће те у раз ли чи те ин три ге или 
у рас пра ву са во ље ном осо бом. 
Раз ми сли те о мо гу ћим по сле ди ца
ма ко је мо гу да вас до дат но оп те
ре те. 

РАК: При ме ћу је те да 
не ко уно си до дат ну 
по мет њу у са рад нич ке 
од но се. Сто га, не мој те 

уче ство ва ти у јав ним рас пра ва ма 
око по слов них ин те ре са. По треб ни 
су вам прак тич ни ре зул та ти а не 
ин те лек ту ал но над му дри ва ње. Не 
же ли те емо тив ну али оно што се 
де ша ва из ме ђу вас и во ље не осо
бе под се ћа на уна пред из ре жи ра
ну пред ста ву. Ва ма је до де ље на 
не ка спо ред на уло га. 

ЛАВ: Уме те да оства
ри те за па же ни ути сак 
на сво ју око ли ну. Ва ша 
пред ност је у то ме што 

из бе га ва те уста ље не фор ме и сте
ре о тип у по слов ном из ра жа ва њу. 
Ва ше иде је зву че ин те ре сант ни је 
не го ре ше ња ко ја ну де са рад ни ци. 
До па да вам се но ви им пулс и рас
по ло же ње ко је пре по зна је те код 
во ље не осо бе. Сва ка ко, при хва та
те до бар под сти цај у емо тив ном 
збли жа ва њу. 

ДЕ ВИ ЦА: Су ви ше 
иде а ли зу је те сво је 
по слов не пла но ве и 
ин тен зив но раз ми

шља те о ства ри ма ко је су вам 
не до ступ не. Не тре ба да се оп те
ре ћу је те раз ли чи тим кри те ри ју ми
ма. Сва ко од са рад ни ка има свој 
на чин ин тер пре та ци је до га ђа ја. 
Ства ри по не кад из гле да ју пот пу но 
дру га чи је од пр вог ути ска ко ји има
те. По сту пи те по сво јој са ве сти и 
она ко као што осе ћа те у су сре ту са 
во ље ном осо бом. 

ВА ГА: Не ко вас под
сти че на кре а тив но 
из ра жа ва ње или на 
по тре бу да оства ри те 

за па же не ре зул та те. До го вор ко ји 
има те обе ћа ва успех, ва жно је да 
пре ци зни је од ре ди те сво ја ин те ре
со ва ња у раз ли чи тим прав ци ма. 
Па жљи ви је ана ли зи рај те осо бу до 
ко је вам је ста ло. Ди ле ме ко је вас 
пра те мо гу да се ре ша ва ју на суп
тил ни ји на чин, ко ји до но си за јед
нич ку ра дост. 

ШКОР ПИ ЈА: По тре
бан вам је по у здан 
парт нер или осо ба ко ја 
у пот пу но сти сле ди 

ваш по слов ни ко рак и кре а тив не 
иде је. Уко ли ко вам је ста ло да 
оства ри те по слов ни успех, бу ди те 
спрем ни на за јед нич ке ком про ми
се и на нов стил при ла го ђа ва ња. 
Осо ба ко ју во ли те мо ра те раз у ме
ти и он да ка да у не че му гре ши. 
Не ма по тре бе да се по на ша те као 
мо рал ни су ди ја или да не ког 
ка жња ва те. 

СТРЕ ЛАЦ: Су ви ше 
иде а ли зу је те сво је 
по слов не пла но ве и 
ин тен зив но раз ми

шља те о ства ри ма ко је су вам 
не до ступ не. Не тре ба да се оп те
ре ћу је те раз ли чи тим кри те ри ју ми
ма. Сва ко од са рад ни ка има свој 
на чин ин тер пре та ци је до га ђа ја. 
Ства ри по не кад из гле да ју пот пу но 
дру га чи је од пр вог ути ска ко ји има
те. По сту пи те по сво јој са ве сти и 
она ко као што осе ћа те у су сре ту са 
во ље ном осо бом. 

ЈА РАЦ: Де лу је те са мо
у ве ре но у раз ли чи тим 
си ту а ци ја ма и пре у зи
ма те пот пу ну од го вор

ност за сво је по ступ ке. Рас по ло же
ње у са рад нич ким кру го ви ма пред
ста вља по зи ти ван пред знак, сто га 
на ста ви те у за по че том сти лу. Осо
ба о ко јој раз ми шља те тре ба да се 
на ла зи у ва шој бли зи ни и да вас 
до бро раз у ме. За по че так учи ни те 
не ки по се бан гест па жње ко јим 
тре ба да оста ви те же ље ни ути сак.  

ВО ДО ЛИ ЈА: До го вор 
ко ји има те са јед ном 
осо бом не обе ћа ва 
мно го, али ви упор но 

од би ја те по ми сао о пре ки ду 
по слов не са рад ње. Не же ли те 
јав но да при зна те сво је гре шке у 
про це ни по слов них при ли ка. 
Ства ри ко је вам из гле да ју јед но
став но из не на да по ста ју вр ло 
ком пли ко ва не по сма тра но из 
не чи је пер спек ти ве. По треб но је 
да бо ље ускла ди те за јед нич ка 
ин те ре со ва ња. 

РИ БЕ: Те шко вам је да 
до не се те до бру 
по слов ну про це ну и 
ко нач ну од лу ку без 

не чи јег зна ња. Све би би ло лак ше, 
ка да не би по сто ја ла ве ли ка не из
ве сност у су сре ту са са рад ни ци ма. 
Из бе га вај те пре те ра ну раз ме тљи
вост у свом по на ша њу. Не ма 
по тре бе да се на ме ће те у не чи јем 
при су ству. По не кад ве ли ка упор
ност до но си су про тан ефе кат и 
оста вља по гре шан ути сак. 

VREMEPLOV
15. јун

1982. Ар ген тин ске сна ге на 
Фо кланд ским остр ви ма пре да
ле су се Бри тан ци ма. Ти ме је 
окон чан рат у ко јем је по ги ну ло 
око 1.000 љу ди. 
1992. Срп ски књи жев ник До бри
ца Ћо сић иза бран за пр вог 
пред сед ни ка СР Ју го сла ви је.
2000. У по ку ша ју атен та та у 
Бу дви лак ше ра њен Вук Дра
шко вић, ли дер Срп ског по кре та 
об но ве, у то вре ме јед не од нај
ве ћих опо зи ци о них по ли тич ких 
стра на ка у Ср би ји. 

16. јун
1671. У Мо скви јав но по гу бљен 
во ђа устан ка дон ских ко за ка и 
се ља ка Сте пан Стењ ка Ти мо
фе је вич Ра зин. У ру ским на род
ним при ча ма и пе сма ма по стао 
сим бол пр ко са и по бу не. 
1944. У Дру гом свет ском на 
Ви су ра ту скло пљен спо ра зум 
Ти тоШу ба шић о од но си ма 
На род но о сло бо ди лач ког по кре
та и Вла де Ју го сла ви је у еми
гра ци ји. 

17. јун
1944. Исланд по стао не за ви сна 
ре пу бли ка по што су ње го ви 
ста нов ни ци на ре фе рен ду му 
од лу чи ли да се одво је од Дан
ске. 
2002. Еги пат ски ар хе о ло зи 
са оп шти ли да су бли зу пи ра ми
да у Ги зи на шли нај ста ри ји 
не дир нут сар ко фаг, стар око 
4.500 го ди на.

18. јун
1583. У Лон до ну из да та пр ва 
по ли са жи вот ног оси гу ра ња у 
све ту. 
1815. У би ци код Ва тер лоа у 
Бел ги ји удру же не бри тан ске и 
пру ске тру пе под ко ман дом 
бри тан ског и пру ског вој ско во ђе 
Ве линг то на и Бли хе ра по ту кле 
На по ле о на Бо на пар ту. 

19. јун
1885. У Њу јорк сти гла Ста туа 
сло бо де, по клон Фран цу ске. 
1961. От кри ва њем нат пи са са 
име ном Пон ти ја Пи ла та на 
ис ко пи ни рим ског хра ма у Це за
ри ји пр ви пут на ђен до каз да је 
он по сто јао. 

20. јун
1459. Тур ци за у зе ли утвр ђе ни 
град Сме де ре во, по след ње 
упо ри ште срп ске сред ње ве ков
не др жа ве, чи ме је она и фор
мал но из гу би ла са мо стал ност и 
па ла под власт Осман лиј ског 
цар ства. 
1992. Ли де ри Че шке и Сло вач
ке Вац лав Кла ус и Вла ди мир 
Ме чи јар по сти гли до го вор о 
по де ли Че хо сло вач ке у две 
др жа ве. 

21. јун
1945. Ја пан ске тру пе на остр ву 
Оки на ва, ко је је слу жи ло као 
по след ња од бра на Ја па на у 
Дру гом свет ском ра ту, пре да ле 
су се Аме ри кан ци ма. 
1948. Про ду цент ска ку ћа 
Ко лум би ја Ре кордс про из ве ла 
је пр ву успе шну лонг плеј пло чу 
од ви нил пла сти ке. 

HOROSKOP

Сре да, 15. (2) јун 
Св. Ни ки фор; Све ште но му че ник 
Ера змо Охрид ски

Че твр так, 16. (3) јун 
Све ти му че ник Лу ки ли јан и дру
ги с њим

Пе так, 17. (4) јун 
Ми рон, Мар та и Ма ри ја; Св. Јо а
ни ки је Цр ног. Свешт муч. Ђор ђе 
(Бо гић); Одан. Ваз не се ња

Су бо та, 18. (5) јун 
Све ште но муч. До ро теј; Преп. 
Пе тар Ко ри шки – За ду шни це

Не де ља, 19. (6) јун 
Си ла зак Све тог Ду ха на апо сто
ле – Ду хо ви – Тро ји це

По не де љак, 20. (7) јун 
Ду хов ски по не де љак

Уто рак, 21. (8) јун 
Ду хов ски уто рак

Crkveni
kalendar

• Му ми ја је по след њи ста
ди јум у раз во ју фа ра о на.
• Пор трет ти ра ни на је 
за штит ни знак угње те ног 
на ро да.
• А ка да је до шла зи ма, 
цвр чак је за сви рао хим ну.

Бр зи ко лач
са кек сом 

Са стој ци: 300 г пла зма кек са, 3 
пу дин га од ва ни ле, 9 ка ши ка ше ће
ра, 1 л мле ка, 200 г ма сла ца, 4 
ка ши ке ки се ле па вла ке, 45 ба на
на, 200 мл слат ке па вла ке.

При пре ма: Раз му ти ти пу динг са 
ше ће ром у ма ло мле ка. Оста так 
мле ка за ку ва ти па кад поч не да 
ври уку ва ти пу динг. Скло ни ти са 
ва тре па у још вру ће уме ша ти 
ма слац исе чен на ко ма ди ће, 
до бро про ме ша ти док се фил пот
пу но не сто пи. До да ти та да и ки се
лу па вла ку па опет до бро про ме
ша ти и ујед на чи ти крем. До да ти и 
кекс из ло мљен на ко ма ди ће (из ло
ми те их ру ка ма) па све до бро 
из ме ша ти вар ја чом. У плех сред
ње ве ли чи не пре ма зан тан ким 
сло јем ма сла ца из ли ти по ло ви ну 
сме се, пре ко то га сло жи ти ба на не 
пре ре за не по ду жи ни јед ну уз дру
гу или исе че не на ко лу ти ће, пре
кри ти остат ком сме се и пу сти ти да 
се охла ди и сти сне. Пре ко охла ђе
ног ко ла ча на не ти уму ће ну слат ку 
па вла ку.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Градски буџет и
његово трошење(2)
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На те ри то ри ји Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца спро во ди се ак ци ја 
бес плат ног чи по ва ња па са и 

ма ча ка, за шта је из град ског бу џе та 
из дво је но два ми ли о на ди на ра. До 
са да је укуп но чи по ва но бли зу хиљаду 
па са и мач ка. На чел ник Град ске упра
ве за оп ште и за јед нич ке по сло ве 
Ми ро слав Јо кић из ја вио је овом при
ли ком да су се гра ђа ни оба ве шта ва ли 
о овом по ду хва ту пу тем ме ди ја и фла
је ра, као и да су за до вољ ни од зи вом. 

 По да ци са те ре на нам по ка зу ју да 
ве ћи на гра ђа на не ма не га ти ван став 
пре ма ова кој ак тив но сти, не го да то 
при хва та вр ло ра до. Ма ли je број љу ди 
ко ји, ви ше због не до вољ не ин фор ми
са но сти, у пр вом тре нут ку ни је при
стао да из вр ши чи по ва ње. Пу тем фла
је ра смо оба ве сти ли гра ђа не да ће 
кре ну ти ак ци ја бес плат ног чи по ва ња 
па са и ма ча ка. Љу ди ко ји су у пр вом 
ма ху од би ли да чи пу ју сво је жи во ти
ње, су их на кнад но од ве ли до ве те ри
на ра. Та ко да се мо же кон ста то ва ти, 
да су гра ђа ни схва ти ли ва жност ове 
ак ци је ко ја је бес плат на – ис та као је 
на чел ник Ми ро слав Јо кић. 

Ак ци ја чи по ва ња кућ них љу би ма ца 
спро ве де на је у на се љи ма КП Дом, 29. 
но вем бар, Ма ла Бо сна и у остат ку гра
да.

 Та ко ђе, чи по ва ће се пси и мач ке у 
Ла ћар ку и нај ве ро ват ни је у Ма чван ској 

Ми тро ви ци. На кон ових ак тив но сти, 
има ће мо еви ден ци ју ко ли ко па са и 
ма ча ка по сто ји на те ри то ри ји Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, а то зна чи да 
вла сни ци кућ них љу би ма ца не ће мо ћи 
да из ве ду свог пса на јав ну по вр ши ну и 
да га оста ве, јер ће у тој си ту а ци ји 
ко му нал на по ли ци ја са од ре ђе ним уре
ђа ји ма да учи та и утвр ди ко је вла сник 
жи во ти ње. Ово је пр ви ко рак ка ко 
би смо ре ши ли еви ден тан про блем 
па са лу та ли ца, ко ји мо рам да на гла

ЧИ ПО ВА ЊЕ ПА СА И МА ЧА КА НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

За до вољ ни од зи вом гра ђа на

Чи по ва ње пса

На чел ник Ми ро слав Јо кић

За ак ци ју бес плат ног 
чи повања па са и 

ма ча ка, из град ског 
бу џе та из дво је но је 

два ми ли о на ди на ра. 
До са да је укуп но 

чи по ва но бли зу 
хиљаду па са и мач ка
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Удру же ње гра ђа на Ка нис се ба ви за шти
том жи во ти ња, они удо мља ва ју псе и во де 
бри гу о њи ма. Про шле го ди не удо ми ли су 
127 па са, а тре нут но се бри ну о 300. Има
ју и сво ју стра ни цу на дру штве ној мре жи 
феј сбук, око пет хи ља да љу ди их пра ти и 
упра во пре ко њих про на ла зе свог из гу
бље ног љубимца или усва ја ју пса. 

 Удру же ње Ка нис осно ва но је пре 2010. 
го ди не, али је зва нич но ре ги стро ва но 30. 
ма ја 2010. го ди не. Цео жи вот смо во ле ли 
жи во ти ње и хра ни ли псе. Сме та ло нам је 
то што ни ко ни је во дио ра чу на о на пу ште
ним пси ма  ка же Ја смин ка Ву ца.

Адри ја на Недељковић до да је да ју је 
бо ле ла суд би на па са, јер ка ко на во ди 
жи во ти ња ди рект но за ви си од љу ди. 

 Про шле го ди не смо удо ми ли 127 па са, 
за ни јан су ма ње не го прет ход не го ди не, 
тре нут но их има мо око 300. О њи ма бри ну 
на ши рад ни ци ко ји су ту кад год за тре ба, 
са њи ма је увек не ко 24 ча са. Тру ди мо се 
да им ре дов но пру жа мо ве те ри нар ску 
не гу, ра ди мо на сте ри ли за ци ји на ших 
па са, а по ма же мо и љу ди ма ко ји др же и 
во ле жи во ти ње а не ма ју ма те ри јал них 
усло ва. Вра ти ли смо пре ко 50 па са вла
сни ци ма  ка же Адри ја на.

За ступ ни це удру же ња гра ђа на Ка нис, 
Ја сми ка Ву ца и Адри ја на Не дељ ко вић, 
ини ци ја тор ке су ак ци је чи по ва ња па са и 
ма ча ка. Оне ис ти чу да вла сни ци па са тре
ба да пре у зму од го вор ност, да во де ра чу
на о свом љу бим цу, ка ко не би по стао пас 
лу та ли ца, а сма тра ју да ће се овом ак ци
јом то ре ши ти.

 Чи по ва ње је за кон ска оба ве за вла сни
ка, у ве ли кој ме ри ће да по мог не на ма и 
вла сни ци ма, а пр вен стве но пси ма. Код 
нас има 30 од сто па са ко ји су не чи ји а ни су 
чи по ва ни. Кад пси бу ду чи по ва ни дру га чи
је ће би ти. Ми на те ре ну зна мо све – на по
ми њу из Ка ни са. 

Пре око две го ди не под по кро ви тељ
ством Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ово 
Удру же ње по де ли ло је пре ко 50 сте ри ли
за ци ја вла сни ци ма па са. На да ју се да ће 
се сма њи ти це на сте ри ли за ци ју на 1.000 
ди на ра, ка ко би се гра ђа ни мо ти ви са ли да 
сте ри ли шу псе и ка ко би би ла до ступ на 
сви ма.

 Ово је из у зет на при ли ка да се вла сни

ци чи по ва њем до ве ду под кон тро лу и да 
при хва те сво је за кон ске и људ ске оба ве зе 
пре ма псу. Пас ди рект но за ви си од чо ве ка. 
Вла сник пса мо ра да схва ти  да је од го во
ран за жи вот свог љу бим ца, а и за дру
штво у ко јем жи ви. Ми смо се на те ре ну 
су сре та ли са стра шним ства ри ма. Из вор 
про бле ма су љу ди, нео д го вор но вла сни
штво. Ми тро ви ца има не ко ли ко кри тич них 
та ча ка где се оку пља ју пси, Ма чван ска 
Ми тро ви ца и обод Гра да, где љу ди из 
окол них ме ста из ба цу ју сво је псе, та ко да 
код нас до ла зе и пси из дру гих оп шти на. 
Без са рад ње са По ли ци јом се не мо же 
ре ши ти овај про блем – сма тра Адри ја на 
Не дељ ко вић. 

Пре ко феј сбу ка Ми тров ча ни их ре дов но 
оба ве шта ва ју о ло ка ци ји на пу ште них или 
по вре ђе них па са.

 Ин ди рект но и ди рект но су по че ли да 
упу ћу ју љу де на нас. Ми ни смо азил, ми 
смо Удру же ње гра ђа на ко је се ба ви за шти
том жи во ти ња. Ин ди рект но и ди рект но сви 
љу ди ко ји има ју не ки про блем са пси ма 
ЈКП Ко му на ли је упу ћу ју на нас  ка же 
Адри ја на, а Ја смин ка до да је да мно ги 
љу ди ми сле да је бри га о пси ма лу та ли ца
ма њи хо ва оба ве за.

  Ми смо удру же ње гра ђа на ко је ра ди 
на до бро вољ ној ба зи. Не ма мо оба ве зу, 
али сви мо ра ју да схва те да има мо ка па
ци тет ко ји је ско ро по пу њен и не мо же мо у 
сва ком мо мен ту да иза ђе мо сви ма у 
су срет  на во ди Ја смин ка.

Сви ко ји ра де у овом Удру же њу во ле и 
по зна ју псе. Во де ра чу на о њи ма, пру жа ју 
им ре дов не ве те ри нар ске услу ге, сме штај 
и хра ну.

 Ми ко ри сти мо и при ват на ко ла да 
не ког пса вра ти мо ку ћи, нај бит ни је нам је 
да се пас вра ти свом вла сни ку. Град Срем
ска Ми тро ви ца нов ча но по ма же, али не до
вољ но. По моћ има мо од до на то ра ко ји 
во ле псе, од не ких фир ми... сна ла зи мо се.  
Кад Град бу де имао азил, ми ће мо се тру
ди ти да љу ди ко ји бу ду ра ди ли та мо во ле 
то  ка же за крај Адри ја на Не дељ ко вић. 

Сви ко ји би во ле ли да усво је пса и пру
же му дом и љу бав, мо гу га по тра жи ти у 
овом Удру же њу. Та ко ђе ин фор ма ци је мо гу 
до би ти љу ди и ко ји ма је пас не стао или 
по бе гао.

Не ку пуј пса, усво јисим по сто ји у свим оп шти на ма Сре
ма. На ред ни ко ра ци би ће сте ри ли за
ци ја па са лу та ли ца што ће до ве сти 
до то то га да се та по пу ла ци ја не 
умно жа ва и да пси и мач ке не бу ду 
агре сив ни. Што се ти че из град ње 
ази ла, још увек се тра жи нај а де кват
ни је ре ше ње, јер азил мо ра да 
по шту је све за кон ске про пи се и нор
ме. До кра ја го ди не ће мо ре ши ти тај 
про блем – из ја вио је на чел ник Јо кић.

Број зах те ва за на кна ду ште те од 
ује да па са се по ве ћа ва из го ди не у 
го ди ну. За три го ди не из бу џе та Гра
да Срем ска Ми тро ви ца за ову на ме
ну ис пла ће но је око 80 ми ли о на 
ди на ра. 

 Чи ње ни ца је да на те ри то ри ји 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца и окол
ним на се ље ним ме сти ма има мо 
ве лик број на пу ште них жи во ти ња. Ти 
пси на па да ју и на но се по вре де гра
ђа ни ма. Број зах те ва за на кна ду 
ште те се по ве ћа ва из го ди не у го ди
ну. Ако по сма тра мо по след њих пет 
го ди на, 2011. го ди не смо има ли око 
100 зах те ва, а у 2015. тај број се кре
ће из ме ђу 350 и 400. У прет ход не 
три го ди не ис пла ће но је по овом 
осно ву не пу них 80 ми ли о на ди на ра. 
Ду го роч но по сма тра но, по треб но је 
пред у зе ти низ ме ра. Јед на од кључ
них ме ра је чи по ва ње кућ них љу би
ма ца, ко је је пот пу но бес плат но за 
гра ђа не. Сма трам да је то у ин те ре
су ка ко гра ђа на, та ко и ло кал не 
са мо у пра ве ка ко би овај про блем 
ду го роч но ре ши ли – ре као је Ми ро
слав Ме дић, град ски јав ни пр во бра
ни лац.  

Ве те ри нар Ми ро слав Те о до сић 
твр ди да је вак ци на ци ја и обе ле жа
ва ње па са и ма ча ка оба ве зна ме ра и 
ду жност сва ког др жа о ца па са и ма ча
ка и спро во ди се јед ном го ди шње. 

 При ли ком пр ве вак ци на ци је од 
бе сни ла, пас и мач ке се обе ле жа ва ју 
ми кро чи пом. Сам по сту пак се са сто
ји у апли ка ци ји две ињек ци је. У јед
ној се на ла зи ми кро чип ко ји се апли
ку је са ле ве стра не вра та и јед на 
вак ци на ко ја се апли ку је под ко жу. 
На овај на чин уво ди мо си стем кон
тро ле кућ них љу би ма ца да их не би 
за ти ца ли на ули ца ма, да би удру же
ња ко ја се ба ве вра ћа њем и удо
мља ва њем па са мо гла да вра те 
љу бим це на шим гра ђа ни ма – об ја
шња ва Те о до сић. 

Је дан од са ве сних гра ђа на, чи је је 
пас чи по ван је Ву ка дин Мак си мо вић 
из Срем ске Ми тро ви це.

 Љу ди тре ба да има ју љу бим ца, 
али да се бри ну о ње му и да га па зе. 
Не тре ба да га пу шта ју на ули цу, 
не го да стал но бри ну о ње му  ис ти
че Мак си мо вић.

Сви за ин те ре со ва ни за бес плат но 
чи по ва ње сво јих љу би ма ца (па са и 
ма ча ка) мо гу да се обра те ве те ри
нар ској ам бу лан ти у Па ро брод ској 
ули ци број 5 у Срем ској Ми тро ви ци 
сва ког да на од 8 до 20 ча со ва. 

Са ња Ста не тић

Удру же ње гра ђа на Ка нис удо мља ва псе лу та ли це
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Да нас цен тар
Ла ћар ка не би

из гле дао ова ко
да ни је би ло

по др шке ло кал не 
са мо у пра ве, јер је

из бу џе та Гра да
Срем ска Ми тро ви ца 

из дво јен но вац
за све ра до ве

Ра до ви на ре кон струк ци ји цен тра 
Ла ћар ка зва нич но су за вр ше ни 
по чет ком мар та по ста вља њем 

„па мет не“ лед ра све те. Уре ђе ње цен
тра тра ја ло је осам ме се ци, а но вац 
за све ра до ве је обез бе ђен из бу џе та 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 

Ка ко на во ди пред сед ник Са ве та 
ме сне за јед ни це Ла ћа рак Де јан Уме
тић, при ли ком сре ђи ва ња цен тра, 
кре ну ло се пр во са ре кон струк ци јом 
кро ва на згра ди До ма кул ту ре, где су 
сме ште не про сто ри је ме сне за је ди це, 
ме сне кан це ла ри је, ис по ста ва По ли
циј ске упра ве у Срем ској Ми тро ви ци 
и са ла за са стан ке и вен ча ња. На кон 
то га је за ме ње на сто ла ри ја на де лу 
згра де, ста вље ни су но ви ПВЦ про зо

ри и вра та, гро мо бран, ура ђе на је 
изо ла ци ја на згра ди и но ва фа са да. 

 Са да ко нач но Дом кул ту ре из гле
да ре пре зен та тив но. На кон уре ђе ња 
спо ља шно сти згра де, за вр ши ли смо 
део ра до ва и на ре кон струк ци ји уну
тра шњо сти згра де. По ста вљен је 
но ви под у про сто ри ја ма ме сне за јед
ни це и ме сне кан це ла ри је, где су 
не ка да ста ја ле да ске и за ме ње не су 
елек трич не ин ста ла ци је у До му, што 
је би ло пре ко по треб но. Са да нам 
оста је да се ура ди то а лет у при зе мљу 
До ма кул ту ре и да се окре чи тај улаз 
– на во ди Уме тић.

По ред сре ђи ва ња До ма кул ту ре, 
ра ди ло се на уре ђе њу цен тра. По ста
вље не су бе ха тон пло че, за са ђе но 

др ве ће и на кра ју је ура ђе на но ва јав
на ра све та, пр ва тог ти па у Ср би ји. 
Са ма чи ње ни ца да па мет на ра све та 
да је мо гућ ност сма њи ва ња и по ве ћа
ва осве тље но сти, јер се њо ме упра
вља кроз софт вер, до при не ће да 
Град има мно го ма ње из дат ке за 
елек трич ну енер ги ју.

 До би ли смо јед ну са вре ме ну 
ра све ту у цен тру се ла. По ста вље на је 
укуп но 31 бан де ра са но вим ште дљи
вим све тиљ ка ма у бо ји. Ово је пр ва 
ра све та ова квог ти па у Ср би ји. Уво ђе
њем ових лам пи, од ко јих сва ка има 
је дан бе ли и је дан па нел у бо ји, има
мо до дат ну функ ци о нал ност, јер се 
ра све та у тре ну ци ма ка да је ин тен зи
тет са о бра ћа ја сма њен, мо же ко ри

ЛА ЋА РАК

Но вац из бу џе та
за ра до ве у се лу

Пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це Ла ћа рак Де јан Уме тић
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сти ти и као де ко ра тив на ра све та. 
По ред јав не ра све те, по ста вље но је и 
око 50 сен зо ра ко ји ме ре раз ли чи те 
па ра ме тре, од ам би јен тал них усло ва 
до сен зо ра по кре та, као и две ка ме ре 
– ре као је Уме тић. 

Да нас цен тар Ла ћар ка не би из гле
дао ова ко да ни је би ло по др шке 
ло кал не са мо у пра ве, јер је из бу џе та 
Гра да из дво јен но вац за све ове ра до
ве. Ра до ви на ре кон струк ци ји кро ва 
су ко шта ли око 4,5 ми ли о на ди на ра, 
за сто ла ри ју је из дво је но два ми ли о на 
ди на ра, мо лер ски ра до ви на фа са ди 
До ма кул ту ре су ко шта ли око три 
ми ли о на ди на ра, а по ста вља ње бе ха
то на шест ми ли о на ди на ра.

 Ре кон струк ци ја је би ла пре ко 

по тре ба, пре све га елек трич них 
ин ста ла ци ја и кро ва, ко ји је про ки
шња вао. Љу ди ма ко ји ко ри сте про
сто ри је До ма кул ту ре и ко ји су дру
штве но ак тив ни, пу но зна чи но ви 
из глед До ма. Цен тар се ла са да из гле
да леп ше. Са дру ге стра не, има и 
оних ко ји ни су за до вољ ни, то су љу ди 
ко ји су дру штве но па сив ни, не по се
ћу ју ма ни фе ста ци је ко је ми че сто 
ор га ни зу је мо, па са мим тим и не схва
та ју за што је би ло по треб но ура ди ти 
ре кон струк ци ју До ма кул ту ре – ис ти че 
пред сед ник се ла Де јан Уме тић.

На кон сре ђи ва ња објек та До ма кул
ту ре, са ла До ма је из да та јед ној тр го
ви ни. Пи та мо пред сед ни ка да ли је то 
би ло нео п ход но.

Пот пред сед ни ца Вла де Ср би је и ми ни
стар ка гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и 
ин фра струк ту ре Зо ра на Ми хај ло вић је 15. 
апри ла за јед но са ди рек то ром ЈП Пу те ви 
Ср би је Зо ра ном Дроб ња ком, об и шла 
ра до ве на из град њи пу та кроз Ла ћа рак. 

То ком сво је пр ве по се те Ла ћар ку, про
шлог ок то бра Ми хај ло ви ће ва је ме шта ни
ма обе ћа ла ре кон струк ци ју глав не ули це у 
овом се лу. Ра до ви су по че ли сре ди ном 
мар та, а ка ко је на ја ви ла ми ни стар ка би ће 
окон ча ни 19. ју ла.

 За нас не ма ма лих и ве ли ких ули ца. За 
нас је ули ца у сва ком ме сту, гра ду, др жа
ви, сва ки пут, био он ло кал ни или ре ги о
нал ни, ве о ма ва жан и ми се та ко и по на
ша мо. Овај пут у Ла ћар ку је вр ло зна ча јан, 
за то што се го ди на ма че ка ло на ње га. 
Мно ге су вла де до ла зи ле, по ли ти ча ри 
отва ра ли гра ди ли шта, и на кон из бо ра 
углав ном их за тва ра ли. Ми смо би ли ов де, 
из раз го во ра са ме шта ни ма схва ти ли 
ко ли ко је зна ча јан овај пут и кре ну ли у 
ње го ву ре кон струк ци ју. Ре кон струк ци ја ће 
ко шта ти 300 ми ли о на ди на ра, а ра до ви ће 
би ти го то ви 19. ју ла  по ру чи ла је ми ни
стар ка Ми хај ло вић и до да ла да је ово још 
је дан знак да се оно што се обе ћа и ре а
ли зу је. 

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це 
Бра ни слав Не ди мо вић из нео је за до вољ
ство што се по сле 17 го ди на овај пут 
ко нач но ре кон стру ише.

 Мо је ве ли ко за до вољ ство је то што се 

по сле 17 го ди на на овој де о ни ци пу та 
ин тен зив но ра ди. На дам се да ће у на ред
них 100 да на ови ра до ви би ти за вр ше ни. 
Ово је при мер за јед нич ког де ло ва ња 
Пу те ва Ср би је, Вла де Ре пу бли ке Ср би је и 
ло кал не са мо у пра ве, где је сва ко из свог 
до ме на на шао сред ст ва, мо гућ но сти и 
зна ња да ово ре ши на ко рист гра ђа на 
Ла ћар ка, али и оста лих ста нов ни ка ко ји 
жи ве на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро
ви ца  ре као је при ли ком оби ла ска ра до ва 
у Ла ћар ку гра до на чел ник Не ди мо вић.  

Ди рек тор Пу те ва Ср би је Зо ран Дроб
њак из ја вио је да су, за хва љу ју ћи Вла ди 
Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни стар ству са о бра
ћа ја, гра ђе ви не и ин фра струк ту ре, Пу те ви 
Ср би је из дво ји ли 320 ми ли о на ди на ра за 
ре кон струк ци ју овог де ла пу та. Та ко ђе, 
до дао је да је у пи та њу пет ки ло ме та ра 
пу та, и да је ово озбиљ на ре кон струк ци ја, 
где из во ђа чи има ју и про бле ма, јер ра де 
под са о бра ћа јем. Дроб њак је на гла сио да 
на кон ре кон струк ци је, век тра ја ња овог 
пу та мо же да бу де и до 30 го ди на.

Ми ни стар ка Ми хај ло вић об и шла из град њу пу та

Оби ла зак ра до ва на ре кон струк ци ји пу та кроз Ла ћа рак

Уз по др шку
Ме сне за јед ни це 

ор га ни зу ју се раз не 
ма ни фе ста ци је, од 

Фи ја ке ри ја де, пре ко 
Вој во ђан ске куј ни це 

на шо ру, Ко тли ћи ја де, 
до тра ди ци о нал ног 
тур ни ра у фуд ба лу

„Па мет на“ јав на ра све та у Ла ћар ку
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 За мо је две го ди не ка ко сам пред
сед ник се ла са ла До ма кул ту ре је 
мо жда два пу та ко ри шће на за не ке 
ма ни фе ста ци је. Због то га смо се и 
од лу чи ли да је из да мо, при хо ду је мо 
од за ку па, ве ли ки мар кет је до сту пан 
ме шта ни ма у цен тру се ла, та ко да 
ми слим да то ни је би ла ло ша од лу ка. 
Ми сва ка ко до ста ма ни фе ста ци ја 
ор га ни зу је мо ле ти, на по љу, у цен тру 
се ла, а у зим ском пе ри о ду се ко ри сти 
са ла Основ не шко ле „Три ва Ви та со
вић Ле бар ник“. Чла но ви КУД „Са ва 
Клич ко вић“ ве жба ју у шко ли и у про
сто ри ја ма се о ског клу ба. Тај се о ски 

клуб, ко ји је та ко ђе у скло пу До ма 
кул ту ре, на спра ту, смо сре ди ли, ку пи
ли но ве сто ло ве и сто ли це. Ту про сто
ри ју не из да је мо, већ је да је мо на 
ко ри шће ње ра зним удру же њи ма, кул
тур но умет нич ком дру штву, удру же њу 
бо ра ца, удру же њи ма же на. Та ко да 
удру же ња не гу бе ни шта из да ва њем 
са ле До ма кул ту ре – на во ди Уме тић.

То ком ове го ди не пла ни ра на је 
ме сним сред стви ма да се адап ти ра 
згра да ста ре основ не шко ле, ко ја је 
оро ну ла. По треб но је из вр ши ти ре кон
струк ци ју ње ног кро ва, фа са де, за ме
ни ти про зо ре и вра та. На ба вљен је 
ми ни бус за по тре бе ме сне за јед ни це, 
ко ји за пу то ва ња мо гу да ко ри сте чла
но ви број них ор га ни за ци ја и удру же
ња, у цен тру је по ста вљен и бан ко
мат, па се не мо ра ићи у град да би се 
по ди гао но вац. Ас фал ти ра не су по је
ди не ули це, из гра ђе на је пе шач ка 
ста за ко је спа ја Ули цу 20. ју ли и На се
ље Вар да са дво ри штем се о ске шко
ле, по ста вљен је нов мо би ли јар у 
вр ти ћу, као и ви део над зор на објек ту 
Пред школ ске уста но ве „Пче ли ца“.  

Сви ови ин фра струк тур ни ра до ви 
пред ста вља ју при пре му усло ва да 
се ло са 12.000 ста нов ни ка у не ком 
бу ду ћем пе ри о ду до би је ста тус 
оп шти не. 

Би ља на Се ла ко вић
Фо то: Жељ ко Пе трас

Дру штве ни, кул тур ни и спорт ски жи вот у 
Ла ћар ку ни кад ни је био бо га ти ји. Уз по др
шку Ме сне за јед ни це ор га ни зу ју се раз не 
ма ни фе ста ци је, од Фи ја ке ри ја де, пре ко 
Вој во ђан ске куј ни це на шо ру, Ко тли ћи ја
де, до тра ди ци о нал ног тур ни ра у фуд ба
лу.

 У Ла ћар ку по сто ји ја ко пу но удру же ња 
гра ђа на, од удру же ња же на, ло ва ца, 
ри бо ло ва ца, бо ра ца, кул тур но умет нич ког 
дру штва, фуд бал ског клу ба. Се ло је ве ли
ко, па и не чу ди што има мо до ста удру же
ња. Сва ко удру же ње се тру ди да свој рад 

пред ста ви кроз ма ни фе ста ци је, ка ко би се 
што ве ћи број љу ди упо знао са њи хо вим 
ак тив но сти ма. У на шем се лу се обе ле жа
ва ју и зна чај ни да ту ми, по пут Све тог Три
фу на и Да на же на, до Да на осло бо ђе ња 
Ла ћар ка у Дру гом свет ском ра ту. Ту су и 
тур ни ри у фуд ба лу, ру ко ме ту, ко шар ци, 
Ла ћа рач ки фе сти вал пе сме и игре, до де
ла по ве ља за хвал но сти гра ђа ни ма ко ји 
про мо ви шу Ла ћа рак. Че сто ор га ни зу је мо 
про мо ци је књи га, ве че ри по е зи је, раз не 
три би не, ме сеч но има мо по два три де ша
ва ња – ка же Де јан Уме тић.

Бо гат дру штве ни жи вот

Фи ја ке ри ја да у Ла ћар ку

У Ла ћар ку је про шле го ди не за вр ше на 
из град ња фе кал не ка на ли за ци је у ули ца ма 
Ка ра ђор ђе ва, Ни ска и део Срем ске, за шта 
је но вац обез бе ђен из бу џе та Гра да Срем
ска Ми тро ви ца и Упра ве за ка пи тал на ула
га ња АП Вој во ди не. Вред ност ових ра до ва 
је 18,5 ми ли о на ди на ра, а ура ђе но је 1,7 
ки ло ме та ра ка на ли за ци о не мре же. Ди рек
ци ја за из град њу гра да је и за ову го ди ну у 
свом бу џе ту пред ви де ла сред ства у ви си ну 
од 12 ми ли о на ди на ра за на ста вак ових 
ра до ва.

Под се ти мо, из град ња фе кал не ка на ли за
ци је у Ла ћар ку по че ла је 2007. го ди не, а до 
са да је сред стви ма Гра да Срем ска Ми тро
ви ца и Упра ве за ка пи тал на ула га ња Вој во
ди не из гра ђен при мар ни ко лек тор уз са о

бра ћај ни цу Р103 и део се кун дар не мре же 
укуп не ду жи не 15,01 ки ло ме та ра у 13 ули
ца: 1. но вем бра, Три ве Ви та со ви ћа, Ђу ре 
Ђа ко ви ћа, Сло бо да на Пе не зи ћа, Пин ки је

ве, Ми тро вач ке, Вој во ђан ске, Зма је ве, 
Бран ка Ра ди че ви ћа, Га је Шуљ ман ца, Пла
нин ске, Срем ске, Ка ра ђор ђе ве и Ни ске ули
це. До са да је уло же но 232.300.789 ди на ра. 

На ста вак
из град ње
ка на ли за ци је

Ра до ви на из град њи ка на ли за ци је

То ком ове го ди не пла ни ра на је ме сним сред
стви ма да се адап ти ра згра да ста ре основ не 
шко ле, ко ја је оро ну ла. По треб но је из вр ши ти 
ре кон струк ци ју ње ног кро ва, фа са де, за ме ни ти 
про зо ре и вра та. На ба вљен је ми ни бус за по тре
бе ме сне за јед ни це, ко ји за пу то ва ња мо гу да 
ко ри сте чла но ви број них ор га ни за ци ја и удру
же ња, у цен тру је по ста вљен и бан ко мат
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Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це 
Бра ни слав Не ди мо вић, за јед но са ди
рек то ром До ма здра вља др Ду шком 

Ма џи ћем, пред сед ни ком Са ве та за здра
вље др Жив ком Вр це љом и пред сед ни ком 
Са ве та ме сне за јед ни це Бе ше но во Дра го
љу бом Ла ке ти ћем 19. апри ла зва нич но је 
отво рио но ву ам бу лан ту у Бе ше но ву. 

Пре три го ди не по че ла је из град ња овог 
објек та, у ко јем су сме ште не про сто ри је 
ам бу лан те и Ме сне за јед ни це. За ову ин
ве сти ци ју из дво је но је око 16 ми ли о на ди
на ра, део нов ца је из дво ји ла ло кал на са
мо у пра ва, а део Ми ни стар ство при вре де. 

Не ди мо вић се за хва лио Вла ди Ре пу
бли ке Ср би је, од но сно Ми ни стар ству при
вре де, ко ји су су фи нан си ра ли обје кат и 
до де ли ли 60 од сто сред ста ва по треб них 
за из град њу. Та ко ђе, гра до на чел ник се 
за хва лио Са ве ту за здра вље, као и До му 
здра вља Срем ска Ми тро ви ца ко ји су та
ко ђе ини ци ра ли да се из гра ди но ва ам бу
лан та. 

Дра го љуб Ла ке тић, пред сед ник Са ве та 
ме сне за јед ни це Бе ше но во ис ти че да из
град ња овог објек та мла ди ма да је на ду да 
оста ну и жи ве у се лу. 

 Пре три го ди не смо по че ли да гра ди
мо овај обје кат и са да је ко нач но за вр шен. 
Ово мла ди ма да је на ду да жи ве у се лу. 
Ве ли ко хва ла свим љу ди ма ко ји су уче
ство ва ли у из град њи објек та. Ме шта ни су 
би ли да про пра те отва ра ње, сви су пре за
до вољ ни, а у на ред ном пе ри о ду кад бу де
мо по че ли да ко ри сти мо ам бу лан ту, тек ће 
нам он да би ти ја сно шта смо до би ли – ре
као је Ла ке тић.  

Ди рек тор До ма здра вља Срем ска Ми
тро ви ца др Ду шко Ма џић из ја вио је да је 
обје кат у ко јем се на ла зе про сто ри је ме
сне за јед ни це и ам бу лан те, ве о ма зна ча
јан за ме шта не и се ло.

 Ово је је дан ре пре зен та ти ван обје кат 
ка да је у пи та њу при мар на здрав стве на 
за шти та. Ми ће мо га опре ми ти оним што 
је ну жно за пру жа ње здрав стве них услу га 

на при мар ном здрав стве ном ни воу. Сва
ка ко је зна чај но што је уз по моћ град ског и 
ре пу блич ког бу џе та до би јен је дан ова кав 
обје кат. По че так ра да ам бу лан те за ви си 
од здрав стве не и са ни тар не ин спек ци је, 
ко ја тре ба да из да до зво лу за рад – ис та
као је др Ма џић.

Ле кар ће би ти на рас по ла га њу ме шта
ни ма по не дељ ком, сре дом и пет ком.

Пред сед ник Са ве та за здра вље др Жив
ко Вр цељ из нео је сво је за до вољ ство, 
због но во о тво ре не здрав стве не ста ни це 
у овом се лу. Та ко ђе, он сма тра да је ово 
је дан од по ка за те ља да мла ди тре ба да 
оста ју у се лу. 

У про сто ри ја ма но ве ам бу лан те на ла
зи ће се шал тер, про сто ри ја за ле ка
ра и пре ви ја ли ште.

Прим. др Ду шко Ма џић је на ја вио да 
ће у ско ри јем пе ри о ду Дом здра вља би
ти опре мље ни ји за 4Д ул тра звуч ни апа
рат, ко ји ће та ко ђе, као и на бав ка ова два 
ауто мо би ла, би ти обез бе ђен од сред ста ва 
град ског бу џе та. На гла сио је да се са рад
ња из ме ђу Гра да и До ма здра вља Срем
ска Ми тро ви ца од ви ја у до бром прав цу, 
баш као и прет ход не го ди не.

 На ста вља се до бра са рад ња и у овој 
го ди ни. Под се тио бих да су про шле го ди
не, за хва љу ју ћи сред стви ма из град ског 
бу џе та, обез бе ђе не че ти ри сто ма то ло шке 
сто ли це, што До му здра вља мно го зна чи. 
Та ко ђе, сред стви ма из бу џе та Гра да, Дом 
здра вља ће би ти опре мље ни ји, уско ро, за 
4Д ул тра звуч ни апа рат за пре гле де гор
њег аб до ме на и крв них су до ва. На бав ка 
овог уре ђа ја од из у зет ног је зна ча ја из 
раз ло га што ве ли ки део на ших су гра ђа
на не мо же бла го вре ме но да ис ко ри сти 
ту услу гу о тро шку Ре пу блич ког фон да за 
здрав стве но оси гу ра ње у Оп штој бол ни ци 
Срем ска Ми тро ви ца. У бол нич ком ул тра
звуч ном ка би не ту пре гле ди се за ка зу ју од 
два до че ти ри и ви ше ме се ци уна пред, те 
су па ци јен ти при мо ра ни да од ла зе на при
ват не пре гле де, ко ји ни су јеф ти ни – ка же 
Ма џић.

С. С.

ДОМ ЗДРА ВЉА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Но ва ам бу лан та у Бе ше но ву

Сред стви ма из бу џе та Гра да из дво је ним 
за здрав ство, Дом здра вља Срем ска 
Ми тро ви ца опре мље ни ји је за два пут нич
ка ауто мо би ла мар ке „да чиа“. На чел ник 
Град ске упра ве за здрав стве ну, со ци јал ну 
и за шти ту жи вот не сре ди не Жељ ко Но ва
ко вић вр ши о цу ду жно сти ди рек то ра До ма 
здра вља прим. др Ду шку Ма џи ћу 17. мар
та уру чио је све ча но кљу че ве ова два 
во зи ла на ме ње на па тро на жној слу жби и 
слу жби кућ не по мо ћи и не ге. 

Жељ ко Но ва ко вић је ре као да су зна чај
на сред ства из дво је на за здрав ство и 

из ра зио на ду да ће ква ли тет услу га ко је 
пру жа Дом здра вља Срем ска Ми тро ви ца 
убу ду ће би ти на још за вид ни јем ни воу.

 Од лу ком о бу џе ту Гра да за 2016. го ди
ну, зна чај на сред ства су до де ље на за 
здрав ство. Овом при ли ком, у из но су од 1,9 
ми ли о на ди на ра ку пље на су два но ва пут
нич ка ауто мо би ла, ко ја су опре де ље на за 
по тре бе срем ско ми тро вач ког До ма здра
вља. На да мо се да ће ни во услу га ко ји 
Дом здра вља пру жа гра ђа ни ма би ти на 
још ви ши у бу ду ћем пе ри о ду – ре као је 
Но ва ко вић.  А. Ћ.

Два пут нич ка во зи ла

Отва ра ње ам бу лан те у Бе ше но ву

Ди рек тор До ма здра вља др Ду шко Ма џић и на чел ник Жељ ко Но ва ко вић
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Са вет ме сне за јед ни це Ве ли ки Ра дин
ци то ком про шле и ове го ди не се тру
ди да на док на ди то што се у прет ход

ном пе ри о ду ма ло па жње по све ћи ва ло овом 
се лу. Та ко су са пр вим про лећ ним да ни ма 
кре ну ли ра до ви на из град њи лет њи ков ца у 
ши рем цен тру се ла, а упо ре до се ра ди ла и 
ре кон струк ци ја са ле ко ја се на ла зи у скло
пу спорт ског објек та. Нов ча на сред ства за 
све ове ра до ве из дво је на су из бу џе та Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, на ини ци ја ти ву Ме сне 
за јед ни це. 

Ка ко са зна је мо од пред сед ни ка Са ве та 
ме сне за јед ни це Ве ли ки Ра дин ци Ми ла на 
Ма рин ко ви ћа, у се ло се ни је ула га ло ви ше 
од де сет го ди на, те су ме шта ни за до вољ ни 
што се ко нач но не што ра ди у њи хо вом ме
сту.

 Ове го ди не ра ди мо уре ђе ње про сто ра 
у цен тру се ла. Ура ђен је пар кинг, спо ме ник, 
ста зе, по ста вље не су клу пе. По ста ви ће мо 
тен ду ис пред Клу ба пен зи о не ра, а за вр ше
ни су и ра до ви на из град њи лет њи ков ца за 
омла ди ну. Ту нам се че сто де ца оку пља ју, 
па смо хте ли да им обез бе ди мо про стор за 

дру же ње. Кре ће мо са из град њом ка пе ле, 
ко ју ће мо, на дам се до кра ја го ди не ста ви ти 
под кров. По ред тих ра до ва, за вр ше ни су и 
ра до ве на адап та ци ји са ле. У до њем де лу 
објек та на ла зе се про сто ри је за фуд ба ле ре, 
ком плет но ре но ви ра не, а на спра ту се на ла
зи са ла ко ју ће ко ри сти ти ме шта ни, омла ди
на, спорт ски клу бо ви, удру же ња... По треб на 
нам је јед на ова ква са ла, јер нам Дом кул
ту ре ни је у функ ци ји – на во ди Ма рин ко вић. 

За пла ни ра не ра до ве у Ве ли ким Ра дин ци
ма Град је из дво јио око осам ми ли о на ди на
ра, од че га је три ми ли о на ди на ра на ме ње
но за из град њу ка пе ле, а оста ла сред ства 
су пред ви ђе на за са лу у окви ру спорт ског 
објек та и ра до ве на из град њи лет њи ков ца.

По во дом за вр шет ка адап та ци је спорт ског 
објек та 7. апри ла од и гра на је при ја тељ ска 
утак ми ца из ме ђу Град ске упра ве и Фуд бал
ског клу ба „Бо рац“ из Ве ли ких Ра ди на ца.

У спорт ски обје кат је у прет ход не две 
го ди не уло же но 3,6 ми ли о на ди на ра, а ка ко 
ис ти чу пред став ни ци ми тро вач ке ло кал не 
са мо у пра ве, ово ин ве сти ци ја је по ка за тељ 
да се сред ства из бу џе та Гра да рас по ре ђу ју 

и у се о ска под руч ја. 
Оспо со бља ва ње се о ског фуд бал ског 

те ре на и спорт ског објек та за циљ има не 
са мо про мо ци ју спор та у се о ским сре ди на
ма, не го и тен ден ци ју да мла ди не на пу шта
ју се ла, не го да у њи ма има ју ин фра струк ту
ру при бли жну оној у гра ду. 

На чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Или ја Не дић при ли ком 
по се те ра ди нач ком фуд бал ском те ре ну 
ре као је да ће и у бу дућ но сти Град на ста ви
ти да ула же зна чај на сред ства у се ла. 

 Град ска упра ва за спорт на ста вља са 
ула га њем у спорт ску ин фра струк ту ру. 
По вод утак ми це из ме ђу Град ске упра ве и 
Фуд бал ског клу ба „Бо рац“, је отва ра ње 
ре но ви ра них спорт ских про сто ри ја ко је 
из гле да ју за и ста ре пре зен та тив но за клуб 
ко ји се так ми чи у окви ру град ске фуд бал ске 
ли ге. Сма тра мо да овим по бољ ша ва мо 
усло ве за ба вље ње фуд ба лом и да мо ти ви
ше мо мла де у се лу ко ји же ле да се ба ве 
спор том. То ком про шле и ове го ди не укуп но 
је из дво је но не што ма ње од че ти ри ми ли о
на ди на ра ка ко би се ре кон стру и сао и опре

По кре ну ли се са мр тве тач ке

ВЕ ЛИ КИ РА ДИН ЦИ 

Пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це Ве ли ки Ра дин ци Ми лан Ма рин ко вић

Ка ко са зна је мо од 
пред сед ни ка Са ве та 

ме сне за јед ни це
Ве ли ки Ра дин ци

Ми ла на Ма рин ко ви ћа, 
у се ло се ни је ула га ло 
ви ше од де сет го ди на, 

те су ме шта ни
за до вољ ни што се 

ко нач но не што ра ди у 
њи хо вом ме сту
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мио овај обје кат. Ово ни је крај ула га ња у 
спорт ску ин фра струк ту ру, ми ће мо то на ста
ви ти док сва на ша се ла не бу ду до би ла 
ре пре зен та тив не објек те и има ла све усло
ве за не сме та но ба вље ње спор том – ре као 
је на чел ник Не дић. 

Пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це и 
Фуд бал ског клу ба „Бо рац“ Ми лан Ма рин ко
вић из ра зио је за хвал ност ло кал ној са мо у
пра ви, гра до на чел ни ку Бра ни сла ву Не ди
мо ви ћу и на чел ни ку Град ске упра ве за кул
ту ру, спорт и омла ди ну Или ји Не ди ћу, што 
су обез бе ђе на сред ства за функ ци о ни са ње 
спорт ског објек та. 

 Овај обје кат има ве ли ки зна чај за на ше 
ме шта не због то га што ће га ко ри сти ти не 
са мо фуд ба ле ри, не го и сва спорт ска дру
штва и удру же ња у на шем ме сту, али и 
омла ди на ко ја до са да ни је има ла аде ква
тан про стор, јер Дом кул ту ре ни је у функ ци
ји. У то ку про шле и ове го ди не, ура ђе ни су 
сви гра ђе вин ски ра до ви, уре ђе не и опре
мље не свла чи о ни це, са ни тар ни чво ро ви, 
али и мул ти функ ци о нал ни про стор од 120 
ква дра та. На дам се да ће ме шта ни то зна ти 
це ни ти, аде кват но га ко ри сти ти и чу ва ти – 
ис та као је Ма рин ко вић. 

Ка ко са зна је мо од пр вог чо ве ка се ла, пла
но ва је мно го. 

 У прет ход ној го ди ни ас фал ти ра ли смо 
ста зе и три  ули це у  укуп ној ду жи ни од 600 
ме та ра. Ове го ди не у пла ну је ас фал ти ра
ње још јед не ули це. Та ко ђе, у из ра ди је и 
про је кат за ру ше ње До ма кул ту ре и из град
њу но вог. Пла ни ра мо за иду ћу го ди ну да 
из гра ди мо но ви Дом кул ту ре, а да по сто је
ћи сру ши мо на је сен. Он је ве ли ка прет ња 
мно гим стам бе ним објек ти ма у бли зи ни. 
По ку ша ли смо да га адап ти ра мо, ме ђу тим 
уста но вље но је да је нео п ход но ру ше ње. За 
на ред ну го ди ну пла ни ра мо и из ра ду про јек
та за ма лу цр кви цу. Ви ше од 10 го ди на се 
ни је гра ди ло и ула га ло у се ло. Наш план је 
и из град ња ет но ре сто ра на и апарт ма на, ка
ко би кре ну ли са раз во јем се о ског ту ри зма. 
Искре но се на дам да ће то за жи ве ти – ис та
као је Ма рин ко вић. 

Ма рин ко вић сма тра да је бит но обез бе
ди ти љу ди ма усло ве за нор мал но функ ци
о ни са ње, ка ко не би од ла зи ли из се ла. Та ко 
се про шле го ди не пет по ро ди ца до се ли ло у 
Ве ли ке Ра дин це. 

 Про шле го ди не у Ра дин це се до се ли ло 
пет по ро ди ца, та ко да ми не ма мо пра зних 
ку ћа. У Ра дин ци ма се на ла зи Основ на шко
ла „Јо ван По по вић“, бен зин ска пум па, апо
те ку смо отво ри ли про шле го ди не, има мо 

две ве те ри нар ске ста ни це, ам бу лан ту, отво
ре на је и ме сни ца. Не до ста је нам је ди но 
ме ха ни чар ска ра ди о ни ца и сто ма то ло шка 
ам бу лан та. По ред то га, функ ци о ни ше и 
пи ја ца у цен тру се ла. Има мо и Фуд бал ски 
клуб „Бо рац“, Ша хов ски клуб, Удру же ње же
на, Клуб пен зи о не ра и КУД „Из вор“ – до да је 
Ма рин ко вић. 

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка Са ве та ме
сне за јед ни це, Ве ли ки Ра дин ци су јед но од  
рет ких се ла у ко јој је на та ли тет ве ћи од мор
та ли те та. Он је ис та као да су Ра дин ци ве
ли ко се ло, ко је бро ји не што ви ше од 1.800 
ста нов ни ка, ко ји се углав ном ба ве по љо
при вре дом, пре све га, ра тар ством и сто чар
ством, али има и љу ди ко ји су за по сле ни у 
Срем ској Ми тро ви ци. 

У Ве ли ким Ра дин ци ма се на ла зи под руч
но оде ље ње Основ не шко ле „Јо ван По по
вић“. Ка ко са зна је мо од на став ни це Оли ве
ре Ђа ко вић, шко лу је у школској 2015/2016. 
по ха ђало 96 ђа ка. 

 Од пр вог до че твр тог раз ре да имали смо 
41 уче ни ка, а од петог до осмог 55 уче ни ка. 
У пр вом раз реду је било де сет уче ни ка, а у 
сеп тем бру ће их би ти 12. То је мно го ма ње 
ђака не го ра ни је, ме ђу тим ком би но ва них 
оде ље ња још увек не ма – ка же на став ни ца 
Ђа ко вић. 

Оно што шко ли не до ста је је са ла за 
фи зич ко и до дат на опре ма за учи о ни це. 

 Фа ли нам са ла за фи зич ко, јер де ца 
фи зич ко има ју по учи о ни ца ма, а кад је леп
ше вре ме на по љу. Учи о ни це ни су опре мље
не, не ма мо про јек тор ни ви део бим. Има ли 
смо про бле ма са гре ја њем, али смо то сре
ди ли, ме ђу тим учи о ни це про ки шња ва ју, а 
ку па ти ла су у ја ко ло шем ста њу. Про шле 
го ди не смо до би ли но ве та бле и штам пач – 
на во ди ова на став ни ца, ко ја већ 23 го ди не 
ра ди у овој шко ли.  

Са ња Ста не тић 
Фо то: Жељ ко Пе трас

Јо ви ца Ла ћа рач ки, 52 го ди не: Се ло 
ле по из гле да, на ро чи то парк ко ји су сре ди
ли, а би ло би по треб но да се ура ди 
фи скул тур на са ла. То је по треб но за омла
ди ну, ина че све је ка ко тре ба. Ра ди се, 
гра ди се и то је по зи тив но.

Ми лен ко Су бо тић, 58 го ди на: Бо ље је 
не го што је би ло, ви ди се да се се ло об на
вља и да се стал но не што ра ди. Ва ља ло 
би да се сре ди Дом кул ту ре, јер у се лу има 
до ста омла ди не. У сва ком слу ча ју, на пре
дак је ви дљив.

Ми лан Це ро вац, 55 го ди на: До са да 
ни шта ни је ра ђе но у се лу, до бро је да је 
кре ну ло. На да мо се да ће би ти бо ље са 
љу ди ма ко ји во де се ло. Не би би ло ло ше 
да се сре ди Дом кул ту ре, ка ко би омла ди
на има ла где да иза ђе уве че. 

Ми ле та Про да но вић, 64 го ди не: Ле по 
на пре ду је се ло, али увек има ства ри ко је 
би мо гле да из гле да ју бо ље. По треб на је 
фи скул тур на са ла и ме сто за ве чер њи 
из ла зак. Не ка фић и ка фа на, већ не ко при
стој ни је ме сто за омла ди ну.  А. Ћ.

ДА ЛИ СТЕ ЗА ДО ВОЉ НИ НА ПРЕТ КОМ СЕ ЛА? 

Ра ди се, гра ди се

Јо ви ца Ла ћа рач ки, Ми лен ко Су бо тић, Ми лан Це ро вац и Ми ле та Про да но вић

Ђа ци са на став ни цом ге о гра фи је 
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У Ман ђе ло су се при во де ра до ви на 
из град њи но вог објек та Ме сне 
за јед ни це у скло пу ко је ће се на ла

зи ти и ме сна кан це ла ри ја, мул ти функ ци
о нал на са ла и апо те ка, ко ју до са да 
ме шта ни ни су има ли. При ли ком оби ла
ска ра до ва, 5. апри ла на чел ник Град ске 
упра ве  за оп ште и за јед нич ке по сло ве 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца Ми ро слав 
Јо кић ре као је да се из град њом овог 
објек та по ди жу жи вот ни стан дар ди ста
нов ни ка овог на се ље ног ме ста.  

 Из град њом мул ти функ ци о нал ног 
објек та, жи вот и ква ли тет ме шта на овог 
ме ста си гур но ће би ти по диг нут на знат
но ви ши ни во. Им пе ра тив не са мо Град
ске упра ве за оп ште и за јед нич ке по сло
ве, не го уоп ште ло кал не са мо у пра ве, 
је сте да се ква ли тет жи во та свих на ших 
гра ђа на на це лој те ри то ри ји Гра да ко ли
ко – то ли ко из јед на чи. Ов де ће мо има ти 
пот пу но но ве про сто ри је ме сне кан це
ла ри је, апо те ку и мул ти функ ци о нал ну 
са лу ко ју ће ко ри сти ти сви гра ђа ни Ман

ђе ло са. Ин ве сти ци ја је вред на 12 ми ли
о на ди на ра и сред ства су из дво је на из 
град ског бу џе та – из ја вио је на чел ник 
Јо кић.

Пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це 
Ран ко Три ву но вић ука зао је на ва жност 
овог објек та, с об зи ром на то да мла ди 
љу ди не од ла зе из се ла и да за слу жу ју 
да има ју жи вот не стан дар де при бли жне 
они ма у гра ду. 

 Из град ња Ме сне за јед ни це је ва жна 
за то шо Ман ђе лос има до ста мла дих 

МАН ЂЕ ЛОС 

Из град ња ме сне за јед ни це

Пред сед ник Са ве та 
ме сне за јед ни це 
Манђелос Ран ко

Три ву но вић ука зао
је на ва жност 

изградње објек та 
Месне заједнице,

с об зи ром на то да 
мла ди љу ди

не од ла зе из се ла
и да за слу жу ју

да има ју жи вот не 
стан дар де при бли жне 

они ма у гра ду
Пред сед ник Савета ме сне за јед ни це Манђелос Ран ко Три ву но вић 
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љу ди ко ји не од ла зе из се ла – ре као је 
Три ву но вић.

Три ву но вић је на че лу се ла не пу не 
че ти ри го ди не и за то вре ме, ка ко ка же, 
до ста то га је ура ђе но.

 Уре ди ли смо игра ли ште Фуд бал ског 
клу ба „Фру шко го рац“ ко ји се так ми чи у 
Дру гој срем ској ли ги. Игра ли ште смо 
огра ди ли, ура ди ли свла чи о ни це, на пра
ви ли ка фа ну, те ра су. Уло же но је око 
че ти ри ми ли о на ди на ра, а сред ства су 
из дво је на из бу џе та Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца и Ме сне за јед ни це. Ура ђен 
је и пут у ви кенд на се љу у ду жи ни од 
1.750 ме та ра. Сре ди ли смо и осве тли ли 
парк, а уре ђе ње је ко шта ло око осам сто 
хи ља да ди на ра. Та ко ђе смо ре но ви ра ли 
Дом кул ту ре, за шта смо по тро ши ли 2,5 
ми ли о на соп стве них сред ста ва и сред
ста ва Гра да – ре као је Три ву но вић. 

Пр ви чо век Ман ђе ло са, ис та као је 
ва жност ре кон струк ци је шко ле због де це 
ко ја је по ха ђа ју. Ра до ви на ре кон струк
ци ји основ не шко ле об у хва ти ли су за ме
ну по сто је ћег кро ва, ко ји је био у ло шем 
ста њу, као и ком плет не мо лер ске ра до
ве. 

 По ред шко ле, из вр ше на је ком плет

на ре кон струк ци ја До ма кул ту ре. Са да у 
том про сто ру на ше Кул тур но умет нич ко 
дру штво има где да игра фол клор. Цр кву 
смо та ко ђе сре ди ли. За три и по го ди не 
Са вет ме сне за јед ни це у са рад њи са 
Гра дом Срем ска Ми тро ви ца из дво јио је 
око шест ми ли о на ди на ра, а 500.000 
ди на ра из дво је но је за ма на стир Све тог 
Ва си ли ја Остро шког, где су из вр ше ни 
основ ни мо лер ски ра до ви – до дао је 
Три ву но вић. 

Да је бит но ула га ти у се о ску ин фра
струк ту ру, по твр ђу је и про то је реј ста вро
фор Ми ро слав Јо си мо вић, ман ђе ло шки 
све ште ник. 

 Про шле го ди не би ло је 14 вен ча ња, 
то је 28 мла дих љу ди ко ји су оста ли да 
жи ве ов де. На ша шко ла има до бар ка па
ци тет, код нас је про сек од 10 до 15 ђа ка 
у јед ном раз ре ду што је по зи тив но. За 
по хва лу је и то што има мо ви ше вен ча
ња и кр ште ња не го са хра на. Ве ли ка је 
част би ти све ште ник у ве ли ком и 
на пред ном се лу ко је у по след ње че ти ри 
го ди не, од ка ко је овај Са вет ме сне 
за јед ни це, за и ста до ста ра ди на то ме да 
се ло до би је леп из глед, да се ство ре 
бо љи усло ви за де цу – ис та као је Јо си
мо вић. 

Ман ђе лос по по след њем по пи су има 
1.750 ста нов ни ка, пре те жно по љо при
вред ни ка, ма да има и оних ко ји су за по
сле ни у Срем ској Ми тро ви ци, али и у 
ино стран ству. Основ на шко ла „Сло бо
дан Ба јић Па ја“ је под руч но оде ље ње 
исто и ме не, ма тич не шко ле у Срем ској 
Ми тро ви ци. Та ко ђе, Ман ђе лос има 
об да ни ште, цр кву по све ће ну Све том 
ве ли ко му че ни ку Ге ор ги ју, Фуд бал ски 
клуб, Удру же ње же на, Кул тур но умет
нич ко дру штво „Из вор Вра њаш“, што је, 
ка ко твр ди пред сед ник Са ве та ове 
ме сне за јед ни це са свим до вољ но за 
жи вот и функ ци о ни са ње јед ног се ла.

 По ста ви ли смо бе ха тон у цен тру 
се ла. На дам се и из ра ди про јек та за 
ка пе лу, а на ред не го ди не из град њи 
ка пе ле. Са ка пе лом ће мо би ти ком плет
ни, он да ће се ло има све. Дру гих про
бле ма не ма мо – твр ди Три ву но вић.

У овом се лу са мо до при нос тра је до 
30. ју на ове го ди не. Из тих сред ста ва 
нај че шће у но вем бру ме се цу, Ме сна 
за јед ни ца ку пу је ме сеч не кар те за све 
сред њо школ це из Ман ђе ло са ко ји пу ту ју 
у шко лу у Срем ску Ми тро ви цу. 

Са ња Ста не тић
Фо то: Жељ ко Пе трас

Основ на шко ла „Сло бо дан Ба јић Па ја“ 
је под руч но оде ље ње ма тич не шко ле. 
Има осам раз ре да ко је по ха ђа 88 уче ни
ка. 

 Усло ви за рад су до бри, на став них 
сред ста ва углав ном има мо. Шко ла је сре
ђе на ле по, при јат но је уче ни ци ма и 
на став ни ци ма. Гле да ју ћи на прет ход не 
го ди не је дан пе ри од је би ла дра стич на 
стаг на ци ја, сад је по сте пе но по че ла по но
во да се по ве ћа ва број ђа ка. Од пр вог до 
че твр тог раз ре да има мо 42, а од пе тог до 
осмог 46 ђа ка. Још увек не ма мо ком би но
ва на оде ље ња – ка же Ми лен ко Џа нић, 
учи тељ пр вог раз ре да. 

Сре ђе на шко ла

Храм Све тог ве ли ко му че ни ка Ге ор ги ја 
из гра ђен је 1798. го ди не. Про шле го ди не 
при сту пи ло се об на вља њу Хра ма уз 
по моћ ло кал не са мо у пра ве, гра до на чел
ни ка Бра ни сла ва Не ди мо ви ћа и Са ве та 
ме сне за јед ни це и у об но ву је уло же но 
шест ми ли о на ди на ра. О ре кон струк ци ји и 
ње ном зна ча ју ис при чао нам је про то је реј 
– ста вро фор Ми ро слав Јо си мо вић. 

 У Дру гом свет ском ра ту цр ква је би ла  
скроз за па ље на, тек по сле 73 го ди не обез
бе ђе на су сред ста ва за ре но ви ра ње Хра
ма. Ре но ви ра њу се при сту пи ло од ба рок не 
ку по ле, зво ни ка и тор ња, као и ком плет на 
об но ва спо ља. Цр ква је ура ђе на на нај мо
дер ни ји на чин. То је из и ски ва ло до ста тро
шко ва, кре нув ши од ли ма ри је и са мог 
спољ ног уре ђе ња, по ста вља ња бе ха то на, 
кандeла бе ра, жар ди ње ра, клу па и укра
сног цве ћа. У по след ње три го ди не ка ко 
ре но ви ра мо храм уло же но је око шест 
ми ли о на ди на ра. Ве о ма смо за до вољ ни и 
за хвал ни сви ма ко ји су по мо гли да се 
цр ква об но ви. Уз по моћ Гра да Срем ска 

Ми тро ви ца и Са ве та ме сне за јед ни це 
по сто је пла но ви да се из гра ди Све то сав
ски дом, ко ји ће слу жи ти у свр ху оку пља
ња ве р ни ка, би бли о те ка и са ла за ду хов не 
три би не и раз го во ре – из ја вио је Јо си мо
вић. 

Цр ква
украс се ла 

Про то је реј  ста вро фор
Ми ро слав Јо си мо вић

Спо ља шњи из глед цр кве

Ђа ци у шко ли
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За хва љу ју ћи до број са рад њи са 
ло кал ном са мо у пра вом, Са вет 
ме сне за јед ни це Ди вош је ус пео 

у прет ход ном пе ри о ду да ре а ли зу је 
не ко ли ко зна чај них про је ка та. По ста
вље на је фа са да на До му кул ту ре, 
као и ре флек то ри на ис тој згра ди. За 
ове ра до ве из бу џе та Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, у са рад њи са Ме сном 
за јед ни цом Ди вош, из дво је но је око 
500.000 ди на ра. 

 Дом кул ту ре смо по че ли да сре

ђу је мо 2015. го ди не и та да је ура ђен 
ком пле тан кров и то од нов ца из са
мо до при но са. Сре ђи ва ње кро ва нас 
је ко шта ло 270.000 ди на ра. У је сен 
2014. ура ђен је пла то ис пред До
ма кул ту ре, пар кинг ис пред Основ не 
шко ле „Све ти Са ва“ и вред ност тих 
ра до ва из но си ла је 1,2 ми ли о на ди на
ра, а сред ства су из дво је на из бу џе та 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца у са рад њи 
са Ме сном за јед ни цом Ди вош. Оно 
што је ура ђе но про шле го ди не је но

во ауто бу ско ста ја ли ште у цен тру, ко
је је до ни ра ла Ди рек ци ја за из град њу 
гра да Срем ска Ми тро ви ца. По ред то
га, ре но ви ран је ста ди он ФК „Хај дук“, 
где је на пра вљен еко но мат са два мо
кра чво ра и ура ђе не су свла чи о ни це. 
Те рен ко ји смо по че ли да сре ђу је мо 
2014. у про ле ће 2015. је био за вр шен, 
по ста вље не су и три би не са 180 ме
ста. Као и сва ке го ди не, та ко и прет
ход не, ре дов но смо има ли шљун че ње 
атар ских пу те ва и чи шће ње ка на ла у 

ДИ ВОШ

До бра са рад ња са
ло кал ном са мо у пра вом

Пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це Дивош Мла ден Ма ле ше вић

Ове го ди не
пла ни ра ју се

ра до ви на
уну тра шњо сти
До ма кул ту ре,

ка ко би он ко нач но 
до био на ме ну

и слу жио ме шта ни ма
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ду жи ни од два и по ки ло ме тра  ис
при чао је за на ше но ви не Мла ден Ма
ле ше вић, пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це Ди вош.

Ове го ди не пла ни ра ју се ра до ви на 
уну тра шњо сти До ма кул ту ре, ка ко би 
он ко нач но до био на ме ну и слу жио 
ме шта ни ма. У јед ној од ње го вих про
сто ри ја на ла зи се и Би бли о те ка „Ди

ми три је Фру шић“, ле ка ра и но ви на ра, 
по кре та ча пр вих срп ских но ви на, чи је 
по ре кло во ди упра во из овог се ла. Би
бли о те ка тре нут но ра ди по по тре би и 
зах те ви ма ме шта на се ла. 

 Тре ба да по пра ви мо елек трич не 
ин ста ла ци је, окре чи мо са лу До ма кул
ту ре из ну тра и да на ба ви мо ком плет
ну уго сти тељ ску опре му за 150 осо ба. 

На шим ме шта ни ма пла ни ра мо са лу 
До ма кул ту ре да бес плат но усту па мо 
за раз не све ча но сти – ре као је Ма ле
ше вић.

Ди вош има око 1.300 ста нов ни ка 
ко ји се пре те жно ба ве по љо при вре
дом. У се лу, по ред До ма кул ту ре, у 
ко јем се на ла зе про сто ри је би бли о те
ке и Ме сне кан це ла ри је, по сто ји и ФК 
„Хај дук“ ко ји се так ми чи у Срем ској 
ли ги, Удру же ње спорт ских ри бо ло ва
ца „Злат ни ка раш“, Удру же ње же на, 
Ло вач ко удру же ње, Удру же ње бо ра ца 
на род но о сло бо ди лач ког ра та и Ка ра
те клуб „Фру шко го рац“. У 2014. го ди ни 
вен ча но је у се лу шест па ро ва, а 2015. 
го ди не је скло пље но пет бра ко ва.

У Ди во шу се на ла зи под руч но оде
ље ње Основ не шко ле „Све ти Са ва“, 
као и пред школ ска уста но ва. У од
но су на прет ход не го ди не, сма њен је 
број ђа ка, али ком би но ва них оде ље
ња још увек не ма.

 Укуп но смо у школској 2015/2016. 
години има ли 84 уче ни ка, од то га 
је 41 уче ник од пе тог до осмог, а 33 
уче ни ка су од пр вог до че твр тог раз
ре да. Било је пет пр ва ка упи са но, а 
од сеп тем бра ће их би ти 14. У од но су 
на прет ход не го ди не сма њен је број 
ђа ка, али ће на ред них го ди на до ћи 
до по ве ћа ња. Нај ве ћи про блем нам 
пред ста вља то што не ма мо са лу за 
фи зич ко и што шко ла на по је ди ним 
ме сти ма про ки шња ва  ре као је Не
ма ња Па нић, ру ко во ди лац овог под
руч ног оде ље ња шко ле.

Ма ни фе ста ци је ко је су ка рак те ри
стич не за ово се ло су Ко тли ћи ја да 
ко ју ор га ни зу је Удру же ње спорт ских 
ри бо ло ва ца, а одр жа ва се у ју ну, тур
нир у ма лом фуд ба лу и ши ца ру ор га
ни зује Ло вач ко удру же ње. Пре о бра
же ње 19. ав гу ста се го ди на ма уна зад 
oбе ле жа ва као се о ска сла ва.

По ред се о ске цр кве Све ти Ге ор ги је 
у Ди во шу се на ла зи и ма на стир Ку ве
ждин. 

Са ња Ста не тић

Ам бу лан та у се лу ра ди од по не дељ ка 
до пет ка.

 Ам бу ла на та ра ди пре под не сва ки дан 
од 7 до 13.30 ча со ва, а утор ком и че тврт
ком од 13.30 па до 20 ча со ва. Па ци јен ти се 
нај че шће жа ле на по ви шен крв ни при ти
сак, по ви шен ше ћер у кр ви, гла во бо ље... У 
ам бу лан ти ме шта ни мо гу да из ме ре 
ше ћер, при ти сак, а ра ди мо и ме ре ње 
хо ле сте ро ла и три гли це ри да, ЕКГ. Вр ши мо 
и си сте мат ске пре гле де де це од се дам до 
18 го ди на, као и си сте мат ске пре гле де за 
од ра сле. Днев но има мо од 20 до 40 па ци
је на та – ка же др Ми ла на Иван ко вић, 
ле кар ка у ди во шкој ам бу лан ти. 

Док тор у се лу
сва ки дан

Др Ми ла на Иван ко вић 

Фуд бал ски клуб „Хај дук“ из Ди во ша 
22. апри ла про сла вио је 90 го ди на од 
осни ва ња клу ба. Тим по во дом ор га ни зо
ва на је ре ви јал на утак ми ца из ме ђу ве те
ра на овог клу ба и Град ске упра ве Срем
ска Ми тро ви ца. 

Пред сед ник клу ба Ду шан Па вло вић 
под се тио је да је Фуд бал ски клуб „Хај
дук“ фор ми ран дав не 1926. го ди не.

 Фуд бал ски клуб „Хај дук“ из Ди во ша 
фор ми ран је 1926. го ди не. По себ но смо 
обе ле жи ли 90 го ди на клу ба јед ном утак
ми цом са Град ском упра вом. Клуб се 
так ми чио у Оп штин ској, Дру гој оп штин
ској ли ги, а сад смо у Срем ској ли ги  
ре као је пред сед ник клу ба Па вло вић.

Он је ис та као да им је циљ био да 
ве те ра ни од и гра ју утак ми цу ка ко би се 
под се ти ли ста рих вре ме на, Ди во ша и 
фуд ба ла.

Де вет де це ни ја 
ФК „Хај дук“

По ста вље на фа са да и ре флек то ри на До му кул ту ре

Уче ни ци са на став ни ци ма
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ЛЕ ЖИ МИР

Цен тар се ла до би ја
но ви из глед

По пр ви пут смо на и шли на раз у ме ва ње гра до на
чел ни ка и ло кал не са мо у пра ве, да се зна чај на сред
ства уло же и у на ше се ло, јер смо за и ста би ли за пу
ште ни. Са да ко нач но има мо усло ве до стој не 21. 
ве ка. Та ко смо про шле го ди не, на кон шест де це ни ја 
ура ди ли ком плет ну ре кон струк ци ју згра де Ме сне 
за јед ни це, а вред ност ин ве сти ци је је би ла око 
ми ли он ди на ра. На ста вље ни су ра до ви на До му 
кул ту ре, где се сре ђу је уну тра шњост До ма и фа са
да на згра ди, ка же пред сед ник Са ве та ме сне за јед
ни це Ле жи мир Јо ван Ку зман че вић

У фру шко гор ском се лу Ле жи мир, 
са око 900 ста нов ни ка, из во де 
се ра до ви на уре ђе њу се ла. 

За вр ше но је опре ма ње про сто ри ја 
Ме сне за јед ни ца, за шта је из град ског 
бу џе та из дво је но око ми ли он ди на ра, 
као и но ва фа са да на цр кви Све тог 
Ге ор ги ја.

Ка ко ис ти че пред сед ник Са ве та 
ме сне за јед ни це Ле жи мир Јо ван 
Ку зман че вић, ко ји се на че лу се ла 
на ла зи две го ди не, уре ђе ње се ла пу но 
зна чи ме шта ни ма.

 По пр ви пут смо на и шли на раз у
ме ва ње гра до на чел ни ка и ло кал не 
са мо у пра ве, да се зна чај на сред ства 
уло же и у на ше се ло, јер смо за и ста 
би ли за пу ште ни. Са да ко нач но има мо 

усло ве до стој не 21. ве ка. Та ко смо 
про шле го ди не, на кон шест де це ни ја 
ура ди ли ком плет ну ре кон струк ци ју 
згра де Ме сне за јед ни це, а вред ност 
ин ве сти ци је је би ла око ми ли он ди на
ра. На ста вље ни су ра до ви на До му 
кул ту ре, где се сре ђу је уну тра шњост 
До ма и фа са да на згра ди. Ови ра до ви 
ће ко шта ти око 250.000 ди на ра. Шко
ла је пре не ко ли ко го ди на ре но ви ра на 
и до би ла је цен трал но гре ја ње. Из ме
ње ни су про зо ри, по до ви, ре дов но се 
кре чи. Пре две го ди не ЈКП Ко му на ли је 
су пре у зе ле на се бе одр жа ва ње се о
ских гро ба ља и од во же ње сме ћа. 
Та ко ђе, из град ског бу џе та се фи нан
си ра и одр жа ва јав на ра све та у се лу 
– на во ди Ку зман че вић.

Ме шта ни ма Ле жи ми ра до ступ на је 
здрав стве на ам бу лан та, по шта, ме сна 
кан це ла ри ја, а у се лу по сто ји и пра во
слав на цр ква и основ на шко ла. Од 
удру же ња ту су Фуд бал ски клуб „Пла
ни нац“, као и удру же ња ло ва ца, пен
зи о не ра, ко за ра и же на. 

Основ на шко ла, ко ју ђа ци по ха ђа ју 
до че твр тог раз ре да, је под руч но оде
ље ње ми тро вач ке шко ле „Сло бо дан 
Ба јић Па ја“. Тре нут но ова шко ла има 
два де сет уче ни ка, ко ји слу ша ју на ста
ву у ком би но ва ним оде ље њи ма. У 
скло пу шко ле на ла зи се и пред школ
ска уста но ва. 

 У то ку су ра до ви на огра ђи ва њу 
деч јег игра ли шта, што ће ко шта ти 
50.000 ди на ра, а план је да у цен тру 

Пред сед ник Са ве та МЗ Ле жи мир 
Јо ван Ку зман че вић
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се ла по ста ви мо ви део на зор. Та ко ђе, 
хо ће мо да из ме сти мо по шту из згра де 
Ме сне за јед ни це, као и да ас фал ти ра
мо ули це у ду жи ни 500, 600 ме та ра, 
али и при лаз гро бљу у ду жи ни од 300 
ме та ра. Ре дов но се на си па ју атар ски 
пу те ви, а нај ве ћи про блем нам пред
ста вља де по ни ја, ко ју ре дов но са ни
ра мо – ре као је пр ви чо век овог се ла. 

Се о ски са мо до при нос је ис те као 
2011. го ди не, а пре ма ре чи ма се кре
тар ке Ме сне за јед ни це Ле жи мир Ра де 
Са вић, у вре ме док је по сто јао са мо
до при нос, се ло је го ди шње има ло 
450.000 ди на ра на рас по ла га њу. Са да 
Град Срем ска Ми тро ви ца фи нан си ра 
све. 

 Има мо у се лу до ста мла дих љу ди, 
око 40 од сто ста нов ни штва чи не љу ду 
до 50 го ди на жи во та. То су они ко ји 
ра де или ба ве се по љо при вре дом. Да 
има мо са мо до при нос се ло би има ло 
ви ше па ра на рас по ла га њу. Што се 
ти че од ла ска мла дих, ко је хтео да 
иде из се ла, тај је оти шао. Жао ми је 
што мла ди ко ји има ју усло ва да оста
ну на се лу, од ла зе у град. Ма да, број 
пра зних ку ћа је сма њен у од но су на 
не ки прет ход ни пе ри од и са да их у 
се лу има де се так – ка же се кре тар ка 
Са вић. 

Ма ти чар Ђор ђе Јо вић ра ди у Ле жи

ми ру, Ши ша тов цу и Ман ђе ло су. Ка ко 
он об ја шња ва, у то ку го ди не се де си 
да не бу де ни јед но вен ча ње, као и да 
је број умр лих ду пло ве ћи не го вен ча
них. Он сма тра да је та ква си ту а ци ја 
ско ро у свим фру шко гор ским се ли ма. 

У се лу је део ме шта на за по слен у 
Срем ској Ми тро ви ци, а оста так ста
нов ни штва се ба ви ра тар ством, сто
чар ством и во ћар ством. 

Да има до ста мла дих ко ји до при но
се у се лу, по твр ђу је и мла ди брач ни 
пар Јан ко вић ко ји већ 15 го ди на жи ви 
у Ле жи ми ру. Иако се по не кад по ка ју 
што су се вра ти ли у се ло, ипак сма
тра ју да им је жи вот ква ли тет ни ји 
ов де, не го у гра ду. 

 Има у се лу мла дих. Ми смо се вра
ти ли у Ле жи мир сво јом во љом, али 
смо се по ка ја ли, јер шта год да ра диш, 
не ис пла ти се. Ле по је на се лу, ако 
имаш по сао у гра ду, па да ов де жи виш. 
Чо век не мо же да се ба ви са мо јед ном 
де лат но шћу. Те шко је. Има мо пет, 
шест ју та ра зе мље и са тим се те шко 
жи ви, не мо жеш да до би јеш оно што 
си уло жио. По љо при вред ни ци ко ји 
има ју ви ше зе мље, они оп ста ју, јер 
има ју не ку ра чу ни цу за свој рад. Ја 
се ло во лим, али не маш ти ов де не ке 
мо гућ но сти – ка же Дра ган Јан ко вић.  

Ње го ва су пру га Ми ли ца има 34 

го ди не. За јед но ра де све у се о ском 
до ма ћин ству. Ра ни је је пра ви ла сир и 
про да ва ла мле ко, али ка ко ка же, ни то 
се не ис пла ти ви ше. 

  Не ма мо ко ме да про да мо сви ње, 
а ни ске су и це не по љо при вред них 
про из во да. Ра ни је смо др жа ли кра ве, 
про да ва ли мле ко и сир, али све је то 
сла бо – ка же Ми ли ца. Њен су пруг 
до да је:

 Леп је Ле жи мир, са мо да има 
по сла. Не ма за ра де ни пер спек ти ве, 
али не ка ко се са ста вља крај са кра
јем. На род је на у чио да ра ди ов де, 
са мо што свој про из вод не ма ко ме да 
про да – до да је Јан ко вић. 

С. Ста не тић 

Пред сед ник Ме сног од бо ра Срп ске 
на пред не стран ке Јо ван Кли ча рић ка же 
да је Са вет ме сне за јед ни це Ле жи мир 
на пред њач ки.

 Нај број ни ја ор га ни за ци ја у се лу је 
Срп ска на пред на стран ка. Љу ди има ју 
по ве ре ња у по ли ти ку гра до на чел ни ка, 
ве ћи на ста нов ни ка је у овој стран ци и 
ор га ни зу ју се три би не у ве зи по љо при
вре де, ур ба ни зма, а од зив ме шта на је 
до бар – ис ти че пред сед ник Ме сног од бо
ра Кли ча рић, ко ји је на че лу овог те ла од 
осни ва ња, и до да је да стран ка функ ци о
ни ше нор мал но као и сва ка дру га стран ка 
у се лу. 

На пред но се ло

Јо ван Кли ча рић

Дра ган и Ми ли ца Јан ко вић 

Се кре тар ка МЗ Ра да Са вић
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ГР ГУ РЕВ ЦИ 

Мла ди на пу шта ју се ло

Сва ка ко да се
по ред про бле ма са 
ин фра струк ту ром у 

се лу, Гр гу рев ча ни 
су сре ћу и са

ми гра ци ја ма мла дих, 
ко ји тра же по сао и 

бо љи жи вот у гра ду. 
Они ко ји пак и оста ну 

у се лу, не ма ју мно го 
из бо ра, јер се у

Гр гу рев ци ма
на ла зи шко ла са 

осам раз ре да,
пра во слав на цр ква, 

ам бу лан та и
за ба ви ште. Не до ста је 

кул тур ни жи вот и 
ме сто на ко јем би се 

оку пља ли мла ди

Се ло Гр гу рев ци слич но је ско ро 
сва ком фру шко гор ском се лу. 
Мла ди од ла зе, си ро ма шно је 

кул тур ним де ша ва њи ма, и у шко ли 
сва ке го ди не има ма ње уче ни ка. Ово 
се ло бро ји 1.200 ста нов ни ка, тј. има 
400 до ма ћин ста ва. 

Ка ко на во ди пред сед ник Са ве та ме
сне за јед ни це Си ни ша Сте фа но вић 
про шле го ди не ни је би ло зна чај ни јих 
ин фра струк тур них ула га ња у се лу, 
али је ре а ли зо ва но не ко ли ко про је ка
та за нај мла ђе. 

 Сре ди ли смо деч је игра ли ште и 
ура ђе на је ком плет на ре кон струк ци
ја об да ни шта. По ста вље ни су но ви 
про зо ри, ура ђен је но ви кров и под, а 
ове го ди не је вр тић окре чен из ну тра и 
спо ља. Део сред ста ва за ове ра до ве 
из дво јен је из бу џе та Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, док су део нов ца при ку
пи ли ме шта ни. На ше Удру же ње же на 

„Ви шња“ при ку пља ло је до бро во љан 
при лог у се лу, те је та ко при ку пљен 
но вац био до во љан да се овај про
стор ком плет но уре ди – ре као је Сте
фа но вић.

По што Дом кул ту ре не функ ци о ни
ше због кро ва ко ји пре ти да се уру ши, 
пред сед ник ме сне за јед ни це оче ку је 
да ће ове го ди не ко нач но из вр ши ти 
ре кон струк ци ју кро ва и да ће на тај 
на чин ре ши ти овај про блем. За ове 
ра до ве је пред ви ђе но три ми ли о на 
ди на ра из бу џе та Гра да.

 И ова го ди на ће би ти без не ких 
ве ћих ин ве сти ци ја, али се на дам уре
ђе њу кро ва на До му кул ту ре, што је 
за се ло ве о ма ва жно. Та ко ђе, пла ни
ра мо ове го ди не и да ре но ви ра мо и 
кре чи мо про сто ри је Ме сне за јед ни це 
– ис та као је пр ви чо век Гр гу ре ва ца. 

Сва ка ко да се по ред про бле ма са 
ин фра струк ту ром у се лу, Гр гу рев ча ни 

Пред сед ник Са ве та МЗ Гр гу рев ци
Си ни ша Сте фа но вић 

Се кре тар МЗ Гр гу рев ци
Дра ган Пе тро вић 
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су сре ћу и са ми гра ци ја ма мла дих, ко
ји тра же по сао и бо љи жи вот у гра ду. 
Они ко ји пак и оста ну у се лу, не ма ју 
мно го из бо ра, јер се у Гр гу рев ци ма 
на ла зи шко ла са осам раз ре да, пра
во слав на цр ква, ам бу лан та и за ба ви
ште. Не до ста је кул тур ни жи вот и ме
сто на ко јем би се оку пља ли мла ди. 
Је ди на пре по зна тљи ва ма ни фе ста
ци ја ко ја се одр жа ва у Гр гу рев ци ма је 
Ко ло Сре ма, ко је је пр ви пут одр жа но 
1979. го ди не. 

 Ко год се за по слио, оти шао је у 
град. Мла ди сва ко днев но од ла зе из 
се ла а оста ју ста ри ји. Упра во из овог 
раз ло га, ма ло де це се ра ђа, на та ли
тет је низак. Ов де не ма ју мо гућ ност 
за по сле ња, а не ма ни кул тур ног жи
во та, јер је ди но ме сто за кул ту ру про
па да. Има мо пре по зна тљи ву ма ни фе
ста ци ју Ко ло Сре ма, ко ја се од 2007. 
го ди не кон стант но одр жа ва, обич но 
дру ге су бо те у ју ну. Ма ни фе ста ци ја је 
ве о ма по се ће на, али ако пад не ки ша, 

не ма где да се игра. До ђе 10 до 15 
ауто бу са из свих ме ста, али шта вре
ди кад не ма ју где да игра ју ако бу де 
ло ше вре ме. Бо ји мо се јед но став но 
да се кров на До му кул ту ре не сру
ши – ка же Дра ган Пе тро вић, се кре тар 
Ме сне за јед ни це. 

У скло пу згра де Ме сне за јед ни це 
на ла зи се и ме сна кан це ла ри ја, са ла 
за вен ча ња, као и спо мен со ба и ет но 
про сто ри ја. У спо мен со би су са чу ва
не фо то гра фи је и успо ме не свих Гр гу
рев ча на ко ји су на стра да ли у ра ту, а у 
ет но со би чу ва ју се ста ри не, та ко да 
се мо же ви де ти ста рин ски на ме штај и 
ста ри за бо ра вље ни пред ме ти ко ји су 
не кад би ли у упо тре би.  

У се лу по сто је и два удру же ња же на 
„Ви шња“ и „Фру шко гор ке“, Фуд бал ски 
клуб „Гр гу рев ци“  и Удру же ње ло ва ца.

С. Ста не тић

Основ на шко ла у Гр гу рев ци ма је под
руч но оде ље ње шко ле „Бо шко Пал ко вље
вић Пин ки“. У школској 2015/2016. пр ви 
раз ред је упи са ло 10 пр ва ка, а и од 
септембра ће би ти исто то ли ко пр ва ка. 

 Од пр вог до че твр тог раз ре да смо 
имали 31, а од пе тог до осмог раз ре да 55 
ђа ка. Ком би но ва но оде ље ње је било дру

гог и че твр тог раз ре да и укуп но их је било 
13. Учи о ни це су нам опре мље не, али 
не ма мо ин фор ма тич ки ка би нет, ни са вре
ме них тех нич ких ства ри. Фа ли нам и са ла 
за фи зич ко. Де ца су нам ја ко до бра, а има
мо и до бру са рад њу са ро ди те љи ма  
ис при ча ле су нам учи те љи це Зден ка 
Го спо вић и Ми ла Па вло вић. 

Ма ње ђа ка у шко ли

Учи те љи ца Ми ла Па вло вић са ђа ци ма

Цр ква Све тог ар хан ге ла Га ври ла зи да на 
је 1754. го ди не у ба рок ном сти лу, а ико но
стас је ура ђен 1811. го ди не. 

 Цр ква је стра да ла за вре ме Дру гог 
свет ског ра та. Од ди ма и то пло те ико но
стас је оште ћен, а ни је ме њан од ка да је 
ура ђен. Вре ме ном је ова цр ква по пра вља
на кад се мо гло, а 2011. је ре но ви ра на 
ком плет но из ну тра и спо ља. Ура ђен је и 
бе дем пре две го ди не. Сред ства за об но ву 
су ску пље на од по мо ћи ме шта на, а глав ни 
део је од арен де цр кве не зе мље. У вла
сни штву цр кве је 74 ју тра зе мље и од тих 
сред ста ва по кри ва мо на ше тро шко ве – 
ре као је про те је реј Сре тен Лу кић. 

У овој цр кви на ла зи се и ки вот са оста
ци ма оде жде Све тог Ар се ни ја Срем ца, 
дру гог срп ског ар хи е пи ско па, као и Све тог 
Ва си ли ја Остр ошког. 

Цр ква ре но ви ра на 2011. го ди не

Нео п ход на са на ци ја кро ва на До му кул ту ре

Цр ква Све тог ар хан ге ла Га ври ла

Про то је реј Сре тен Лу кић 
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Град Срем ска Ми тро ви ца ула же зна
чај на сред ства у адап та ци ју спорт ских 
обје ка та. Та ко се у овој го ди ни ра ди ре

кон струк ци ја про сто ри ја Ка јак клу ба „Вал“, 
као и не ко ли ко фуд бал ских обје ка та по се
ли ма. 

Ка ја ка шки клуб „Вал“ из Срем ске Ми
тро ви це уско ро ће до би ти но ви из глед. 
Почетком јуна кренула је ре кон струк ци ја 
уну тра шњо сти и спо ља шњо сти овог објек
та, а из град ског бу џе та за ову на ме ну из
дво је но је око три ми ли о на ди на ра, за пр ву 
фа зу ра до ва, од но сно за гра ђе вин ске ра до
ве. 

Клуб је из гра ђен се дам де се тих го ди на 
про шлог ве ка и за и ста је би ла нео п ход на 
ње го ва ре кон струк ци ја, с об зи ром на то да 
је у пи та њу ве о ма успе шан клуб у ко јем се 
тре ни ра то ком чи та ве го ди не.

Пре ма ре чи ма Пре дра га Мил ко ви ћа, 
пред сед ни ка Управ ног од бо ра КК „Вал“ 
згра да „Ва ла“ је на пра вље на се дам де се
тих го ди на и од та да, ра ђе не су са мо ма ње 
пре прав ке.

 У вре ме ка да је гра ђен, „Вал“ је за ми
шљен као ме сто где ће се тре ни ра ти ка ја
ка шки спорт, углав ном у лет њим ме се ци ма. 

Ме ђу тим, по што ми тре ни ра мо то ком це ле 
го ди не, то је са мо по се би на мет ну ло не ке 
но ве зах те ве. За хва љу ју ћи Гра ду Срем ска 
Ми тро ви ца и Ка ја ка шком са ве зом Ср би је 
по рас тао је ин те рес за ка јак као спорт – ис
та као је Мил ко вић. 

Шта ће би ти ура ђе но и ко ли ко нов ца зах

те ва ју ра до ви по ја снио је Љу бо мир Вуј чић, 
ру ко во ди лац сек то ра за спорт.

 Мо ра мо да кре не мо од во до во да, ка на
ли за ци је, гра ђе вин ских ра до ва, да се ура де 
са ни тар ни чво ро ви и мо кри чво ро ви, а по
сле то га сле ди по ста вља ње спорт ског по
да. Оно што је још у пла ну је да по ста ви мо 
со лар не па не ле. Тре нут но је пред ви ђе но 
три ми ли о на ди на ра за гра ђе вин ске и за
нат ске ра до ве – ре као је Љу бо мир Вуј чић. 

Ми ро слав Алек сић, спорт ски ди рек тор 
ка ја ка шке ре пре зен та ци је Ср би је ре као је 
да је Ка јак клуб „Вал“ са тра ди ци јом и зна
чај ним спорт ским ре зул та ти ма ко ји су пре
ва зи шли ни во не са мо Срем ске Ми тро ви це 
не го и це ле Ср би је. Он је до дао да је Срем
ска Ми тро ви ца је дан од цен та ра ка ја ка штва 
у Ср би ји. 

Та лен то ва на мла да ка ја ка ши ца Ма ри ја 
До ста нић из ра зи ла је сво је за до вољ ство 
по во дом на ја ве ре кон струк ци је клу ба у 
ко јем тре ни ра. Ка же да су и до са да има
ли до бре усло ве за тре ни ра ње, али да ће 
адап та ци јом и ре кон струк ци јом клу ба усло
ви би ти мно го ква ли тет ни ји. 

С. Ста не тић 

УЛА ГА ЊЕ У СПОРТ СКУ ИН ФРА СТРУК ТУ РУ

Ре кон струк ци ја
Ка ја ка шког клу ба Вал

На ста ди о ну Фуд бал ског клу ба „Бо рац“ 
из Мар ти на ца 20. апри ла, од и гра на је при
ја тељ ска утак ми ца из ме ђу пред став ни ка 
ло кал не са мо у пра ве и фуд ба ле ра „Бор ца“. 
Овим су сре том на ја вље на је ре кон струк
ци ја обје ка та клу ба, уре ђе ње свла чи о ни ца 
и за ме на сто ла ри је. За ове на ме не Град 
Срем ска Ми тро ви ца је из дво јио 1,5 ми ли о
на ди на ра.

Ка ко об ја шња ва Ду шан Пу ђа, пред сед
ник ФК „Бо рац“ Мар тин ци, овај спорт ски 
ко лек тив сла ви 90 го ди на по сто ја ња, а већ 
пу них 70 го ди на се так ми чи под име ном 
Бо рац. 

 До са да је на ста ди о ну ура ђе на ра све
та и три би не, а оста је нам да се ре кон стру

и шу свла чи о ни це и спо ља шност објек та. 
Код нас тре ни ра до ста ма ли ша на, има мо 
све се лек ци је, од нај мла ђих, до пр вог ти ма 
– на во ди Пу ђа.

Ка ко је об ја снио на чел ник Град ске упра
ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну Или ја 
Не дић, ло кал на са мо у пра ва на ста вља да 
ула же у спорт ске објек те по се ли ма. 

 Не дав но смо отво ри ли ре но ви ра не 
про сто ри је ФК „Бо рац“ из Ве ли ких Ра ди на
ца, а са да сле ди ре кон струк ци ја про сто ри
ја клу ба из Мар ти на ца. ФК „Бо рац“ је је дан 
од нај ста ри јих клу бо ва у Сре му, са ду гом 
тра ди ци јом, али не мо же се раз ви ја ти фуд
бал уко ли ко се не ула же у спорт ску ин фра
струк ту ру – ис та као је на чел ник Не дић.

Ре но ви ра ње про сто ри ја
Бор ца из Мар ти на ца

Спор ти сти и
пред став ни ци Гра да

Ова ко ће из гле да ти „Вал“ на кон ре кон струк ци је
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У Град ској ку ћи у Срем
ској Ми тро ви ци 10. фе
бру а ра до де ље не су 

на гра де „Спор ти ста го ди не“. 
При зна ње се са сто ја ло од 
нов ча ног ва у че ра за ку по ви ну 
спорт ске опре ме, ди пло ме, 
пе ха ра и ме да ља. 

На чел ник Град ске упра ве 
за кул ту ру, спорт и омла ди
ну Или ја Не дић ис ко ри стио 
је ову при ли ку да че сти та на
гра ђе ни ма. 

 И ове го ди не до де љу је мо 
на гра де у се дам ка те го ри ја. 
Ја бих ис ко ри стио при ли ку 
да че сти там свим на гра ђе
ним до бит ни ци ма, њи хо вим 
тре не ри ма и по ро ди ца ма, без 
чи је по др шке они не би има
ли успе ха. На ша за кон ска и 
мо рал на оба ве за је да по ма
же мо раз вој школ ског спор та, 
а ка сни је и про фе си о нал ног. 
Мо гу да ка жем да смо из у зет
но за до вољ ни ре зул та ти ма 
ко ји су по стиг ну ти у школ ском 
и клуп ском спор ту у 2015. го
ди ни. Има ће мо си гур но два, а 
мо жда и ви ше пред став ни ка 
у Рио Де Жа не и ру на Олим
пи ја ди, што је за и ста је дан 
огро ман успех за Срем ску 
Ми тро ви цу. Па ра лел но, раз
вој школ ског спор та и успех 
про фе си о нал них спор ти ста 
иде јед ном уз ла зном пу та
њом – из ја вио је на чел ник 
Не дић и по же лео пу но успе
ха у на став ку ка ри је ре свим 
спор ти сти ма.

Алек сан дра Та дић, од бој
ка ши ца „ИтонСремТем па“, 

јед на је од на гра ђе них спор
ти ста у ју ни ор ској еки пи и 
чла ни ца је пр ве по ста ве ре
пре зен та ци је Ср би је. 

 Ни сам оче ки ва ла ову на
гра ду. Ја ко сам срећ на што 
сам до би ла ово при зна ње, с 
об зи ром на то да сам се баш 
тру ди ла прет ход них го ди на. 
Ово ће ми би ти још ве ћа мо
ти ва ци ја за бо љи рад и на
пре дак – ре кла је Алек сан
дра. 

На гра ду за нај у спе шни
јег се ни о ра, из ме ђу оста лих, 
по нео је ко шар каш Сре ма 
Ђор ђо Ђор ђић. На сту пао је 
у ви ше ино стра них еки па ши
ром све та (Ру му ни ја, Исланд, 
Ма ђар ска, Еги пат, Ма ро ко), 
у мно гим клу бо ви ма ши ром 
Ср би је на сту па ју ћи у елит ним 
ран го ви ма. При ли ком ула ска 
КК „Срем“ у Дру гу ли гу Ср

би је био је нај бо љи играч и 
стре лац ли ге. Иако у по зним 
играч ким го ди на ма пред ста
вља из у зе тан при мер ква ли
те та и бор бе но сти на сва кој 
утак ми ци у ко јој је на сту пио. 
Пра ви спор ти ста, оли че ње 
фер пле ја и љу ба ви пре ма 
спор ту, ко ју је по ка зао по
врат ком у свој град и на сту
пом за ма тич ни КК „Срем“ у 
по ку ша ју да ко шар ку вра ти 
на ста ре ста зе сла ве, сто ји у 
обра зло же њу.

 Ми слим да је ово по след
ња се зо на у мо јој ка ри је ри. 
Са тис фак ци ја у свом гра ду је 
до би ти би ло ка кво при зна ње, 
јер је у свом гра ду те шко до
би ти би ло шта. У не ким дру
гим гра до ви ма то ми је по ла
зи ло за ру ком ви ше пу та, али 
у свом гра ду ни сам ус пео да 
до би јем ту ти ту лу. Са тис фак

ци ја за спор ти сте је да се рад 
вред ну је. Ову на гра ду за слу
жио сам сво јим ра дом – ре
као је Ђор ђић. 

Ме ђу нај у спе шни јим пи о ни
ри ма Ог њен Тро гр лић до био 
је на гра ду „Спор ти ста го ди не“ 
так ми че ћи се у џу доу. Он је на 

ПРИ ЗНА ЊА „СПОР ТИ СТА ГО ДИ НЕ“

На гра ђе но 17 нај бо љих

На гра ђе ни спор ти сти Срем ске Ми тро ви це

На чел ник Или ја Не дић

Од бој ка ши ца
Алек сан дра Та дић

Ко шар каш
Ђор ђо Ђор ђић

Џу ди ста
Ог њен Тро гр лић
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Нај у спе шни ји пи о ни ри
1. Ђор ђе Гру јић (Ка ра те клуб 
„Сир ми јум“)
2. Слав ко Сте вић (Атлет ски 
клуб „Срем“)
3. Ог њен Тро гр лић (Џу до клуб 
„Сир ми јум“)

Нај у спе шни ји ка де ти
1. Ма ри ја До ста нић (Ка јак 
клуб „Вал“)
2. Ни ко ла Чај ка (Ко шар ка шки 
клуб „Срем“) 
3. Ми лош Ми тро вић (Атлет ски 
клуб „Срем“)

Нај у спе шни ји ју ни о ри
1. Алек сан дра Та дић (Град ски 
жен ски од бој ка шки клуб 
„ИтонСрем Тем по“)
2. Зо ра на Бу гар ски (Ка јак клуб 
„Вал“)
3. Ана Да со вић (Атлет ски клуб 
„Срем“)

Нај у спе шни ји се ни о ри
1. Ђор ђо Ђор ђић (Ко шар ка
шки клуб „Срем“)
2. Ма ри ја Ву че но вић (Атлет
ски клуб „Срем“)
3. Пе тар Мил ко вић (Ка јак клуб 
„Вал“)

Нај у спе шни ји клуб
1. Ко шар ка шки клуб „Срем“
2. Ка јак клуб „Вал“
3. Атлет ски клуб „Срем“

Нај у спе шни ји тре нер
1. Иван Сми ља нић (Ко шар ка
шки клуб „Срем“)

Нај у спе шни ји про фе сор:
1. Ми ро слав Ерак (Основ на 
шко ла „Јо ван По по вић“)

На гра ђе ни 
спор ти сти  

У срем ско ми тро вач ком На се љу Ја ли ја 12. 
фе бру а ра зва нич но је отво рен те рен за ма
ли фуд бал у при су ству на чел ни ка Град ске 

упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну Или је Не ди
ћа. Уре ђе ње те ре на ко шта ло је 200.000 ди на ра, 
а ура ђе но је ком плет но рав ња ње те ре на, бе то ни
ра ње, по ста вље на је огра да као и го ло ви.

 На ма је циљ да се по сто је ћа спорт ска ин фра
струк ту ра уре ди и да се на пра ве те ре ни на ме
сти ма и у на се љи ма где их ни је би ло. Овај те рен 
ће још би ти уре ђен, у пла ну је отва ра ње и по ста
вља ње те ре на и за од бој ку. Овим по спе шу је мо и 
уче шће ме шта на овог де ла гра да у дру штве ном 
жи во ту и раз во ју спор та у град ским сре ди на ма. 
Но ви те рен сва ка ко до при но си да се спорт и у 
ши рим град ским сре ди на ма раз ви ја – ре као је на 
отва ра њу те ре на на чел ник Не дић.  

Пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це „Са ва“ 

Сло бо дан Вуј чић овом при ли ком је ис та као да ће 
се на овом те ре ну по ред фуд ба ла, игра ти и од
бој ка и ру ко мет. 

 Ме сна за јед ни ца уз по моћ ло кал не са мо у
пра ве је из гра ди ла овај те рен. На ста ви ће се са
рад ња из ме ђу Ме сне за јед ни це Са ва и ло кал не 
са мо у пра ве. Те рен је на ме њен за мла де, да се 
мла ди ба ве спор том, а ка сни је ће те рен пре ра сти 
у те рен ма лих спор то ва. По ред ма лог фуд ба ла, 
игра ће се и од бој ка и ру ко мет. Уре ђе ње те ре на 
ко шта ло је 200.000 ди на ра, а ура ђе но је рав ња
ње те ре на, го ло ви, бе то ни ра ње, огра да – до дао 
је Сло бо дан Вуј чић, пред сед ник Са ве та ме сне за
јед ни це „Са ва“. 

Ме шта ни овог де ла Срем ске Ми тро ви це су за
до вољ ни но вим спорт ским те ре ном, с об зи ром на 
то да је овај про стор пре уре ђе ња био пун сме ћа. 
 С. С. 

ТЕ РЕН ЗА МА ЛИ ФУД БАЛ У ЈА ЛИ ЈИ

Но во ме сто за ре кре а ци ју

Спор ти сти на но вом те ре ну

Пр вен ству Ср би је и Пр вен
ству Вој во ди не за пи о ни ре 
до 55 ки ло гра ма осво јио пр во 
ме сто. На тур ни ри ма у Ср би
ји и ино стран ству осво јио је 
14 ме да ља (де вет злат них, 
јед ну сре бр ну, че ти ри брон за
них) и нај ви ше је до при нео да 
еки па Џу до клу ба „Сир ми јум“ 
осво ји се дам пе ха ра у то ку го
ди не, као нај у спе шни ја еки па.

 Так ми чим се за Џу до клуб 
„Сир ми јум“. Ни сам се на дао 
да ћу до би ти не ку на гра ду, 
јер сам млад и ни сам то оче
ки вао. За пет го ди на тре ни ра
ња, ствар но сам пре сре ћан 
што сам до био – ис та као је 
мла ди спор ти ста Ог њен, ко
ји је уче ник пе тог  раз ре да 
Основ не шко ле „Јо ван По по
вић“. 

С. Ста не тић 
Фо то: Ж. Пе трас

У скло пу Основ не шко ле 
„Јо ван Јо ва но вић Змај“ у 
Јар ку 22. фе бру а ра зва

нич но је отво ре на ба лон са ла. 
Са лу је отво рио ми ни стар спор
та и омла ди не Ва ња Удо ви чић у 
при су ству пред став ни ка Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца. 

За ову ин ве сти ци ју из град
ског бу џе та из дво је но је пре ко 
24 ми ли о на ди на ра, а гра до на
чел ник Бра ни слав Не ди мо вић 
је ис та као да ће Град на ста ви ти 
да ула же у слич не про јек те. 

 Ба лон са ла у Јар ку јед на је 
у ни зу ко ју смо ура ди ли у прет
ход ном пе ри о ду. Слич не са ле 
има мо у Мар тин ци ма и Ку зми
ну, а сле де ћа ме ста у ко ји ма 
пла ни ра мо из град њу ба лон 
са ле су Ма чван ска Ми тро ви ца 
и Чал ма. Тру ди мо се да рав но
мер но ула же мо у сва ко се ло – 
ре као је Не ди мо вић. 

Ми ни стар омла ди не и спор
та Ва ња Удо ви чић из ја вио је 
да се ула га њем у спорт ску ин
фра струк ту ру ства ра ју здра ви ји 

усло ви за жи вот, као и да му је 
же ља да што ви ше шко ла до би
је фи скул тур не са ле. 

 Основ на шко ла „Јо ван Јо
ва но вић Змај“ је са мо јед на од 
шко ла у Ср би ји ко је ни је има ли 
фи скул тур ну са лу. Ако же ли мо 
здра ви ју на ци ју и је дан ква ли
те тан и пра ви лан раз вој нај мла
ђих, мо ра мо обез бе ди ти све 
нео п ход не усло ве. Сма трам да 
за се ло у ко јем жи ви 2.000 љу ди 
ба лон са ла зна чи мно го. Ова
квом ин ве сти ци јом по ка зу је те 
да бри не те о сво јој за јед ни ци, 
о сво јим се ли ма и гра ђа ни ма 
– ис та као је Удо ви чић и до дао 
да му је дра го што је ова ин ве
сти ци ја ре а ли зо ва на у крат ком 
вре мен ском пе ри о ду, као и да 
ће са ла до при не ти раз во ју ка
ко школ ског та ко и ама тер ског и 
ре кре а тив ног спор та.

Пред сед ник Скуп шти не Гра
да Срем ска Ми тро ви ца Ми лан 
Ко ва че вић из ја вио је да је за 
ње га, као ме шта ни на Јар ка и 
бив шег уче ни ка се о ске шко ле, 
са ла пу но зна чи, као и да Град 
Срем ска Ми тро ви ца во ди ра чу
на о мла ди ма, на во ди Ко ва че
вић.  С. С. 

МИ НИ СТАР ВА ЊА УДО ВИ ЧИЋ У ЈАР КУ 

Отво ре на ба лон са ла

Отва ра ње ба лон са ле 

Пројекат „У средишту пажње: градски буџет и његово трошење“ реализује се уз финансијску
подршку Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица“. Ставови изнети

у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 
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У уто рак, 7. ју на у Га ле
ри ји „Ла зар Во за ре
вић“ у Срем ској Ми тро

ви ци по ста вље на је из ло жба 
„На де жда и са вре ме ни ци“. 
Збир ка се са сто ји из 48 сли
ка, дела 25 ауто ра, од ко јих 
је нај зна чај ни ји На де жда Пе
тро вић (1873 – 1915).

Ова збир ка је пр ва ко ја је 
на ста ла у фон ду Умет нич ке 
га ле ри је „На де жда Пе тро
вић“, фор ми ра на од ње них 
сли ка, као и сли ка ра зних 
ауто ра, ње них са вре ме ни
ка из ко лек ци је Оде ље ња 
Умет нич ке га ле ри је, осно ва
ног кра јем пе де се тих го ди на 

про шлог ве ка, у окви ру На
род ног му зе ја у Чач ку. Збир
ка „На де жда и са вре ме ни ци“ 
сме ште на је у вре мен ски 
оквир из ме ђу 1900. и 1950. 
го ди не.

Исто риј ски и умет нич ки 
гле да но, у збир ци су за сту
пље ни ауто ри ко ји на по чет
ку про шлог ве ка ини ци ра ју 
про ме не у срп ској мо дер ној 
умет но сти. Ве ћи на их је шко
ло ва на у Мин хе ну, а основ на 
пре о ку па ци ја им је тре ти ра
ње про бле ма све тло сти. Ови 
ауто ри при па да ју раз ли чи
тим прав ци ма и по е ти ка ма, 
због че га је збир ка стил ски 

крај ње хе те ро ге на. По ред 
На де жде, из ло же на су де ла 
Ви до са ве Ко ва че вић, Пје ра 
Кри жа ни ћа, Бе те Ву ка но вић, 
Ни ко ле Бе ше ви ћа, Ива на 
Ра до ви ћа, Бе ле Па вло вић, 
Са ве Шу ма но ви ћа, итд.

На ве де ни ауто ри су ре
пре зен ти но вих умет нич ких 
иде ја до не тих са сту ди ја у 
Мин хе ну и Па ри зу – екс пре
си о ни зма, им пре си о ни зма, 
пла не ри зма, кон струк ти ви
зма, сим бо ли зма, се це си је, 
ин ти ми зма и по ет ског ре а
ли зма.

Мир ја на Рац ко вић, ку стос 
Га ле ри је „На де жда Пе тро
вић“ у Чач ку ка же да је из ло
жба у Срем ској Ми тро ви ци 
пре ма ши ла и ње на оче ки
ва ња.

 Глав ни за да так нам је ор
га ни за ци ја ме мо ри ја ла На
де жде Пе тро вић, а ра ди се 
о ма ни фе ста ци ји ви зу ел не 
умет но сти ко ја се одр жа ва 
од 1960. го ди не и до да нас 
смо на истом пу ту. Ка ко се 
го ди на ма ме ња ла пер цеп ци
ја умет но сти, та ко се ме њао 
и по ме ну ти ме мо ри јал. Ово 
што је из ло же но у Срем ској 
Ми тро ви ци пред ста вља пре
сек до га ђа ња на ви зу ел ној 
сце ни ју го и сточ не Евро пе, а 
са ма из ло жба је пре ма ши
ла сва оче ки ва ња  ре кла је 
Рац ко ви ће ва. 

А. Ћо сић

НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ И ЊЕНИ САВРЕМЕНИЦИ

Друштво мртвих сликара

Надежда Петровић, Стари шедрван у Призрену, уље на картону

Сава Шумановић, Пејзаж, уље на платну

Ово што је из ло же но у Срем ској Ми тро ви ци пред ста вља пре
сек до га ђа ња на ви зу ел ној сце ни ју го и сточ не Евро пе, а са ма из
ло жба је пре ма ши ла сва оче ки ва ња

УСПЕХ ПИ ЈА НИСТ КИ ЊЕ
ТА РЕ ВУ КА ДИ НО ВИЋ 

Ми тров чан ка 
прва у Мо скви

У ми тро вач кој Град ској ку ћи 
про шле сре де, 8. ју на одр жа на 
је кон фе рен ци ја за ме ди је по во
дом успе ха Та ре Ву ка ди но вић, 
уче ни це тре ћег раз ре да Основ
не му зич ке шко ле „Пе тар Кран
че вић“ у Срем ској Ми тро ви ци.

На и ме, мла да пи ја нист ки ња 
Та ра је на XII Ме ђу на род ном 
фе сти ва лу сло вен ске му зи ке у 
Мо скви до би ла при зна ње Ла у
ре ат I сте пе на, те је за њу и 
ње ну про фе со ри цу Мар га ри ту 
Ву јо вић при јем ор га ни зо вао 
Или ја Не дић, на чел ник Град ске 
упра ве за кул ту ру, спорт и омла
ди ну. 

По бед ни ца ин тер на ци о нал
ног фе сти ва ла ка же да је по но
сна на соп стве ни из бор кад је у 
пи та њу му зи ка и на труд ко ји је 
уло жи ла.

 Осе ћај је пре ди ван, ду го се 
ни сам осе ћа ла та ко до бро. Дра
го ми је што сам уло жи ла мно го 
тру да у оно у шта во лим и ве ру
јем, и ни сам ни ма ло по гре ши ла 
што сам се за ин те ре со ва ла за 
кла вир  ре кла је Та ра. 

Мар га ри та Ву јо вић ка же да 
ће на гра да из Мо скве нај бо ље 
по слу жи ти као под сти цај за 
да љи рад Та ре Ву ка ди но вић.

 Ла у ре ат I сте пе на је пре сти
жна на гра да и ни је зна чај на 
са мо за Срем ску Ми тро ви цу већ 
за це лу Ср би ју. Та кво при зна ње 
је нај бо љи под сти цај за да љи 
рад, јер има из у зет них пи ја ни
ста, а Та ра је по ка за ла да се 
труд ис пла ти и ве ру јем да ће у 
бу дућ но сти ква ли тет ње ног 
ра да још мно го пу та ус пе ти да 
се по твр ди кроз ова ква од лич ја 
 ре кла је Ву јо ви ће ва. 

А. Ћо сић

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Му рал у 
би бли о те ци

Дру га фа за осли ка ва ња 
му ра ла у Чи та о ни ци срем ско
ми тро вач ке Би бли о те ке „Гли го
ри је Во за ро вић“ за вр ше на је 
про шлог че тврт ка, 9. ју на. 

Под се ти мо, у окви ру Град ске 
ра ди о ни це и про јек та „На ша 
Евро па од Ли са бо на до Вла ди
во сто ка“, осли ка ва ње му ра ла 
за по че та је у мар ту ове го ди не 
са сли ка ром Ан то а ном Пи ро
ном и Јо ви цом Шо јић из Швај
цар ске.
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ИН ТЕР ВЈУ: МИ РА БА ЊАЦ

Кад не будем радила 
угинућу као биљка

Спе ци јал на го шћа 17. 
по ре ду „Срем ске 
ку ле ни ја де“, одр жа

не у Ер де ви ку пр ве јун ске 
су бо те, би ла је глу ми ца 
Ми ра Ба њац. 

Ми ра Ба њац ро ђе на је у 
Ер де ви ку 4. но вем бра 
1929. го ди не. Успе шна и 
оства ре на срп ска филм
ска, те ле ви зиј ска и по зо ри
шна глу ми ца, по ред Ми ле
не Дра вић, нај ве ћа је жи ва 
зве зда ју го сло вен ског фил
ма. За М но ви не она је 
го во ри ла о свом род ном 
кра ју, тре ми ко ја је пра ти 
при сва ком на сту пу, ка ри је
ри, ста њу у кул ту ри и о 
тре нут ним ан га жма ни ма. 

М НО ВИ НЕ: Ко ли ко 
че сто до ла зи те у сво је 

род но ме сто и у ка квом 
Вам је се ћа њу оста ло 
де тињ ство?

МИ РА БА ЊАЦ: У Ер де
вик не до ла зим че сто. Ја 
сам чо век ко ји има ка ри је
ру ко ја је крај ње не из ве
сна, ни кад не знам где сам, 
увек сам не где на точ ко ви
ма, а до ћи у Ер де вик зна чи 
до ћи са ра до шћу, до ћи да 
се од мо риш и опу стиш, а ја 
за то стра шно ма ло вре ме
на имам. Ер де вик је не што 
што је стал но уз ме не. 
Ни је дан ин тер вју, ни јед на 
мо ја мо но гра фи ја ни је иза
шла, а да ту ни је Ер де вик 
као су шти на це ле ства ри, 
јер Ер де вик је сте су шти на 
јед не це ле ства ри. Би ла 
сам си ро ма шно де те, са 
не из ве сном бу дућ но шћу, 

без оца и мај ке, али су 
ме ни по мо гли љу ди. По мо
гли су ми мо ји учи те љи и 
ја ко ми је жао што се да нас 
учи те љи не зо ву учи те љи
ма. Мо ја учи те љи ца је 
ме не упу ти ла у овај не из
ве сни жи вот глум ца и умет
но сти као та кве, али сам 
са да за хвал на што су ти 
љу ди у јед ном тре нут ку 
мо је мла до сти, мо је не из
ве сно сти, зна ли ку да ја 
тре ба да кре нем. Ер де вик 
је увек био мо је по ла зи
ште, и ево са да у овим 
го ди на ма, мо је ис хо ди ште.  
Круг се за тва ра, где си 
по чео, ту си опет. До ћи у 
Ер де вик за ме не је би ло 
стра шно уз бу дљи во, сре
сти љу де ко ји су вре ме шни 
као и ја, ко ји ме под се ћа ју 

МИ РА БА ЊАЦ: Ра дим за сво ју пу бли ку

Уло ге пам ти мо по 
за до вољ стви ма 

са ко ји ма смо 
ра ди ли, по му ка ма 

са ко ји ма смо 
ра ди ли, по ки ша

ма и сне го ви ма, 
ра зно ра зним 

не мо гућ но сти ма 
жи во та са ко ји ма 

смо се бо ри ли 
кроз умет ност

M NOVINE :

КУЛТУРА



4115. JUN 2016.  M NOVINE

По зо ри ште „До бри ца Ми
лу ти но вић“ из Срем ске 
Ми тро ви це при во ди кра ју 

по зо ри шну се зо ну 2015/2016, а 
за крај су ре ши ли да об ра ду ју 
Ми тров ча не, по што ва о це по
зо ри шне умет но сти, са две но
ве пре ми је ре. Та ко је про шлог 
че тврт ка, 9. ју на пре ми јер но 
из ве де на пред ста ва Оне и он, 
у ре жи ји Ли ли ја не Ива но вић, 
а по тек сту ита ли јан ског драм
ског пи сца и глум ца Лу ке Ђа
ко мо ци ја. 

Два ми тро вач ка глум ца, 
Алек сан дар Кр ста јић (у уло зи 
Ђор ђоа) и Вла ди мир Ба ла
шћак (као Пи но), и го сту ју ћа 

глу ми ца из Зре ња ни на Са ња 
Ра ди шић (у уло зи Пал ми ре), 
до при не ли су да овај ла ки ко
мад до би је на умет нич кој вред
но сти. 

Пред ста ва Оне и он ока рак
те ри са на је као ко ме ди ја о спо
зна ји пра вих ства ри у жи во ту. 
Глав ни ју нак Ђор ђо по ста вља 
се у окол но сти ме лан хо ли је, 
од у ста ја ња од жи во та и од у
ста ја ња од се бе са мог. Ђор ђо 
је чо век ко ји ме се ци ма ни је из
ла зио из ку ће, а пре ко аген ци је 
на ру чу је де вој ку за за ба ву. Ка
ко то би ва у жи во ту, у аген ци ји 
пра ве гре шку и уме сти де вој ке 
на кућ ну адре су, у па ке ту сти же 
Пи но. У све му то ме, као глав
ни за чин, је и ку ће па зи тељ ка 
Пал ми ра, оста вље на пред ол
та ром, под јед на ко не срећ на и 
уто пље на у не по ве ре ње пре
ма људ ском ро ду, као и Ђор ђо. 

Од лич на глу ма Вла ди ми ра 
Ба ла шћа ка, ко ји се од лич но 
сна шао у уло зи же не, Алек
сан дра Кр ста ји ћа и Са ње Ра
ди шић, су га рант успе ха пред
ста ве, иако је сам текст не ка ко 
млак и пре ви ше лак. Све по
хва ле и за сце но гра фи ју, као 
и за сцен ски по крет. При мет но 
је да су прет ход не са рад ње са 
ко ре о гра фом Пје ром Рај ко вић 
би ле ви ше не го успе шне.

Ми тро вач ко по зо ри ште у 
че твр так, 16. ју на оче ку је још 
јед на пре ми је ра, реч је о ме ло
дра ми Љу ба ви Џор џа Ва шинг
то на, ко ју је та ко ђе ре жи ра ла 
Ли ли ја на Ива но вић, а игра ју 
Је ле на Јан ко вић и Ду шан ка 
Аној чић. 

Б. Се ла ко вић

ОНЕ И ОН, ПРЕ МИ ЈЕ РА У МИ ТРО ВАЧ КОМ 
ПО ЗО РИ ШТУ

Млак текст и
од лич ни глум ци

 Ако од лу чи те да се ја ви те 
на оглас на ше аген ци је, па зи
те! Мо же те да до жи ви те 
не при јат но из не на ђе ње, као и 
наш ју нак. Али, то не при јат
ном за нас је би ло при јат но. 
Ужи ва ју ћи у ње го вим „му ка
ма“, на про ба ма смо се за ба
вља ли и ужи ва ли, па нам је 
вре ме нео сет но про ла зи ло. 
Хва ла овој гру пи, што је 
по шту ју ћи оно што ра ди мо, 
учи ни ла да се осе ћам као код 
ку ће. За то бих би ла ја ко срећ
на да ка да би се овај Ле си, 
као онај у до бром ста ром 
фил му, јед ном вра тио ку ћи. 
Вра тио у Ми тро ви ци и ње но 
ле по по зо ри ште – ре кла је 
ре ди тељ ка пред ста ве Оне и 
он Ли ли ја на Ива но вић.

Реч 
редитеља

на не ке ле пе ства ри, на 
не ку ле пу мла дост, и срећ
на сам што се Ер де вик 
та ко по ди гао. Ско ро га не 
пре по зна јем, иако сам 
ми сли ла да бих ве за них 
очи ју зна ла сва ку ули цу и 
ку ћу, ко у тој ку ћи жи ви, али 
вре ме иде, вре ме је пот пу
но не у мит но и оно нас пре
ра ста, пре ра ста на ше пам
ће ње и емо ци је и на рав но 
жи вот иде у свом бо га том 
сми слу. 

Ко ли ко сте има ли го ди
на ка да сте на пу сти ли 
Ер де вик? 

Па ма ло. Пр во сам оти
шла из Ер де ви ка у пар ти
за не. Има ла сам та да 13 
или 14 го ди на. У ер де вич
ком пар ку је био ста ци о ни
ран штаб Пр ве про ле тер
ске ди ви зи је. У До му кул ту
ре су би ле при ред бе тог 
шта ба. Ја сам као де вој чи
ца ре ци то ва ла и они су 
схва ти ли да ја то ја ко 
до бро ра дим. По том сам 
оти шла са кул тур ном еки
пом Пр ве про ле тер ске 
ди ви зи је од Ер де ви ка до 
Тр ста, све пе ша ка. Пре шла 
сам ову на шу зе мљу, и 
на траг, и вра ти ла се у 
Ер де вик где сам за вр ши ла 
још два раз ре да, а он да 
оти шла на да ље шко ло ва
ње у Срем ску Ми тро ви цу и 
Но ви Сад. Би ла сам при
мље на са пр вом ге не ра ци
јом глу мач ке шко ле у 
Но вом Са ду, на оп ште чу до 
и за до вољ ство, ка ква сам 
та да би ла, у не кој ен гле
ској блу зи и цо ку ла ма. 

Пре са мог ин тер вјуа 
из ја ви ли сте ка ко увек 
има те тре му. Ка ко је мо гу
ће да је тре ма још увек 
при сут на код Вас?

Увек имам тре му. То је у 
глум цу уро ђе но, јед но 
по што ва ње не ко га, ко је 
при стао да те бе слу ша. Ми 
ра ди мо за вас, за ове пре
ко пу та. По пу лар ност је 
квар на ро ба. Тре ба тра ја ти 
и не го ва ти од нос са жи во
том. Ни ка да ни сам ре кла 
не ћу, не ко ме ко ме срет не 
на ули ци и же ли да са 
мном раз го ва ра, јер ја у 
ства ри ра дим за пу бли ку, 
ако не по шту јем сво ју 
пу бли ку, не мам ле ба да 
је дем. Глум ци су јед на 
из ло же на ро ба. То по што
ва ње имам по го то во пре ма 
де ци, за ко ју сам увек 
ми сли ла да тре ба да ти нај
бо ље. Де цу не тре ба учи ти 

аче њу и бе че њу, ва жно је 
да ти им оно што ми слиш 
да је тре нут но за њих нај
бо ље. Та же ља је увек са 
тре мом за јед но, да ли ћу 
до бро ура ди ти, да ли ћу то 
до бро схва ти ти, да ли сам 
до бро оба ви ла сво ју ми си
ју, јер сва ка ми си ја има 
не ко сво је ме ри ло.

Да ли тре нут но ра ди те 
на не че му?

Ра дим ја ко пу но, ви ше 
не го ика да. Глу ми це те шко 
хо ће да по ка жу сво је ли це 
и сво је бо ре, ме ђу тим мо је 
бо ре ра де за ме не. Мно го 
сам тра же на, пу но сам 
ра ди ла. За три го ди не сам 
ура ди ла два фил ма у 
За гре бу, ра ди ла сам на ТВ 
се ри ји Син ђе ли ћи, још увек 
имам по ну де и аран жма не. 
Рад је не што што сти му ли
ше. кад не бу дем ра ди ла, 
ја ћу да уги нем као биљ ка. 
Не ћу умре ти, не го уве ну ти. 
Рад је не што што би пре по
ру чи ла сва ком ко има 
мо гућ но сти, и што по го то во 
у на шој бран ши има јед на 
ве ли ка ин фла ци ја глу ма ца 
ко ји су не за по сле ни. Мно го 
мла дих и да ро ви тих глу ма
ца не ма по сла. По зо ри ште 
и це ла кул ту ра у овом тре
нут ку ни је на це ни. 

Ка ко ко мен та ри ше те 
да на шње ста ње у кул ту
ри?

Ка та стро фал но. Ми слим 
да је кул ту ра не што што је 
за ово дру штво ску по, за 
дру штво ко је ју ри у ре фор
ме, али не ви дим у тим 
ре фор ма ма ње но ме сто. 
Љу ди без кул тур ног иден
ти те та не по сто је. Да ли ће 
се ту не што про ме ни ти, не 
знам, али ми смо ма ли 
шра фо ви да у то ме уче
ству је мо. Оче ку је мо да ће 
дру штво ипак у јед ном тре
нут ку схва ти ти да су кул ту
ра, на у ка и умет ност од ли
ке јед не ја ко ста бил не 
зе мље. 

Ви сте ве ли ки оп ти ми
ста ка да сма тра те да 
мо же и да ће би ти бо ље?

Је сам, ве ли ки сам оп ти
ми ста. Ја се увек на дам да 
ће до ћи не ки па мет ни 
љу ди, као што сам и ре кла, 
иза све га па мет ног сто ји 
чо век, чо век је ме ра ства
ри, па ће се на ћи и не ки 
чо век ко ји ће ка за ти то је та 
ствар. 

Раз го ва ра ла:
Са ња Ста не тић 
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На лет њој сце ни
град ске ка фа неПи ше:

Жељ ко Мар ко вић

РЕ ПОР ТА ЖЕ ИЗ КЊИ ГЕ ЖЕЉ КА МАР КО ВИ ЋА У ИЗ ДА ЊУ

М НО ВИ НА: СИГУРНАКУЋАЗАМУШКЕДУШЕ*
(Иза бра не и но ве при че из срем ског ка фан ског жи во та)

У тим на шим ма лим, ин тер на ци о нал
ним, се љач когра ђан ским ва ро ши
ма на кон ти нен ту Сре му – где се 

љу ди ма њеви ше (пре)по зна ју, и где се на 
ули ци још мо же чу ти: “До бар дан!” – по не
кад је до вољ но, шта ви ше пре по ру чу је се 
као днев на до за ужи ва ња, ег зи стен ци ја ли
зма и ин тро спек ци је, се сти за сто лет ње 
ба ште Град ске ка фа не (или оти ћи до же ле
знич ке ста ни це), и пре ли ста ва ју ћи но ви не 
и пи јац ка ју ћи ка фу – с коц ком ра тлу ка про
бо де ног чач ка ли цом, ако мо же! – или, про
сто, са мо за зја ва ју ћи под тен дом ка фа не 
или над стре шни цом ста нич не згра де, 
по сма тра ти љу де, глум це то тал ног ка фан
скоже ле знич ког по зо ри шта, про вин циј ску 
пред ста ву без по чет ка и кра ја, и са све шћу 
да си и сам глу мац и да си и сам по сма тран, 
су о чи ти се у епру ве ти са уни вер зал ном 
дра мом и про ла зно шћу, крх ко шћу, ле по том 
и ужа сом, чу дом и ми сте ри јом људ ског 
жи во та.

Тим по во дом, ево ме, опет, у Ши ду, на 
ју тар њој ка фи. Два ме се ца от ка ко сам се у 
овој ва ро ши и же ле знич ком чво ру на 
ве штач кој гра ни ци из ме ђу ћи ри лич ног 
Сре ма и ла ти нич ног Сри је ма, слу жбе но 
чва рио при зи ва ју ћи ру бри ке на 
ме ћа ви са Шу ма но ви ће вих сун ча
них уља, лет њем ки ја ме ту ко ји се 
тих не за пам ће них не ко ли ко да на, 
по чет ком ју ла, об ру шио на кон ти
нент Срем са ме те о ро ло шком ре пу
та ци јом сто го ди шњих вру ћи на, 
ср че мо, пре не ко ју тро, пре по чет ка 
по сла, ко фе ин с пе ну ша вим вру ћим 
мле ком, ре лак си ра ни на  про хлад
ној те ра си ка феа “City” (ле во кри
ло, де сно је за мла ђу кли јан те лу) у 
цен трал ном де лу тр го вач кока фан
ског Ка ра ђор ђе вог шо ра; раз ба шка
ре ни на удоб ним пле те ним сто ли
ца ма слу ша мо прог но зу, ко ја за тај 
дан и на ред не да не обе ћа ва “нај ви
ше тем пе ра ту ре то ком овог ле та”, 
реч ју, на ја вљу ју ул тра ви о лет ну сти
хи ју ба жда ре ну на, чак, че тр де сет 
сте пе ни... бр ррр... да се смр знеш. 
По што је за оче ки ва ти да се Шид, 
око по дне ва, из ло жен африч ким 
пу стињ ским тем пе ра ту ра ма, по ву
че у се бе, за коп ча у љу шту ру, за тво
ри ша лу ка тре и укљу чи кли ме, оба
мре, лип са, све у све му по то не у 
не ку вр сту днев не лет ње хи бер на
ци је (до ве чер њих ча со ва), при пре
мам стра те ги ју за ван ред не окол но
сти и ка фе ни шу ћи са фо то ре пор те
ром Сло бо да ном Шу шње ви ћем и 

во за чем Ва сом Си бин ки ћем на зе ле ној чо ји 
отво ре не те ра се град ског ка феа “City”, при
зи вам До брог ан ђе ла ре пор та же да ме 
да нас об ра ду је до бром при чом, као што је 
то учи нио по чет ком ју ла, ка да ми је на ули
ци сре дио су срет са го спо ди ном Сре том 
Ге ги ћем, Зим ским чо ве ком из Ши да.

Ко но бар Си ни ша Ко ва чић, деч ко стро го 
за ли за не ко се, се да на иви цу сто ли це, и 
из ме ђу две му ште ри је (“Си ни ша, да пла тим 
ка ву!” до ви ку је де бе ли и ће ла ви ста ро се де
лац), по твр ђу је ми ути сак да је “City” 
ти пич на град ска пре по днев на ка фа на (“Нај
ве ћи про мет је до је да на ест са ти.”). По пут 
свих Град ских ка фа на на све ту, и ова шид
ска на цр та ла се на удар ној штраф ти, та ко
зва ном кор зоу, глав ној ва ро шкој про ме на
ди, та ко да го сти ма, а сви се ов де ма њеви
ше (пре)по зна ју, ни ко и ни шта не мо же да 
про мак не не при ме ће но са ду бо ке, нат кри
ве не те ра се ко ја фук ци о ни ше (с ма ло ма ште 
и умет нич ке сло бо де) као не ка вр ста ло же 
или бал ко на то тал ног шид ског по зо ри шта. 
Укљу чу јем сен зо ре, ка ко бих де тек то вао 
ово ме сто. На отво ре ној те ра си, згод ној за 
ки би цо ва ње и глу ва ре ње, из диг ну тој из над 
тро то а ра рас хла ђе ног др во ре дом, ка фе ни

ше та ко зва ни озбиљ ни свет, го спо да и да ме 
зре лих сред њих и пен зи о нер ских го ди на, 
по слов ни љу ди Ши да и окру же ња, тр гов ци 
из квар та, за на тли је и оп шти на ри, по ли цај
ци и су пов ци, свра ћа ју ло кал ни но ви на ри 
(а ја сам, као, гло бал ни но ви нар), бли зу је 
Ра дио Шид, до ла зи из бе глич ки свет, ко јег 
је Шид кр цат, пре те жно из обли жње др жа
ве Ша хов ни це, и на су прот на шег сто ла: две 
зре ле да ме са вр ше них про фи ла осен че не у 
кон тра све тлу, Шидијанке, ин те ли гент не, 
са мо све сне ле по те, ср чу ка фи цу (или ка ви
цу), си са ју тан ке ци га ре те с ми ри сом ла ван
де, и цвр ку ћу, на сла вон ском је зи ку, на 
жен ске ју тар ње те ме.

Про ми чу ли ца по ред Град ске ка фа не, и 
ме ђу њи ма, гле слу чај но сти, про ла зи Сил
ви ја Бар тош. Ту сам шид ску вас пи та чи цу 
упо знао пре два ме се ца под над стре шни
цом же ле знич ке згра де, док сам гле дао 
(слу жбе но, за по тре бе се ри ја ла Употреба
живота) во зо ве и пут ни ке; мо ја оми ље на 
за ба ва и ме ди та ци ја, кад год сам у при ли ци 
да свра тим до јед не од тих на ших аустро у
гар ских срем ских ста ни ца (са не из бе жним 
“ин си ним” ча сов ни ци ма на пла фо ну и 
ви се ћим кор пи ца ма са му шка тла ма), по пут 

оних у Ру ми и Иђи ји – и, на да све, 
по пут одав но мр тве же ле знич ке 
ста ни це у Врд ни ку (1889–1969), 
мо је суд бин ске ста ни це на ко ју ме 
је ма ма Ан ђа, ско ро да сам ту епи
зо ду за бо ра вио, во ди ла (са рад нич
ке Но ве ко ло ни је) да гле дам во зо ве. 
Обо жа вао сам пар ња че. Че тр де сет 
пет го ди на од та да, ски тао сам, 
по чет ком ју ла, по ско ро пу стој шид
ској ста ни ци, чи ји су пе ро ни цвр ча
ли на сун цу, и за те као Бар то ше ву 
по ред огра де са Лу ком у на руч ју. 
Че ка ју воз? Да, че ка ли су сарајев
ски воз из Бе о гра да, до ла зио је у 
је да на е сет са ти, али ни ти су пу то
ва ли, ни ти су не ко га од пут ни ка 
до че ки ва ли...

“Мој Лу ка обо жа ва да гле да во зо
ве”, ре кла ми је ма ма Сил ви ја, “па 
га мој муж Вла ди мир и ја – жи ви мо 
ту у бли зи ни – сва ког да на до но си
мо на ста ни цу. Ку пи ли смо због 
Лу ке, чак, и ред во жње!”

Де се так ми ну та по сле Бар то ше ве 
(ни је ме при ме ти ла), по ред Град ске 
ка фа не, сре ди ном Ка ра ђор ђе ве 
штраф те, жу ри Три во Же стић, без 
би ци кла. Пре два ме се ца, истог 
да на ка да сам упо знао Сил ви ју и 
Лу ку (и, на рав но, Сре ту Ге ги ћа), 
је дан чо век за ру де ле, зно ја ве ко же и 

Сре та Ге гић и ре пор тер Жељ ко Мар ко вић на ули ци у Ши ду
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раш чу па не сне жне ко се са зу лу фи ма ду бо ко 
спу ште ним пре ко ви лич не ко сти, сна жног 
дла ка вог вра та и су вог сто ма ка (ис под бе ле 
ко шу ље крат ких ру ка ва), жи ла вих ру ку 
из ро ва ше них с не ко ли ко све жих цр ве них 
огре бо ти на од тр ња на по длак ти ца ма, опре
мљен плат не ном тор бом обе ше ном о бок на 
ка и шу ко со пре ба че ним пре ко ко шу ље и 
ра ме не ко сти, гла ви ња у рад ним чак ши ра ма 
и ра шни ра ним крин ка ма из ву че них је зи ка и 
гу ра кроз вре ли Шид, истим овим Ка ра ђор
ђе вим шо ром (из прав ца же ле знич ке ста ни
це), би цикл за тр пан пла стом жу тог ивањ
ског цве ћа, уве за ног око во ла на и са де ну тог 
на пак тре ге ру од две гра не учвр шће не за 
згло бо ве ра ма. Ви зу ел на по сла сти ца за 
ди ги тал ног сли ка ра С. Шу шње ви ћа.

Про да вац ивањ ског цве ћа, Три во 
Же стић, “си лом при ли ка” из Ва ши
це, ко ји се са сво јим жу тим биљ ка

ма, убра ним на оба ла ма ка на ла, упра во 
за пу тио на пи ја цу, где је на ме ра вао да, на 
ли цу ме ста, ис пле те вен чи ће и да их про да 
(“Све ће то отић до мра ка!”), ре као ми је 
та да да – као што сам ин стинк тив но и прет
по ста вио, чим сам га угле дао – ни је “ода
вле”, не го “од Па кра ца”, се ло Ше о ви ца 
(“Би ло је срп ско, а сад та мо сва ка кви јех 
љу ди има!”). И, да кле, по што му се жу ри ло 
на пи ја цу, и ни је му би ло до ду гач ке при че 
– а ште та, јер ни ја ни сам хтео да га све дем 
напот пис под фо то гра фи ју! – Же стић је још 
сти гао да ми до ба ци: да је црн чио у па крач
ком ка ме но ло му (“Још дви је го ди не до пен
зи је, ако је Рва ти дад ну, пре не го што црк
нем...”); да је у Шид, то јест у Ва ши цу, 
из бе гао са фа ми ли јом де ве де сет сед ме (“Све 
бје жа ло, јеб’ га, па мо раш ић за њи ма!”); да 
у не ком “ку пи том” ку ћер ку жи ви са же ном у 
Ва ши ци и да пре жи вља ва ра де ћи сто по сло
ва (“И ко сим и ко пам и сје чем тр ње и цви је
ће бе рем...”); да су му си но ви Ми ро слав и 
Мом чи ло у Нор ве шкој од пре де сет го ди на 
(“Дад ну и они ма ло па ра...”); да у Ва ши ци 
жи ви... Ка ко? Ка ко жи ви?

“Сва ка ко, јеб’ га! Не кад ва ко, не кад 
на ко!” уз вра тио ми је фи ло зоф ски Три во 
Же стић, и од мах нуо ру ком из по лу о кре та, 

гу ра ју ћи тро то а ром би цикл за тр пан ивањ
ским цве ћем. – “Идем про дат цви је ће!”

Сме њу ју се глум ци на ју тар њој сце ни 
Град ске ка фа не у Ши ду, али ја че кам 
да на сту пи – па да нај зад от кри јем 

кар те – глав ни ју нак мо је по след ње исти ни
те но ве ле из шид ског ци клу са, Сре мац са 
др ни шког ка ме на, шид ски тр го вац и го лу
бар, са мац ко ји је чи тав век, про жи вљен у 
Ши ду, све до пен зи о ни са ња, пре де се так 
го ди на, сво јим еле гант ним из гле дом и 
уљуд ним по на ша њем, сво јом по слов но шћу 
и од го вор но шћу, био ре пре зент ста рин ског 
шид ског го спод ства у нај леп шем сми слу 
тог пој ма, да би му се он да, по ве рио ми је, 
“от ка чио не ки фе дер чић у гла ви”, и од та да 
је овај до бри чо век, о ко ме ни сам чуо ни 
јед ну ру жну реч, по што ван и че стит гра ђа
нин – та ко ре ћи до ју че и сам гост Град ске 
ка фа не! – пре шао у дру гу ди мен зи ју свог 
жи во та, и са да, у сред ле та, по нај ве ћим 
вру ћи на ма, ви ле ни по гра ду у де бе лом зим
ском ка пу ту (за то сам га и на звао: Зим ски 
чо век). И, ево га, по ред те ра се Град ске 
ка фа не, тро то а ром, про ла зе го спо дин Сре та 
Ге гић, окло пљен с два ду гач ка са коа на 
се би и у па пу ча ма на ву че ним на ча ра пе, и 
ње го ва псе ћа сви та. Си ла зим из ло же на 
улич ну сце ну и за у ста вљам Зим ског чо ве ка 
из Ши да. Сре та гле да, не што му ни је ја сно. 
Гле да ју и ке ро ви, њи ма тек ни је ја сно. А 
гле да и пу бли ка са те ра се Град ске ка фа не. 
Ши рим не дељ ни Дневник (та ко да га сви 
ви де) и, док фо то ре пор тер шкљо ца и збу
њу је и оку пља по сма тра че, по ка зу јем Сре
ти Ге ги ћу при чу ко ју сам об ја вио о ње му. И 
пре два ме се ца обе ћао да ћу му до не ти 
но ви не. Чо век, отво ре них уста, упи ре 
пр стом у се бе на фо то гра фи ји.

“То сам ја!”
Про ла зни ци се за у ста вља ју и за ви ру ју у 

но ви не. Оче ку јем апла уз са те ра се Град ске 
ка фа не, али не тре ба пре те ри ва ти, та мо је 
та јац. Ћу те и гле да ју. И Сре та Ге гић гле да, 
за ду био се у но ви не. Јед на су за от ка чи ње 
му се из ока и цу ри низ образ. Ми смо глум
ци. Сре та Ге гић је исти на.

(2011)

По пут свих Град ских 
ка фа на на све ту, и ова 

шид ска на цр та ла се
на удар ној штраф ти, 
та ко зва ном кор зоу,
глав ној ва ро шкој

про ме на ди, та ко да 
го сти ма, а сви се ов де 

ма ње-ви ше (пре)по зна ју, 
ни ко и ни шта

не мо же да про мак не 
не при ме ће но са ду бо ке, 

нат кри ве не те ра се
ко ја фук ци о ни ше
(с ма ло ма ште и

умет нич ке сло бо де)
као не ка вр ста ло же

или бал ко на то тал ног
шид ског по зо ри шта

Ка фан ске ба ште као лет ње град ске по зор ни це

Ф
о т

о:
 Ж

. М
ар

 ко
 ви

ћ
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У окви ру Спорт ских ига ра мла
дих, чи ји је до ма ћин про шле не
де ље би ла Срем ска Ми тро ви

ца, све ча но је отво рен но ви спорт ски 
те рен код По слов но спорт ског цен
тра „Пин ки“ у че твр так, 9. ју на. Ку пер 
стан дард, као дру штве но од го вор на 
ком па ни ја, до на тор је спорт ског те ре
на. 

На Спорт ским игра ма мла дих уче
ство ва ло је пре ко хи ља ду де це у не
ко ли ко спорт ских ди сци пли на. Ива на 
Јо ва но вић, су пер ви зор за ор га ни за
ци ју Спорт ских ига ра мла дих ре кла је 
да је обо рен ре корд што се ти че бро
ја уче сни ка и из ра зи ла за до вољ ство 
због то га што се Спорт ске игре мла
дих одр жа ва ју у гра ду ка кав је Срем
ска Ми тро ви ца.

 Спорт ске игре мла дих су нај ве ћи 
про је кат на ме њен де ци и мла ди ма 
на Бал ка ну и по но сна сам што се ра
ди о Срем ској Ми тро ви ци, спорт ском 
гра ду ко ји је увек био сја јан до ма ћин. 

Обо рен је ре корд што се ти че бро ја 
уче сни ка, та ко да је на овој спорт ској 
ма ни фе ста ци ји при сут но пре ко 1.000 
де це  ка же Јо ва но ви ће ва.

Или ја Не дић, на чел ник Град ске 
упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди
ну из ра зио је на ду да ће спор ти сти 
Срем ске Ми тро ви це у бу дућ но сти 
оства ри ва ти још бо ље ре зул та те, с 
об зи ром на ин ве сти ци је ве за не за 
спорт, кон крет но, спорт ски те рен ко ји 
је отво рен.

 За хва лио бих се овом при ли ком 
Ми ни стар ству омла ди не и спор та, 
Вла ди Ре пу бли ке Ср би је и Спорт ским 
игра ма мла дих ко је се у на шем гра ду 
одр жа ва ју тре ћи пут. Ов де у Ми тро ви
ци оба ра мо све ре кор де и оче ку је мо 
да нај бо љи одав де за вр ше и на ми ни 
Бал ка ни ја ди у Спли ту. Има мо са да 
овај спорт ски те рен и на дам се да ће
мо уз ква ли тет ну ин фра струк ту ру по
сти за ти још бо ље ре зул та те  ре као је 
Не дић. А. Ћо сић

СПОРТ СКЕ ИГРЕ МЛА ДИХ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Све ча но отво рен
спорт ски те рен

На ми тро вач кој пла жи је у окви ру 
Спорт ских ига ра мла дих 8. ју на ор га ни зо
ван тур нир у од бој ци на пе ску, на ко јем је 
уче ство ва ло око 60 па ро ва де ча ка и де
вој чи ца уз ра ста основ них шко ла.

Не ма ња Цр нић, се кре тар Спорт ског са
ве за Гра да Срем ска Ми тро ви ца ка же да 
је овај тур нир у од бој ци на пе ску нај ве ћи 
у зе мљи, што се ти че бро ја при ја вље них 
па ро ва.

 Же ле ли смо да сва де ца са те ри то ри
је Гра да ко ја се ина че так ми че у ве ли кој 
од бој ци има ју при ли ку да на сту пе у утак
ми ца ма од бој ке на пе ску. При сут но је око 
60 при ја вље них па ро ва, што овај тур нир, 
у ко јем се так ми че де ца уз ра ста основ не 
шко ле, свр ста ва у нај ве ћи ове вр сте у Ср
би ји, ре као је Цр нић.

Спорт ски те рен код ха ле Пин ки Тур нир
у од бој ци

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 30. ко ла: Мар тин
ци: Бо рац  Гра ни чар 1:0, Сте ја нов ци: 
Бо рац  На пре дак 4:1, Пу тин ци: ПСК – Рад
нич ки 1:1, Ку ку јев ци: Оби лић 1993 – Сло га 
4:1, Шид: Oмла ди нац – Ми трос 1:8, Ман ђе
лос: Фру шко го рац – Је дин ство 2:1, Кле нак: 
Бо рац  Сло бо да 3:3, Но ћај је био сло бо дан. 

1. Бо рац (К) 30 23 4 3 90:29 73
2. Ми трос 30 20 7 3 73:25 67
3. Сло бо да 30 18 7 5 78:32 61
4. Бо рац (М) 30 17 6 7 70:18 57
5. Фрушк. 30 16 6 8 73:40 54
6. Оби лић 30 14 8 8 71:31 50
7. Је дин ство 30 14 6 10 64.38 48
8. На пре дак 30 15 3 12 61:43 48
9. Гра ни чар 30 13 6 11 55:30 45

10. ПСК 30 13 6 11 65:46 45
11. Омла ди нац 30 10 5 15 59:75 35
12. Рад нич ки 30 8 5 17 42:79 29
13. Бо рац (С) 30 8 5 17 51:97 28
14. Но ћај 30 6 3 21 39:76 21
15. Сло га 30 4 5 21 34:106 17

1. Сло га (Ч) 24 20 2 2 75:15 62
2. БСК 24 16 5 3 82:25 53
3. Сло бо да 24 13 8 3 83:48 47
4. Бо сут 24 11 7 6 53:29 39
5. Пла ни нац 24 9 7 8 39:51 34
6. Срем 24 8 8 8 53:41 31
7. Бо рац (Ра) 24 9 4 11 43:57 31
8. Бо рац (ВР) 24 9 2 13 57:72 29
9. На пре дак 24 8 3 13 40:66 27

10. По ле та рац 24 7 5 12 53:70 26
11. Сло га (З) 24 6 4 14 35:61 22
12. Сре мац 24 5 4 15 42:68 19
13. Гр гу рев ци 24 4 3 17 31:83 15

1. Је дин. (Р) 26 17 6 3 77:25 57
2. Млад. (Б) 26 18 3 5 56:22 57
3. Ф. Го ра 26 15 8 3 77:34 53
4. Је дин. (К) 26 12 6 8 42:37 42
5. Цар Урош 26 12 5 9 58:45 41
6. Гра ни чар 26 11 7 8 51:40 40
7. Сло га 26 12 4 10 46:37 40
8. Сре мац 26 9 10 7 51:47 37
9. Фру шког. 26 9 6 11 49:54 33

10. Пла ни нац 26 10 1 15 45:63 31
11. Вој во ди на 26 8 5 13 44:56 29
12. По лет 26 5 4 17 34:81 19
13. 27. ок то бар 26 5 3 18 32:72 18
14. Млад. (П) 26 4 2 20 29:78 14

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОФЛ РУМА  ИРИГ

Рас по ред утак ми ца 26. ко ла: Шу љам: 
На пре дак  Гр гу рев ци 3:0, Бо сут: Бо сут – 
Пла ни нац 4:1, Ја рак: Сре мац  Бо рац (ВР) 
7:4, Ша шин ци: Сло бо да  Сло га (З) 5:0, 
Чал ма: Сло га   Срем 2:1, Ла ћа рак: По ле та
рац – БСК 2:10, Бо рац (Ра) је био сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 26. ко ла: Не ра
дин: Вој во ди на  По лет 9:0, Па влов ци: 
Мла дост  Пла ни нац нео ди гра но, Ру ма: 
Је дин ство  Мла дост (Б) 2:1, Кра љев ци: 
Је дин ство – Фру шко го рац 4:2, Во гањ: Сло
га  27. ок то бар 0:2, Гра бов ци: Гра ни чар  
Цар Урош 2:0, Ру ма: Фру шка Го ра  Сре
мац 2:2.

На дам се да ће мо
уз ква ли тет ну

ин фра струк ту ру
по сти за ти још

бо ље ре зул та те,
ре као је начелник 
Градске управе за 

културу, спорт
и омладину

Илија Не дић

СПОРТ
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Ру ко ме та ши це Жен ског ру ко мет
ног клу ба „Срем“ из Срем ске 
Ми тро ви це су на ка дет ском Пр

вен ству Ср би је осво ји ле пр во ме сто. 
Због то га је у ми тро вач кој Град ској 
ку ћи про шле сре де, 8. ју на упри ли чен 
при јем пр ва ки ња др жа ве, у пи та њу су 
ру ко ме та ши це 1999. го ди шта и мла ђе.

На чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Или ја Не дић ис та
као је да ру ко ме та ши це ЖРК „Срем“ 
ре пре зен ту ју Град на нај бо љи на чин. 

 Пре све га че сти тао бих Жен ском 
ру ко мет ном клу бу „Срем“ на ус пе
си ма у се зо ни 2015/2016. Та се зо на 
је кру ни са на ти ме што су ка дет ки ње 
„Сре ма“ по ста ле пр ва ки ње др жа ве, 
што по ка зу је да је Срем ска Ми тро
ви ца град спор та. Град ска упра ва за 
кул ту ру, спорт и омла ди ну по мо гла је 
рад Жен ског ру ко мет ног клу ба „Срем“, 
те су про шле го ди не клу бу одо бре
на сред ства из бу џе та у из но су од 
900.000 ди на ра, а ове го ди не 800.000 
ди на ра до сада. На рав но, и сви њи хо
ви ус пе си би ће аде кват но на гра ђе ни – 
ре као је на чел ник Не дић. 

Тре нер и пред сед ник клу ба Дра ган 
Кр стић под се тио је да је ова се зо на 
за њих би ла сјај на и ука зао на ве ли ки 
успех ко је су по сти гле ове мла де ру ко
ме та ши це. Сад им пред сто је при пре
ме за но ву се зо ну. 

Се дам на е сто го ди шња На та ша Па
вло вић игра на по зи ци ји сред њег бе
ка. Ис ти че да су за слу же но осво ји ле 
пр во ме сто. 

 Ве о ма сам за до вољ на успе хом 
на шег клу ба, за то што смо у мла ђим 
ка те го ри ја ма осво ји ле Тро феј Гра да 
Бе о гра да, Тро феј Гра да Зре ња ни на и 
пр во ме сто у Вој во ди ни, а са да и пр во 
ме сто у др жа ви. Бо ри ле смо се до кра
ја и за слу же но смо осво ји ле пр во ме
сто – ре кла је На та ша, а Алек сан дра 
Бак ша, ко ја игра де сног бе ка до да је да 
је ве о ма по но сна на сво ју еки пу.

 Ве о ма сам по но сна на сво ју еки пу 
и за до вољ на сам ре зул та ти ма. Оства
ри ли смо оно по шта смо и до шли у 
Мо крин. Ми слим да је ово би ла кру на 
на ше бор бе то ком мла ђих ка те го ри ја – 
ка за ла је Бак ша. 

С. С. 

РУ КО МЕ ТА ШИ ЦЕ „СРЕ МА“ ПР ВЕ У ДР ЖА ВИ 

Срем ска Ми тро ви ца 
град спор та

Са при је ма у Град ској ку ћи 

Град ска упра ва за кул ту ру, спорт и омла ди ну по
мо гла је рад Жен ског ру ко мет ног клу ба „Срем“, те 
су про шле го ди не клу бу одо бре на сред ства из бу џе
та у из но су од 900.000 ди на ра, а ове го ди не 800.000 
ди на ра до сада. На рав но, и сви њи хо ви ус пе си би
ће аде кват но на гра ђе ни – ре као је на чел ник Не дић

Пројекат „У средишту пажње: градски буџет и његово трошење“
реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт

и омладину Града Сремска Митровица“. Ставови изнети у подржаном медијском
пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

АТЛЕТИКА 

Такмичари Срема 
шам пи о ни Ср би је

На кон ква ли фи ка ци ја одр жа них нај пре по 
окру зи ма а по том и у три ре ги о на (Вој во ди ни, 
Бе о гра ду и цен трал ној Ср би ји), у Кру шев цу је 
одр жа но фи на ле Ср би је у деч јој атле ти ци на 
ко јем су еки пе АК „Срем“ осво ји ле пр во и дру
го ме сто. 

Еки па Сре ма 2005/06. го ди ште је на сту пи
ла у сле де ћем са ста ву: Ми ла на Си мић, Ми ла 
Миљ ко вић, Јо ва на Ко ма ди но вић, Ни на Ка ра
стан ко вић, Ни ко ли на Ба ла нац, Лу ка Бо шњак, 
Дра жен Бе го вић, Стра хи ња Фи ли по вић и 
Ла зар Ан дрић. У кон ку рен ци ји 12 атлет ских 
клу бо ва они су би ли нај бо љи у ба ца њу вор
тек са, дру го пла си ра ни на по ли го ну из др жљи
во сти и у ско ку у даљ из ме ста, че твр ти у 
ба ца њу ме ди цин ке и ше сти у по ли го ну бр зи
не. То је би ло до вољ но за по бе ду и пр во 
ме сто на Ппр вен ству Ср би је за по ла бо да 
ис пред но во сад ске Вој во ди не, БАКа (Бе о
град ског атлет ског клу ба), Ја се ни це из Сме
де рев ске Па лан ке и још осам нај бо љих клу
бо ва. 

Сре бр ну еки пу АК „Срем“ 2007/08. го ди ште 
чи ни ли су: Те о до ра Чо нић, Јо ва на Вре кић, 
Ка та ри на Шко рић, Ду ња Стан ко вић, Ми о на 
Мак си мо вић, Алек са Жиг мун до вац, Лу ка 
Кр ње вић, Фи лип Ми тро вић, Ми лен ко Илић и 
Жи ван Мак сић. Они су на сту пи ли у кон ку рен
ци ји де сет клу бо ва, осво ји ли укуп но 39,5 по е
на, би ли нај бо љи у ба ца њу вор тек са и ба ца
њу ме ди цин ке, дру го пла си ра ни у ско ку у даљ 
из ме ста, че твр то пла си ра ни у по ли го ни ма 
бр зи не и из др жљи во сти. Нај бо ља је би ла 
еки па Вој во ди не из Но вог Са да са 45 по е на, 
а тре ће пла си ра на су би ла де ца из ша бач ког 
АШКТем па са осво је них 35 по е на.

Сир ми јум за Евро пу
Про те клог ви кен да, 11. и 12. ју на на Пр вен

ству Ср би је за ју ни о ре и ју ни ор ке одр жа ном у 
Бе о гра ду на ста ди о ну Вој не ака де ми је, атле
ти ча ри Сир ми ју ма пред во ђе ни тре не ри ма 
Го ра ном Па вло ви ћем, Го ра ном Хо до бом и 
Сло бо да ном Ма ца но ви ћем има ли су из у зет
но за па же ну ро лу. Са ша Ба бић је по бе дио у 
тр ци на 110 ме та ра пре по не ре зул та том 15,20 
се кун ди, у ба ца њу ко пља је за у зео дру го 
ме сто, док је на 400 ме та ра пре по не био тре
ћи. Не ма ња Ко ви љац за у зео је дру го ме сто у 
ско ку удаљ ре зул та том 7,06 ме та ра, док је 
од нео по бе ду у тро ско ку сјај ним ре зул та том 
од 15,03 ме тра, што му је но ви лич ни ре корд. 
Урош Пе трић је из гу био ме да љу ба ца њу 
ку гле у по след њој се ри ји за са мо осам цен ти
ме та ра те за у зео 4. ме сто, да би у ба ца њу 
ди ска на пра вио при јат но из не на ђе ње и по бе
дио са 45,71 ме тар. Ми ло рад Џи но вић за у зео 
је 2. ме сто на 3.000 ме та ра стипл, док су Сте
фан Ми лић и Ог њен Сто ја но вић би ли фи на
ли сти на 100 ме та ра. У шта фет ним тр ка ма 
ју ни о ри су се оки ти ли ду плим зла том, на и ме 
шта фе та че ти ри пу та 100 ме та ра је три јум фо
ва ла у са ста ву: Алек сан дар Ма ца но вић, 
Са ша Ба бић, Ог њен Сто ја но вић, Сте фан 
Ми лић, а на че ти ри пу та 400 ме та ра у са ста
ву: Алек сан дар Се ку лић, Ду шан Џо дан, Мар
ко Бла го је вић и Са ша Ба бић. 

Сви так ми ча ри ко ји су за у зе ли пр во ме сто 
пред ста вљаће Србију на Пр вен ству Бал ка на 
ко је ће би ти одр жа но 2. и 3. ју ла у Ру му ни ји. 
Овим так ми че њем атле ти ча ри Сир ми ју ма су 
још јед ном по твр ди ли до ми на ци ју у ју ни ор
ској ка те го ри ји и спрем ност да се бо ре за 
ви сок пла сман на Ку пу шам пи о на у Пор ту га
лу ко ји се одр жа ва у сеп тем бру.
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NOVI ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU: Jednostavnije do dokumenata
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Штосе тиче борилачких спортова,
познато једаСрбијаможедасе
похвали веома талентованим

борцима у најразличитијимдисциплина
маи категоријама,па је такоиџудо,на
локалном нивоу, помало заборављени
олимпијскиспорт,ипаквеомаважанкада
јеречодецикојасвојепрвеживотнеко
ракепружајукатежњизаздравимживо
том,вештиномсамоодбранеиобавезом
којазахтеваунутрашњудисциплину,ди
сциплинуратника.
Једанаестогодишња Ивана Атарац из

Џудоклуба„ЛСК“изЛаћаркапоказалаје
штазначисрчаностиупорност,спојивши
својимнаступимачетиризлатнемедаље,
двесашколскихолимпијадаВојводинеи
Србијеидвесапрвенставанапокрајин
скомирепубличкомнивоу.Натајначин,
Иванајеутокумајаијунаоднелауједно
и четири најважнија одличја према кон
цептутакмичењауџудоу,штосетичена
шеземље.
Онакажедајеосећајфеноменалани

дајеуборбеулазилапотпунохладнокрв
но,немислећинаевентуалнекомплика
ције,фокусирајућисвојепротивнике,док
нијепоказалапотпунудоминацијуукате
горијидо32килограма.
Успеласамсвепротивникедасавла

дамијакосампоноснанато,ниуједном
тренутку нисам размишљала ни о чему
осимнатепобедеипобедиласамихубе
дљиво. Јако сам срећна и желим да се
даљетакмичимкакобипоказалаштајош
знамиумемреклајеАтарчева.
Ивана је ове године млађи пионир и

свикојипознајувештинуџудоатврдеда
јевансеријскиталенаткојијенапутуве
ликогуспеха.
Њен тренер Милан Јовичић каже да

уколикоонанастависаџудоом,моглаби
дапостанеборацкакавскоронијевиђен
наовимпросторима.
Иванајевеоматалентованодете,што

је лако уочљиво кад погледате макар и
тренинг,акамолиборбу.Тренираодкако
јекренулаушколу,даклескоропетгоди
на.Онајесрчанаиуочимајојсевидида
јератница,неодустаје,чакикадјезабо
липоразонагапревазиђеинаставида
ље,штојенајбитнијеодсвега.Имабор
бениморалнависокомнивоуисвесвоје
грешкенакрајуисправљаисвановаис
куствапретвараупобедекажеЈовичић.
Атарчевадодаједајепоразапсолутно

незанима.
 Деси се да изгубим, али мене баш

брига за то. Уопште на то не мислим и
трудимседасеисправимипобедимсле
дећи пут. Не може изгубљена борба да
ме натерада одустанем.Нећу одустати
одџудоаиочекујемдабудем јошбоља
негоштосамсадодлучнајеИвана.
НиколаАнтонићједругитренеруклу

буирамеузрамесаЈовичићемподиже

ову децу тако да их научи да је победа
великаоноликоколикојечовеквеликиу
поразу.
Покушавами сталноих учимдани

јепроблемкадпаднеш,већкаднеуста
неш.Знам,тешко јекадсеизгуби,буде
суза и емоција, али објашњавам им да
одмахзабораветогпротивникаидавећ
наследећемнаступу„наплате“све.Успе
вамутомеимогудакажемдазаистаод
моримдушурадећисањима,стварносу
невероватнаовадеца„ЛСКа“поносно
говориАнтонић.
У лаћарачком џудо клубу тренутно је

око40полазника,међу којимаимавео
маталентованедеце,почемујеЏК„ЛСК“
одувекбиопознат.Иакојеклубсатради
цијом,сусрећесенаравносамноштвом
проблема, као и већина клубова бори
лачкихвештинауСрбији.Децанапушта
јуматичнеклубовеукојимасуостварили
успехе којимасупробилалед,а ко зна,
мождабииосталауњима кадбибило
каквогтаквогпристојногусловазадаљи
развој.
Тренер„ЛСКа“самод1995.годинеи

сведоксјајнихгенерацијакојејеизнедрио
овај клуб.Тако је иданас, деца су вео
маталентована,тренутнорезултатима
леИванеговоресве,алипроблемјеувек
финансијскеприродештонемадодирних
тачакаса квалитетомспортско педаго
шкограда.Сала за тренинг је премала,

клуб нема ни телефон, а о канцелариј
ском простору да не говорим. Нисмо
строги ни што се тиче чланарине, што
могу да потврде родитељи, а на помоћ
Градавећсмопресталидарачунамо.По
следњадвапутадобилисмотоликома
ласредствазаклубдајенајзбуњујућеод
свега питање где уопште пласирати тај
новац,којијевишенегосимболичан.Нај
већи проблем се огледа у томешто та
лентованадецанапуштајусвојематичне
клубовеисвојграднебилибољеуслове
нашлаубогатијимклубовима.Штеташто
никомалтененемаинтересдаостанеу
клубуукојемјепоникао,азаистанетре
бамногодасеитоједномпромениго
вориЈовичић.
Како сазнајемо од начелника Градске

управезакултуру,спортиомладинуИли
је Недић, прошле године је Џудо клубу
„ЛСК“исплаћено170.000динара,ауовој
годинидосадаимјеодобрено80.000ди
нара.
Поред Иване Атарац, девојчице која

има невероватну вољу, снагу и такми
чарски, спортски дух, међу најталенто
ванијом децом којом ЏК „ЛСК“ може да
сепохвалисуТамараСоларевић,којаје
трећепласирана на свим наступима на
којима је Ивана победила, затим Урош
Антонић,ТеодораГавриловићиКатари
наПедић.
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ИВА НА АТА РАЦ: Пе хар за нај бо љу так ми чар ку у Вој во ди ни

ЏУ ДО КЛУБ „ЛСК“: НЕ СВА КИ ДА ШЊИ УСПЕХ ИВА НЕ АТА РАЦ
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Пројекат „У средишту пажње: градски буџет и његово трошење“ реализује се уз финансијску
подршку Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица“. Ставови изнети

у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 


