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Sremci na 
Olimpijadi

ДомпородицеЈакшићуКрчединуод
20.до24.јулабиојестециштевише
од150песника,сликара,књижевни

каимузичараизКатара,Италије,Немач
ке,Азербејџана,Русије,Турске,Пољске,
Словеније,Хрватске,МађарскеиРумуни
је.ТрадиционалнуМеђународнууметнич
куколонијуотворилисуакадемикМатија
БећковићисликаркаХанадиАлДарвиш,
председница Департмана за визуелне
уметности Министарства културе Ката
ра. Свечаном отварању присуствовао је
ипредседникОпштинеИнђијаВладимир
Гак, те представници дипломатског кора
уСрбији.
 Међународна уметничка колонија је

манифестацијакојусмомиизлокалнеса
моуправепрепозналикаовеомазначајну,
иако је коднеких у стартупостојалабо
јазандаћепрестатисвакултурназбива
њасанашимпреузимањемодговорности
заграђанеинђијскеопштине.Еводоказа
дамипрепознајемоважностмеђународ

них културних дешавања, јер су бројни
учеснициовде,представнициразнихам
басада.Не правимо разлику на битне и
небитнеземље,свакопријатељствоиса
радњасаамбасадомјеједанвеликиплус
за општину Инђија и када се свакој тој
амабасадипредставимоудобромсветлу
значидасмосеитојдржавипредставили
удобромсветлу.Данасјетоовдекулту
ра,алисеоначесто„изроди“упривредну
сарадњуи трудићемоседа се културна
дешавања у наредном периоду пресли
кајуинапривредуистакаојеВладимир
Гак,председникОпштинеИнђија.
АкадемикуМатији Бећковићу, глумици

БиљаниЂуровић,сликаруДрагануСтој
кову и музичару Драгољубу Ђуричићу,
додељене су традиционалне титуле „Ја,
Крчединац“,којесудосада,међуостали
ма,добили,БораЂорђевић,ИванБекја
рев,СлободанРакитић,МајаВолк,Бане
Крстић, Миња Субота, Брана Црнчевић,
Марко Николић, Раша Попов, Милован

Витезовић, Јанош Месарош, Леонтина
Вукомановићидруги.
У богатом програму Колоније, поред

Матије Бећковића, Биљане Ђуровић и
Драгољуба Ђуричића, учествовали су и
Бети Ђорђевић, Ивана Јордан, кантау
ториСтефанШљукић,ВладимирПешић
и Војислав Механџић, стендапер Горан
Петрашин, као и тамбурашки оркестар
„Банатски кицоши“изПанчева.Колонија
јеиовегодинеодржанаподпокровитељ
ствомОпштинеИнђија,ауорганизацији
удружења„МојСрем“изКрчединаиУмет
ничкегрупе„Арте“изБеограда.
Веомасамзадовољанштосмоиове

годинеокупиливеликибројуметника.Са
мо46сликараиз20земаљаугостилисмо
на овогодишњој Колонији, што је вели
ки успех за нас као организаторе једног
културногдогађаја за који се знаширом
света.Овогпутасмохтелидасамоотва
рањеКолоније буде нештодругачије, те
смоманифестацијузапочелиоткривањем
мурала„Девојкауплавом“ЂуреЈакшића
којиједеломладогуметникаизБеограда
Андреја Јосифовског – истакао јеЗоран
Јакшић,организаториидејнитворацМе
ђународнеуметничкеколонијеуКрчеди
ну.
У оквиру програма изведене су и по

зоришнепредставе„Сексисело“Театра
ЛевоизБеоградаидрамскиприказ„Мо
гућиинтервјусаКишом“писаца„Арте“ку
ће.Међу бројним сликаримаи вајарима
нашли су се, између осталих:АхмедАл
Захед, Сила Кампанини, Адмир Перват
хи, АлиШамси,Франко Алтобели, Рајко
Ферк, Валерио Тонинели, Марцин Коко
шко, српскиауториизиностранстваМи
ланЂурићизБудимпеште,ДанаПетков
иИсидораСтојановизТемишвараиСпо
менкаАлечковићизНемачке. М.Ђ.
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центаркултуре

ВладимирГаксапредставницимаамбасада
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

МИНИСТАРПРАВДЕНИКОЛАСЕЛАКОВИЋОБИШАОКПЗСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Судскиобрасцииз
затворскештампарије
Узатворућесештампатизасвесудовеисвајавнатужилаштвапозиви,коверте,

образци,доставнице,омотисписаисвештојеодштампаногматеријалапотребно
зарадправосуднихоргана,истакаојеминистарНиколаСелаковић

Министар правде Никола Селако
вић заједно са управником Ка
зненопоправногзаводаСремска

Митровица Александром Алимпићем и
директором Управе за извршење кри
вичних санкција Миланом Стевовићем
обишаојепрошлогпетка,29.јуларено
вирануштампаријумитровачкогзатвора
укојојосуђеналицапроизводеканцела
ријскиматеријал заправосуднеоргане,
а судови и јавна тужилаштва у Србији
имајумогућностдагакупеисподтржи
шнецене.
У адаптацију је уложено око 800.000

динара,аштампаријајенедавнодобила
исавременемашинеучију је куповину
државауложила6,5милионадинараиу
њојтренутноради30лица,аускороће
почети да ради у пуном капацитету од
100осуђеника.
Селаковићјеистакаодајеизмењени

Закон о јавнимнабавкама омогућиода

правосудни органи купују материјал од
Казненопоправногзаводабезпоступка
јавнихнабавкииисподтржишнецене.
Узатворућесетакоштампатизасве

судовеи сва јавна тужилаштвапозиви,
коверте, образци, доставнице, омоти
списаисвештојеодштампаногматери
јалапотребнозарадправосуднихорга
наистакаојеСелаковић.
Према његовим речима, док је једна

старамашинапроизводила10до12хи
љадапозивадневно,новапроизводиви
шеод150.000дневно.Онјеистакаода
сенаовајначинпостижунесамоуштеде
већиресоцијализацијазатвореника.
УКазненопоправномзаводуСремска

Митровица у току је и реновирање за
творскеболницеиосуђеничкекухиње,а
асфалтиран јеизатворскикруг.Пројек
товањеновогпавиљоназасмештајоко
300осуђенихлицајеузавршнојфазии
очекујесеиздавањеграђевинскедозво

ледокрајагодине.Овојепосебноважно
у циљу повећања и побољшања капа
цитета,јерјемитровачкизатворнајвећа
инајоптерећенија затворскаустановау
Србији.ТренутноуКПЗСремскаМитро
вицаборави2.022осуђеналица.
Министар Селаковић је похвалио и

радновогуправникаАлександраАлим
пића.
Прегодинуданасмоименовалино

вогуправникаиначињенисувећзначај
ни помаци како у организацији посла,
тако и у ономе што је основна сврха
постојањаказненопоправногзавода,а
то је враћањенаправипутосуђеника.
Трудимо се да учинимо боравак овде
достојнимчовека,алииданезаборави
моонупеналнусврхупостојањаирада
свакогнашегзатвора–истакаојеСела
ковић.
Управник митровачког затвора задо

вољан је својих једногодишњимрадом,
истичућидасепрвихшестмесеципри
лагођавао новој функцији и одговорно
стима, теда су горенаведенипројекти
резултатзаправошестомесечнограда.
Подсетимо, Казнено поправни завод

СремскаМитровицанајвећијенаБалка
ну,тричетвртинеосуђенихлицаборави
у затвореном  строгом затворском ре
жимуи једини је затворуСрбијиу ком
казнеслужеистранци.

Б.Селаковић
ФОТО:У.Ристивојевић

Умитровачкомзатвору језавршено јеи
реновирање шестог новог павиљона, који
јеизграђенпревишеодстогодина.Поста
вљенајеноваПВЦстоларија,урађенкров
иплафон,новиподови,ауграђенесуино
весанитарије.Уовомобјекту јесмештено
58осуђенихлица.
 Овај павиљон је био привремено за

творен због нехуманих услова за боравак
осуђенихлица.Садајепотпунореновиран
ушта јеуложенооко2,5милионадинара,
а све смо урадили сопственим снагама.
Осуђеналицасурадиланаадаптацијипа
виљона,докјеуобјекатуграђенаПВЦсто
ларијапроизведенауКПЗзамалолетнике
уВаљеву–истакаојеминистарСелаковић.

Обновапавиљона
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УВОДНИК

Лечење митровачке 
Опште болницеPi{e:

Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

На че лу ми тро вач ке Оп ште бол ни це ко нач но је до шло до 
сме не.Одлуком војвођанске владе, како је и очекивано, за 
првог човека Болнице у Сремској Митровици именован је 

хирург др Живко Врцељ.
Уме сто Пај ти ће вог ка дро ви ка др Ми ро сла ва Кен дри ши ћа ко ме 

као да су пар тиј ска при пад ност и лич ни ћар би ли ва жни ји од 
Хи по кра то ве за кле тве и ле кар ског ко дек са, на че ло Бол ни це 
до шао је вр хун ски струч ња к. И лаику је јасно да му на тој 
функцији не ће би ти ла ко, јер оно што му оста вља  његов прет ход
ни к из Пај ти ће вог ка дров ског ба га жа, си гур но га не ће об ра до ва ти. 
То су ве ли ки гу би ци, на ста ли због не са ве сног по сло ва ња и пљач
ке, која је диригована и одобравана из Новог Сада,  од ла зак 
до брих ка дро ва, ду ге и ви ше ме сеч не ли сте че ка ња на пре глед 
код спе ци ја ли сте из раз ло га што ти исти ле ка ри ра де при ват но... 

Ка ко са зна ју М но ви не, за вре ме ди рек то ро ва ња др Ми ро сла ва 
Кен дри ши ћа и ње го вог за ме ни ка др Дра га на Ма ло ба би ћа, Оп шта 
бол ни ца ни је ус пе ла да оста не са мо без вр сних ле ка ра и нео п
ход них ле кар ских про фи ла, као што је патoлог (ко га ова уста но ва 
не ма већ ду же вре ме), већ је из гу би ла и акре ди та ци ју, по чев ши 
да ли чи на не по у зда ну сеоску ка сап ни цу у ко јој љу ди уми ру због 
чи стог ле кар ског не ма ра, пр љав шти не и оп штег ја ва шлу ка. 

Оно што је за обич не гра ђа не ва жно, а што се мо же чу ти као 
обе ћа ње но вог бол нич ког ру ко вод ства, то ни су ла жна „шмин ка
ња“ бол нич ких оде ље ња ко ја че сто слу же за кра ђу на јав ним 
на бав ка ма, без ствар не прак тич не свр хе. Али, оно што је 
грађанима битно, сва ка ко је су без о бра зно ду ге ли сте че ка ња 
пацијената од чијих се доприноса плаћају ме ди цин ски рад ни ци.  
Од ко јих се мно ги по на ша ју као пи јач ни ши би ца ри. Лекари без 
професионалне етике, ко ји у рад но вре ме ра де при ват но, мо ра ће 
да буду принуђени на избор – или да, како закон налаже, за ра де 
сво ју пла ту, или да тра же дру ги по сао.

По ли ти ка Срп ске на пред не стран ке у Вој во ди ни, бар како су је 
грађани разумели, је то тал на де мон та жа Пај ти ће вих ка дро ва на 
свим ни во и ма и у свим обла сти ма, од ди рек тор ских ме ста у јав
ним пред у зе ћи ма и уста но ва ма, до ту жи ла шта ва. За то ће би ти 
ин те ре сант но пра ће ње де ша ва ња у пе ри о ду ко ји је пред на ма. 
Ни је Пај ти ће вим лопужама са да ви ше ва жан ни но вац, на кра ли 
су се они пре ко ме ре. На ку по ва ло се то ста но ва по Бе чу, неки 
тврде и по Мон те Кар лу. На кра ло се то ме ди цин ске апа ра ту ре, 

ку пље не сред стви ма гра ђа на, за соп стве ну ле кар ску прак су, у 
сво јим при ват ним кли ни ка ма у ко је упу ћу ју па ци јен те ко је не ће да 
при ме у бол ни цу по што од при ват ног по сла не ма ју вре ме на. Сад 
се тре ба са чу ва ти од суд ских про це са и евен ту ал не кри вич не 
од го вор но сти. За то, иако су све сни да је њи хо во вре ме ис те кло, 
тру ди ће се на сва ки на чин да се са чу ва ју. 

Би ће ту опи ра ња сме на ма „због по ли ти ке“, би ће глу мље ња 
бо ле сних мај му на по ра зним осно ва ма.

Ка ко не зва нич но са зна ју М но ви не, др Ми ро слав Кен дри шић је 
при стао да под не се остав ку, мо жда уз по год бу (ако је то уопште 
могуће) да се про тив ње га не ће во ди ти суд ски про цес (?), али 
сва ка ко не и уз мо гућ ност да и да ље ути че на рад и про па да ње 
ми тро вач ке бол ни це. За са да оста је не ја сно ка ко ће се по на ша ти 
ње гов за ме ник др Дра ган Ма ло ба бић, ко ји ода је ути сак чо ве ка 
ко ме је до функ ци је уз по моћ стра нач ког ка дро ва ња ста ло чак 
ви ше не го и са мом др Ми ро сла ву Кен дри ши ћу. 

Др Малобабић, за разлику од др Кендришића још увек није 
поднео оставку. Што су многи протумачили као његову жељу да 
остане на функцији по сваку цену, иако на његову функцију треба 
да дође др Душко Маџић, в.д. директора Дома здравља у 
Сремској Митровици. 

Иако је др Малобабић сво је вре ме но по стао за ме ник ди рек то
ра Оп ште бол ни це као ка дар ДС, са да за ње га при ча ју по 
бол ни ци ка ко се уве ли ко хва ли да је на вре ме пре ле тео у 

СНС и да, на вод но ма шу ћи но вом пар тиј ском при ступ ни цом не 
же ли да на пу сти са да шњу функ ци ју. Но, то је по свему судећи 
само магла, а у надлежним круговима СНС је потврђено да 
Малобабића не желе у својим редовима, иако је овај изражавао 
жељу да постане члан Вучићеве странке.

Ина че, за овог ги не ко ло га пле ту се раз не при че, а нај ви ше оне 
у ве зи са ко ји ма не же ли да од го ва ра на но ви нар ска пи та ња. На 
при мер: да ли је тач но да као функ ци о нер бол ни це ра ди при ват
но, иако то по за ко ну не би смео; да ли је тач но да је број цар
ских ре зо ва на ги не ко ло ги ји не нор мал но по ве ћан, а да по је ди ни 
ле ка ри по јед ном цар ском ре зу узи ма ју на цр но по 500 евра и 
за што он као функ ци о нер не реа гу је на ова кве по ја ве; да ли је и 
ка ко од скром не ле кар ске пла те ку пио део стамбене згра де у 
До си те је вој ули ци у Срем ској Ми тро ви ци, у ко јој на вод но же ли да 
вр ши при ват ну прак су??? 
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ЗА СЕ ДА ЊЕ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Вла ди мир Са на дер
за ме ник гра до на чел ни ка
Из бор Са на де ра по др жа ло је 43, од при сут них 47 од бор ни ка

На сед ни ци Скуп шти не Гра да Срем
ска Ми тро ви ца, ко ја је одр жа на 26. 
ју ла, за за ме ни ка гра до на чел ни ка 

иза бран је ди пло ми ра ни прав ник из 
Срем ске Ми тро ви це Вла ди мир Са на
дер, ко ји је у прет ход ном пе ри о ду био 
ди рек тор ЈП „Срем – гас“ и ЈП Ди рек ци ја 
за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 
Из бор Са на де ра по др жа ло је 43, од при
сут них 47 од бор ни ка. 

 Ве ли ка је част, али и ве ли ка од го вор
ност на ћи се на овој по зи ци ји. На ста
вљам да се ба вим оним по сло ви ма ко је 
сам оба вљао као ди рек тор Ди рек ци је за 
из град њу гра да, пре све га ве ли ким про
јек ти ма ко је смо за по че ли про шле и 
то ком ове го ди не. Та ко да из град ња 
ба зе на, под во жња ка и шко ле у Ма чван
ској Ми тро ви ци си гур но оста ју мо је при
о ри тет не оба ве зе – ре као је Са на дер.

Вла ди ми ра Са на де ра на функ ци ју 
за ме ни ка гра до на чел ни ка пред ло жио је 
но ви ми тро вач ки гра до на чел ник Вла ди
мир Пет ко вић.

 Сма трам да је Вла ди мир Са на дер 
осо ба од ис ку ства, ра дио је у не ко ли ко 
сек то ра и до бро по зна је све оно што је 
нео п ход но за раз вој гра да. Ве ру јем да 
ће би ти пра ва по др шка и за то ра чу нам 
на ње га – из ја вио је Пет ко вић.

Сед ни ци ни су при су ство ва ли од бор
ни ци Ује ди ње не опо зи ци је, њих тро је. 
Рас пра ва ни је би ло, та ко да су све тач ке За ме ник гра до на чел ни ка Вла ди мир Са на дер

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Име но ва ни на чел ни ци
град ских упра ва
Два да на на кон што су 

од бор ни ци по др жа ли 
од лу ку о фор ми ра њу 

но вих град ских упра ва, 28. 
ју ла одр жа на је сед ни ца Град
ског ве ћа на ко јој су име но ва
ни вр ши о ци ду жно сти на чел
ни ка. Гра до на чел ник Срем ске 
Ми тро ви це Вла ди мир Пет ко
вић пред ста вио је но ви на ри
ма но ве на чел ни ке и ис та као 
да су они би ра ни пре све га по 
струч но сти и да ме ђу њи ма 
има и не стра нач ких лич но сти. 

Фор ми ра но је де вет град
ских упра ва, пет је ста рих 
на чел ни ка, а че ти ри су но ва. 

На че лу Град ске упра ве за 
оп ште и за јед нич ке по сло ве 
оста је Ми ро слав Јо кић, док је 
в.д. на чел ник Град ске упра ве 
за ур ба ни зам, про стор но пла
ни ра ње и из град њу обје ка та 
Ве сна Ву ја но вић. Ду шко 
Ша ро шко вић оста је в.д. 
на чел ник Град ске упра ве за 
бу џет и ло кал ни еко ном ски 
раз вој, Или ја Не дић ће и 
да ље во ди ти Град ску упра ву 
за кул ту ру, спорт и омла ди ну, 
а Мир ја на Пје вац Град ску 
упра ву за обра зо ва ње. Но ви 
вр ши лац ду жно сти на чел ни ка 
Град ске упра ве за здрав стве

ну и со ци јал ну за шти ту је 
Во ји слав Мир нић, док Вла ди
мир На сто вић оста је на че лу 
Град ске упра ве за по љо при
вре ду и за шти ту жи вот не сре
ди не. Но во фор ми ра ну Град
ску упра ву за ин фра струк ту ру 
и имо ви ну во ди ће Са ша Бу га
џи ја, док се на че лу Град ске 
упра ве за са о бра ћај, ко му
нал не и ин спек циј ске по сло ве 
на ла зи Ми ро слав Јо ва но вић.

 При из бо ру на чел ни ка се 
ни смо осла ња ли на стран ку, 
по став љени су љу ди са ис ку
ством и они ко ји зна ју свој 
по сао. Сви ми ов де смо про

ме њи ви, та ко да ни ко не сме 
да се кри је иза стран ке, не ди
сци пли не и не ра да. На чел ни
ци су у в.д. ста ту су и ово је 
са да је дан тест пе ри од за све 
њих. Сви смо ми ов де за рад 
основ ног ци ља, а то је да 
оства ри мо со ци јал ни мир у 
гра ду и да има мо што ви ше 
за по сле них – ис та као је гра
до на чел ник Вла ди мир Пет ко
вић. 

Но ви на чел ни ци на ја вљу ју 
да ће вред но ра ди ти на сво
јим рад ним ме сти ма. 

 Ми ће мо на ста ви ти да 
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днев ног ре да усво је не ве ћи ном гла со ва 
од бор ни ка. Да то је зе ле но све тло на 
пр ви ово го ди шњи ре ба ланс бу џе та и 
за вр шни ра чун град ског бу џе та за про
шлу го ди ну. На кон ре ба лан са, бу џет Гра
да Срем ска Ми тро ви ца уме сто 
3.150.662.000 ди на ра из но си 
3.332.870.000. Је дан од раз ло га за ре ба
ланс бу џе та је укљу чи ва ња у јав ну 
по тро шњу су фи ци та из прет ход не го ди
не (51.092.000 ди на ра), утвр ђе ног за вр
шним ра чу ном бу џе та Гра да за 2015. 
го ди ну. Део ви шка у из но су од 38.800.000 
ди на ра на мен ски се рас по ре ђу је из ме ђу 
оста лог за из град њу ха ле и ли ни је за 
се па ра ци ју у Ре ги о нал ној де по ни ји 
„Срем  Ма чва“ (29.400.000 ди на ра), 
ус по ста вља ње функ ци о нал не Кан це ла
ри је за ло кал ни еко ном ски раз вој  
(800.000 ди на ра) и ра до ве на са на ци ји 
ста ре де по ни је (600.000 ди на ра). 

Од бор ни ци су по др жа ли од лу ку о 
по кре та њу по ступ ка ли кви да ци је Јав ног 
пред у зе ћа Ди рек ци ја за из град њу Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, као и осни ва ње два 
но ва пред у зе ћа, Дру штва са огра ни че
ном од го вор но шћу за одр жа ва ње стам

бе ног и по слов ног про сто ра „Град ско 
ста но ва ње“ Срем ска Ми тро ви ца и Јав
ног пред у зе ћа за по сло ве ур ба ни зма 
„Ур ба ни зам“ Срем ска Ми тро ви ца.

 Од лу ка о ли кви да ци ји ЈП Ди рек ци ја 
за из град њу гра да је у скла ду са про пи
си ма о бу џе ту ко је је усво ји ла Вла да 
Ре пу бли ке Ср би је. Ми смо на жа лост 
би ли при ну ђе ни на ове по те зе, с об зи
ром да у овој фор ми Ди рек ци ја ви ше не 
мо же да оп ста не, ње но по сто ја ње је у 
су прот но сти са ва же ћим За ко ном о 
бу џет ском си сте му. Из Ди рек ци је ће 
на ста ти три су бјек та, јед но је ЈП „Ур ба
ни зам“, ко је ће на ста ви ти да се ба ви 
ур ба ни стич ким пла ни ра њем на те ри то
ри ји Гра да, дру го пред у зе ће би ће д.о.о. 
„Град ско ста но ва ње“, ко је ће пре у зе ти 
по сло ве одр жа ва ња стам бе них згра да и 
по слов них про сто ра ко ји ма га зду је Град 
Срем ска Ми тро ви ца. И тре ћи део ће 
би ти но во фор ми ра на Упра ва за ин фра
струк ту ру и имо ви ну, ко ја ће се и да ље 
ба ви ти из град њом но вих ин фра струк ту р
них обје ка та на те ри то ри ји Гра да. Што се 
ти че за по сле них ко ји су до са да ра ди ли 

На тре ћем по ре ду скуп штин ском за се
да њу по твр ђе ни су ман да ти но вим 
од бор ни ци. Та ко ће уме сто Вла ди ми ра 
Пет ко ви ћа, ко ји је иза бран за гра до на
чел ни ка са ли сте Алек сан дар Ву чић – 
Ср би ја по бе ђу је но ва од бор ни ца би ти 
Ва ња Ли же нес, из ре до ва Со ци ја ли стич
ке пар ти је Ср би је уме сто Ра до са ва 
Па ни ћа и Жељ ке Ми лин ко вић, ко ји су 
по де ли остав ке на од бор нич ко ме сто, 
но ви од бор ни ци су Пре драг Ве се ли но
вић и Сте ван Гра бић. И у од бор нич кој 
гру пи Де мо крат ске стран ке је до шло до 
про ме на, те ће уме сто Ми ло ра да По па
ди ћа, ко ји је та ко ђе под нео остав ку, 
од бор нич ко ме сто за у зе ти Ђор ђо Ђор
ђић.   

Но ви од бор ни ци

На ста вљам да се 
ба вим оним по сло ви ма 
ко је сам оба вљао као 
ди рек тор Ди рек ци је
за из град њу гра да,
пре све га ве ли ким
про јек ти ма ко је смо 
за по че ли про шле и 
то ком ове го ди не. Та ко 
да из град ња ба зе на, 
под во жња ка и шко ле у 
Ма чван ској Ми тро ви ци 
си гур но оста ју
при о ри тет не оба ве зе, 
ре као је Са на дер

Гра до на чел ник Вла ди мир Пет ко вић са сво јим са рад ни ци ма

На сед ни ци су име но ва ни и но ви 
ди рек то ри јав них пред у зе ће. Та ко да је 
за вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра ЈКП 
„Во до вод“ уме сто Са ше Бу га џи је по ста
вљен Бо ри слав Ба бић, на че ло „Сир ми
јум пу та“ уме сто Ду ша на Др ља че име но
ван је Ми ро слав Ке сер, за в. д. ди рек то
ра Аген ци је за ру рал ни раз вој уме сто 
Да ни је ле Ме ђе до вић по ста вљен је Пе тар 
Са мар џић, ко ји је до са да био ди рек тор 
Цен тра за кул ту ру „Сир ми ју март“. По ста
вље ни су в.д. ди рек то ри на пе ри од од 
го ди ну да на и два но ва пред у зе ћа, те ће 
Ми лош Ко вач би ти ди рек тор Дру штва са 
огра ни че ном од го вор но шћу за одр жа ва
ње стам бе ног и по слов ног про сто ра 
„Град ско ста но ва ње“, а Мир ја на Ва шут 

ди рек тор Јав ног пред у зе ћа за по сло ве 
ур ба ни зма „Ур ба ни зам“ Срем ска Ми тро
ви ца. Пред сед ник Над зор ног од бо ра 
„Град ског ста но ва ња“ је Дра ган Бје лић, а 
чла но ви су Мар ко Ко зли на и Сми ља на 
Ћи рић, док је пред сед ник Надзорног 
одбора ЈП „Ур ба ни зам“ Рад ми ло Бу де че
вић, а чла но ви су Во ји слав Ра шић и 
Об рад Ву че но вић. 

Ра до сав Је вре мо вић оста је на че лу 
Ко му на ли ја и на ред них го ди ну да на, као 
и Слав ко Сла до је вић на че лу То пли фи ка
ци је, Дра ган Ву лин на че лу Срем  га са и 
др Ду шко Ма џић на че лу До ма здра вља 
Срем ска Ми тро ви ца. 

На сед ни ци су име но ва ни и но ви управ
ни од бо ри уста но ва кул ту ре и ту ри зма. 

Про ме не у јав ним пред у зе ћи ма
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Но ви на чел ни ци: Ве сна Ву ја но вић, Са ша Бу га џи ја, Ми ро слав Јо ва но вић и Во ји слав Мир нић  (Фо то: Стевица Бјел кић)

ра ди мо она ко до бро ка ко је 
то ра дио прет ход ни на чел ник, 
а ак це нат је сва ка ко на елек
трон ској об је ди ње ној про це
ду ри и оза ко ње њу обје ка та. 
То је не што што мо ра мо да 
ра ди мо ја ко до бро, од го вор но 
и по шту је мо ро ко ве. Ту су и 
пла но ви ко ји су за по че ти и 
ко ји ће се ре а ли зо ва ти до 
кра ја ове и у на ред ним го ди

на ма – из ја ви ла је Ве сна 
Ву ја но вић, но ва в.д. на чел ни
ца Град ске упра ве за ур ба ни
зам, про стор но пла ни ра ње и 
из град њу обје ка та.

До са да шњем ди рек то ру 
ЈКП „Во до вод“ Са ши Бу га џи ји 
по ве ре на је но во фор ми ра на 
Град ска упра ва за ин фра
струк ту ру и про јек те. 

 Град ска упра ва за ин фра

струк ту ру и про јек те је пре у
зе ла по сло ве ко ји се ти чу 
ин фра струк ту ре, пре све га 
из град ње са о бра ћај не 
ин фра струк ту ре, на ста вак 
из град ње во до вод не мре же 
на те ри то ри ји гра да, ка на ли
за ци је у Ла ћар ку. Оно на шта 
ће мо ста ви ти ак це нат је сте 
да ће мо све сво је ре сур се, 
по чев од струч них љу ди ко ји 

су ту, да ти ка ко би се мак си
мал но до бро од ра ди ли 
по сло ви – ре као је Бу га џи ја.

Ми ро слав Јо ва но вић се 
на ла зи на че лу Град ске упра
ве за са о бра ћај, ко му нал не и 
ин спек циј ске по сло ве, а Во ји
слав Мир нић но ви је в.д. 
на чел ник Град ске упра ве за 
здрав стве ну и со ци јал ну 
за шти ту.

у Ди рек ци ји, они пре ла зе у ова три 
су бјек та и у не ке дру ге град ске упра ве, 
та ко да ће сви би ти рас по ре ђе ни на но ва 
рад на ме ста. Рок да се овај про цес за вр
ши је 1. сеп тем бар – об ја снио је за ме ник 
гра до на чел ни ка Вла ди мир Са на дер.

За ли кви да ци о ног управ ни ка ЈП 
Ди рек ци ја за из град њу гра да име но ван 
је Вла ди мир Колт ко. 

На днев ном ре ду се на шла и од лу ка о 
град ским упра ва ма, а пре ма ре чи ма 
на чел ни ка Град ске упра ве за оп ште и 
за јед нич ке по сло ве Ми ро сла ва Јо ки ћа, 
уме сто до са да шњих осам, фор ми ра но 
је де вет град ских упра ва. До шло је и до 
про ме на над ле жно сти, те та ко у скло пу 
Гра да са да функ ци о ни шу сле де ће упра
ве: Град ска упра ва за оп ште и за јед нич
ке по сло ве, Град ска упра ва за ур ба ни
зам, про стор но пла ни ра ње и из град њу 
обје ка та, Град ска упра ва за бу џет и 
ло кал ни еко ном ски раз вој, Град ска 
упра ва за кул ту ру, спорт и омла ди ну, 
Град ска упра ва за обра зо ва ње, Град ска 
упра ва за здрав стве ну и со ци јал ну 
за шти ту, Град ска упра ва за по љо при
вре ду и за шти ту жи вот не сре ди не, Град
ска упра ва за ин фра струк ту ру и имо ви
ну, Град ска упра ва за са о бра ћај, ко му
нал не и ин спек циј ске по сло ве.

 Но ва од лу ка о град ским упра ва ма је 
пре све га усло вље на ли кви да ци јом ЈП 
Ди рек ци ја за из град њу гра да. Би ли смо 
при ну ђе ни да но вом ор га ни за ци јом 
по сла до би је мо и ве ћи број упра ва. 
Не ма по ве ћа ва ња бро ја за по сле них, 
већ се из по сто је ћих ка па ци те та за по
сле ни рас по ре ђу ју у но ве упра ве и до би
ја ју но ва за ду же ња. Због ових по те за 
мо ра ли смо да из ме ни мо и од лу ку о 
мак си мал ном бро ју за по сле них на нео д
ре ђе но вре ме. Од лу ком Вла де Ср би је 
из де цем бра 2015. од ре ђен је мак си ма
лан број за по сле них на нео д ре ђе но вре
ме, у Срем ској Ми тро ви ци то је број од 
1.010 рад ни ка на нео д ре ђе но, а сва кој 
ло кал ној са мо у пра ви је оста вље но да 
са ма рас по ре ди ко ли ко ће ко је ин сти ту

ци је има ти за по сле них – ре као је Јо кић. 
Че ти ри ми тро вач ка јав на пред у зе ћа 

су про шле го ди не по сло ва ла по зи тив
но, те су на сед ни ци до не те од лу ке о 
рас по де ли до би ти „Во до во да“, „Ко му
на ли ја“, „Сир ми јум пу та“ и Ре ги о нал не 
де по ни је. До бит ЈКП „Ко му на ли је“ из
но си 17.054.852 ди на ра и по ло ви на ће 
би ти упла ће на осни ва чу, Гра ду Срем ска 
Ми тро ви ца. ЈКП „Во до вод“ је про шле 
го ди не оства рио до бит од 1.110.772 ди
на ра, а та ко ђе по ло ви ну до би ти упла
ћу је у град ски бу џет. До бит у из но су од 
2.387.542 ди на ра оства ри ло је и пред у
зе ће „Сир ми јум пут“, и по ло ви ну вра ћа 
осни ва чу, док до бит ЈКП Ре ги о нал на 
де по ни ја из но си 7.016.838 ди на ра. До
бит се рас по ре ђу је на сле де ћи на чин: 90 
од сто оства ре не до би ти се рас по ре ђу је 
осни ва чи ма (сва ком гра ду осни ва чу по 
45 од сто оства ре не до би ти од укуп не су
ме) и 10 од сто за по ве ћа ње ре зер ве из 

до би ти у струк ту ри основ ног ка пи та ла 
пред у зе ћа.

До не та је од лу ка о про ме ни осни вач
ког ак та ЈКП Ре ги о нал на де по ни ја „Срем 
– Ма чва“, од но сно про ме ње но је се ди
ште пред у зе ћа, те ће од са да оно би ти у 
Шап цу и пред у зе ће ће но си ти на зив ЈКП 
Ре ги о нал на де по ни ја „Срем – Ма чва“ 
Ша бац. 

Од бор ни ци су по др жа ли из ме не про
гра ма по сло ва ња ЈКП То пли фи ка ци ја, 
ко јом је из ме ђу оста лог до шло до по ве
ћа ња бро ја за по сле них, са 38 на 40 рад
ни ка. 

Исто та ко одо бре на је из ме на и до пу
на про гра ма Пред школ ске уста но ве 
„Пче ли ца“, по др жа ни су и из ве шта ји о 
ра ду Град ског пра во бра ни ла шта, ЈКП 
„Ко му на ли је“, ЈКП Ре ги о нал на де по ни ја 
и Пред у зе ћа за одр жа ва ње ули ца и 
пу те ва „Сир ми јум пут“ за про шлу го ди ну. 

Би ља на Се ла ко вић

На сед ни ци је усво је на од лу ка ко јом ће 
се ре гу ли са ти по сту пак ски да ња усе ва са 
по љо при вред ног зе мљи шта у др жав ној 
сво ји ни на те ри то ри ји Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца. 

На чел ник Град ске упра ве за по љо при
вре ду Вла ди мир На сто вић ис та као је да 
је По љо при вред на ре пу блич ка ин спек ци
ја утвр ди ла да је на те ри то ри ји Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца узур пи ра но 30 хек
та ра др жав не зе мље. 

 На кон ин спек циј ске кон тро ле и са чи
ња ва ња за пи сни ка, има мо по дат ке да је 
на на шој те ри то ри ји узур пи ра но до 30 
хек та ра по вр ши не др жа ве зе мље за ко је 
не ма мо пот пи са не уго во ре и за ко је не 
зна мо ко су узур па то ри. На узур пи ра ним 
по вр ши на ма за се ја на је со ја. Пе ри од ски
да ња со је је крај ав гу ста, по че так сеп тем
бра, та ко да има мо до вољ но вре ме на да 

спро ве де мо по сту пак ски да ња усе ва и то 
је раз лог за што то до сад ни је ура ђе но. 
Спор не су ка та стар ске оп шти не Ди вош и 
Чал ма – ре као је на чел ник На сто вић и 
до дао да ако узур па то ри при хва те да 
ре гу ли шу сво је оба ве зе би ће у ре ду, а ако 
не, за се ја не по вр ши не би ће ски ну те од 
стра не Гра да. 

 Не ће мо до зво ли ти ви ше да би ло ко 
узур пи ра зе мљи ште ко је Град да је у 
за куп, а ко је је у вла сни штву Ми ни стар
ства по љо при вре де. Не мо же не ко да 
пла ћа за куп, а дру ги да об ра ђу ју то 
зе мљи ште, а да га ни су пла ти ли. Град ска 
упра ва но вац од про да је кул ту ра ко је ће 
се ски ну ти ис ко ри сти ће за фи нан си ра ње 
од ре ђе них про је ка та у гра ду. Не ће мо 
до зво ли ти да се вр ши узур па ци ја др жав
ног зе мљи шта – на гла сио је гра до на чел
ник Пет ко вић. 

Ски да ње со је са
узур пи ра ног зе мљи шта
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ЈКП „ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“ СТА РА ПА ЗО ВА

Пр ви при кључ ци
на во до вод у Вој ки

Из град ња
во до вод не

мре же у Вој ки
по че ла је про шле

го ди не и те че
пла ни ра ном
ди на ми ком,

по твр ђу ју из
ЈКП „Во до вод

и ка на ли за ци ја“
Ста ра Па зо ва.
При кљу че ње

на во до вод ну
мре жу је мо гу ће

по це ни од 33.298
ди на ра уз по год ност 

пла ћа ња на
12 ме сеч них ра та

По сле ви ше де це ниј ских про бле ма 
са во до снаб де ва њем, ме шта ни 
Вој ке ко ји жи ве у Со лун ској и де

ло ви ма ули ца Ца ра Ду ша на, Све тог Са
ве, Ка ра ђор ђе ве, Бра ће Ко чи ја ше вић и 
Вој во ђан ске има ју мо гућ ност да се при
кљу че на град ски во до вод. Из град ња во
до вод не мре же у Вој ки по че ла је про шле 
го ди не и те че пла ни ра ном ди на ми ком, 
по твр ђу ју из ЈКП „Во до вод и ка на ли за
ци ја“ Ста ра Па зо ва. У по ме ну тим ули ца
ма мо гу ће је при кљу че ње на во до вод ну 
мре жу, по це ни од 33.298 ди на ра уз по
год ност пла ћа ња на 12 ме сеч них ра та. 

 Сва ки ста нов ник Вој ке мо же да до ђе 
до на ше тех нич ке слу жбе са по треб ном 
до ку мен та ци јом и упла том пр ве ра те до
ма ћин ство при кљу чи на мре жу. Од до ку
ме на та нео п ход на је гра ђе вин ска до зво
ла, а уко ли ко је не ма, мо же да при ло жи 
по твр ду да се обје кат на ла зи у по ступ ку 
ле га ли за ци је, за тим фо то ко пи ју пла на, 
вла снич ки лист и фо то ко пи ју лич не кар
те вла сни ка објек та  об ја шња ва Ма ра 
Гво зде нац, порт па рол ка ЈКП „Во до вод и 
ка на ли за ци ја“ Ста ра Па зо ва.

Укуп на из гра ђе ност во до вод не мре же 
до са да је око 5,5 ки ло ме та ра и на мре
жу мо же да се при кљу чи око 500 до ма
ћин ста ва у Вој ки, од укуп но пла ни ра них 
1.500. Оп шти на Ста ра Па зо ва пре ко ЈП 

Ди рек ци ја за из град њу и ЈКП „Во до вод 
и ка на ли за ци ја“ до са да је уло жи ла око 
34,5 ми ли о на ди на ра.

Ка ко на во де из Ме сне за јед ни це Вој ка 
нео п ход но је из гра ди ти још 34 ки ло ме
тра мре же да би сва до ма ћин ства до би
ла при ли ку да ко ри сте град ску во ду.

Под се ћа мо, Вој ка је је ди но се ло у ста
ро па зо вач кој оп шти ни ко је, до са да, ни је 
има ло при ли ку да ко ри сти град ску во ду. 
Ме шта ни су се снаб де ва ли из соп стве
них бу на ра и, ка ко ка же Ср ђан Ста нић, 
вла сник објек та ко ји је ме ђу пр ви ма при
кљу чен на во до вод ну мре жу, че сто је 
имао про бле ма са снаб де ва њем во дом 
и ње ним ква ли те том.

 Во до снаб де ва ње за нас је би ло го ру
ћи про блем. Хи дро фо ри су се че сто ква
ри ли и он да смо мо ра ли да се сна ла зи
мо на раз не на чи не. Ве о ма смо срећ ни 
јер ко нач но има мо град ску во ду и при ли
ку да сво ја до ма ћин ства при кљу чи мо на 
во до вод ну мре жу. Мо гу ре ћи да нам се 
жи вот, бу квал но, из ко ре на про ме нио – 
ис ти че Ста нић.

По ред ра до ва на из град њи во до вод не 
мре же у Вој ки, пред став ни ци ста ро па зо
вач ког „Во до во да“ на во де и да је у прет
ход них не ко ли ко да на из вр ше но узор
ко ва ње во де ко ја је по сла та на ана ли зу 
у За вод за јав но здра вље у Срем ској 

Ми тро ви ци. Пре ма по след њим ре зул та
ти ма во да је у пот пу но сти ис прав на за 
пи ће. 

Из по ме ну тог јав ног ко му нал ног пред
у зе ћа ис ти чу да се во до снаб де ва ње на 
те ри то ри ји оп шти не Ста ра Па зо ва од ви
ја без ика квих про бле ма и да су обез бе
ђе не до вољ не ко ли чи не, те се не оче ку ју 
про бле ми до кра ја ле та.

М. Ђ.

По че ли при кључ ци
на во до вод ну мре жу 

Мара Гвозденац из
ЈКП „Водовод и канализација“
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ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ РУ МА

По др шка по љо при вред ни ци ма

Чла но ви Оп штин ског ве ћа 
су на сво јој сед ни ци одр
жа ној 25. ју ла до не ли 

од лу ку о из два ја њу пет ми ли о
на ди на ра ка ко би се ис пла ти
ла јед но крат на по моћ по љо
при вред ни ци ма из рум ске 
оп шти не, пре све га у Клен ку 
ко ји ма је лед пот пу но уни штио 
усе ве у не вре ме ну 27. ју на.

За то је фор ми ра на и Ко ми
си ја за утвр ђи ва ње и про це ну 
ште те на по љо при вред ном 
зе мљи шту и усе ви ма на ста ле 
од гра да на те ри то ри ји рум ске 
оп шти не, а њен пред сед ник је 
др Јо ван Кром пић, ди рек тор 
По љо при вред не струч не слу
жбе Ру ма.

Сла ђан Ман чић, пред сед ник 
рум ске оп шти не је ис та као да 
ло кал на са мо у пра ва не ма 
оба ве зу на док на де ште те, јер 
то ра де оси гу ра ва ју ћа дру
штва за оне ко ји су оси гу ра ни. 
Ов де је реч о јед но крат ним 
нов ча ним по мо ћи ма, што је 
до го во ре но и на Шта бу за ван
ред не си ту а ци је.

 Од лу ка да из дво ји мо пет 
ми ли о на ди на ра је мо рал ни 
гест и има за циљ да на не ки 
на чин убла жи по сле ди це еле
мен тар не не по го де. Она ће 
би ти ис пла ће на са мо за усе ве 
на ко ји ма је при чи ње на то тал
на ште та и на рав но, за оне 
ко ји ни су би ли оси гу ра ни. 
Ко ли ко ће ко до би ти зна ће се 
по сле уви да да нас фор ми ра не 
ко ми си је  ре као је Сла ђан 
Ман чић.

До не та је и од лу ка да ће 
ло кал на са мо у пра ва и ове 
го ди не сти му ли са ти про тив
град не стрел це ко јих у рум ској 
оп шти ни има 24 са до дат них 

6.000 ди на ра. Та ко ђе, одо бре
на су и до дат на сред ства за 
по љо чу ва ре, бу ду ћи да су 
рум ске Ме сне за јед ни це има
ле са њи ма за кљу че не уго во
ре до кра ја ју ла. Так рок је 
про ду жен за још два ме се ца, а 
за те на ме не ће сва ка ме сна 
за јед ни ца до би ти по 118.000 
ди на ра.

На овој сед ни ци је до не то и 
не ко ли ко од лу ка о про ме на ма 
бу џет ских апро при ја ци ја, а нај
ви ше оних ве за них за без бед
ност са о бра ћа ја  од но сно 
по ста вља ње ле же ћих по ли ца
ја ца, хо ри зон тал не и вер ти кал
не са о бра ћај не сиг на ли за ци је.

Оп штин ско ве ће је до не ло 
од лу ку и о до дат ним из два ја
њи ма за не ко ли ко спорт ских 
клу бо ва и спор ти ста ко ји су 
по сти гли до бре ре зул та те или 

ушли у ви ши ранг так ми че ња.
Реч је о сред стви ма ко је је 

ло кал на са мо у пра ва опре де
ли ла за фи нан си ра ње про гра
ма и про је ка та из обла сти 
спор та од зна ча ја за рум ску 
оп шти ну. Укуп на сред ства за 
фи нан си ра ње су из но си ла 25 
ми ли о на ди на ра, а по окон ча
њу кон кур са Ко ми си ја за до де
лу сред ста ва је сред ства рас
по де ли ла пре ма утвр ђе ним 
кри те ри ју ми ма. Оста ло је 
не рас по ре ђе но два ми ли о на 
ди на ра, а ова до дат на из два ја
ња из но се укуп но 600.000 
ди на ра. Пре о ста лих 1,4 ми ли
о на ди на ра би ће рас по ре ђе но 
за слич не на ме не до кра ја 
го ди не.

Пред сед ни ца Ко ми си је за 
до де лу сред ста ва Ел ви ра 
Љу би са вље вић је ука за ла да 

су, по уви ду у ре зул та те по стиг
ну те на за вр шет ку ове так ми
чар ске се зо не, од лу чи ли да 
до дат не сред ства до би ју, због 
пре ла ска у ви ши ранг так ми че
ња, ФК „Мла дост“ из Бу ђа но ва
ца и ФК „Бо рац“ из Клен ка. 

 Одо бре на су и сред ства 
„Бор цу“ из Клен ка, ФК „Сло ги“ 
из Вог ња и ФК „До њи Пе тров
ци“ за обе ле жа ва ње де вет 
де це ни ја по сто ја ња клу бо ва. 
Те квон до клуб „Змај“ је до био 
сред ства због до брих ре зул та
та на пр вен ству Евро пе за 
се ни о ре у Швај цар ској  ре кла 
је Ел ви ра Љу би са вље вић. 
Мла ди сто но те ни сер о ко ме 
смо и ми пи са ли Јо ван Јоц ко
вић је до био део по треб них 
сред ста ва за од ла зак на 
Европ ско пр вен ство у За гре бу 
у сеп тем бру ове го ди не, а Џу до 
клуб „Сло вен“ из Ру ме и Кик 
бокс клуб „РУ 09“ за ор га ни зо
ва ње др жав них пр вен ста ва.

По ред ових сред ста ва, 
ло кал на са мо у пра ва је 
опре де ли ла и 16 ми ли о

на ди на ра за уна пре ђе ње 
спорт ске ин фра струк ту ре и 
за куп са ла за 2016. го ди ну. 
Циљ је ло кал не са мо у пра ве да 
спорт ску ин фра струк ту ру 
по диг не на ви ши ни во и да 
свим клу бо ви ма обез бе ди при
стој не усло ве за тре нин ге и 
так ми че ња.

 Нај ви ше је фуд бал ских клу
бо ва, па ће мо на ста ди о ни ма 
има ти нај ви ше ра до ва. Не где 
је по треб на ре кон струк ци ја 
свла чи о ни ца, не где три би на, а 
уло жи ће мо и у ин фра струк ту ру 
Атлет ског клу ба „Ру ма“. До би
ли смо тар тан од Атлет ског 
са ве за Ср би је, а за ста зе за 

Од лу ка да
из дво ји мо пет 

ми ли о на ди на ра 
је мо рал ни гест

и има за циљ
да на не ки

на чин убла жи
по сле ди це 

еле мен тар не 
не по го де, каже 

председник 
Општине Рума  

Слађан Манчић Пред сед ник Оп шти не Ру ма Сла ђан Ман чић са по љо при вред ни ци ма

Јед на од од лу ка са Оп штин
ског ве ћа је и да је дан број 
пар це ла у к.о. Ру ма уђу у 
ре жим Сло бод не зо не Ша бац. 
Ка ко је об ја сни ла Та ња Дро
бац, шеф Оде ље ња за ур ба ни
зам и гра ђе ње реч је о пар це
ла ма укуп не по вр ши не 18,56 
хек та ра. 

 Реч је о пар це ла ма ко је се 
на ла зе у бло ку 4 на „Рум ској 
пе тљи“, а зах тев за ула зак у 
Сло бод ну зо ну Ша бац под не ло 
је пред у зе ће „Ин кон кет“ко је је 
парт нер не пал ској фир ми 
„Си но вејшн груп“ ко ја ће гра ди
ти фа бри ку ну дли на „Рум ској 

пе тљи“  ре кла је Та ња Дро
бац. 

Она је под се ти ла да је 
не дав но слич на од лу ка до не та 
и ка да је у пи та њу фир ма „Хелт 
кер“ (ки не скодан ска ком па ни
и ја за про из вод њу ме мо риј ске 
пе не) ко ја већ ра ди на „Рум ској 
пе тљи“. Сло бод не зо не омо гу
ћа ва ју при вред ни ци ма уште ду 
у по сло ва њу, отва ра ње но вих 
рад них ме ста, пред ста вља ју 
сред ство за при вла че ње ин ве
сти ци ја и кон цен три шу услу ге и 
по тре бе на јед ном ме сту, ка же 
се у обра зло же њу за до но ше
ње ова кве од лу ке.

Ре жим Сло бод не
зо не Ша бац
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тр ча ње из ли ће мо ква ли те тан 
тар тан ко ји ће де ци омо гу ћи ти 
пред у сло ве за успе шно ба вље
ње овим спор том. Што се ти че 
са мих до на ци ја клу бо ви ма, ми 
по кри ва мо тро шко ве ко ти за ци
ја, су ди ја, пре во за, а за фор ми
ра ње играч ког ка дра ће клу бо
ви мо ра ти са ми да се по бри ну 
и то да фи нан си ра ју. Има мо 
слу чај да је дан фуд бал ски 
клуб игра Срем ску ли гу са 
истим учин ком и про шле го ди
не ка да је бу џет био око три 
ми ли о на ди на ра и ове ка да су 
од оп шти не до би ли знат но 
ма ње  550.000 ди на ра. Дру гим 
ре чи ма успех не до ла зи са 
нов цем, већ са енер ги јом љу ди 
у клу бу и то се по твр ђу је го ди
на ма уна зад  ре као је Сла ђан 
Ман чић, пред сед ник рум ске 
оп шти не.

Ди рек ци ја за из град њу Ру ме 
уско ро за вр ша ва про јек то ва ње 
за из град њу три би на за фуд
бал ске клу бо ве ГФК „Сло вен“ 
Ру ма, „Бо рац“ Кле нак, „По лет“ 
Ни кин ци, „Је дин ство“ Пла ти че
во, као и за из град њу и ре кон
струк ци ју свла чи о ни ца на ста
ди о ни ма у Бу ђа нов ци ма, Сте
ја нов ци ма и Вог њу. 

 У Ма лим Ра дин ци ма ће на 
игра ли шту „Фру шко гор ца“ би ти 
по ста вље на огра да. Тре ба ло 
би да се спро ве де и по сту пак 
про јек то ва ња три би на у 
До њим Пе тров ци ма. На кон 
за вр шет ка по ступ ка ви де ће мо 
ко је су до би је не це не и на дам 
се да ће опре де ље на су ма 
би ти до вољ на да већ у овој 
го ди ни за вр ши мо све про јек те 
 ре кла је ди рек то ри ца Ди рек
ци је за из град њу Ру ме Вла ди
сла ва Ста ме но вић.

Сми ља Џа ку ла

Од по чет ка ју ла Оде ље ње 
за фи нан си је, при вре ду и 
по љо при вре ду Оп штин ске 
упра ве у Ру ми  има но вог 
ру ко во ди о ца. За ше фи цу овог 
Оде ље ња је по ста вље на 
Би ља на Да мља но вић, ди пло
ми ра на еко но мист ки ња.

Ка дров ске 
про ме не

Би ља на Да мља но вић

П окр аји нска вл ада и Н АЛЕД з акљ уч иће 
у се пте мбру М ем ора ндум о с ара дњи на 
и зр ади н овог м од ела ек оно мског ра зв оја 

Во јв од ине, с ао пшт ено је на ра дном с уср ету 
чл ан ова и пар тн ера Н АЛЕДа с пре дсе дн иком 
П окр аји нске вл аде Иг ором М ир ов ићем и п окр
аји нским с екр ет ар има пр ошлог ч етвр тка, 28. 
ј ула у Н овом С аду. С аста нку је пр ис уств ов ала 
и пре дсе дн ица Упра вног о дб ора Н АЛЕДа Ана 
Б рн абић.

Гла вне обл асти пар тне рства б иће ун апр еђ
ење п осло вног а мб ије нта на л ок алу кроз м оде
рн из ац ију а дм ин истр ац ије гр ад ова и о пшт ина, 
и згра дња и нфр астру кт уре п утем ја внопр ива
тних пар тне рст ава, ра звој је дн оша лте рског 
с ист ема за и нв ест ит оре и см ањ ив ање ра зл ика 
у ра зв оју во јв ођа нских л ока лних с ам о упр ава. 
Кљу чну ул огу у р е ал из ац ији тих ц иљ ева им
аће фо рм ир ање Ра зво јне аге нц ије Во јв од ине.

 Н аша гла вна в из ија је б ржи ек оно мски ра
звој Во јв од ине, п осе бно 15 л ока лних с ам о
упр ава к оје су у гр упи н ера зв иј ених. Ту је в е
ома в ажна ул ога пр оц еса це рт иф ик ац ије к оји 
спр ов оди Н АЛЕД и пр ави пут да се п ости гне 
ко нкр етан р езу лтат на л ок алу. Пр и ор итет је 
да а кти вно р ад имо на пр ивл ач ењу д ом аћих 
и стр аних и нв ест иц ија и да п оје дн ост ављ уј
емо а дм ин истр ати вне пр оц ед уре у ч ему је 
Н АЛЕД в е ома и ск усан и о ч ему св ед очи успех 
еле ктро нске гр ађ еви нске д озв оле – и зј авио је 
М ир овић.

Пр ема њ ег овим р еч има, број з акљ уч ених уг
ов ора о ја внопр ива тним пар тне рств има је в е
ома м али и в ел ики пр облем пре дст авља ч ињ
ен ица да п оте нц ија лни и нв ест ит ори н ем ају 
је дну и нст ит уц ију к ојој м огу да се обр ате р ади 
р е ал из ац ије пр ој ек ата. Ид еја П окр аји нске вл
аде је да РАВ б уде оне стоп схоп и да п он уди 
оп ер ати вн ији пр иступ и нв ест ит ор има што ће 
б ити још је дна од т ема с ара дње с Н АЛЕДом. 

По тпре дсе дник Упра вног о дб ора Н АЛЕДа 
Бр ан ислав Н ед им овић и ст акао је да у Во јв
од ини с амо 12 л ока лних с ам о упр ава има се
рт иф икат о п ово љном п осло вном окр уж ењу. 
П од аци п ок аз ују да су то на ј усп ешн ије ср ед
ине с о бз иром на то да су од 2008. пр ив укле 
1,29 м ил ија рди евра. Он је оц енио да би ф окус 
с ара дње с П окр аји нском вл адом у осн аж ив
ању о пшт ина тр еб ало да б уде на ј ач ању ка
нц ел ар ија за л ока лни ек оно мски ра звој пр еко 
к ојих ће и нв ест ит ори д об иј ати кв ал ите тну усл
угу. 

 Спре мни смо да се ф ок ус ир амо и на ја вно
пр ива тна пар тне рства к оја о пшт ин ама м огу да 
р еше бро јне к ом уна лне пр обл еме к ада су им 
огр ан ич ене м огу ћн ости за з ад уж ив ање, а у Во
јв од ини је од обр ено с амо 14 т аквих пр ој ек ата 
– н агл асио је Н ед им овић и и зр азио оч ек ив ање 
да ће Н АЛЕД и П окр аји нска вл ада с ар ађ ив
ати и на см ањ ив ању с иве ек он ом ије у се кт ору 
п ољ опр ивр еде кроз и мпл еме нт ац ију с ист ема 
в а уч ера за пр иј ављ ив ање с езо нских ра дн ика.

М ЕМ ОРА НДУМ О С АРА ДЊИ П ОКР АЈИ НСКЕ ВЛ АДЕ И Н АЛЕДА 

Н ови м одел
ра зв оја Во јв од ине

Бр ан ислав Н ед им овић, Игор М ир овић и Ана Б рн абић

По тпре дсе дник Упра вног о дб ора Н АЛЕД-а Бр ан ислав 
Н ед им овић и ст акао је да у Во јв од ини с амо 12 л ока лних 
с ам о упр ава има се рт иф икат о п ово љном п осло вном окр-
уж ењу. П од аци п ок аз ују да су то на ј усп ешн ије ср ед ине с 
о бз иром на то да су од 2008. пр ив укле 1,29 м ил ија рди евра 
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ВЛА ДИ МИР ПЕТ КО ВИЋ, ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Гра до на чел ник по ме ри 
Срем ске Ми тро ви це

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це, 
ди пло ми ра ни прав ник, Вла ди мир 
Пет ко вић (36) на нај зна чај ни ју по ли

тич ку функ ци ју у гра ду до шао је са ме ста 
на чел ни ка град ске упра ве за ур ба ни зам. 
Упр кос чи ње ни ци да је још ве о ма млад, 
Пет ко вић има де це ниј ско ис ку ство на 
по сло ви ма ур ба ни зма, а ур ба ни зам је 
ср це сва ке град ске по ли ти ке. 

На по чет ку раз го во ра пи та ли смо га 
ка ко из угла гра до на чел ни ка, од но сно нај
од го вор ни јег чо ве ка у Срем ској Ми тро ви
ци гле да на функ ци о ни са ње ло кал не 
са мо у пра ве?

 Без об зи ра што сам био део ти ма ко ји 

је до са да во дио овај град, ни је све јед но 
ка да пре ђе те са по сла ко ји је пред ста
вљао део јед не це ли не и пре у зме те од го
вор ност за цео град. По го то во ако се у 
гра ду до ста то га већ ра ди ло и ура ди ло. 
Ако же ли те да по стиг не те још бо љи ре зул
тат, он да је то ве ли ка од го вор ност. По тре
бан је пе ри од при ла го ђа ва ња, и ме не и 
мо јих нај бли жих са рад ни ка. Тре нут но 
по ку ша ва мо да офор ми мо но ву ор га ни за
ци ју ра да. У то ку је фор ми ра ње но вих 
упра ва, ли кви да ци ја Ди рек ци је за из град
њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца, кон со ли да
ци ја не ких срод них по сло ва, тех нич ке 
ства ри ко је ће до при не ти ефи ка сни јем 

ра ду ло кал не са мо у пра ве. Ру ко во ђе ње 
гра дом од 80 хи ља да ста нов ни ка ни је јед
но ста ван по сао. Сва ка до бра ствар се на 
не ки на чин под ра зу ме ва, а ло шим ства ри
ма се да је зна чај. Али, то је та ко и ја сам 
све стан то га. Био сам на чел ник упра ве за 
ур ба ни зам че ти ри го ди не, и ства ри су 
упра во та ко функ ци о ни са ле – ка же Вла
ди мир Пет ко вић.

М НО ВИ НЕ: Ко ли ко ће Вам у оба вља-
њу функ ци је гра до на чел ни ка Срем ске 
Ми тро ви це по мо ћи ис ку ство из, по 
мно ги ма, нај ва жни је град ске упра ве, 
упра ве за ур ба ни зам?

M NOVINE :

Без об зи ра што 
сам био део 

ти ма ко ји је до 
са да во дио

овај град, ни је 
све јед но ка да 

пре ђе те са
по сла ко ји је 

пред ста вљао 
део јед не це ли не 

и пре у зме те 
од го вор ност
за цео град. 

По го то во ако се 
у гра ду до ста 

то га већ ра ди ло 
и ура ди ло. Ако 

же ли те да 
по стиг не те још 
бо љи ре зул тат, 

он да је то
ве ли ка

од го вор ност
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ВЛА ДИ МИР ПЕТ КО ВИЋ: Ја сам че ти
ри го ди не био на чел ник упра ве за ур ба ни
зам, и за и ста не знам да ли је у по след
њих 25 го ди на не ко из др жао на том ме сту 
пун ман дат. Ми слим да ни је. То ис ку ство 
ће сва ка ко по мо ћи, за то што смо у про те
кле че ти ри го ди не гле да ли да на пра ви мо 
до бру осно ву за да љи раз вој гра да. Упра
ва за ур ба ни зам има ди рек тан ути цај на 
ин ве сти ци је и раз вој гра да. Ура ди ли смо 
до ста план ских ака та ко ја ће бу ду ћим 
ин ве сти то ри ма да ти чи сту си ту а ци ју у 
окви ру ко је ће они мо ћи не сме та но да гра
де. Има мо ура ђе не пла но ве де таљ не 
ре гу ла ци је ко ји ће омо гу ћити да отва ра мо 
бло ков ску град њу обје ка та. То је ви ше
стру ка ко рист за град ски бу џет, кроз 
на кна де за гра ђе вин ско зе мљи ште и 
ка сни је по рез на имо ви ну. На пра ви ли смо 
си стем об је ди ње не про це ду ре, до зво ле 
се до би ја ју елек трон ским пу тем, у скла ду 
са за ко ном. И то све иде мно го бр же не го 
до са да.  Ле га ли зо ва ли смо пре ко че ти ри 
хи ља де обје ка та. На во дим ово као при ме
ре ко ји до при но се ве ћим при хо ди ма бу џе
та. Ве о ма је бит но да се тру ди мо да што 
је мо гу ће ви ше ра ди мо на то ме да по ве ћа
ва мо бу џет ске при хо де. У на ја ви је и сма
ње ње по ре за на за ра де ко ји су би ли при
хо ди је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. А 
при хо ди у бу џе ту су у не по сред ној, ди рект
ној ве зи са град ским план ским ак ти ма ко ји 
су нео п ход ни за ин ве сти ра ње. 

По че ти су ве ли ки ин фра струк тур ни 
про јек ти, ску пи и зна чај ни. А на ја вљу је 
се сма ње ње тран сфе ра је ди ни ца ма 
ло кал них са мо у пра ва. Да ли сте за бри-
ну ти због то га и ка кво ре ше ње је мо гу-
ће на ћи да се на до ме сти ма њак сред-
ста ва, ако се усво је из ме не за ко на?

Сва ка ко да сам за бри нут, али упра во из 
тог раз ло га тре ба да раз ми шља мо ка ко то 
да по пра ви мо. Да по диг не мо при ход ну 
стра ну бу џе та, а да не по ве ћа ва мо по ре зе 
и так се да не пре ба ци мо то на гра ђа не. Да 
по ку ша мо да из ву че мо но вац на дру гој 
стра ни, да не оште ти мо гра ђа не. При пре
ма мо про јек те за тр го ве, ули це, до мо ве 
здра вља, шко ле у са рад њи са по кра јин
ским и ре пу блич ким ор га ни ма вла сти. 
По ку ша ва мо да што ви ше нов ца обез бе
ди мо из тих из во ра и на тај на чин ком пен
зи ра мо оно што ће нам би ти од у зе то уко
ли ко се усво је из ме не За ко на о фи нан си
ра њу ло кал них са мо у пра ва. Ак тив но се 
ра ди и на про јек ти ма ко ји ће би ти ре а ли
зо ва ни на прин ци пи ма јав но  при ват ног 
парт нер ства. 

Осим што се ускла ђу је са за ко ном 
шта ли кви да ци ја Ди рек ци је и фор ми ра-
ње но вих пред у зе ћа и град ских упра ва 
кон крет но зна чи за гра ђа не? Да ли то 
уоп ште има не ког зна ча ја за обич ног 
чо ве ка?

По сао ко ји је до са да оба вља ла Ди рек
ци ја тре ба ло би да бу де бо љи и ефи ка
сни ји, а са мим тим ће и гра ђа ни има ти 
ко ри сти од ове ре ор га ни за ци је. По ка за ло 
се да ма ња при вред на дру штва мно го 
бо ље функ ци о ни шу и ефи ка сни је ра де. 
Ли кви да ци јом Ди рек ци је на ста ју два но ва 
дру штва, Ур ба ни зам и Град ско ста но ва
ње. Град ско ста но ва ње ће се ба ви ти 
ис кљу чи во одр жа ва њем ста но ва, га ра жа, 
по слов них про сто ра, сер ви си ра њем услу
га гра ђан ства. То ће им би ти при ход из ког 
ће се фи нан си ра ти њи хо во по сло ва ње. 

Са мим тим ће се про ме ни ти и од нос пре
ма тим услу га ма, њи хо вој на пла ти, јер 
не ће би ти дру гог из во ра фи нан си ра ња 
за ра да за по сле них, а и гра ђа ни ће има ти 
ви ше ко ри сти јер ће то при вред но дру
штво би ти мак си мал но за ин те ре со ва но 
да пру жа до бру услу гу. Ур ба ни зам ће за 
град ра ди ти план ску до ку мен та ци ју, али 
ће исте по сло ве ра ди ти и за дру ге су бјек
те, при ват на прав на и фи зич ка ли ца. Јед
ним де лом ће и они би ти на тр жи шту и 
за ра ђи ва ће сво ју пла ту. Што се ти че де ла 
по сло ва Ди рек ци је ко ји ће се вра ти ти у 
град ске упра ве, сма трам да ће и то би ти 
бо ље и ефи ка сни је, јер ће би ти олак ша на 
ко му ни ка ци ја ме ђу свим град ским упра ва
ма, а то ће би ти од ко ри сти за гра ђа не. 
Же лим да на гла сим да у овој ре ор га ни за
ци ји не ће би ти но во за по сле них рад ни ка. 
Сви тре нут но за по сле ни ће се пре ра спо
де ли ти из ме ђу два но ва при вред на дру
штва и град ске упра ве за ин фра струк ту ру. 
Овај по сао се по кло пио и са ре ба лан сом 
бу џе та, та ко да ће сред ства ко ја су би ла 
опре де ље на за Ди рек ци ју са да би ти усме
ре на на град ску упра ву за ин фра струк ту ру 
ка ко би се сви по сло ви ко ји су за по че ти 
не сме та но на ста ви ли и при ве ли кра ју. 

Ви сте на функ ци ју гра до на чел ни ка 
до шли из вла да ју ће стран ке. Ва жи те за 
чо ве ка ко ји ми сли сво јом гла вом. Ва ша 
функ ци ја је по ли тич ка, али и кон крет-
на, из вр шна, ве за на за прав ну ре гу ла-
ти ву. Хи по те тич ки, шта ће се де си ти ако 
се на ђе те из ме ђу по ли ти ке и стру ке?

Као на чел ник упра ве за ур ба ни зам 
ни сам био у та квој по зи ци ји. Ни је ов де реч 
о јед ном чо ве ку и јед ној функ ци ји. У пи та
њу је тим љу ди ко ји ра ди и ту је стру ка 
нај ва жни ја. Без струч ног ти ма ни на чел ник 
ни гра до на чел ник не могу да по стиг ну 
ни ка кав ре зул тат. Оно што смо за по че ли 
за вр ша ва мо. Ба зен, под во жњак, шко лу у 
Ма чван ској Ми тро ви ци, пут кроз Ла ћа рак 
ће уско ро би ти го тов. Пла ни ра се азил за 
жи во ти ње. Раз ма тра мо не ку од го ва ра ју ћу 
ло ка ци ју. Про је кат ре кон струк ци је сав ског 
на си па је у то ку и при кра ју. Циљ нам је и 
раз вој ту ри зма, да ис ко ри сти мо по тен ци
јал ре ке Са ве и исто риј ско на сле ђе Сир
ми ју ма. Да ли смо под сти цај кроз ума ње
ње на кна де за 80 про це на та ин ве сти то ри
ма ко ји су за ин те ре со ва ни за из град њу 
хо те ла. Има мо не ко ли ко за ин те ре со ва них 
ли ца за из град њу хо те ла. 

Да ли мо же те ре ћи шта ће би ти при о-
ри те ти за сле де ћу го ди ну и че му ће те 
да ти нај ве ћи зна чај при ли ком про јек то-
ва ња бу џе та?

План град ског бу џе та за 2017. го ди ну 
пред ви ђа нај ви ше сред ста ва за ин фра
струк ту ру, и у гра ду и у се ли ма. По се бан 
ак це нат ће мо ста ви ти на де ло ве ми тро
вач ких се ла ко ји не ма ју пу те ве, од но сно 
ас фал ти ра не ули це. Та ко ђе, ура ди ће мо 
про стор не пла но ве рад них зо на у сва ком 
се лу, ка ко бисмо омо гу ћи ли пред у сло ве за 
не ка бу ду ћа ула га ња у при вред не објек те. 
За тим, пла ни ра мо да па жњу усме ри мо и 
на де цу, на њи хо ву без бед ност та ко да 
ће мо ући у ре кон струк ци ју деч јих игра ли
шта и вр ти ћа. На рав но, не тре ба за бо ра
ви ти ни при мар ну здрав стве ну за шти ту, 
од но сно ре кон струк ци ју оних до мо ва 
здра вља ко ји ма је об но ва нео п ход на.  

 Вла ди мир Ћо сић

Гра до на чел ник Пет ко вић спа да у оне 
ко ји, иако ра де у јав ној упра ви, раз ми
шља ју као при ват ни ци. Зна да се не мо же 
тро ши ти оно што ни је за ра ђе но:

Има мо ре ци мо у пла ну блок из ме ђу 
ули ца Ју пи те ро ва, део Кра ља Пе тра и 
део код Спо мен гро бља. Ако про би је мо ту 
ули цу, отва ра мо по зи ци ју за из град њу 10 
до 15 стам бе них згра да. Ми хо ће мо да 
ку пи мо тај део и да уло жи мо у са о бра ћај
ни цу. Ула га ње у са о бра ћај ни цу је око 30 
ми ли о на ди на ра, ку по ви на зе мљи шта је 
око 12 ми ли о на ди на ра, то је 42 ми ли о на 
ула га ње. Ту мо же да се из гра ди 15 згра
да, а ин ве сти тор би тре бао да пла ти од 10 
до 15 ми ли о на ди на ра за ко му нал но 
опре ма ње по јед ној згра ди. То је око 150 
до 170 ми ли о на ди на ра укуп но. Зна чи, та 
су ма од мах ис пла ћу је пут и екс про при ја
ци ју зе мљи шта. Плус то га у сва кој згра ди 
има по 15 – 20 но вих стам бе них је ди ни ца, 
ко је љу ди ку пу ју. Сва ко од њих ће пла ти ти 
по рез на имо ви ну, ко ји је око 10.000 ди на
ра за јед ну про сеч ну је ди ни цу од око 70 
ква дра та. Ду го роч но, то је око 350 ми ли о
на ди на ра при хо да у на ред них пет го ди на, 
за јед но са ових 150 ми ли о на ди на ра ко је 
до би је мо од ко му нал ног опре ма ња.

Та ко раз ми шља Вла ди мир Пет ко вић, 
ко ји ви ди на чи не на ко ји ло кал на са мо у
пра ва мо же да оства ри при хо де.

Трошити 
зарађено

План град ског
бу џе та за 2017. го ди ну 

пред ви ђа нај ви ше 
сред ста ва за

ин фра струк ту ру,
и у гра ду и у се ли ма. 

По се бан ак це нат ће мо 
ста ви ти на де ло ве 

ми тро вач ких се ла ко ји 
не ма ју пу те ве, од но сно 

ас фал ти ра не ули це. 
Та ко ђе, ура ди ће мо 
про стор не пла но ве 

рад них зо на у сва ком 
се лу, ка ко бисмо

омо гу ћи ли пред у сло ве 
за не ка бу ду ћа ула га ња 

у при вред не објек те
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ПУ ТИН ЦИ 

Фи ја ке ри ја да

Пр ва Фи ја ке ри ја да у 
Пу тин ци ма одр жа на је 26. 
jу ла по во дом обе ле жа ва ња 
се о ске сла ве, Са бо ра Све тог 
ар хан ге ла Га ври ла. Тим 
по во дом се ве ли ки број 
ме шта на оку пио на ста ди о ну 
ПСКа, где је Фи ја ке ри ја да и 
одр жа на. 

У так ми чар ском про гра му 
је на сту пи ло 18 за пре га, што 
је до бар од зив, има ју ћи у 
ви ду да се Фи ја ке ри ја да одр
жа ва по пр ви пут, углав ном 
из вој во ђан ских гра до ва. 
Так ми че ње  се од ви ја ло у 
ка те го ри ја ма дво пре га и 
че тво ро пре га.

Пр ву пу ти нач ку Фи ја ке ри
ја ду зва нич но је отво рио 
Сте ван Ко ва че вић, пред сед
ник Скуп шти не оп шти не 
Ру ма. Он је том при ли ком 
ис та као да Пу тин ча ни не ко
ли ко го ди на уна зад сво ју 
сла ву ве зу ју за при год не 
ма ни фе ста ци је као што су 
књи жев не ве че ри, ли ков не 
ко ло ни је или не ке дру ге кул
тур но  умет нич ке про гра ме. 

 Са вет МЗ Пу тин ци се ове 
го ди не од лу чио за Фи ја ке ри
ја ду и ми слим да је то до бро, 
јер су не та ко дав но по овим 
шо ро ви ма и ата ри ма је зди ли 
ле пи ко њи. Ко њи су, по ред 
по сла ко ји су оба вља ли, 
би ли и ста ту сни сим бол, али 
и пред мет обо жа ва ња. Са да, 
због тех но ло шког раз во ја, 
све је ма ње ко ња. За то је 
до бро да се ор га ни зу ју ова
кве ма ни фе ста ци је, да се 
под се ти мо ко ли ко су ко њи 
ле пе и пле ме ни те жи во ти ње, 
евен ту ал но и да се под стак
ну мла ди љу ди да се ба ве 
ко њар ством  ука зао је Сте
ван Ко ва че вић.

Он је до дао да би ова 
ма ни фе ста ци ја, ако на ста ви 
да се ор га ни зу је, мо гла да 
на ђе сво је ме сто и у ту ри
стич кој по ну ди Сре ма, те да 
ће ло кал на са мо у пра ва 
по др жа ти иде ју да Фи ја ке ри
ја да пре ра сте у тра ди ци ју.

Упра во за то је Фи ја ке ри ја
да и одр жа на под по кро ви
тељ ством рум ске оп шти не.

У про гра му су на сту пи ли и 
чла но ви при прем ног са ста ва 
КУД „Жар ко вац“ као и ма жо
рет ки ње из Сон те.

С. Џ.

У окви ру сво је по се те 
Ср би ји, део при вред но 
 по ли тич ке де ле га ци је 

из Ру ске Фе де ра ци је по се тио 
је 29. ју ла рум ску оп шти ну. 
Они су том при ли ком об и
шли ви ше рум ских фир ми, 
а по том има ли раз го во ре у 
Град ској ку ћи са пред сед ни
ком Скуп шти не оп шти не Ру
ма Сте ва ном Ко ва че ви ћем 
и на чел ни ком Оп штин ске 
упра ве Ду ша ном Љу би ши
ћем.

Ово је био пр ви кон такт 
и при ли ка да се ру ски при
вред ни ци упо зна ју са рум
ском оп шти ном и ње ним 
при вред ним по тен ци ја ли ма, 
као и евен ту ал ним из во зом 
не ких про из во да, те мо гућ
но сти да се ус по ста ви еко
ном ска, пре све га са рад ња 
у обла сти по љо при вре де, за 
шта је вла да ло нај ве ће ин те
ре со ва ње.

 До ла зак ру ске де ле га ци је 
је по твр да да је на ша оп шти
на пре по зна та као сре ди на 
са зна чај ним по тен ци ја ли ма 
и да је спрем на за са рад њу 
и раз го во ре са де ле га ци ја ма 
из свих зе ма ља. Упо зна ли 
смо чла но ве де ле га ци је са 
на шим ин фра струк тур ним, 
са о бра ћај ним, ад ми ни стра
тив ним и ка дров ским по тен
ци ја ли ма, а раз го ва ра ли смо 
и о кон крет ним аспек ти ма 
са рад ње. Са слу ша ли смо 
ру ске пред ло ге за са рад њу 
у обла сти по љо при вре де и 

ука за ли на на ше мо гућ но сти 
у тој обла сти. До го во ри ли 
смо се да ће мо раз го ва ра ти 
са рум ским при вред ни ци ма 
ка ко би утвр ди ли са чи ме 
мо гу да се по ја ве на ру ском 
тр жи шту, под ко јим усло ви
ма, у ко јим ко ли чи на ма, це
ном и ка квог ква ли те та, а по
том сле ди но ви са ста нак са 
ру ском де ле га ци јом. На дам 
се да ће из тог про ис те ћи и 
не ка кон крет на са рад ња, као 
и кон так ти на ших и ру ских 
при вред ни ка  из ја вио је по
сле раз го во ра Сте ван Ко ва
че вић. Он је до дао да ће се 
вр ло бр зо са чи ни ти ана ли за 
све га оно га што рум ска оп
шти на мо же да по ну ди.

Алек сан дар Зо рин, члан 
Са ве та Ру ске Фе де ра ци

је ре као је но ви на ри ма да 
је основ ни циљ ове по се те 
утвр ђи ва ње мо гу ће еко ном
ске са рад ње.

 Ов де су до шли љу ди ко
ји има ју ис ку ство у по сло ви
ма ве за ним за из воз ро бе 
из Ср би је у Ру си ју. Ве ли ко 
ин те ре со ва ње у Ру си ји по
сто ји за по љо при вред ну са
рад њу. Ту по себ но ми слим 
на во ћар ство и сто чар ство, 
али смо раз го ва ра ли и о ин
ду стриј ским гра на ма ко је су 
за сту пље не у рум ској оп шти
ни  ис та као је Алек сан дар 
Зо рин.

Ру ска де ле га ци ја је, по ред 
Ру ме, бо ра ви ла и у Пан че ву, 
Те ме ри ну, Но вом Са ду и Љу
бо ви ји.

С. Џ.

РУ МА

Са рад ња са Русијом

Пред сед ник СО Ру ма Сте ван Ко ва че вић
и Алек сан дар Зо рин, члан Са ве та Ру ске Фе де ра ци је

На си ље у
по ро ди ци

При пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва од ре ди ли 
су за др жа ва ње до 48 ча со ва, у 
два одво је на слу ча ја, за два 
му шкар ца са под руч ја Ста ре 
Па зо ве због осно ва не сум ње 
да су из вр ши ли кри вич но де ло 
на си ље у по ро ди ци и не до зво
ље на про из вод ња, др жа ње, 
но ше ње и про мет оруж ја и екс
пло зив них ма те ри ја. Д. О. (43) 
се те ре ти да је фи зич ки на пао 
су пру гу и на нео јој те шке те ле
сне по вре де. По ли ци ја је код 
осум њи че ног про на шла два 
пи што ља у не ле гал ном по се ду. 
Про тив ње га је под не та и кри
вич на при ја ва за не до зво ље ну 
про из вод њу, др жа ње, но ше ње 
и про мет оруж ја и екс пло зив

них ма те ри ја. М. К. (32) се те ре
ти да је пре тио су пру зи и уда
рио је ви ше пу та. Осум њи че ни 
су у за кон ском ро ку при ве де ни 
на са слу ша ње у Основ но јав но 
ту жи ла штво у Ста рој Па зо ви, 
на кон че га им је од ре ђен јед но
ме сеч ни при твор.

За пле на ду ва на
При пад ни ци Ми ни стар ства 

уну тра шњих по сло ва у Ста рој 
Па зо ви, су при ли ком ак ци је 
по ли ци је, у кон тро ли са о бра
ћа ја, у ком би во зи лу, про на
шли и од у зе ли по ла то не ду ва
на у ли сту. Због по сто ја ња 
осно ва сум ње да је из вр шио 
кри вич но де ло не до зво љен 
про мет ак ци зним про из во ди
ма, про тив три де се то го ди
шњег му шкар ца ко ји је пре во
зио ду ван би ће под не та кри

вич на при ја ва над ле жном 
ту жи ла штву. 

Од у зе та дро га
У ак ци ји су зби ја ња тр го ви не 

нар ко ти ци ма, при пад ни ци 
Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Ста рој Па зо ви су 
за пле ни ли 26 ке си ца са пра
шка стом суп стан цом сум њи
вом на хе ро ин, те жи не 36,8 
гра ма, на ђе них у пре тре су ста
на С. Б. (46). По на ло гу над ле
жног ту жи о ца, С. Б. је од ре ђе
но за др жа ва ње до 48 ча со ва. 
Осум њи че ни је уз кри вич ну 
при ја ву за кри вич но де ло нео
вла шће на про из вод ња и ста
вља ње у про мет опој них дро га 
са слу шан у Ви шем јав ном 
ту жи ла штву у Срем ској Ми тро
ви ци, на кон че га му је од ре ђен 
при твор до 30 да на. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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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.

ЈАВ НИ РА ДО ВИ

По сао за 23 ли ца 

За хва љу ју ћи трој ном уго во ру ко ји су 
27. ју ла пот пи са ли Оп шти на Пе ћин ци, 
На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње 
и пред став ни ци три пред у зе ћа ЈП Ди
рек ци ја за из град њу оп шти не Пе ћин ци, 
ЈКП „Са ва“ и Аген ци ја за раз вој оп шти не 
Пе ћин ци, у пе ћи нач кој оп шти ни ће кроз 
про грам јав них ра до ва би ти упо сле но 23 
ли ца на пе ри од од че ти ри ме се ца. Јав
не ра до ве су фи нан си ра ју ло кал на са мо
у пра ва у Пе ћин ци ма са 1,7 ми ли о на и 
НСЗ са 1,3 ми ли о на ди на ра, а пред сед
ни ца пе ћи нач ке оп шти не Ду брав ка Ко
ва че вић Су бо тич ки, као је дан од пот пи
сни ка трој ног уго во ра, ка же да је ре а ли
за ци ја про гра ма јав них ра до ва ре зул тат 
Ло кал ног ак ци о ног пла на за по шља ва ња, 
ко ји сва ке го ди не до но си Са вет за за по
шља ва ње оп шти не Пе ћин ци.

 Јав ни ра до ви су јед на од ме ра ак тив
не по ли ти ке за по шља ва ња ко је спро во
ди ло кал на са мо у пра ва, од ко је ће на ша 
сре ди на има ти ви ше стру ке ко ри сти. С 
јед не стра не на пе ри од од че ти ри ме се
ца ће мо упо сли ти 23 ли ца са еви ден ци
је НСЗ, а с дру ге стра не њи хов рад ће 
до при не ти уре ђе ни јој, леп шој, чи сти јој и 
здра ви јој оп шти ни Пе ћин ци – из ја ви ла је 
пр ва же на пе ћи нач ке оп шти не.

Је дан од пот пи сни ка уго во ра је за ме
ник ди рек то ра Ди рек ци је за из град њу оп
шти не Пе ћин ци Ми лан Сте па но вић, ко ји 
је ре као да се Ди рек ци ја у окви ру сво је 
де лат но сти ба ви и одр жа ва њем пут них 
по ја се ва на пу те ви ма ко ји су у над ле
жно сти Оп шти не Пе ћин ци, као и за шти
том жи вот не сре ди не.

У име ЈКП „Са ва“ уго вор је пот пи сао 
ди рек тор Жељ ко Ми ли ће вић, а у име 
Аген ци је за раз вој оп шти не Пе ћин ци ди
рек тор Ми лан Алек сић. На осно ву уго во
ра, у ЈП Ди рек ци ја за из град њу оп шти не 
Пе ћин ци на јав ним ра до ви ма ће би ти ан
га жо ва но се дам ли ца, а у ЈКП „Са ва“ и 
Аген ци ји за раз вој по осам ли ца.  

КАР ЛОВ ЧИЋ

Ре но ви ра ње шко ле
У згра ду основ не шко ле у Кар лов чи

ћу, под руч но оде ље ње Основ не шко ле 
„Ду шан Јер ко вић  Уча“ Ши ма нов ци ко је 
по ха ђа ју де ца из Кар лов чи ћа и Срем ских 
Ми ха ље ва ца, ду го ни је озбиљ ни је ула га
но, па је овај обје кат био у ло шем ста
њу, са оште ће ним то а ле ти ма у ко ји ма су 
још увек би ли чу чав ци и са за пу ште ном 

сто ла ри јом. За јед нич ком ак ци јом ло кал
не са мо у пра ве у Пе ћин ци ма и ло кал них 
при вред ни ка обез бе ђе на су сред ства за 
ре но ви ра ње објек та то ком рас пу ста. Ка
ко нам је ре као од бор ник из Кар лов чи ћа 
у Скуп шти ни оп шти не Пе ћин ци Ми лан 
Сте па но вић, ко ји је 28. ју ла об и шао ра
до ве, ре но ви ра ње шко ле је при кра ју, а 
основ це ће на по чет ку но ве школ ске го
ди не до че ка ти но ви то а ле ти и ре но ви ра
на сто ла ри ја.

АК СЕН ТИ ЈЕВ КУ ЋЕ РАК У ОГА РУ

Град ња ђер ма

Ових да на дво ри ште Ак сен ти је вог ку
ћер ка у Ога ру је ве ли ко гра ди ли ште. У 
дво ри шту нај ста ри је ку ће у Сре му гра ди 
се но ви ђе рам на бу на ру ко ји по сто ји још 
од Ак сен ти је вог вре ме на, а па ра лел но 
се вр ше гра ђе вин ске при пре ме за пре
нос ста рог ам ба ра из Ку зми на. Ам бар, 
ко ји је кул тур но до бро од ве ли ког зна ча
ја, до би јен је за хва љу ју ћи са рад њи Ту ри
стич ког ин фо  цен тра оп шти не Пе ћин ци 
и За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
из Срем ске Ми тро ви це, а по ре чи ма ру
ко во ди о ца Ту ри стич ког ин фо  цен тра 
Љу би це Бо шко вић, да ти ра из истог пе ри
о да из ког је и Ак сен ти јев ку ће рак, чи ја се 
ста рост про це њу је на пре ко 250 го ди на.

Исто вре ме но, Удру же ње гра ђа на 
„Огар ни за ци ја“, у са рад њи са пе ћи нач
ком ло кал ном са мо у пра вом, гра ди ђе
рам на ста ром бу на ру, а сред ства за ове 
ра до ве до би је на су на кон кур су По кра
јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам, гра
ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не.

КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО

Сла ву обе ле жи ли 
Времеплов и ДМВ

У окви ру Пе ћи нач ког кул тур ног ле та, 
ко је се овог ви кен да по кло пи ло са се о
ском сла вом у Пе ћин ци ма, 29. ју ла ис

пред Кул тур ног цен тра на сту пио је бенд 
„Вре ме плов“ из Вој ке. Гру пу, ко ју су 2000. 
го ди не осно ва ли фронт мен Бра ни слав 
Кне же вић  Ло ја и пре ми ну ли Ми лан Чо
ба но вић  Чи ка ра, да нас чи ни шест ис ку
сних му зи ча ра ко ји не гу ју евер грин звук 
и ко ји су те ве че ри пе ћи нач ку пу бли ку 
под се ти ли на хи то ве Ми ша Ко ва ча, Бо бе 
Сте фа но ви ћа, гру пе „Про ар те“, Оли ве
ре Ка та ри не, Слав ка Пе ро ви ћа и мно гих 
дру гих ко ји су сво јим пе сма ма обе ле жи
ли ше зде се те, се дам де се те и осам де се
те го ди не про шлог ве ка у не ка да шњој 
Ју го сла ви ји.

Већ сле де ће ве че ри, ис пред пе ћи нач
ког Кул тур ног цен тра на сту пи ли су ве
те ра ни рок му зи ке из бен да „ДМВ“. Овај 
бенд на стао је 1976. го ди не и до дан да
нас га по до бром поп и рок зву ку пам те 
сви ко ји су се дам де се тих и осам де се тих 
го ди на ши ром Сре ма по се ћи ва ли та да 
по пу лар не „игран ке“, али и мно го мла
ђа пу бли ка, ко ја је мно го ка сни је има ла 
при ли ку да на њи хо вим свир ка ма осе ти 
дух тог вре ме на. Та ко је би ло и ове су
бот ње ве че ри, то ком ко је су Пе ћин ци ма 
од зва ња ли хи то ви „Атом ског скло ни
шта“, „Пар ног ваљ ка“, „Ди вљих ја го да“, 
„Ри бље чор бе“, „Ге не ра ци је 5“, „Га ли је“ и 
мно ги дру ги поп и рок стан дар ди.

ТУР НИР У ША ХУ

Пе ште рац пр ви

Про грам се о ске сла ве у Пе ћин ци ма 
обо га ћен је 31. ју ла ша хов ским тур ни ром 
под по кро ви тељ ством Спорт ског са ве за 
„Раз вој спор то ва“. На тур ни ру у убр за
ном ша ху, де сет ми ну та по игра чу, по 
швај цар ском си сте му у де вет ко ла, ме ђу 
18 игра ча из Ши ма но ва ца, Де ча, Кар лов
чи ћа, Пр хо ва, Ога ра, До њег То вар ни ка, 
Су бо ти шта и Пе ћи на ца, нај бо љи је био 
Ла зар Пе ште рац из Ши ма но ва ца, ко ји је 
осво јио осам по е на. Дру го ме сто осво јио 
је Жив ко Пе тро вић из До њег То вар ни ка, 
а тре ће Де јан Ка ча ре вић из Пр хо ва. И 
Пе тро вић и Ка ча ре вић осво ји ли су по 
се дам по е на, али је Пе тро вић био бо љи 
по до дат ним кри те ри ју ми ма.



14 3. AVGUST 2016.  M NOVINE

И про те кле не де ље на пла тоу по
ред Кул тур но обра зов ног цен тра 
у Ши ду, сва ко днев но су ор га ни

зо ва на кул тур на и за бав на де ша ва ње 
у окви ру, са да већ тра ди ци о нал не ма
ни фе ста ци је, Шид ског кул тур ног ле та. 

На кон кон цер та Ша ке По лу мен те, 
25. ју ла Ши ђа ни су мо гли да ужи ва ју 
у кон цер ту му зич ке гру пе „Бра ни мир 
и не при ја те љи“, а су тра дан у пе сма ма 
и му зи ци шид ске гру пе „Ким Та ма ра“. 
По ред на сту па до ма ћих из во ђа ча мно
го број ној пу бли ци исте ве че ри пред
ста ви ли су се и го сти сво јом аутор ском 
му зи ком, То до ра Сто ји но вић и Ган ди. 
Сре да, 27. јул, би ла је ре зер ви са на за 
нај мла ђе ка да је у Ка ра ђор ђе вој ули ци 
ор га ни зо ван Деч ји кор зо. На би ни на 
пла тоу Кул тур но обра зов ног цен тра, 
мно го број не ма ли ша не ко ји су се тог 
да на оку пи ли да се дру же са клов но
ви ма, ма ђи о ни ча ри ма и жон гле ри ма, 
по здра вио је по зна ти срп ски ани ма тор 
Пе ђо ли но и за ба вља чи сту ди ја „Мре
жа“ из Бе о гра да, ко ји су уве се ља ва ли 
раз дра га не ма ле по се ти о це. У Ка ра
ђор ђе вој ули ци, на не ко ли ко ме ста, 
ста ја ли су пан то ми ми ча ри и жон гле ри, 
ко ји су за ба вља ли нај мла ђе. 

У пе так, 29. ју ла, на за до вољ ство ве
ли ког бро ја Ши ђа на, одр жан је кон церт 
шид ског кан та у то ра Бо ја на Ми ла но

ви ћа, ко ји је на кон ду жег вре ме на по
све тио ве че до бре му зи ке свом гра ду 
и Ши ђа ни ма. Већ у су бо ту усле дио је 
кон церт шид ске поп гру пе „Не у ни шти
ви“, док је у не де љу одр жан кон церт 
Жељ ка Ша ши ћа на оп ште за до вољ
ство мно гих, што се мо гло за кљу чи ти 
и по бро ју мно го број них по се ти ла ца 
те ве че ри. Пла то по ред КОЦа, био је 
пре ма ли да при ми ве ли ки број љу би
те ља му зи ке овог по зна тог фолк пе ва

ча, ко ји је ус пео да за гре је ат мос фе ру 
из во ђе њем сво јих по зна тих пе са ма.

Под се ћа ња ра ди, ово го ди шње Кул
тур но ле то у Ши ду тра ја ће нај ду же до 
са да, 28 да на све до 19. ав гу ста. Сва ки 
дан до Пре о бра же ња ка да ће на за вр
шни ци Кул тур ног ле та кон церт одр жа
ти Ма рин ко Ро квић, ре зер ви сан је за 
не ко де ша ва ње за све уку се и све уз
ра сте. 

М. Н.

ШИД СКО КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО

Про грам за све уку се

Ана Ста но је вић: Што се ти че Шид ског 
кул тур ног ле та, ја сам пре за до вољ на. Про
грам је при ла го ђен за све уз ра сте и за све 
уку се. По хва ли ла бих ор га ни за то ре што су 
нам при у шти ли ова ко до бар про вод сва ке 
ве че ри. По себ но сам им за хвал на што су 
по зва ли и на шег Ши ђа ни на Бо ја на Ми ла
но ви ћа да нам пе ва. 

Ми ли ца Гра ча нин: Бо гат је, ра зно лик и 
вр ло леп ре пер то ар ове го ди не, са мо што 
по чи ње ка сно, што на ма ста ри ји ма баш не 
од го ва ра. Ми слим да је про грам са др жај
ни ји не го што је био прет ход них го ди на, а 
има за сва ког по не што. Ле по је што Шид 
има ова кву ма ни фе ста ци ју.

Је ли ца Ди мо вић: Сви ђа ми се про грам 
ово го ди шњег Кул тур ног ле та, има за ни
мљи вих кон це ра та. До ђем увек ка да мо гу, 
да се ма ло опу стим и ужи вам. Ми слим да 
је за и ста до бро што се ова ко не што ор га
ни зу је у на шем гра ду, град је мно го жи вљи 
и све је од мах леп ше.

Пе тар Ди мо вић: Ле по је ка да је ве се ло 
у гра ду, али и због дру же ња. До ђе мо ов де, 
ујед но ма ло и про ше та мо, ужи ва мо у му зи
ци и дру жи мо се. До бро је што Шид има 
ова ко не што. Град је ма ли, рет ко кад се 
де си не што спек та ку лар но и за то је сва ко 
де ша ва ње по себ но ова кво, увек до бро 
до шло, на ра дост свих нас.

Ве ри ца Пе тро вић: Има за сва ког по 
не што, са мо да ма ло ра ни је поч не, би ло 
би бо ље. Ре пер то ар је до бар, има и за бав
не му зи ке и на род не, па гра ђа ни да мо гу 
да би ра ју шта ко ме од го ва ра. До бро је да 
град има ову ма ни фе ста ци ју, да се раз би је 
ова до сад на сва ко днев ни ца и да ма ло 
за бо ра ви мо на про бле ме.

Ан ка Чип кар: Све је мно го ле по и мно го 
ми се сви ђа. Ре пер то ар је ја ко до бар и ја 
сам за до вољ на. До бро је што има мо 
ба рем то ком ле та ова кву при ли ку за ра зо
но ду. Осме си се ви де на ли ци ма љу ди, 
што си гур но зна чи да им мно го при ја, а 
та ко и ме ни са мој.

АН КЕ ТА: Да ли сте за до вољ ни про гра мом Кул тур ног ле та?

Пу бли ка оду ше вље на

Ана Ста но је вић, Ми ли ца Гра ча нин, Је ли ца Ди мо вић, Пе тар Ди мо вић, Ве ри ца Пе тро вић и Ан ка Чип кар

Жељ ко Ша шић за ба вљао Ши ђа не

ОПШТИНА ШИД
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Оп шти ну Шид 20. ју на 
по се тио је по дру ги пут 
кон сул тант Ми ни стар

ства уну тра шњих по сло ва 
Ја па на Ко меј Ка ва у чи. То ком 
раз го во ра са пред сед ни ком 
Оп шти не Шид Пре дра гом 
Ву ко вић, го сти ја пан ске вла
де упо зна ти су са про бле мом 
де по ни је сме ћа у Ши ду. Гост 
из ја пан ске вла де из ра зио је 
же љу да по мог не у са на ци ји 
де по ни је сме ћа и ин ве сти ра 
у тај про је кат 500.000 евра, а 
у пла ну је ре ги о на ли за ци ја и 
ре кул ти ва ци ја де по ни је сме
ћа, у не по сред ној бли зи ни 
гра да. Про је кат ко јим би се 
овај про блем ре шио, ура ђен 
је пре де вет го ди на, а за ре
ша ва ње тог про бле ма, не до
ста ја ла су сред ства. Ка ко се 
мо гло чу ти, де по ни ја ће оста
ти на по сто је ћем ме сту где 
ће се вр ши ти ре кул ти ва ци ја. 
На де лу де по ни је, пред ви ђе
на је тран сфер ста ни ца ко ја 
ће ра ди ти у скло пу ре ги о на
ли за ци је, по што се пла ни ра 
да де по ни ја у Ши ду бу де по
ве за на са ре ги о нал ном де по
ни јом у Ин ђи ји, ко ја за са да 
ни је у функ ци ји.

Ја пан ска вла да је из дво
ји ла и 50.000 до ла ра за из
град њу нај са вре ме ни јих 
спорт ских игра ли шта у Ада
шев ци ма. Ме шта ни су до би
ли ко шар ка шко игра ли ште 
пре сву че но тар тан под ло гом 
и фуд бал ско пре сву че но ве

штач ком тра вом, на ве ли ку 
ра дост нај мла ђих ста нов ни
ка овог се ла у шид ској оп
шти ни. Спорт ски те ре ни су 
из гра ђе ни ис пред Основ не 
шко ле „Вук Ка ра џић“. 

 Ме сна за јед ни ца је у 
мар ту упу ти ла зах тев ја пан
ској вла ди за ре кон струк
ци ју школ ског дво ри шта и 
из град њу спорт ских те ре на. 
Убр зо смо до би ли од го вор 
да су нам одо бре на сред
ства у ви си ни од 50.000 до
ла ра за те на ме не. Про грам 
Ује ди ње них на ци ја за раз вој 
(УНДП) је пре у зео на се бе да 
вр ши јав ну на бав ку и струч
ни над зор и убр зо су по сло ви 
кре ну ли. И ми смо као Ме
сна за јед ни ца пре у зе ли на 

се бе део по сло ва. Из сред
ста ва са мо до при но са из дво
ји ли смо 500.000 ди на ра и 
од тог нов ца ку пи ли го ло ве, 
ко ше ве, а има мо у пла ну да 
по ста ви мо сто ли це и уре ди
мо про стор око спо ме ни ка у 
школ ском дво ри шту  ис ти
че пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це Ада шев ци Или ја 
Мир ко вић.

Ка ко на во ди Мир ко вић, 
но ва спорт ска игра ли шта у 
се лу су ре зул тат не се бич ног 
по ма га ња ме шта на Ада ше
ва ца и ме сне за јед ни це за 
вре ме тра ја ња ми грант ске 
кри зе.

 Има ли смо из у зет но до
бру са рад њу са Ко ме са ри ја
том за из бе гли це, усту пи ли 

смо им без на кна де Дом кул
ту ре за ма га цин ски про стор 
и би ли им сва ко днев но на 
услу зи у по мо ћи ми гран ти ма 
у при хват ном цен тру мо те
ла Ада шев ци. Ова по др шка 
је си гу ран сам, плод јед не 
до бре са рад ње, а уз ве ли ку 
за хвал ност на свим пру же
ним услу га ма, по ста ли смо 
је ди на ме сна за јед ни ца ко ја 
је до би ла ова сред ства  ис
ти че Мир ко вић. 

Ка ко ка же, Ада шев ча ни 
са да мо гу да се по но
се јед ним од нај леп

ших спорт ских игра ли шта у 
оп шти ни, а мо жда и ши ре, 
а на ме на је ви ше стру ка с 
об зи ром да је но во и згра ђе
но игра ли ште, на ме ње но за 
раз не спор то ве.

 Игра ли ште ис пред шко ле 
је нај о ми ље ни је ме сто оку
пља ња у се лу, по себ но за 
мла де. Дра го ми је што ће 
спорт ски те ре ни омо гу ћи ти 
аде кват не усло ве свим спор
ти сти ма за ба вље ње њи хо
вим оми ље ним спор товима 
 ка же на кра ју Мир ко вић.

А што се ти че без бед но сти, 
о то ме се по себ но во ди ло ра
чу на. Спорт ски ре кви зи ти по
ста вље ни су у скла ду са деч
јим по тре ба ма, а у школ ском 
дво ри шту по ста вље на је та
бла са по себ ним упут стви ма 
и упо зо ре њи ма ка ко за ро ди
те ље та ко и за де цу.

М. Н.

ПО СЕ ТА ПРЕД СТАВ НИ КА ЈА ПАН СКЕ ВЛА ДЕ ШИД СКОЈ ОП ШТИ НИ 

Са на ци ја де по ни је и
но ви спорт ски те ре ни

Пред став ни ци Оп шти не Шид са чла но ви ма Вла де Ја па на 

Ко шар ка шко игра ли ште у Ада шев ци ма
по клон ја пан ске вла де
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ИВИ ЦА ЈО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК СА ВЕ ТА ЗА УПРА ВЉА ЊЕ МИ ГРА ЦИ ЈА МА ОП ШТИ НЕ ШИД

Без ве ћих про бле ма са
ми гран ти ма, Ши ђа ни без бед ни
Са вет за упра вља ње ми гра ци ја

ма Оп шти не Шид фор ми ран је 
16. сеп тем бра про шле го ди не 

ка да је кре ну ла ми грант ска ру та пре ко 
шид ске оп шти не. У Са вет су укљу че
ни пред став ни ци јав них уста но ва и 
ин сти ту ци ја, као и ак ти ви сти Цр ве ног 
кр ста, По ли циј ске упра ве и сви оста ли 
ре ле вант ни чи ни о ци ко ји мо гу аде
кват но да од го во ре на по ста вље не 
за дат ке. Пре ма ре чи ма пред сед ни ка 
Са ве та за упра вља ње ми гра ци ја ма 
Оп шти не Шид Иви це Јо ви ћа, у вре ме 
ка да је кроз шид ску оп шти ну про шло 
го то во 700.000 ми гра на та са Бли ског 
ис то ка, сви ак те ри укљу че ни у по моћ 
и ре ша ва ње про бле ма на те ри то ри ји 
шид ске оп шти не од го вор но су при сту
пи ли сво јим за да ци ма. Ми грант ска 
кри за се у са мом гра ду ни је то ли ко 
осе ти ла, па чак ни у вре ме ка да је у 
Ши ду оста ло „за гла вље но“ не ко ли ко 
хи ља да ми гра на та, ко ји ни су мо гли 
ући у Хр ват ску. 

У при хват не цен тре на же ле знич кој 
ста ни ци, мо те лу Ада шев ци и при хват
но тран зит ном цен тру Прин ци по вац 
тре нут но је сме ште но бли зу хи ља ду 
ми гра на та, нај ве ћим де лом из Ира ка, 
Ал жи ра, Па ки ста на, а не што ма њи број 
их је из Си ри је, Ма ро ка, Бан гла де ша, 
Ира на, Па ле сти не и Ли би је. По нов ни 
при лив ми гра на та на те ри то ри ју шид
ске оп шти не, тре нут на без бед но сна 
си ту а ци ја гра ђа на, као и ва жност ко ор
ди на ци је свих чи ни ла ца у ре ша ва њу 
евен ту ал них про бле ма, био је по вод за 
раз го вор са Иви цом Јо ви ћем.

– Сви су на ви си ни за дат ка и сви 
свој по сао од ра ђу ју као и про шли пут, 
она ко ка ко тре ба. Наш Са вет и са да 
функ ци о ни ше у пот пу но истом са ста
ву. По но во смо отво ри ли при хват не 
цен тре у Ши ду за на род углав ном из 
Ав га ни ста на и Па ки ста на, ко је Евро па 
не же ли. Они ће оста ти ов де док се не 
ре ши њи хо во пи та ње ази ла, уко ли ко 
то же ле, или евен ту ал но њи хов по вра

так на зад. На жа лост, има ли смо си ту а
ци ју ка да је прет ход них да на би ло и 
не ко ли ко екс це са, кра ђа. По ли ци ја је 
свој део по сла од ра ди ла и њи хо ве 
еки пе буд но пра те си ту а ци ју на те ре
ну, та ко да сма трам да ће са да и пре
вен тив но де ло ва ти ка ко би се спре чио 
би ло ка кав ин ци дент у гра ду. Број 
ми гра на та из да на у дан се по ве ћа ва и 
тај број ће би ти и мно го ве ћи. Они се 
сло бод но кре ћу по гра ду, јер на ши 
при хват ни цен три ни су за тво ре ног 
ти па. Ве ћи број их је без нов ца па их 
че сто мо же мо ви де ти ка ко про да ју 
сво ју ху ма ни тар ну по моћ на те зга ма 
на пи ја ци. На тај на чин они се би при
ба вља ју но вац за на ста вак пу та. Упра
во из тог раз ло га, што ти љу ди не ма ју 
нов ца се и де ша ва ју кра ђе. На дам се 
да убу ду ће то га не ће би ти и да на ши 
гра ђа ни не ће има ти про бле ма  ис ти че 
Јо вић.

Од до да је да код до ма ћег ста нов ни
штва не ма раз ло га за па ни ку. По сле 
не ко ли ко ин ци де на та, у гра ду су по ја
ча не по ли циј ске сна ге и по ли ци ја је 

да но ноћ но при сут на ка ко у бли зи ни 
при хват них цен та ра та ко и на ме сти ма 
у гра ду где се ми гран ти кре ћу. Ка ко 
на во ди, у на ред ном пе ри о ду Оп шти на 
је пот пу но спрем на да при хва ти уне
сре ће не љу де и пру жи им сву нео п ход
ну по моћ, као и да ура ди све ка ко 
ста нов ни ци шид ске оп шти не не осе те 
ми грант ску кри зу.

– Оп шти на Шид је од отва ра ња 
за пад не ру те до би ла по моћ од Ко ме
са ри ја та за из бе гли це, али су та сред
ства углав ном би ла упо тре бље на за 
опре ма ње и одр жа ва ње при хват них 
цен та ра, као и за све оно што је би ло 
пре ко по треб но за из бе гли це у да том 
тре нут ку. Ко ме са ри јат и да ље пре ко 
Ми ни стар ства за рад и со ци јал на 
пи та ња по ма же Оп шти ну Шид, ка да су 
у пи та њу при хват ни цен три, а што се 
ти че ло ка ла, о то ме бри ну до на то ри. 
Та ко смо пре ко Про гра ма Ује ди ње них 
на ци ја за раз вој и ја пан ске ам ба са де 
до би ли по моћ, с об зи ром да се они 
пре вас ход но ба ве ко му нал ном ин фра
струк ту ром, у ви ду ка ми о на сме ћа ра, 
ка ми о на по ди за ча кон теј не ра, а са да 
је пот пи сан и уго вор о на бав ци ци стер
не за пи ја ћу во ду. На го ве ште на нам је 
и на бав ка во ме за од гу ши ва ње и 
чи шће ње ка на ли за ци ја и во до во да, 
као и про је кат во до снаб де ва ња  ка же 
Јо вић.

У гра ду те че жи вот нор мал но упр кос 
од ре ђе ним про бле ми ма. Ко ор ди на ци
ја свих уче сни ка Са ве та за упра вља
ње ми гра ци ја, бес пре кор но функ ци о
ни ше, сва ко днев но кон так ти ра ју и ка ко 
ка же Јовић гра ђа ни шид ске оп шти не 
не ма ју раз ло га за бри гу, по го то во што 
је Оп шти на до са да има ла ис ку ства са 
не пред ви ди вим си ту а ци ја ма. 

Оно што је бит но је сте то да и ово га 
пу та, као и не бро је но пу та до са да, ка ко 
ста нов ни штво та ко и ру ко вод ство шид ске 
оп шти не по ка жу ве ли ко ср це. А као при
мер јед ног та квог ге ста, Јо вић на во ди 
од и гра ва ње при ја тељ ског фуд бал ског 
ме ча.

– Пре не ко ли ко да на у Ада шев ци ма је 
од и гра на при ја тељ ска утак ми ца из ме ђу 
ве те ра на Ада ше ва ца и ми гра на та. Би ло 
је то ле по ви де ти, по себ но што смо тим 
љу ди ма по но во вра ти ли осме хе на ли ца. 

Та ко смо сви ма по ка за ли да Ср би ја и гра
ђа ни шид ске оп шти не има ју ве ли ко ср це 
и раз у ме ва ње пре ма тим љу ди ма. А та ко 
ће би ти до кле год ми гран ти бу ду бо ра ви
ли на те ри то ри ји на ше оп шти не. Ми слим 
да ће се та ко по на ша ти и на ши гра ђа ни, 
јер на овим про сто ри ма жи ви ве ћи број 
љу ди ко ји вр ло до бро зна ка ко је то ка да 
се мо ра ју на пу сти ти сво ја ог њи шта и уто
чи ште по тра жи ти не где дру где. А упра во 
у тим си ту а ци ја при ја тељ ска ру ка и по моћ 
су нај бит ни ји  ка же Иви ца Јо вић.

При ја тељ ска помоћ

Пред сед ник Са ве та за упра вља ње ми гра ци ја ма Оп шти не Шид Иви ца Јо вић



3. AVGUST 2016.  M NOVINE 17

Ле по лет ње вре ме пред став ни ци 
шид ске ло кал не са мо у пра ве 
ис ко ри сти ли су да се за вр ше 

не ки од пла ни ра них ин фра струк тур
них ра до ва. Та ко су по чет ком ју ла у 
Ши ду по ста вље ни ле же ћи по ли цај ци, 
а за вр ше ни су и ра до ви на пре свла че
њу ас фал та и са ни ра ња удар них ру па 
у по је ди ним ули ца ма у Ши ду. Сред
ства за ове на ме не, пре ма ре чи ма 
ди рек то ра Јав ног пред у зе ћа за стам
бе не услуге и гра ђе вин ско земљиште 
Алек сан дра Јо ва но вића, обез бе ђе на 
су де лом из по кра јин ског бу џе та, а 
је дан део из дво јен је из оп штин ског 
бу џе та.

 Што се ти че ра до ва на обез бе ђи ва
њу без бед но сти де це у са о бра ћа ју, 
по ста ви ли смо три ле же ћа по ли цај ца у 

бли зи ни вр ти ћа у Ши ду, ка ко би се 
ма ли ша ни мо гли без бед но кре та ти на 
свом пу ту од ку ће до шко ле. У на ред
ном пе ри о ду ће мо на ста ви ти ра до ве и 
у дру гим де ло ви ма гра да, а у пла ну 
нам је да по ста ви мо са о бра ћај ну сиг
на ли за ци ју и још не ко ли ко ле же ћих 
по ли ца ја ца у гра ду. Пла ни ра мо да уче
ству је мо на од ре ђе ним про јек ти ма 
ка ко би на ста ви ли ра до ве на це лој 
те ри то ри ји Ши да, а уко ли ко не до би је
мо сред ства од ви ших ин стан ци, сред
ства за те на ме не ће мо обез бе ди ти 
са ми  ис ти че Јо ва но вић.

Ас фал ти ра ње ули ца и са ни ра ње 
удар них ру па ура ђе но је из ме ђу оста
лог у ули ца ма Мај ке Је вро си ме, Вељ
ка Вла хо ви ћа и у Но вој 4. 

 За вр ше ни су ра до ви на из ра ди 

ко ло во зне кон струк ци је у со ка ку ко ји 
спа ја Омла дин ску и Ули цу Мак си ма 
Гор ког, као и ра до ви на про ши ре њу 
Ули це Злат ка Шнај де ра. У на ред ном 
пе ри о ду је у пла ну ре ша ва ње про бле
ма ат мос фер ске од вод ње у Ули ци 
Злат ка Шнај де ра, с об зи ром на про
бле ме ко је смо има ли у овој ули ци 
то ком не дав них обил них па да ви на. 
Уре ђен је и тро то ар ис пред гра ди ли
шта До ма мла дих и ис пред На род не 
би бли о те ке „Си ме он Пи шче вић“. 
На кон тих ра до ва, усле ди ће пре свла
че ње ули ца и кр пље ње удар них ру па 
на це лој те ри то ри ји оп шти не Шид, а 
по том уре ђе ње На се ља Ис ток, уре ђе
ње пар кинг про сто ра  на во ди Јо ва но
вић.

Ра до ви на уре ђе њу пут не ин фра
струк ту ре на ста ви ће се и у на ред ном 
пе ри о ду. За сле де ћу го ди ну у пла ну је 
про јек то ва ње и са на ци ја Ули це Ма ти је 
Гуп ца као и дру гих ули ца у ко ји ма гра
ђа ни че сто има ју про бле ма са ат мос
фер ском од вод њом, али и са на ци ја 
ко ло во за, ко ји су у вр ло ло шем ста њу. 

УЛА ГА ЊЕ У ПУТ НУ ИН ФРА СТРУК ТУ РУ

Ас фал ти ра не ули це
у На се љу Ис ток

Ле же ћи по ли цај ци код вр ти ћа

Ас фал ти ра не ули це у На се љу Ис ток

Ди рек тор Стам бе ног
Алек сан дар Јо ва но вић 
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ИЗ РА ДА ГА ЛЕ РИ ЈЕ СЛИ КА „СА ВА ШУ МА НО ВИЋ“

120 го ди на од ро ђе ња
Са ве Шу ма но ви ћа Пи ше: Ве сна Бу ро је вић

Ове го ди не 22. ја ну а ра на вр ши ло се 
120 го ди на од ро ђе ња ве ли ког срп
ског сли ка ра Са ве Шу ма но ви ћа. 

По жи вео је 46 го ди на, ства рао са мо 25 
го ди на, а ње го ву за о став шти ну чи ни око 
800 сли ка, од ко јих мно ге пред ста вља ју 
нај ви ше до ме те срп ске на ци о нал не 
ли ков не умет но сти. 

Ства ра ла штво Са ве Шу ма но ви ћа 
пред мет је ин те ре со ва ња ве ли ког бро ја 
струч ња ка из обла сти ли ков них умет но
сти. Про у ча ва ли су га и ко мен та ри са ли 
још за жи во та, а на ро чи то на кон смр ти. 
По све ће на су му три мо но граф ска из да
ња, број не сту ди је, ор га ни зо ван је ве ли ки 
број из ло жби. Упр кос раз ли чи тим при сту
пи ма, ме то да ма као и вре ме ни ма у ком су 
ана ли зи ра ни и ту ма че ни жи вот и де ло 
Са ве Шу ма но ви ћа, за јед нич ки им је став 
о зна ча ју Шу ма но ви ће ве по ја ве у на ци о
нал ној умет но сти. 

Сли ке Са ве Шу ма но ви ћа чу ва ју се у 
мно гим му зе ји ма и га ле ри ја ма у зе мљи и 
окру же њу. Нај ви ше де ла је у На род ном 
му зе ју у Бе о гра ду, Му зе ју са вре ме не 
умет но сти, Га ле ри ји Ма ти це срп ске, Спо
мензбир ци Па вла Бе љан ског, а нај ве ћа 
збир ка чу ва се у Га ле ри ји сликa „Са ва 
Шу ма но вић“ у Ши ду. По ред мо ну мен тал
не збир ке ко ја бро ји 417 де ла, Га ле ри ја у 
Ши ду пра ва је ри зни ца се ћа ња, усме них 
пре да ња, до ку ме на та ве за них за жи вот 
умет ни ка, са чу ван ате ље у ком је на сли
као ве ћи ну сли ка, ку ћа са аутен тич ним 
на ме шта јем, омо гу ћи ли су нај ком плек
сни је са гле да ва ње свих окол но сти ко је су 

ути ца ле на ства ра ла штво Са ве Шу ма но
ви ћа.

Са ва Шу ма но вић је ро ђен у углед ној 
срп ској гра ђан ској по ро ди ци. Ро дио се у 
Вин ков ци ма где је ње гов отац Ми лу тин, 
шу мар ски ин же њер, био управ ник Шу ма
ри је Сри је ма. На кон ра ног оче вог пен зи о
ни са ња, мла да по ро ди ца се са че тво ро
го ди шњим си ном вра ти ла у Шид да во ди 
по ро дич но има ње. При пад ни ци ове 

углед не шид ске по ро ди це ве ћи ном 
су би ли шко ло ва ни. Нај у глед ни ји 
ме ђу њи ма био је ро ђе ни брат 
Са ви ног оца, Све ти слав Шу ма но
вић, адво кат у За гре бу, са бор ник у 
свим са зи ви ма Хр ват ског са бо ра, 
пред сед ник Управ ног од бо ра Срп
ске ште ди о ни це. Са ва, као је ди ни 
му шки по то мак у по ро ди ци, тре ба ло 
је да на ста ви стри че вим сто па ма. 
Мај ка Пер си да би ла је кћер ка углед
ног тр гов ца Си ме Ту би ћа, чо ве ка 
из ра зи то на пред них схва та ња, ко ји 
је сво ју де цу шко ло вао у Аустри ји. 
Пер си да је за вр ши ла жен ски ли цеј 
у Бе чу и Пе чу ју.

Са ва Шу ма но ви ћ је пред се бе 
по ста вио ви со ке ци ље ве ко ји су, 
ка ко се ка сни је ис по ста ви ло, би ли 
пот пу но ре ал ни и у скла ду са ње го
вим мо гућ но сти ма. Вас пи та ње ко је 
је до био, не се бич на по др шка по ро
ди це у сва ком сми слу и ње гов 
ка рак тер и та ле нат, чи ни о ци су ко ји 
су омо гу ћи ли да Са ва Шу ма но вић у 
свом крат ком жи вот ном и умет нич
ком пу ту по ста не је дан од нај зна чај
ни јих срп ских умет ни ка. У по тра зи 
за зна њем ро ди тељ ски дом је на пу
стио као де се то го ди шњи де чак, упи
сав ши Гим на зи ју у Зе му ну. Шко ло

вао се и жи вео, на кон Зе му на, у За гре бу 
и Па ри зу. За то вре ме код ку ће у Ши ду 
бо ра вио је рет ко и крат ко. У Шид се вра
тио 1930. го ди не као фор ми ра на лич ност, 
афир ми сан умет ник, на ру ше ног здра вља 
и у ро ди тељ ском до му про вео по след њу 
де це ни ју жи во та у не ве ро ват ном ства ра
лач ком за но су.

При па дао
је сли кар ској

ге не ра ци ји ко ја
је по сле Пр вог 

свет ског ра та
уве ла срп ску

умет ност у
са вре ме не

европ ске то ко ве

Са ва Шу ма но вић

Купачице
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Глумац,
кажи нешто смешно

ПОЗОРИШНО ЛЕТО 2016.
представом штитим позориште, добар 
укус и културу, али не екс катедра. Ја 
се понекад и удварам публици, али 
не на примитиван начин, јер мене је 
управо примитивизам у позоришту на 
који не желим да пристанем побудио 
да радим представу.

Како изузети позориште од 
примитивизма који је свеприсутан? 

Ја сам гласно проговорио о нечем о 
чему сви ћуте, а сви то знају. Наравно 
да су људи који примитивизам желе 
да убаце у позориште као установу 
културе, то раде из очаја или немоћи. 
Очаја, зато што немају од чега да 
живе. А немоћи јер не знају да свој 
таленат преточе у мисао и занат, него 
само засмејавају публику као што то 
раде кловнови у циркусу.

Колико публика то заиста 
тражи, а колико је и сама жртва 

наметнутих модела? Често се 
каже: народ то воли! Народ воли 
углавном оно што му се непрестано 
нуди.

Публика је увек у праву. То је на 
жалост тако. И управо је о томе ова 
представа. Ја нећу да нам национ 
буде примитиван. Ја пристајем да сам 
примитиван и штитићу свој балкански 
примитивизам. Али примитивизам који 
жели да се умножи и да се наплати, 
на њега не пристајем. Не пристајем на 
Србију која се пење на сто, диже два 
прстића у вис и голих стомака плеше. 
А управо таква врста примитивизма, 
не баш са голим стомацима, се 
полако увлачи у позориште. Међутим, 
исто бих овакву монодраму могао 
да направим и о писцима, и о 
сликарима и о музичарима. Наша 
целокупна култура је жртва естрадног 
примитивизма. Ово је монодрама о 
српској култури.

Да ли позориште има утицај и 
снагу какву је имало некада? Да ли 
можете да замислите да у Србији 
2016. године једна представа 
протресе целу јавност, као што 
је то било пре више деценија са 
Тиквама, Голубњачом, Светим 
Савом?  

Кроз моју каријеру која је дуга 40 
година, прошло је неколико представа 
које су продрмале јавност својим 
квалитетом и ангажованошћу. Ако је 
ангажованост у питању, сумњам да 
ће се ускоро то десити. Чини ми се да 
смо постали имуни на опомену. Толико 
смо свесни да живимо у безнађу 
да не можемо више ни позориште 
искористити да нас покрене. 
Позориште, са друге стране, мора да 
калкулише јер живи од власти. Раније 
су се дешавали и скандали. Поменули 
сте представе „Кад су цветале 
тикве“, „Голубњачу“... То су представе 
које су биле ангажоване не само 
политички него и идејно. А кад се 
ради о квалитету, мислим да долази 
време и да ће људи да се скупљају 
око квалитета. Десиће се нешто као 
што се десило са „Пучином“ Дејана 
Мијача, са „Мрешћењем шарана“ 
представа која је створила Звездара 
театар. Па „Маратонци који трче 
почасни круг“, а да не говорим о 
Југословенском драмском позоришту 
и великим представама као што су 
„Сумрак“, „Васа Железнова“... То 
су представе које су у оној великој 
Југославији обележиле српску културу. 
Доћи ће време таквих представа. 

Светлана Цуцанић
Фото: Невена Узуров

Ју го сла ви ји, у ко јој сам ја ста са ва ла, 
ни је би ло ла ко. Би ло је љу ди ко ји ни су 
успе ва ли. Не мо гу да се жа лим, у мо-
је вре ме су и про фе со ри би ли да ле ко 
озбиљ ни ји, ми смо про ла зи ли јед ну 
за и ста дрил и озбиљ ну шко лу, што се 
до да на да на шњег и по ка за ло. Ни ко 
од нас ни је бље снуо, са мо јед но ле то 
играо и то се за вр ши ло. Сви тра је мо 
пре ко 40 го ди на. 

Ка ко сте ре а го ва ли на кри ти ке ка
да сте би ли на по чет ку ка ри је ре, а 
ка ко ре а гу је те са да?

Мир но, ви ше се не уз не ми ра вам. На 
по чет ку сам ту жна би ла, а по сле би ло 
ми је ва жно шта ми сли мој про фе сор 
глу ме Пре драг Бај че тић, ма да ни сам 
при хва та ла све што ми је го во рио, јер 
је он че сто го во рио не га тив но о оном 
што сам ра ди ла. Али сам то озбиљ но 
узи ма ла у об зир и кат кад ко ри го ва ла 
то, на шта ми је он обра тио па жњу. Би-
ло ми је ва жно шта је го во рио Ћи ри-
лов, то сам исто са ре зер вом при ма-
ла и ве о ма па жљи во слу ша ла. И дан 

да нас са не ким од ко ле га раз го ва рам 
о то ме шта ра дим и ка ко ра дим. Ва-
жно ми је шта они ми сле. Раз го ва рам 
са сво јом де цом, са сво јом ћер ком и 
ста ло ми је до ње ног ми шље ња. Ста-
ло ми је до то га ка ко она ви ди и чу је то 
што ра дим. 

Игра ли сте са ћер ком у фил му 
„Пе ти леп тир“. Ка кво је то за Вас 
би ло ис ку ство?

Ни смо има ле ди рект не сце не. То је 
те шко, има ле смо исте уло ге. Она је 
игра ла ме не мла ду а ја њу ста ру. То је 
за ни мљи во кад ра ди те у истом прав-
цу. Да ће Бог, игра ће мо ми за јед но. Во-
ле ла бих. Сви ми сле да глу мач ка де ца 
има ју про тек ци је, то ни је исти на. На-
про тив. Мо ја ћер ка је про жи ве ла те-
шку ши ка ну, упра во за то што је мо ја 
ћер ка. Жао ми је што је пла ти ла те-
шку це ну за то, али са мим тим што ни-
је пре цр кла од тог, зна чи да је оја ча ла.

Ка ко сте се сна шли у уло зи Шар
ло те у Берг ма но вој „Је се њој со на

ти“ с об зи ром да је то не што дру га
чи је од оног, на че га смо на ви кли да 
Вас гле да мо? 

То је ло ги чан след, као што сам у 
ме ђу вре ме ну игра ла „Су зе су ок“. Не-
што што ни је ли чи ло ни на шта на че-
га је пу бли ка до сад на ви кла. Ја во лим 
ко ме ди ју, до ста сам игра ла ко ме ди је. 
Ово је не што пот пу но дру го. Ја сам са 
Ја го шем Мар ко ви ћем пр ви пут то ра-
ди ла са да и зна ла сам да ми пред сто-
ји јед но озбиљ но и но во ис ку ство. Ми-
слим да је и ње му ово ис ку ство би ло 
ва жно. Да му ни је би ло ла ко са мном, 
про чи та ла сам да ни Берг ма ну ни је 
би ло ла ко са Ин грид кад су са ра ђи ва-
ли. Схва ти ла сам, чи та ју ћи то, да сам 
има ла исту за блу ду о жи во ту ка кву је 
има ла Ин грид. Ја бих то, да ме је пу-
стио, игра ла пот пу но дру га чи је, али ме 
ни је пу стио. Из бо ри ла сам не ке ва жне 
бит ке и то ми је ве о ма при ја ло. Вр ло 
ми при ја што се то сад све сле же. Ја 
сам се раз бо ле ла ра де ћи овај ко мад и 
за вр ши ла у бол ни ци. То ни је ла ко. Ја 
сам схва ти ла да на си ље ко је вр ши-
мо као глум ци над сво јим те лом и над 
сво јим ду хом, ни је ла ко за пре жи ве ти. 
Глу ма вас ко шта жи во та. 

Са ња Ста не тић 
Фото: Невена Узуров

ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ

Поклон граду
По зо ри ште „До бри ца Ми лу ти но вић“ 

че твр ту го ди ну за ре дом ор га ни зо-
ва ло је од 20. до 27. ју ла По зо ри-

шно ле то у Срем ској Ми тро ви ци. 
Ми тров ча ни су би ли у при ли ци да бес-

плат но од гле да ју по зо ри шне пред ста ве, 
а то ком ово го ди шњег По зо ри шног ле та, 
Срем ска Ми тро ви ца је уго сти ла сјај не 
глум це, као што су Во јин Ћет ко вић, Ни ко-
ла Ђу рич ко, Ир фан Мен сур, Та ња Бо шко-
вић и Ра де Мар ја но вић. 

Про грам По зо ри шног ле та – Тра го ви 
2016. за по чео је 20. ју ла пред ста вом у 
про дук ци ји ми тро вач ког по зо ри шта „Као у 
сну лет ње но ћи“, ко ја је од и гра на у Град-
ском пар ку. Пред по че так пред ста ве, ми-

тро вач ки глу мац Вла ди мир Ба ла шћак са 
бал ко на По зо ри шта из го во рио је по ру ку 
на пи са ну по во дом Свет ског да на по зо ри-
шта, ко ја го во ри о положају глумаца и о 
то ме да ли нам је по зо ри ште по треб но. У 
по ру ци се из ме ђу оста лог ка же:

- Да ли нам је по треб но по зо ри ште? Пи-
та ју се хи ља де про фе си о на ла ца раз о ча-
ра них у по зо ри ште и ми ли о ни љу ди ко ји 
су га се за си ти ли. За што нам је по треб но? 
У го ди на ма ка да је сце на то ли ко бе зна-
чај на у по ре ђе њу са тр го ви ма гра до ва и 
др жа ва ма где се од и гра ва ју пра ве тра ге-
ди је ствар ног жи во та. Шта ће по зо ри ште 
на ма? 



Шта по зо ри ште мо же да ка же? Све! 
По зо ри ште мо же да ка же све.  
По зо ри ште је по сто ја ло и за у век 

ће оста ти - стоји у поруци.
Су тра дан, 21. ју ла у Ла пи да ри ју му Му-

зе ја Сре ма од и гра на је пред ста ва „У Еде-
ну на ис то ку“ пре ма тек сту Бо ри сла ва 
Пе ки ћа, у ко јој глу ме Ни ко ла Ђу рич ко и 
Во јин Ћет ко вић. На ред на два да на би ла 
су ре зер ви са на за нај мла ђе, те су за њих 
од и гра не две пред ста ве 22. и 23. ју ла, 
пред ста ва ми тро вач ког по зо ри шта „Пе-
пе љу га у зе мљи чу де са“ и го сту ју ћа пред-
ста ва „Тај на из за бо ра вље не до ли не“. 

Пред ста ва „Ожа ло шће на по ро ди ца“ 
глу ма ца Омла дин ског сту ди ја ми тро вач-
ког по зо ри шта од и гра на је 24. ју ла, та ко-
ђе у Ла пи да ри ју му Му зе ја Сре ма, а дан 
ка сни је и мо но дра ма Ир фа на Мен су ра 
„Глу мац, ка жи не што сме шно“. Пред сам 
крај, 26. ју ла Ми тров ча ни су мо гли да 
ужи ва ју у Ка ба реу Ра де та Мар ја но ви ћа, 
чи ја је го шћа би ла Та ња Бо шко вић. По-
след њег да на Кул тур ног ле та, 27. ју ла, 
одр жа на је пред ста ва „Срем на ша ку ћа“ у 
из вед би Вла ди ми ра Ба ла шћа ка.

Пред мно го број ном пу бли ком, ко ја је 
жељ но иш че ки ва ла по че так сва ке пред-
ста ве фан та стич ни глум ци по здра вља ни 
су ве ли ким апла у зом. По кро ви тељ ове 
ма ни фе ста ци је би ла је Град ска упра ва за 
кул ту ру, спорт и омла ди ну Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца, а све пред ста ве су би ле 
бес плат не.

Ди рек то ри ца По зо ри шта Је ле на Јан ко-
вић ис та кла је да је упра во кроз бес плат-
не пред ста ве има ла иде ју да се оду жи пу-
бли ци ко ја ре дов но по се ћу је ми тро вач ки 
те а тар. 

- Же ле ли смо да за гра ђа не ко ји ниг де 
ни су от пу то ва ли при ре ди мо бес пла тан 
про грам, као и да на гра ди мо пу бли ку ко ја 
нас вер но пра ти. Све пред ста ве су би ле 
ве о ма по се ће не, би ло је до ста мла дих, 
што ми је ве о ма дра го. Би рам пред ста ве 
по ква ли те ту, про це њу ју ћи при том шта 
би на шу пу бли ку за ни ма ло. Исто та ко се 
тру дим да оста нем на ли ни ји про све ћи-
вач ког ка рак те ра по зо ри шта. Из у зет но 
ми је дра го што смо има ли при ли ку да 
по гле да мо јед ног Пе ки ћа, за шта је би ло 

ве ли ко ин те ре со ва ње. Ни ко ла Ђу рич ко 
и Во јин Ћет ко вић су би ли ја ко до бри у 
пред ста ви „У Еде ну на ис то ку“. Пе кић је 
наш ве ли кан и дра го ми је што сам ус пе-
ла ту пред ста ву да до ве дем за ми тро вач-
ку пу бли ку. Исто та ко ми је из у зет но дра го 
због Ир фа на Мен су ра, он је зве зда екс Ју 
про сто ра, ин сти ту ци ја у сми слу уни вер-
зи тет ског про фе со ра, ре ди те ља и глум-
ца са јед ним од ре ђе ним сен зи би ли те том, 
ко ји ни ка ко не по ди ла зи. Ка ба ре Ра де та 
Мар ја но ви ћа, са го шћом Та њом Бо шко-
вић је био у скла ду са ле том и лет њим 
рас по ло же њем. Ра де је вр ло жо ви ја лан, 

ин те ре сан тан, ду хо вит, са све го шћом 
Та њом Бо шко вић, ко ја је ве ли ка ин сти ту-
ци ја. Јед на ко ми је дра го што су и на ше 
пред ста ве би ле ја ко по се ће не и што жи-
ве. Имам раз ло га да бу дем за до вољ на. 
Све те шко или ла ко и све је са мо ствар 
ре ше но сти. Ја ми слим да је не чи ње ње 
грех јед нак по гре шном чи ње њу – на во ди 
ди рек то ри ца По зо ри шта „До бри ца Ми лу-
ти но вић“ Је ле на Јан ко вић. 

Она ис ти че да јој је жао што не по сто-
ји ве ћи про стор на отво ре ном у Срем ској 
Ми тро ви ци, где би мо гле да се игра ју по-
зо ри шне пред ста ве.

- Ла пи да ри јум Му зе ја Сре ма је би сер 
у гра ду и ни је слу чај но иза бран да бу де 
ме сто де ша ва ња По зо ри шног ле та. Сви 
глум ци ко ју су до ла зи ли прет ход них го ди-
на су од ла зи ли фа сци ни ра ни исто ри јом 
на шег гра да и Ла пи да ри ју мом као про-
сто ром у ко јем су на сту пи ли. Ме ни је ја-
сно да ка да до ђу ве ли ка име на, а још је 
бес пла тан улаз, да на род по хр ли, што ми 
је дра го. Ми слим да сви ко ји су су штин-
ски же ле ли да од гле да ју од ре ђе ну пред-
ста ву, да су ус пе ли да про на ђу не ки ку так. 
Би ли смо епи цен тар јед ног умет нич ког и 
кул тур ног жи во та у Срем ској Ми тро ви ци 
– на гла ша ва Је ле на Јан ко вић.

Б. Се ла ко вић
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ИРФАН МЕНСУР 

Позориште није циркус
Монодрама Ирфана Менсура 

„Глумац, кажи нешто смешно“ 
одиграна је у митровачком 

позоришту у понедељак, 25. јула у 
оквиру Позоришног лета. Бриљантна 
позоришна егзибиција Ирфана 
Менсура у центар пажње ставила 
је управо глумца, али и поставила 
нека врло важна питања. Прича 
је то о сјају и беди театра. Прича 
о вулгаризацији и естрадизацији 
позоришта као сублимацији културе 
једног народа.

М НОВИНЕ: Често се питамо да 
ли је све што се стави међу корице 
књига литература, па сходно 
томе питамо да ли је све што се 
постави на сцену позориште? Да 
ли је ваш, да тако  кажемо обрачун, 
са естрадом на позоришним 
даскама суштинска потреба глумца 
професионалца? 

ИРФАН МЕНСУР: Иницијална 
каписла да почнем рад на овој 
представи је био мој очај што је 
позориште постало полигон на који 
ускачу и људи и програми који не 
припадају културном миљеу. То не 
говорим како бих било кога едуковао. 
Ни ова представа није едукативна. 
Желим да се обрачунам са свешћу 
одређеног дела публике да позориште 
мора да буде забава и смех. То је 
погрешно.  Позориште мора да отвори 

очи, да пробуди, па онда ако хоћете 
може да буде забава и смех. Ја немам 
ништа против смеха. Направити добру 
комедију је теже него направити 
добру трагедију. Ја имам против 
естрадизације позоришта. И зато 
сам почео да радим на овом тексту 
и да 17 класика светске литературе 
уплетем у причу о позоришту и глумцу.

Како публика реагује на 
представу?

Тамо где треба да се смеје, 
публика се смеје. Тамо где треба да 
се замисли, мислим да се замисли. 
Мислим да је ова представа сама 
себе задужила. Ја сам за годину дана 
већ на пет фестивала играо. Са овом 

ТА ЊА БО ШКО ВИЋ ПРЕД МИ ТРО ВАЧ КОМ ПУ БЛИ КОМ

Глу ма вас ко шта жи во та
У Ла пи да ри ју му Му зе ја Сре ма, у 

окви ру По зо ри шног ле та, пред 
ми тро вач ком пу бли ком за и гра ли 

су Ра де Мар ја но вић и Та ња Бо шко вић, 
26. јула. Kа ба ре Ра де та Мар ја но ви ћа, 
чи ја је го шћа би ла Та ња Бо шко вић на 
ду хо вит и иро ни чан на чин го во ри о  
ста рим, али и о овим  но вим  вре ме ни-
ма ко ја бур но про жи вља ва мо. 

М НО ВИ НЕ: Ко ји пут на сту па те 
пред ми тро вач ком пу бли ком?

ТА ЊА БО ШКО ВИЋ: Ја сам ов де 
ве о ма пу но го сто ва ла. Чак имам и при-
ја те ље. Ми тров ча ни су јед на вас пи та-
на пу бли ка ко ја има ис ку ства са по зо-
ри штем и то је оно што је ле по. 

О че му го во ри Ка ба ре? 
Ова вер зи ја Ка ба реа је све нај бо ље 

спо је но од не ко ли ко ка ба реа. Ра де је 
ду хо вит и ча ро бан, див но је на сту пи ти 
са њим. Ов де ста је и на ша мла дост и 
на ше сред ње до ба, по ла на шег жи во-
та, али на ду хо вит на чин. 

Ви сте јед на од на ших нај це ње
ни јих глу ми ца. Ка ко са ове дис тан
це гле да те на Ва ше про фе си о нал не 
по чет ке?

Као крај ње иди лич не, у од но су на 
ово што је до шло са да. Ја не мо гу ни 
да за ми слим шта би се де си ло да сам 
на ле те ла на ово шта се са да де ша ва, 
то јест на ту стра шну из ло же ност про-
да ји и ку по ви ни. То да ова др жа ва не 
за по шља ва мла де глум це не го их та-
ко без оч но упо тре бља ва у раз не свр-
хе. Ја имам ћер ку гу ми цу и ве о ма сам 
не срећ на због окол но сти у ко ји ма она 
од ра ста као умет ник. То је пот пу но не-
под но шљи во. Ве о ма сам љу та на све 
оне ко ји су од го вор ни за та кво ста ње у 
це лој кул ту ри. По на ша ју се ка ба да хиј-
ски пре ма бо жи јим да ро ви ма. Ста ње 
у кул ту ри је ка та кли зма. Ни кад ова ко 
ни је би ло. Би ло је стра шних ства ри, 
ја се се ћам кад су гла ве љу ди ма ле-
те ле због по гре шне ре чи или раз ли-
чи тог ми шље ња. У ве ли кој зе мљи, 

Вла ди мир Ми ла но вић, васпитач: Ре дов но 
по се ћу јем лет ње по зо ри шне пред ста ве. Сма-
трам да је ово до бра иде ја, те да ће на ста ви ти 
и убу ду ће да се ре а ли зу је. 

Јо ва на Ву кић, не за по сле на: Сма трам да је 
ово за и ста од лич на иде ја. Из бор по зо ри шних 
пред ста ва је ве о ма до бар, као и глум ци. Би ло 
би ле по ка да би ово по ста ла тра ди ци ја на шег 
гра да. 

Ма ја Ка ли нић, ле кар спе ци ја ли ста: По се ћу-
јем ре дов но лет ње пред ста ве и ми слим да је 
то ја ко па мет но и ужи вам. Пра во је осве же ње 
у на шем вре лом ле ту. И сло бо дан је улаз, баш 
смо се при бли жи ли по зо ри шту. 

Вла ди ца Ко ва че вић, не за по сле на: Од лич на 
је иде ја по зо ри шно Кул тур но ле то. До ла зи мо 
ма ло да се ре лак си ра мо. Да нас сам до шла 
због Та ње Бо шко вић. 

Ве ри ца Па у шић, пен зи о нер ка: Во лим по зо ри-
ште, ово је од лич на иде ја за овај град. Ви ди-
те да су гу жве сва ко ве че. Би ла сам на сва кој 
пред ста ви, ле по је. Од ли чан из бор глу ма ца. 

Ју го слав Пе тро вић, про да вац: По се ћу јем 
Кул тур но ле то ко је ор га ни зу је По зо ри ште ка да 
имам вре ме на. У су шти ни до бро је ка да има 
не ки до га ђај у гра ду. При ја нам. До бар је из бор 
глу ма ца.  С. С.

Хвала Позоришту

Вла ди мир Ми ла но вић, Јо ва на Ву кић, Ма ја Ка ли нић, Вла ди ца Ко ва че вић, Ве ри ца Па у шић и Ју го слав Пе тро вић

То ком По зо ри шног ле та, оба ве зне су 
ве че ри по све ће не нај мла ђи ма. 

- Нај дра жа пу бли ка су ми би ла де-
ца, би ла сам срећ на што су ужи ва ли 
у пред ста ва ма за њих. Де ца су на ша 
нај вер ни ја пу бли ка, ко ја до ла зи то ком 
це ле го ди не на пред ста ве ко је се игра-
ју су бо том за њих – ка же Је ле на Јан-
ко вић. 

Про грам
за нај мла ђе

Представа „Ожалошћена породица“

M NOVINE :

M NOVINE :



Шта по зо ри ште мо же да ка же? Све! 
По зо ри ште мо же да ка же све.  
По зо ри ште је по сто ја ло и за у век 

ће оста ти - стоји у поруци.
Су тра дан, 21. ју ла у Ла пи да ри ју му Му-

зе ја Сре ма од и гра на је пред ста ва „У Еде-
ну на ис то ку“ пре ма тек сту Бо ри сла ва 
Пе ки ћа, у ко јој глу ме Ни ко ла Ђу рич ко и 
Во јин Ћет ко вић. На ред на два да на би ла 
су ре зер ви са на за нај мла ђе, те су за њих 
од и гра не две пред ста ве 22. и 23. ју ла, 
пред ста ва ми тро вач ког по зо ри шта „Пе-
пе љу га у зе мљи чу де са“ и го сту ју ћа пред-
ста ва „Тај на из за бо ра вље не до ли не“. 

Пред ста ва „Ожа ло шће на по ро ди ца“ 
глу ма ца Омла дин ског сту ди ја ми тро вач-
ког по зо ри шта од и гра на је 24. ју ла, та ко-
ђе у Ла пи да ри ју му Му зе ја Сре ма, а дан 
ка сни је и мо но дра ма Ир фа на Мен су ра 
„Глу мац, ка жи не што сме шно“. Пред сам 
крај, 26. ју ла Ми тров ча ни су мо гли да 
ужи ва ју у Ка ба реу Ра де та Мар ја но ви ћа, 
чи ја је го шћа би ла Та ња Бо шко вић. По-
след њег да на Кул тур ног ле та, 27. ју ла, 
одр жа на је пред ста ва „Срем на ша ку ћа“ у 
из вед би Вла ди ми ра Ба ла шћа ка.

Пред мно го број ном пу бли ком, ко ја је 
жељ но иш че ки ва ла по че так сва ке пред-
ста ве фан та стич ни глум ци по здра вља ни 
су ве ли ким апла у зом. По кро ви тељ ове 
ма ни фе ста ци је би ла је Град ска упра ва за 
кул ту ру, спорт и омла ди ну Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца, а све пред ста ве су би ле 
бес плат не.

Ди рек то ри ца По зо ри шта Је ле на Јан ко-
вић ис та кла је да је упра во кроз бес плат-
не пред ста ве има ла иде ју да се оду жи пу-
бли ци ко ја ре дов но по се ћу је ми тро вач ки 
те а тар. 

- Же ле ли смо да за гра ђа не ко ји ниг де 
ни су от пу то ва ли при ре ди мо бес пла тан 
про грам, као и да на гра ди мо пу бли ку ко ја 
нас вер но пра ти. Све пред ста ве су би ле 
ве о ма по се ће не, би ло је до ста мла дих, 
што ми је ве о ма дра го. Би рам пред ста ве 
по ква ли те ту, про це њу ју ћи при том шта 
би на шу пу бли ку за ни ма ло. Исто та ко се 
тру дим да оста нем на ли ни ји про све ћи-
вач ког ка рак те ра по зо ри шта. Из у зет но 
ми је дра го што смо има ли при ли ку да 
по гле да мо јед ног Пе ки ћа, за шта је би ло 

ве ли ко ин те ре со ва ње. Ни ко ла Ђу рич ко 
и Во јин Ћет ко вић су би ли ја ко до бри у 
пред ста ви „У Еде ну на ис то ку“. Пе кић је 
наш ве ли кан и дра го ми је што сам ус пе-
ла ту пред ста ву да до ве дем за ми тро вач-
ку пу бли ку. Исто та ко ми је из у зет но дра го 
због Ир фа на Мен су ра, он је зве зда екс Ју 
про сто ра, ин сти ту ци ја у сми слу уни вер-
зи тет ског про фе со ра, ре ди те ља и глум-
ца са јед ним од ре ђе ним сен зи би ли те том, 
ко ји ни ка ко не по ди ла зи. Ка ба ре Ра де та 
Мар ја но ви ћа, са го шћом Та њом Бо шко-
вић је био у скла ду са ле том и лет њим 
рас по ло же њем. Ра де је вр ло жо ви ја лан, 

ин те ре сан тан, ду хо вит, са све го шћом 
Та њом Бо шко вић, ко ја је ве ли ка ин сти ту-
ци ја. Јед на ко ми је дра го што су и на ше 
пред ста ве би ле ја ко по се ће не и што жи-
ве. Имам раз ло га да бу дем за до вољ на. 
Све те шко или ла ко и све је са мо ствар 
ре ше но сти. Ја ми слим да је не чи ње ње 
грех јед нак по гре шном чи ње њу – на во ди 
ди рек то ри ца По зо ри шта „До бри ца Ми лу-
ти но вић“ Је ле на Јан ко вић. 

Она ис ти че да јој је жао што не по сто-
ји ве ћи про стор на отво ре ном у Срем ској 
Ми тро ви ци, где би мо гле да се игра ју по-
зо ри шне пред ста ве.

- Ла пи да ри јум Му зе ја Сре ма је би сер 
у гра ду и ни је слу чај но иза бран да бу де 
ме сто де ша ва ња По зо ри шног ле та. Сви 
глум ци ко ју су до ла зи ли прет ход них го ди-
на су од ла зи ли фа сци ни ра ни исто ри јом 
на шег гра да и Ла пи да ри ју мом као про-
сто ром у ко јем су на сту пи ли. Ме ни је ја-
сно да ка да до ђу ве ли ка име на, а још је 
бес пла тан улаз, да на род по хр ли, што ми 
је дра го. Ми слим да сви ко ји су су штин-
ски же ле ли да од гле да ју од ре ђе ну пред-
ста ву, да су ус пе ли да про на ђу не ки ку так. 
Би ли смо епи цен тар јед ног умет нич ког и 
кул тур ног жи во та у Срем ској Ми тро ви ци 
– на гла ша ва Је ле на Јан ко вић.

Б. Се ла ко вић
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ИРФАН МЕНСУР 

Позориште није циркус
Монодрама Ирфана Менсура 

„Глумац, кажи нешто смешно“ 
одиграна је у митровачком 

позоришту у понедељак, 25. јула у 
оквиру Позоришног лета. Бриљантна 
позоришна егзибиција Ирфана 
Менсура у центар пажње ставила 
је управо глумца, али и поставила 
нека врло важна питања. Прича 
је то о сјају и беди театра. Прича 
о вулгаризацији и естрадизацији 
позоришта као сублимацији културе 
једног народа.

М НОВИНЕ: Често се питамо да 
ли је све што се стави међу корице 
књига литература, па сходно 
томе питамо да ли је све што се 
постави на сцену позориште? Да 
ли је ваш, да тако  кажемо обрачун, 
са естрадом на позоришним 
даскама суштинска потреба глумца 
професионалца? 

ИРФАН МЕНСУР: Иницијална 
каписла да почнем рад на овој 
представи је био мој очај што је 
позориште постало полигон на који 
ускачу и људи и програми који не 
припадају културном миљеу. То не 
говорим како бих било кога едуковао. 
Ни ова представа није едукативна. 
Желим да се обрачунам са свешћу 
одређеног дела публике да позориште 
мора да буде забава и смех. То је 
погрешно.  Позориште мора да отвори 

очи, да пробуди, па онда ако хоћете 
може да буде забава и смех. Ја немам 
ништа против смеха. Направити добру 
комедију је теже него направити 
добру трагедију. Ја имам против 
естрадизације позоришта. И зато 
сам почео да радим на овом тексту 
и да 17 класика светске литературе 
уплетем у причу о позоришту и глумцу.

Како публика реагује на 
представу?

Тамо где треба да се смеје, 
публика се смеје. Тамо где треба да 
се замисли, мислим да се замисли. 
Мислим да је ова представа сама 
себе задужила. Ја сам за годину дана 
већ на пет фестивала играо. Са овом 

ТА ЊА БО ШКО ВИЋ ПРЕД МИ ТРО ВАЧ КОМ ПУ БЛИ КОМ

Глу ма вас ко шта жи во та
У Ла пи да ри ју му Му зе ја Сре ма, у 

окви ру По зо ри шног ле та, пред 
ми тро вач ком пу бли ком за и гра ли 

су Ра де Мар ја но вић и Та ња Бо шко вић, 
26. јула. Kа ба ре Ра де та Мар ја но ви ћа, 
чи ја је го шћа би ла Та ња Бо шко вић на 
ду хо вит и иро ни чан на чин го во ри о  
ста рим, али и о овим  но вим  вре ме ни-
ма ко ја бур но про жи вља ва мо. 

М НО ВИ НЕ: Ко ји пут на сту па те 
пред ми тро вач ком пу бли ком?

ТА ЊА БО ШКО ВИЋ: Ја сам ов де 
ве о ма пу но го сто ва ла. Чак имам и при-
ја те ље. Ми тров ча ни су јед на вас пи та-
на пу бли ка ко ја има ис ку ства са по зо-
ри штем и то је оно што је ле по. 

О че му го во ри Ка ба ре? 
Ова вер зи ја Ка ба реа је све нај бо ље 

спо је но од не ко ли ко ка ба реа. Ра де је 
ду хо вит и ча ро бан, див но је на сту пи ти 
са њим. Ов де ста је и на ша мла дост и 
на ше сред ње до ба, по ла на шег жи во-
та, али на ду хо вит на чин. 

Ви сте јед на од на ших нај це ње
ни јих глу ми ца. Ка ко са ове дис тан
це гле да те на Ва ше про фе си о нал не 
по чет ке?

Као крај ње иди лич не, у од но су на 
ово што је до шло са да. Ја не мо гу ни 
да за ми слим шта би се де си ло да сам 
на ле те ла на ово шта се са да де ша ва, 
то јест на ту стра шну из ло же ност про-
да ји и ку по ви ни. То да ова др жа ва не 
за по шља ва мла де глум це не го их та-
ко без оч но упо тре бља ва у раз не свр-
хе. Ја имам ћер ку гу ми цу и ве о ма сам 
не срећ на због окол но сти у ко ји ма она 
од ра ста као умет ник. То је пот пу но не-
под но шљи во. Ве о ма сам љу та на све 
оне ко ји су од го вор ни за та кво ста ње у 
це лој кул ту ри. По на ша ју се ка ба да хиј-
ски пре ма бо жи јим да ро ви ма. Ста ње 
у кул ту ри је ка та кли зма. Ни кад ова ко 
ни је би ло. Би ло је стра шних ства ри, 
ја се се ћам кад су гла ве љу ди ма ле-
те ле због по гре шне ре чи или раз ли-
чи тог ми шље ња. У ве ли кој зе мљи, 

Вла ди мир Ми ла но вић, васпитач: Ре дов но 
по се ћу јем лет ње по зо ри шне пред ста ве. Сма-
трам да је ово до бра иде ја, те да ће на ста ви ти 
и убу ду ће да се ре а ли зу је. 

Јо ва на Ву кић, не за по сле на: Сма трам да је 
ово за и ста од лич на иде ја. Из бор по зо ри шних 
пред ста ва је ве о ма до бар, као и глум ци. Би ло 
би ле по ка да би ово по ста ла тра ди ци ја на шег 
гра да. 

Ма ја Ка ли нић, ле кар спе ци ја ли ста: По се ћу-
јем ре дов но лет ње пред ста ве и ми слим да је 
то ја ко па мет но и ужи вам. Пра во је осве же ње 
у на шем вре лом ле ту. И сло бо дан је улаз, баш 
смо се при бли жи ли по зо ри шту. 

Вла ди ца Ко ва че вић, не за по сле на: Од лич на 
је иде ја по зо ри шно Кул тур но ле то. До ла зи мо 
ма ло да се ре лак си ра мо. Да нас сам до шла 
због Та ње Бо шко вић. 

Ве ри ца Па у шић, пен зи о нер ка: Во лим по зо ри-
ште, ово је од лич на иде ја за овај град. Ви ди-
те да су гу жве сва ко ве че. Би ла сам на сва кој 
пред ста ви, ле по је. Од ли чан из бор глу ма ца. 

Ју го слав Пе тро вић, про да вац: По се ћу јем 
Кул тур но ле то ко је ор га ни зу је По зо ри ште ка да 
имам вре ме на. У су шти ни до бро је ка да има 
не ки до га ђај у гра ду. При ја нам. До бар је из бор 
глу ма ца.  С. С.

Хвала Позоришту

Вла ди мир Ми ла но вић, Јо ва на Ву кић, Ма ја Ка ли нић, Вла ди ца Ко ва че вић, Ве ри ца Па у шић и Ју го слав Пе тро вић

То ком По зо ри шног ле та, оба ве зне су 
ве че ри по све ће не нај мла ђи ма. 

- Нај дра жа пу бли ка су ми би ла де-
ца, би ла сам срећ на што су ужи ва ли 
у пред ста ва ма за њих. Де ца су на ша 
нај вер ни ја пу бли ка, ко ја до ла зи то ком 
це ле го ди не на пред ста ве ко је се игра-
ју су бо том за њих – ка же Је ле на Јан-
ко вић. 

Про грам
за нај мла ђе

Представа „Ожалошћена породица“

M NOVINE :

M NOVINE :
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Глумац,
кажи нешто смешно

ПОЗОРИШНО ЛЕТО 2016.
представом штитим позориште, добар 
укус и културу, али не екс катедра. Ја 
се понекад и удварам публици, али 
не на примитиван начин, јер мене је 
управо примитивизам у позоришту на 
који не желим да пристанем побудио 
да радим представу.

Како изузети позориште од 
примитивизма који је свеприсутан? 

Ја сам гласно проговорио о нечем о 
чему сви ћуте, а сви то знају. Наравно 
да су људи који примитивизам желе 
да убаце у позориште као установу 
културе, то раде из очаја или немоћи. 
Очаја, зато што немају од чега да 
живе. А немоћи јер не знају да свој 
таленат преточе у мисао и занат, него 
само засмејавају публику као што то 
раде кловнови у циркусу.

Колико публика то заиста 
тражи, а колико је и сама жртва 

наметнутих модела? Често се 
каже: народ то воли! Народ воли 
углавном оно што му се непрестано 
нуди.

Публика је увек у праву. То је на 
жалост тако. И управо је о томе ова 
представа. Ја нећу да нам национ 
буде примитиван. Ја пристајем да сам 
примитиван и штитићу свој балкански 
примитивизам. Али примитивизам који 
жели да се умножи и да се наплати, 
на њега не пристајем. Не пристајем на 
Србију која се пење на сто, диже два 
прстића у вис и голих стомака плеше. 
А управо таква врста примитивизма, 
не баш са голим стомацима, се 
полако увлачи у позориште. Међутим, 
исто бих овакву монодраму могао 
да направим и о писцима, и о 
сликарима и о музичарима. Наша 
целокупна култура је жртва естрадног 
примитивизма. Ово је монодрама о 
српској култури.

Да ли позориште има утицај и 
снагу какву је имало некада? Да ли 
можете да замислите да у Србији 
2016. године једна представа 
протресе целу јавност, као што 
је то било пре више деценија са 
Тиквама, Голубњачом, Светим 
Савом?  

Кроз моју каријеру која је дуга 40 
година, прошло је неколико представа 
које су продрмале јавност својим 
квалитетом и ангажованошћу. Ако је 
ангажованост у питању, сумњам да 
ће се ускоро то десити. Чини ми се да 
смо постали имуни на опомену. Толико 
смо свесни да живимо у безнађу 
да не можемо више ни позориште 
искористити да нас покрене. 
Позориште, са друге стране, мора да 
калкулише јер живи од власти. Раније 
су се дешавали и скандали. Поменули 
сте представе „Кад су цветале 
тикве“, „Голубњачу“... То су представе 
које су биле ангажоване не само 
политички него и идејно. А кад се 
ради о квалитету, мислим да долази 
време и да ће људи да се скупљају 
око квалитета. Десиће се нешто као 
што се десило са „Пучином“ Дејана 
Мијача, са „Мрешћењем шарана“ 
представа која је створила Звездара 
театар. Па „Маратонци који трче 
почасни круг“, а да не говорим о 
Југословенском драмском позоришту 
и великим представама као што су 
„Сумрак“, „Васа Железнова“... То 
су представе које су у оној великој 
Југославији обележиле српску културу. 
Доћи ће време таквих представа. 

Светлана Цуцанић
Фото: Невена Узуров

Ју го сла ви ји, у ко јој сам ја ста са ва ла, 
ни је би ло ла ко. Би ло је љу ди ко ји ни су 
успе ва ли. Не мо гу да се жа лим, у мо-
је вре ме су и про фе со ри би ли да ле ко 
озбиљ ни ји, ми смо про ла зи ли јед ну 
за и ста дрил и озбиљ ну шко лу, што се 
до да на да на шњег и по ка за ло. Ни ко 
од нас ни је бље снуо, са мо јед но ле то 
играо и то се за вр ши ло. Сви тра је мо 
пре ко 40 го ди на. 

Ка ко сте ре а го ва ли на кри ти ке ка
да сте би ли на по чет ку ка ри је ре, а 
ка ко ре а гу је те са да?

Мир но, ви ше се не уз не ми ра вам. На 
по чет ку сам ту жна би ла, а по сле би ло 
ми је ва жно шта ми сли мој про фе сор 
глу ме Пре драг Бај че тић, ма да ни сам 
при хва та ла све што ми је го во рио, јер 
је он че сто го во рио не га тив но о оном 
што сам ра ди ла. Али сам то озбиљ но 
узи ма ла у об зир и кат кад ко ри го ва ла 
то, на шта ми је он обра тио па жњу. Би-
ло ми је ва жно шта је го во рио Ћи ри-
лов, то сам исто са ре зер вом при ма-
ла и ве о ма па жљи во слу ша ла. И дан 

да нас са не ким од ко ле га раз го ва рам 
о то ме шта ра дим и ка ко ра дим. Ва-
жно ми је шта они ми сле. Раз го ва рам 
са сво јом де цом, са сво јом ћер ком и 
ста ло ми је до ње ног ми шље ња. Ста-
ло ми је до то га ка ко она ви ди и чу је то 
што ра дим. 

Игра ли сте са ћер ком у фил му 
„Пе ти леп тир“. Ка кво је то за Вас 
би ло ис ку ство?

Ни смо има ле ди рект не сце не. То је 
те шко, има ле смо исте уло ге. Она је 
игра ла ме не мла ду а ја њу ста ру. То је 
за ни мљи во кад ра ди те у истом прав-
цу. Да ће Бог, игра ће мо ми за јед но. Во-
ле ла бих. Сви ми сле да глу мач ка де ца 
има ју про тек ци је, то ни је исти на. На-
про тив. Мо ја ћер ка је про жи ве ла те-
шку ши ка ну, упра во за то што је мо ја 
ћер ка. Жао ми је што је пла ти ла те-
шку це ну за то, али са мим тим што ни-
је пре цр кла од тог, зна чи да је оја ча ла.

Ка ко сте се сна шли у уло зи Шар
ло те у Берг ма но вој „Је се њој со на

ти“ с об зи ром да је то не што дру га
чи је од оног, на че га смо на ви кли да 
Вас гле да мо? 

То је ло ги чан след, као што сам у 
ме ђу вре ме ну игра ла „Су зе су ок“. Не-
што што ни је ли чи ло ни на шта на че-
га је пу бли ка до сад на ви кла. Ја во лим 
ко ме ди ју, до ста сам игра ла ко ме ди је. 
Ово је не што пот пу но дру го. Ја сам са 
Ја го шем Мар ко ви ћем пр ви пут то ра-
ди ла са да и зна ла сам да ми пред сто-
ји јед но озбиљ но и но во ис ку ство. Ми-
слим да је и ње му ово ис ку ство би ло 
ва жно. Да му ни је би ло ла ко са мном, 
про чи та ла сам да ни Берг ма ну ни је 
би ло ла ко са Ин грид кад су са ра ђи ва-
ли. Схва ти ла сам, чи та ју ћи то, да сам 
има ла исту за блу ду о жи во ту ка кву је 
има ла Ин грид. Ја бих то, да ме је пу-
стио, игра ла пот пу но дру га чи је, али ме 
ни је пу стио. Из бо ри ла сам не ке ва жне 
бит ке и то ми је ве о ма при ја ло. Вр ло 
ми при ја што се то сад све сле же. Ја 
сам се раз бо ле ла ра де ћи овај ко мад и 
за вр ши ла у бол ни ци. То ни је ла ко. Ја 
сам схва ти ла да на си ље ко је вр ши-
мо као глум ци над сво јим те лом и над 
сво јим ду хом, ни је ла ко за пре жи ве ти. 
Глу ма вас ко шта жи во та. 

Са ња Ста не тић 
Фото: Невена Узуров

ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ

Поклон граду
По зо ри ште „До бри ца Ми лу ти но вић“ 

че твр ту го ди ну за ре дом ор га ни зо-
ва ло је од 20. до 27. ју ла По зо ри-

шно ле то у Срем ској Ми тро ви ци. 
Ми тров ча ни су би ли у при ли ци да бес-

плат но од гле да ју по зо ри шне пред ста ве, 
а то ком ово го ди шњег По зо ри шног ле та, 
Срем ска Ми тро ви ца је уго сти ла сјај не 
глум це, као што су Во јин Ћет ко вић, Ни ко-
ла Ђу рич ко, Ир фан Мен сур, Та ња Бо шко-
вић и Ра де Мар ја но вић. 

Про грам По зо ри шног ле та – Тра го ви 
2016. за по чео је 20. ју ла пред ста вом у 
про дук ци ји ми тро вач ког по зо ри шта „Као у 
сну лет ње но ћи“, ко ја је од и гра на у Град-
ском пар ку. Пред по че так пред ста ве, ми-

тро вач ки глу мац Вла ди мир Ба ла шћак са 
бал ко на По зо ри шта из го во рио је по ру ку 
на пи са ну по во дом Свет ског да на по зо ри-
шта, ко ја го во ри о положају глумаца и о 
то ме да ли нам је по зо ри ште по треб но. У 
по ру ци се из ме ђу оста лог ка же:

- Да ли нам је по треб но по зо ри ште? Пи-
та ју се хи ља де про фе си о на ла ца раз о ча-
ра них у по зо ри ште и ми ли о ни љу ди ко ји 
су га се за си ти ли. За што нам је по треб но? 
У го ди на ма ка да је сце на то ли ко бе зна-
чај на у по ре ђе њу са тр го ви ма гра до ва и 
др жа ва ма где се од и гра ва ју пра ве тра ге-
ди је ствар ног жи во та. Шта ће по зо ри ште 
на ма? 
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При па дао је сли кар ској ге не ра ци ји 
ко ја је по сле Пр вог свет ског ра та 
уве ла срп ску умет ност у са вре ме

не европ ске то ко ве. Ус пео је да се ис так
не и раз ли ку је ме ђу умет ни ци ма као што 
су Јо ван Би је лић, Пе тар До бро вић, Иван 
Ра до вић, Ми ло Ми лу но вић, Ми лан Ко њо
вић, Иван Та ба ко вић, Мар ко Че ле бо но
вић... У вре ме ка да је он хра бро од лу чио 
да сво је зна ње и мо гућ но сти про ве ри и 
уна пре ди у Па ри зу, та мо су већ са истим 
раз ло гом бо ра ви ли мно го број ни умет ни
ци из це лог све та. Са ва Шу ма но вић је 
ус пео да се ис так не у том ин тер на ци о
нал ном окру же њу, што ни је би ло ни ма ло 
јед но став но, јер су ту већ би ли Де Ки ри
ко, Ша гал и Су тин, не за о би ла зни Пи ка со, 
Ми ро и мно ги дру ги.

То ком тре ће де це ни је два де се тог ве ка 
бо ра вио је у Па ри зу три пу та. За вре ме 
пр вог бо рав ка, 1920. го ди не, мла ди умет
ник је кроз уса вр ша ва ње у ате љеу 
Ан дреа Ло та при хва тио са вре ме не тен
ден ци је у сли кар ству и по стао нај зна чај
ни ји пред став ник кон струк ти ви зма у срп
ском сли кар ству. За вре ме дру гог бо рав
ка у Па ри зу, од 1925. до 1928. го ди не, у 
вре ме ка да су се мно ги зна чај ни стран ци 
бо ри ли за део па ри ског про сто ра, Шу ма
но вић је од нај у глед ни јих фран цу ских 
кри ти ча ра, Ф. Фел са и Ж. Ге на до би јао 
по зи тив не кри ти ке за свој рад. Уче ство
вао је на мно го број ним из ло жба ма, а 
ње го ве сли ке би ле су за па же не, ко мен
та ри са не и ре про ду ко ва не у струч ним 
ча со пи си ма као што је L art Vi vant, La 
Re vue de siècle 1. Фран цу ска вла да је 
1926. го ди не от ку пи ла два ак та ко ја се и 
да нас на ла зе у му зе ји ма у Ла Ро ше лу и 
Он фле ру у Фран цу ској. Је дан је од умет
ни ка ко ји је де ко ри сао култ не ка фа не „La 
Co u po le“ на Мон пар на су где пр ви стуб и 
да нас кра се че ти ри жен ске фи гу ре ко је је 
на сли као Са ва Шу ма но вић. Сва ка ко је 
из у зе тан успех пред ста вља ло об ја вљи
ва ње сли ке Пи ја ни брод на на слов ној 
стра ни умет нич ког ча со пи са Le Cra po u il
lot у фе бру а ру 1928. го ди не. Све на ве де
но све до чи о ве ли ким мо гућ но сти ма и 
бли ста вом пу ту ко ји се отва рао пред 
мла дим умет ни ком. 

У је сен 1928. го ди не при ре дио је са мо
стал ну из ло жбу у Бе о гра ду, на ко јој је 
про дао 44 од из ло же них 47 сли ка. Вра
тио се у Па риз и по соп стве ном ка зи ва њу 
то му је био нај леп ши бо ра вак у гра ду 
све тло сти, ко ји је на жа лост тра јао тек 
не што ви ше од го ди ну да на. По след ње 
го ди не у Па ри зу про вео је у окру же њу 
ве се ле дру жи не умет ни ка ко ју је на Мон
пар на су пред во ди ла му за мно гих умет
ни ка, мо дел, сли кар ка, пе ва чи ца и глу
ми ца, чу ве на Ки ки. Не ко ли ко ак то ва, 
Цр ве ни ћи лим и Ју тро, за ко је му је 
по зи ра ла 1929. го ди не сма тра ју се нај
леп шим у срп ском сли кар ству. По вра так 
у Шид, мар та 1930. озна чио је по че так 
но вог по гла вља у Шу ма но ви ће вом жи во
ту. Са со бом је по нео ис ку ство Па ри за 
ко је се исто вре ме но од но си на бо гат ство 
тра ди ци је, чу ва ну у му зе ји ма, и сна гу 
ин тер на ци о нал не ат мос фе ре ко ја је вла
да ла у умет нич ким кру го ви ма. У Ши ду га 
је до че ка ла по ро ди ца. Из ван ред ни усло
ви за рад ко је је имао под ра зу ме ва ли су 
фи нан сиј ску по др шку, осло ба ђа ње од 
дру гих оба ве за, про стор... У си гур но сти 
ро ди тељ ског до ма, у ми ру про вин циј ског 
ме ста, дис тан ци ран од свих ути ца ја, 
мо гао је у пот пу но сти да се по све ти оном 
што је нај ви ше во лео и оном што је пред
ста вља ло сми сао ње го вог жи во та – сли
кар ству. Пре су дан ути цај на рас по ло же
ње за рад, на не пре су шну ин спи ра ци ју, 
има ла је ле по та об ро на ка Фру шке го ре, 
бо гат ство све тло сти и ко ло ри та срем
ских „кра ји на“ би ли су нај ве ћа ин спи ра
ци ја умет ни ка. Хра бро се упу стио у 
са вла да ва ње но вих мо ти ва, но вог ко ло
ри та и не по зна тог све тла. Та сме лост да 
не пре кид но ис тра жу је, гра ди стил ске 
ком би на ци је са ра ни је усво је ним ис ку
стви ма би ла је ње го ва аутен тич на по тре
ба на пу ту до ве ли ког ци ља – ства ра ња 
је дин ства сти ла – оног по ко ме ће би ти 
пре по зна тљив. На жа лост, тај мир је тра
јао са мо до 1942. го ди не. У том пе ри о ду, 
ко ји се с пра вом сма тра нај зре ли јим и 
нај ва жни јим, на сли као је око 600 сли ка. 
Пот пу но по све ћен ра ду, ства рао је 
не сма ње ном кон цен тра ци јом до са мог 
кра ја жи во та, овла дао тех но ло ги јом пра

вље ња бо ја, до шао је до соп стве ног 
умет нич ког из ра за ко ји је сам скром но 
на звао „ка ко знам и умем“. 

Жен ско те ло као ве чи та ин спи ра ци ја 
умет ни ка, у ства ра ла штву Са ве Шу ма но
ви ћа за у зи ма по себ но ме сто. По сле 
„црн ки из Па ри за“, ко је је пр вих пет го ди
на сли као по ски ца ма, по ја ви ла се Ема, 
пе ва чи ца у јед ној шид ској ка фа ни, пре
ле па пла ву ша ко ја му је би ла је ди ни 
мо дел за акт у Ши ду. За хва љу ју ћи њој, у 
јед ном да ху је на сли као гран ди о зан 
ци клус Ку па чи це. 

Ше сту са мо стал ну и по след њу за 
жи во та из ло жбу при ре дио је 1939. го ди
не у Бе о гра ду. Из ло жба је оста ла за пам
ће на по знат ном бро ју из ло же них де ла, 
410, и успе ху ко ји је по сти гла. Отво ре на 
је 3. сеп тем бра, на дан ка да је по чео 
Дру ги свет ски рат. Шу ма но вић је та да 
про дао ви ше од 100 сли ка, а мно ге је 
по кло нио. У Шид се вра тио пун по ле та и 
на ста вио да сли ка са не сма ње ним 
жа ром до са мог кра ја жи во та. 

Од апри ла 1941. го ди не, ка да је 
Шид пот пао под власт Не за ви сне 
др жа ве Хр ват ске умет ник је пре

стао да пот пи су је сли ке. Ве о ма јед но
став ном сим бо ли ком, уки нуо је се бе са 
све та ко ји ства ра и ти ме као да је на го ве
стио свој од ла зак са овог све та. Пре стао 
је да се пот пи су је, али ни је пре стао да 
ства ра. Не ка од нај бо љих де ла на ста ла 
су баш тих рат них го ди на. Код Шу ма но
ви ћа су жи вот, рад и умет ност би ли 
не рас ки ди во по ве за ни. Ка да су уста шки 
аген ти до шли по ње га, ра но ују тро 28. 
ав гу ста 1942. го ди не, на шта фе ла ју је 
оста ла упра во до вр ше на сли ка Бе ра чи
це, по след ња у ни зу из исто и ме ног трип
ти ха. Два да на ка сни је стре љан је у 
Срем ској Ми тро ви ци, за јед но са 120 
Ши ђа на са ко ји ма је и са хра њен у за јед
нич кој гроб ни ци на срем ско ми тро вач ком 
гро бљу. Ње го ва мај ка Пер си да на кон 
де сет го ди на по кло ни ла је гра ду Ши ду 
417 сли ка свог си на и ку ћу у ко јој су оне 
из ло же не. По ње ном ка зи ва њу, та ко је 
оства ре на за јед нич ка же ља, ње на и 
Са ви на да сли ке за у век бу ду из ло же не 
баш ту где су и на ста ле. 

Пијаниброд

Ше сту са мо стал ну и 
по след њу за жи во та 

из ло жбу при ре дио
је 1939. го ди не у

Бе о гра ду. Из ло жба је 
оста ла за пам ће на
по знат ном бро ју 
из ло же них де ла,

410, и успе ху ко ји
је по сти гла
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Отва ра њем но ве стал не по
став ке Га ле ри ја сли ка „Са ва 
Шу ма но вић“ у Ши ду, у де ли

мич но ре но ви ра ном про сто ру, 22. ја
ну а ра све ча но је обе ле жи ла 120 го
ди на од ро ђе ња Са ве Шу ма но ви ћа. 
По ред мно го број них Ши ђа на ко ји су 
те ве че ри при су ство ва ли отва ра њу 
но ве по став ке, при сутни су били и 
представници По кра ји не, Ми ни стар
ства кул ту ре, Га ле ри је Ма ти це срп
ске, По кра јин ског за во да за за шти ту 
кул ту ре, род би на Са ве Шу ма но ви ћа, 
пред став ни ци Оп шти не Шид, као и 
пред став ни ци мно гих ин сти ту ци ја, ор
га ни за ци ја и ме диј ских ку ћа, ко је по др
жа ва ју и про мо ви шу рад и ак тив но сти 
Га ле ри је у Ши ду.

 Има мо сре ћу да је Са ва Шу ма но
вић ро ђен у углед ној шид ској по ро
ди ци у Ши ду. Ње го ва мај ка Пер си да 
по кло ни ла је на шем гра ду им по зант
ну збир ку сли ка и ку ћу у ко јој су сли ке 
из ло же не, са же љом да сли ке ње ног 
си на за у век бу ду до ступ не свим љу би
те љи ма и по што ва о ци ма умет но сти. 
На ша ду жност, при ви ле ги ја и де лат

ност је да ства ра ла штво Са ве Шу
ма но ви ћа пред ста ви мо у пот пу но сти 
обе ле жа ва њем при год них да ту ма. Од 
тих да ту ма ко је Га ле ри ја тра ди ци о
нал но обе ле жа ва је ро ђен дан Са ве 
Шу ма но ви ћа. Ове го ди не ће мо се по
тру ди ти да ту го ди шњи цу обе ле жи мо 
до сто јан стве но и ка ко до ли ку је  ис
та кла је ди рек то ри ца Га ле ри је сли ка 
„Са ва Шу ма но вић“ Ве сна Бу ро је вић.

Том при ли ком ди рек то ри ца је под
се ти ла при сут не о ак тив но сти ма га
ле ри је у про те клом пе ри о ду. Ка ко 
је ис та кла, га ле ри ја је про шле го ди
не успе шно ре а ли зо ва ла пла ни ра не 
про гра ме, из ло жбу сли ка у Цен тру за 
кул ту ру Мла де но вац, а има ла је и из
у зет но за па же но уче шће на ма ни фе
ста ци ји „Му зе ји Ср би је 10 да на од 10 
до 10“ ко је је ор га ни зо ва ло Ми ни стар
ство кул ту ре и ин фор ми са ња. Под се
ти ла је да је Га ле ри ја про шле го ди не 
об ја ви ла и књи гу „Пи сма из Ши да“, 
дра го цен аутен ти чан ма те ри јал где 
је пред ста вљен жи вот по ро ди це Шу
ма но вић у нај те жим рат ним да ни ма. 
Ве ли ка за ин те ре со ва ност по се ти ла ца 

је по себ но би ла на из ло жби сли ка „До
бро вић, Шу ма но вић, Ко њо вић, Шу пут 
 европ ски кон тек сти“, где је био за бе
ле жен број од 3.000 по се ти ла ца. 

Ка ко је ис та кла Ве сна Бу ро је вић, 
пред у зе ти су ко ра ци на по бољ ша
њу усло ва чу ва ња и из ла га ња сли ка. 
Сре ђи ва ње га ле ри је са спо ља шње и 
уну тра шње стра не, про стор ко ји се 
на зи ва ве зни ход ник је по стао мул
ти функ ци о на лан и ту је са да мо гу ће 
одр жа ва ти ра ди о ни це и кок те ле. Та
ко ђе је по пра вљен и об но вљен пар
кет, а по ве ћан је и из ло жбе ни про стор 
уво ђе њем пре град них зи до ва где је 
тре нут но из ло же но 116 Са ви них де ла, 
ко је кроз раз ли чи те сег мен те при ча ју 
при чу о Са ви Шу ма но ви ћу.

Ве ли ку по др шку, ка ко у про мо ви
са њу ра да Га ле ри је у Ши ду, та ко 
и у адап та ци ји ње ног про сто ра, 

пру жио је По кра јин ски се кре та ри јат за 
кул ту ру и јав но ин фор ми са ње.

Но ва по став ка за по чи ње де ли ма на
ста лим у Па ри зу 1929. го ди не, да ље 
пра ти рад умет ни ка од по чет ка ра да 
у Ши ду, све до по след ње сли ке ко ју 
је за вр шио два да на пред хап ше ње. 
Це лом ду жи ном од 31 ме тра из ло
жбе ног про сто ра, при ка зан је ци клус 
Ши ди јан ке, а по ми шље њу ли ков них 
кри ти ча ра али и пу бли ке, у но вој по
став ци из ло же на су нај зна чај ни ја Са
ви на де ла. На све ча но сти су уру че не 
за хвал ни це пред став ни ци ма Ми ни
стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња, По
кра јин ског се кре та ријата за кул ту ру и 
јав но ин фор ми са ње, пред став ни ци ма 
ло кал не са мо у пра ве, као и свим пред
став ни ци ма ин сти ту ци ја, ор га ни за ци
ја и ме диј ских ку ћа, ко ји по др жа ва ју и 
пра те ак тив но сти Га ле ри је у Ши ду. Из
ме ђу оста лих, за хвал ни ца је од стра не 
ди рек то ри це Ве сне Бу ро је вић уру че на 
и на шој ме диј ској ку ћи.

М. Н.

Про сла ва Са ви ног ро ђен да на

На при год ној све ча но сти по во дом 
обе ле жа ва ња 120 го ди на од ро ђе ња 
Са ве Шу ма но ви ћа, при су ство ва ла је и 
род би на Са ве Шу ма но ви ћа. Ис ко ри сти
ли смо при ли ку за раз го вор са јед ном од 
ро ђа ка ве ли ког срп ског умет ни ка.

 Мој отац и Са ва су би ли бра ћа по 
мај ка ма. Мај ка мог оца и Са ви на мај ка 
Пер са, би ле су ро ђе не се стре. Пер си да 
је овла сти ла мог оца да во ди ра чу на о 
Га ле ри ји и то је тра ја ло док је она би ла 
жи ва, а не што и по сле ње не смр ти. Мо ја 
ба ка по мај ци би ла је пр ви ку стос у 
Га ле ри ји по ба ка Пер си ној же љи. Мо ји 
ба ка и де да су жи ве ли ов де исто за то 
јер је Пер са та ко хте ла. Ба ка је до ста 

зна ла о Са ви и ње го ви ма сли ка ма, о 
ње го вој по ро ди ци и са њом је у ства ри и 
по чео рад Га ле ри је ма да се то да нас не 
спо ми ње. Дра го ми је што се да нас мно
го во ди ра чу на о Са ви ним сли ка ма и 
ве о ма сам по но сна. Ка да до ђем ов де, 
об у зме ме ве ли ка ра дост јер ту сам про
ве ла де тињ ство. А опет с дру ге стра не, 
ве ли ка жа лост што ов де ви ше ни ко га 
не мам ни ма ме, ни та те, ни Пер се. Осе
ћа ња су ми по де ље на али сам ја ко 
по но сна као и мој брат, мо ја де ца и мо ји 
уну ци, што се при да је ве ли ка па жња 
Са ви ним де ли ма и што се во ди то ли ко 
ра чу на о овом објек ту  ис та кла је Мир
ја на Ба ко че вић.

Ро ђа ци по но сни на Са ву

Но ва стал на по став ка у Га ле ри ји сли ка „Са ва Шу ма но вић“
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Отва ра њем из ло жбе „Јед на 
фран цу ска епи зо да Са ве 
Шу ма но ви ћа“ 11. ма ја Га ле ри

ја сли ка „Са ва Шу ма но вић“ у Ши ду 
по че ла је ре а ли за ци ју про гра ма 
му зеј ске ма ни фе ста ци је „Му зе ји 
Ср би је, де сет да на од 10 до 10“. Ова 
из ло жба је ре а ли зо ва на у са рад њи 
са Га ле ри јом Ма ти це срп ске из Но вог 
Са да и про фе со ри цом др Ли ди јом 
Ме ре ник, исто ри чар ком умет но сти. 

У го ди ни у ко јој Га ле ри ја у Ши ду 
обе ле жа ва 120 го ди на од ро ђе ња 
сли ка ра Са ве Шу ма но ви ћа, из ло
жбом „Јед на фран цу ска епи зо да 
Са ве Шу ма но ви ћа“, ор га ни за то ри су 
же ле ли да пред ста ве Шу ма но ви ће ва 
де ла на ста ла то ком ње го вог по след
њег бо рав ка у Фран цу ској то ком 
1929. го ди не, ко ја пред ста вља ју зна
ча јан сег мент у ства ра ла штву овог 
ве ли ког умет ни ка. 

На из ло жби су пре пле те на де ла из 
ко лек ци је Га ле ри је: пред ста ва, пеј са
жа, ак то ва и град ских при зо ра, из ве
де них у раз ли чи тим тех ни ка ма, и две 
сли ке и је дан цр теж из ко лек ци је 
Га ле ри је Ма ти це срп ске. Овом из ло
жбом дат је до при нос у ра све тља ва
њу ства ра лач ког пу та Са ве Шу ма но
ви ћа.

 То ком два де се тих го ди на 20. ве ка 
Са ва Шу ма но вић је у Па ри зу бо ра
вио три пу та. Пре ма ре чи ма са мог 
сли ка ра, овај по след њи бо ра вак био 
му је нај леп ши. Уче ство вао је и ужи
вао у умет нич ком и бо ем ском жи во ту 
европ ске пре сто ни це кул ту ре, дру
жио се са умет ни ци ма из це лог све та 
и исто вре ме но, то је вре ме ка да је 
Шу ма но вић умет нич ки са зрео, пре
ва зи шао мла да лач ки за нос и по ста
вио те ме ље све му што је ка сни је 
то ком по след ње де це ни је жи во та 

ства рао у Ши ду. Са да шњом ана ли
зом ства ра ла штва Са ве Шу ма но ви
ћа до шли смо до са зна ња да је он те 
по след ње го ди не у Па ри зу про вео у 
са зре ва њу. По стао је све стан се бе, 
до зво лио је се би да по ста не део тог 
па ри ског ми љеа, имао је вре ме на да 
раз ми сли и био је за до во љан оним 
што је ура дио у Ши ду. То ње го во 
са зре ва ње се ви ди на ње го вим сли
ка ма. По чео је да ра ди сли кар ским 
но жем и на ње го вим сли ка ма осе ћа 
се јед на по себ на ат мос фе ра, успех и 
за до вољ ство, иако је ко ло рит там ни
ји, хлад ни ји од оно га што смо на у чи
ли да ви ди мо у Ши ду. Ка да по гле да
мо сли ке ко је су на ста ле у Па ри зу 
1929. и оне ко је су на ста ле у Ши ду, 
уоча ва мо слич ност али и раз ли ку. А 

та раз ли ка је у ства ри емо ци ја ко ју 
чо век но си у ср цу са кра јем у ко јем је 
ра стао. А то се на сли ка ма ви ди, 
ви ди се јед на за јед нич ка све тлост и 
емо ци ја Са ве Шу ма но ви ћа ко ју има 
пре ма на шем кра ју. То је ње гов 
по клон на ма у ко ме ми да нас ужи ва
мо  ис та кла је ди рек то ри ца Га ле ри је 
сли ка „Са ва Шу ма но вић“ Ве сна 
Бу ро је вић.

Га ле ри ја Ма ти це срп ске и Га ле ри ја 
сли ка „Са ва Шу ма но вић“ у Ши ду 
са ра ђу ју већ не ко ли ко го ди на. 
По след њих го ди на та са рад ња је 
ин тен зи ви ра на, у окви ру обе ле жа ва
ња ме се ца Фран ко фо ни је (у мар ту 
сва ке го ди не), са ци љем про мо ви са
ња ве зе срп ске и фран цу ске кул ту ре.

 Ми као Га ле ри ја Ма ти це срп ске 
по се ду је мо из ве стан број де ла Са ве 
Шу ма но ви ћа. Је дан део се на ла зи у 
на шој стал ној по став ци али сва ка ко 
да је и на ша но во сад ска пу бли ка 
жељ на да ви ди сли ке из Ши да. Та ко 
да смо се за ово го ди шњу ма ни фе
ста ци ју Фран ко фо ни је до го во ри ли да 
пред ста ви мо сли ке из са мо јед не 
го ди не, 1929. ка да је Са ва тре ћи и 
по след њи пут бо ра вио у Па ри зу. Од 
20 де ла из Ши да ми смо се при кљу
чи ли са на ша три де ла, а на сли ку 
„Ку па чи це“ ми смо по себ но по но сни 
по што је она сти гла у Га ле ри ју Ма ти
це срп ске као те ста мен тар но за ве
шта ње Са ви не мај ке Пер си де 1968. 
го ди не  из ја ви ла је про грам ска 
ди рек то ри ца Га ле ри је Ма ти це срп
ске Сне жа на Ми шић, на го ве шта ва ју
ћи и да љу успе шну са рад њу са Га ле
ри јом у Ши ду.

Шу ма но ви ће ва
фран цу ска епи зо да

Отва ра ње из ло жбе „Јед на фран цу ска епи зо да Са ве Шу ма но ви ћа“

ЛуксембуршкипаркуПаризу
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ШИД 

По бољ ша ње
при вред ног
ам би јен та

На чел ник Оп штин ске упра ве 
Оп шти не Шид Ром ко Па пу га, за јед но 
са пред став ни цима оп шти на Бач ка 
То по ла, Ка њи жа, Сен та, Бе чеј и Ста
ра Па зо ва и Гра да Срем ска Ми тро ви
ца 9. мар та пот пи са о је Пи смо о на ме
ра ма по во дом ус по ста вља ња пр ве 
LEEN (Le ar ning energy net work) мре же 
оп шти на у Вој во ди ни. До га ђај је ор га
ни зо ван у Скуп шти ни Вој во ди не, а 
ка ко су на гла си ли ор га ни за то ри, пот
пи си ва ње Пи сма о на ме ра ма са 
не мач ком ком па ни јом LEEN, ре зул тат 
је са рад ње две др жа ве, Не мач ке и 
Ср би је, од но сно по др шке ре ги о на 
Ба ден Вир тем берг и АП Вој во ди не на 
про јек ту уна пре ђе ња енер гет ске ефи
ка сно сти вој во ђан ских ло кал них 
са мо у пра ва. Циљ овог про јек та, 
ис так ну то је, је сте ус по ста вља ње што 
ква ли тет ни је еко ном ско – енер гет ске 
стра те шке по зи ци је за при вла че ње 
ди рект них ин ве сти ци ја, те по ве ћа ње 
ква ли те та жи во та у гра до ви ма и све у
куп ном ре ги о ну Вој во ди не.

По здра вља ју ћи при сут не, пред сед
ник Скуп шти не АП Вој во ди не Иштван 
Па стор че сти тао им је на спрем но сти 
за уче ство ва ње у ова ко ва жном про
јек ту.

 Из у зет но ми је за до вољ ство што је 
Скуп шти на АПВ по но во до ма ћин јед
ног зна чај ног чи на у чи јем фо ку су је 
енер гет ска ефи ка сност. Ово је још 
јед на ве о ма зна чај на ста ни ца на пу та
њи ко јом иде мо по след њих 14 го ди на, 
још од усва ја ња Пла на при вред ног 
раз во ја Вој во ди не, у ко јем је про грам 
енер гет ске ефи ка сно сти од ре ђен као 
је дан од де сет про гра ма на ко ји ма 
за јед нич ки тре ба да ра ди мо због 
по бољ ша ња укуп ног при вред ног окру
же ња и ефи ка сно сти  ре као је Па стор 
и до дао да је и тај про грам ра ђен 
за јед но са не мач ким парт не ри ма.

Ди рек тор Пред став ни штва Ба ден 
Вир тем бер га у Бри се лу Јо ха нес Јунг 
и пред став ник ком па ни је LEEN Мир ко 
Крак из ра зи ли су за до вољ ство и оп ти
ми зам по во дом по чет ка овог тро го ди
шњег про јек та и ис та кли да су ве о ма 
за до вољ ни и струч ном по др шком и 
спрем но шћу вој во ђан ских оп шти на да 
уче ству ју у овом про це су.

ПРИ ЈЕМ ЗА НАЈ БО ЉЕ УЧЕ НИ КЕ

Бу ди те по но сни 
на сво је зна ње

Пре драг Ву ко вић, пред сед ник шид ске оп шти не, је ис та-
као да је по но сан на успе хе ко је су ови уче ни ци оства ри-
ли и по же лео им све нај бо ље у да љем шко ло ва њу

Пред сед ник Оп шти не Шид Пре
драг Ву ко вић је по за вр шет ку 
школ ске го ди не, 20. ју на при ре

дио при јем за нај у спе шни је уче ни ке 
шид ских основ них и сред њих шко ла. 
При јем је ор га ни зо ван у са ли Скуп
шти не оп шти не Шид, а све при сут не 
ђа ке као и њи хо ве на став ни ке и ди рек
то ре шко ла по здра ви ла је Гор да на 
Ле ро, про свет ни ин спек тор, ко ја је нај
бо љи ма уру чи ла при зна ња и на гра де.

Пре драг Ву ко вић је ис та као да је 
по но сан на успе хе ко је су ови уче ни ци 
оства ри ли и по же лео им све нај бо ље 
у да љем шко ло ва њу.

 Че сти там вам на по стиг ну тим 
ре зул та ти ма то ком прет ход не школ ске 
го ди не, сви тре ба да бу де те по но сни 
на сво је зна ње  ре као је Ву ко вић.

На гра де и при год ни по кло ни до де
ље ни су уче ни ци ма из Основ не шко ле 
„Бран ко Ра ди че вић“: Ми ни Ше ре мет, 
ко ја је ђак ге не ра ци је, Ма ри ји Ми ле у
снић, Ана ста си ји Огри зо вић, Та ма ри 
Бо ро је вић, Ива ни Бо за ло, Уро шу 
Ра ди вој ши ћу и Јо ва ну Кра си ћу. Из ОШ 

„Срем ски фронт“ на гра ђе ни су: Ана 
Бун тић (ђак ге не ра ци је), Ср ђан Кон
стан ти но вић, Бо ја на Чи змић, Ми лан 
Мар ја но вић и Ми хај ло Влчек. Нај бо љи 
ђа ци ОШ „Фи лип Ви шњић“ из Мо ро ви
ћа су: ђак ге не ра ци је Дра ган Ра ђе вић 
и Ми ла на Је шић, Јо ван Сто ја ко вић и 
Ми ли ца Ђу рић. Из ОШ „Са ва Шу ма но
вић“ из Ер де ви ка на гра ђе на је Ана ста
си ја Ђор ђе вић (ђак ге не ра ци је) и 
Ми хај ло Дре зга, док је нај бо ља уче ни
ца Му зич ке шко ле „Фи лип Ви шњић“ 
Иси до ра Сто ја ко вић, ко ја је ујед но и 
ђак ге не ра ци је ове шко ле. Из ОШ „Вук 
Ка ра џић” из Ада ше ва ца ђак ге не ра ци
је је Ви о ле та Ска ка вац, а на гра ђе ни су 
и уче ни ци Све тла на Ла лић и Еми ли ја 
Ђа ча нин. Ис пред Гим на зи је „Са ва 
Шу ма но вић“ на гра ђе ни су Сла ђан 
Је лић, ко ји је ђак ге не ра ци је, као и 
Со фи ја Би бић, Ни ко ле та Ска ка вац, 
Јо ван Сан дић и Та ма ра Ле шић. На гра
де су до би ли и нај бо љи уче ни ци Сред
ње тех нич ке шко ле „Ни ко ла Те сла“ 
Ан дри ја на Мар ко вић (ђак ге не ра ци је), 
Рад ми ла Ђи лас и На та ша Тр зин.

Уру че ње при зна ња

Нај бо љи уче ни ци са про фе со ри ма

Пројекат „Укључи се: јавно информисање и локална самоуправа у служби грађана“ је суфинансиран од стране Општине Шид.
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СЕ ЋА ЊА СТЕ ВА НА ПА РИ ПО ВИ ЋА,
НАЈ СТА РИ ЈЕГ ПА О РА У ЈАР КОВ ЦИ МА

Жи вот по све ћен
по љо при вре ди

Умео сам за је дан дан да пре ђем и до 30 ки ло ме та ра 
др же ћи плуг. Ка да су сти гли трак то ри, он да сам се ма ло 
од мо рио и лак ше сам ра дио, а ка сни је сам пла ћао и 
над ни ча ре, при се ћа се де ве де сет дво го ди шњи Сте ван 
Па ри по вић

На са мо пет ми ну та од цен тра 
Ин ђи је сме ште ни су Јар ков ци, 
ма ло на се ље но ме сто на фру

шко гор ској ле сној за рав ни. Ве ћи на 
ста нов ни ка ба ви се по љо при вре дом – 
сто чар ством, ра тар ством, по вр тар
ством и све ви ше про из вод њом ду ва
на. Иако сва ко га здин ство ли чи јед но 
на дру го, га зда ку ће у бли зи ни фуд бал
ског те ре на је Сте ван Па ри по вић, нај
ста ри ји ме шта нин и па ор у овом срем
ском се лу. При ча ста ра ско ро је дан век 
би ла је по вод да де да Сте ва за М 
но ви не ево ци ра успо ме не на вре ме на 
ка да је по сао на њи ви био из у зет но 
те жак, без мо дер не ме ха ни за ци је.

 Ро ђен сам 1925. го ди не, а 22. мар
та сам на пу нио 92 го ди не. По љо при
вре дом се ба вим от кад знам за се бе и 
ни ка да се ни сам ба вио ни јед ним дру
гим по слом  по чи ње при чу он и се ћа 
се да су то ком ра та про те ра ни из се ла.

– Ка да је рат за вр шен вра тио сам се 
у Јар ков це и на ста вио да се ба вим 
по љо при вре дом. У то вре ме су сви 
об ра ђи ва ли зе мљу и уз га ја ли ку ку руз 
и пше ни цу, а до дат но уз то смо има ли 
и сто ку. Чак сам имао и ви но град, та ко 
да је све би ло под ре ђе но по слу, од 
ју тра до мра ка. Тек ка сни је смо ку пи ли 

пр ви трак тор, па је би ло лак ше ра ди ти 
 на во ди де да Сте ва, али ка же да је 
већ та да био стар и умо ран од по сла. 

 Ра дио сам до мо је 73. го ди не и 
ми слим да ми је та да би ло до ста и 
њи ве и ра да. Ина че, за вре ме Ти то вог 
ре жи ма је би ло да ле ко бо ље не го 
да нас, бо ље се жи ве ло мо гао си да 
на пла тиш свој про из вод. Има ли смо 
пу но зе мљо рад нич ких за дру га са ко ји
ма смо ра ди ли, а мо гло је ле по да се 
жи ви од по љо при вре де. Орао сам са 
ко њи ма, ни је би ло ла ко ра ди ти. Умео 
сам за је дан дан да пре ђем и до 30 
ки ло ме та ра др же ћи плуг. Ка да су сти
гли трак то ри, он да сам се ма ло од мо
рио и лак ше сам ра дио, а ка сни је сам 
пла ћао и над ни ча ре. Кад су до шле 
ма ши не, би ло је мно го лак ше не го у 
мо је вре ме. Сад је за се ља ка све друк
чи је, лак ше и бо ље, јер ме ха ни за ци ја 
ра ди за ње га. Не мо ра да се му чи, као 
што смо ми мо ра ли – при ча де да Сте
ва.

Па ри по вић је имао по моћ сво је 
су пру ге и ћер ки. По сле же ни не смр ти, 
пре 20 го ди на и он је пре стао да се 
ба ви по љо при вре дом. Ћер ке су се 
уда ле али је је дан од уну ка кре нуо 
де ди ним сто па ма.

 Унук је на ста вио по ро дич ну тра ди
ци ју и са да се успе шно ба ви про из вод
њом ду ва на. Има не где око 66 ју та ра 
зе мље, што у ње го вом вла сни штву 
што у за ку пу. По сао му до бро иде, јер 
је да нас ду ван да ле ко ис пла ти ви ји од 
би ло ко је ра тар ске кул ту ре  ка же де да 
Сте ва и на во ди да не же ли да се уну ку 
ме ша у по сао јер, ко ли ко ви ди, до бро 
му то иде а и до шла су не ка дру га вре
ме на. М. Ђ.

Де да Сте ва ка же да је тај на ду го веч ног 
жи во та би ти уме рен у све му. Жи вео је, 
ка же, је дан нор ма лан жи вот, без стре со ва, 
што је да нас го то во не мо гу ће ка да сви „ју
ре“ за па ра ма, а на кра ју из гу бе здра вље.  

Уме ре ност тај на
ду го веч но сти

Сте ван Па ри по вић 

Јар ков ци, по љо при вред ни крај 

РЕПОРТАЖА
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РЕПОРТАЖЕИЗКЊИГЕЖЕЉКАМАРКОВИЋАУИЗДАЊУМНОВИНА:СИГУРНАКУЋА
ЗАМУШКЕДУШЕ* (Изабранеиновепричеизсремскогкафанскогживота)

По сто ји ли жен ски Срем? О 
му шком Сре му на слу ша ли смо 
се при ча. По сто ји, на рав но. И, с 

њим у ве зи, да нас ће би ти ре чи – не ко
ли ко ле пих ре чи – о оним сва ко ме 
до ступ ним и по ну ђе ним (нај че шће на 
по слу жав ни ку или на тац ни), па ипак 
са мо не ки ма ви дљи вим че сти ца ма, 
де та љи ма и фраг мен ти ма сва ко днев
ног жи во та; би ће ре чи о оним обич ним 
слу чај ним мо мен ти ма у јав ним му шко
жен ским кон так ти ма, ка да у јед ном 
је ди ном ге сту (ре чи, по гле ду, осме ху) 
осо бе ко ју пр ви пут ви ди те, осе ти те – 
то се осе ћа – не што ду бин ски опле ме
ње но и вас пи та но, стрикт но и са мо
све сно, али и љуп ко и пре фи ње но, 
реч ју не што ци ви ли за циј ско, не што 
че му би при ста јао по јам: сред њо е
вроп ска гра ђан ска уч ти вост. Про сто 
ре че но, то је оно ка да за не ко га ка же те 
да има шли фа, а за не ко га да не ма 
шли фа. Ра ди се о уч ти во сти од оне 
вр сте ко ја не оба ве зу је ни ко га и не 
ко шта ни шта; ра ди се о на чи ну по на
ша ња, ко је је као по сле ди ца сред њо е
вроп ског (аустро у гар ског) ути ца ја и 
кућ ног вас пи та ња ушло у “ге нет ски” 
ма те ри јал јед не ет нич ке гру пе. Гра
ђан ска уч ти вост као по ја ва нај ви шег 
ко му ни ка циј ског ре да, ко ју сам, ако ми 
је ве ро ва ти, по сле ско ро де сет го ди на 
ис тра жи вач ких лу та ња по кон ти нен ту 
Сре му, нај че шће де тек то вао у са мо
све сној љу ба зно сти шид ских и ста ро
па зо вач ких Сло ва ки ња. У Ши ду сам 
ра дио, са да гла ви њам по Ста рој Па зо
ви.

Го спо ђи ца Теа Ба леј, ко но ба ри ца (с 
ди пло мом еко ном ске шко ле) у при год
ној све тло си вој ма ји ци на бре те ле с 
гра фич ком ап страк ци јом спре да, два
де сет дво го ди шња Сло ва ки ња цр вен
ка сте рав не ко се бли ста вог сја ја с 
раз дељ ком по ви ше ви со ког че ла, ко ја 
се сли ва до по ла ле ђа и, за так ну та иза 
де сног уха (с окру глом бе лопла вом 
мин ђу шом као кон фе том на сре бр ној 
дла ци), пра ме ном об ли зу је врат и кли
зи као сви ла низ го ло ра ме, с ал ком 
бо је сре бра на пал цу де сне ша ке и с 
цр ном на ру кви цом око ко ре на исте 
ша ке, упра во из ла зи у свом еле мен ту 
са окру глим жу тим по слу жав ни ком на 
дла ну – ви дим је кроз ста кле ни из лог 
ка феа “Ре тро” – пе ње се сте пе ни штем 
из ду бо ке уну тра шња сти са зи да ним 
шан ком, сту па на се но ви ти по ди јум 
ба ште под тен дом (тог мо мен та с не ко
ли ко го сти ју од ко јих сва ко се ди сам), 

при ла зи нај пре мом сто лу – с об зи ром 
да сам јој нај бли жи – и осмех нув ши се 
уз не на ме тљи ви на клон (“Из во ли те. 
При јат но.”), еспре со у бе лој шо љи спу
шта на др ве ну пло чу ни ског сто ла. 
Го спо ђи ца Ба леј, за тим, при ла зи ста
ри јој да ми са ше ши ром – го шћа пре ли
ста ва Срем ске но ви не – и на сто 
Ма ри је Лу знар (с ко јом ћу се убр зо 
упо зна ти), та ко ђе с осме хом и та ко ђе с 
на кло ном, спу шта шо љи цу еспре са, 
пре не го што ће на исти на чин при ћи 
мла ђем, де бе лом бум ба ру, ко ји је 
упра во за вио с тро то а ра под тен ду. И 
ма шио се мо бил ног. Убр зо за тим, 
го спо ђи ца Теа опет из ла зи на по ди јум 
ка феа “Ре тро” с истом оном жу том 
теп си јом на дла ну, спу шта шо љи цу 
еспре са ис пред му шког твр до крил ца, 
кон цен три са ног на раз го вор са џеп ним 
те ле фо ном (та ко да ко но ба ри цу ни је 
ни де тек то вао), и по вла чи се с по ди ју
ма ба ште у ка фе, гу би се из ви до кру га, 
до пр ве по руџ бе.

Гу там еспре со и по сма трам сво ју 
му шку вр сту. Не ко ли ко за ве сла ја ди ја
го нал но од ба ште ка феа “Ре тро” и у 
нај бли жем гра ви та ци ном по љу ско ро 
за мр лог ма ги страл ног рас кр шћа, пар
кингплац као ас фалт ни ру ка вац об ре
зан ивич ња ком по ред бу ле вар ске 
ар те ри је (овог про ле ће раз мо та не кроз 
ср це Ста ре По зо ве), и но ви кан де ла
бри ви со ки као јар бо ли са за хеф та ним 
та бла ма ко је обе ле жа ва ју ово на ро чи
то град ско ме сто: ТАК СИ. Пет при пад
ни ка ста ро па зо вач ког ко тр ља ју ћег 
есна фа у оче ки ва њу му ште ри ја сто је 
на ста ни ци, цуп ка ју и ба лан си ра ју на 
ивич ња ку у тер мал ном хла ду ошу ре не 
кро шње, по ре ђа ни је дан до дру гог, 
тро ји ца лак то ви ма осло ње на на кров 
пур пур не ли му зи не, на лик кор ња чи, 
дво ји ца са ша ка ма у џе по ви ма и на 
ку ко ви ма. По сма трам их с ле ђа, пре ко 
ру ба шо љи це ка фе. То су љу ди ко ји 
че ка ју и ко ји ма је че ка ње у опи су рад
ног ме ста, љу ди ко ји су од че ка ња, а 

Не ко ли ко ле пих ре чи 
о жен ском Сре му

Теа Ба леј: “Ме ни је ов де ле по...”
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по вре ме но и од до са ђи ва ња, ство ри ли 
ма ле ин ди ви ду ал не и груп не фи ло
зоф ске си сте ме. У мо јој пер цеп ци ји, 
так си сти су као у не ка квој ло жи, и с 
ове сво је осма трач ни це, окре ну ти 
бу ле ва ру и, та ко по ре ђа ни, ту жносме
шни и ап сурд ни у до са ђи ва њу че ка ју
ћи му ште ри је на не ки увр нут бе ке тов
ски на чин, не ма ју од ју трос ни шта да 
ви де (па са мим тим ни шта да ко мен
та ри шу); а, ка ко ства ри сто је, не ма ју 
да нас ни че му да се на да ју, с об зи ром 
да је вру ћи на, на ја вље на исто риј ска 
вру ћи на – прем да тек у фа зи ра ног 
пре по днев ног ре жа ња – ско ро опу сто
ши ла бу ле вар с ми ри сом ка тран ске 
смо ле, осла би ла енер ги ју гра да и 
са те ра ла љу де, љу де ко ји су ме те о ро
ло шку про па ган ду бу квал но схва ти ли, 
или под спу ште не ро лет не или у пла
стич ну хла до ви ну ка фан ских ба шти.

У да љи ни фик си рам гру пу кла ди о
ни ча ра. На и ме, ма ло час, пре 
не го што сам од лу чио, во ђен 

ка фан ском ин ту и ци јом и ин стинк том 
степ ског кур ја ка, да по ла ча са свог 
жи во та по тро шим под тен дом ка феа 
“Ре тро” – обје кат ко ји ми се слу чај но 
на шао на пу ту пре ма ре скр шћу и Све
то сав ском шо ру – про шао сам пр во, 
сти ца јем пе шач ких окол но сти, по ред 
спорт ске кла ди о ни це, уда ље не не ко
ли ко де се ти на ме та ра од ба ште ка феа. 
И, са да, за у зев ши бу си ју у сен ци тен де 
(та ко да у оку имам што ши ри и ду бљи 
план), с уда ље но сти ко ја ми не до зво
ља ва ула же ње у де та ље, гле дам за 
по тре бе ове при че у прав цу кла ди о ни
ча ра и раз ми шљам о том му шком 
брат ству: се де за сто ло ви ма по ред 
зи да на тро то а ру, још је дан па ра лел ни 
свет за ви сни ка и стра сни ка, фа ми ли ја 
ко ја је та ко ђе ус по ста ви ла и раз ви ла 
сво ју фи ло зо фи ју, си сте ме и пра ви ла. 
То су ма хом љу ди у зре лим го ди на ма, 
па и ста ри ји, за ви сни ци ко је ни на сту
па ју ћа сун че ва ме ћа ва ни је спре чи ла 
да иза ђу у свој “клуб”, шта ви ше мо жда 
их је обе ћа на вру ћи на до дат но и мо ти
ви са ла, а то су та ко ђе и љу ди ко ји 
че ка ју – че ка ју сво ју срећ ну ком би на
ци ју, и у ме ђу вре ме ну рас пра вља ју, 
ана ли зи ра ју и те о ре ти шу (на чуо сам у 
про ла зу). По ред сто ло ва, улич ни пас 
му шког по ла, ис пру жио се ко ли ко је 
ду га чак на сред тро то а ра под отво ре
ним сун цем, ома мљен то пло том, без
бри жан у кла ди о ни чар ском дру штву, 
ко је га, прет по ста вљам, по зна је. 
По ред кла ди о ни ча ра, за о би ла зе ћи 
ке ра на тро то а ру, а за тим и иза ле ђа 
так си ста, про ла зи екс трем но згод на 
жен ска на шти кла ма. Ни ко се ни је ни 
освр нуо. Са мо је кер при ди гао гла ву и 
на ста вио да дре ма. Ко оно ре че: ка да 
би ван зе маљ ци си шли на зе мљу, 
по ми сли ли би да су му шкар ци и же не 
две вр сте.

Ка фе “Ре тро”, са мо му име ка же, 
осми шљен је у сред њо е вроп ском ду ху 
ин те лек ту ал не гра ђан ске ар ха ич но
сти, без дран гу ли ја да нас та ко агре

сив не ет но ма ни је, опре мљен из ну тра 
на два ни воа у су здр жа ној и па мет но 
ускла ђе ној ком би на ци ји те са ног, ла ко
ва ног ка ме на (сту бо ви) и жи ве ци гле 
(шанк), ла ко ва не лам пе ри је (зи до ви) и 
ко балтпла ве бо је (сто ли це, зи до ви), с 
ду бо ком и асо ци ја тив но есте ти зо ва
ним “би бли о теч ким” при зе мљем – та ко 
да се с ули це у по гон ка феа си ла зи 
сте пе ни штем – ко јим до ми ни ра зи да ни 
шанк (ура ђен по ме ри чо ве ка) с др ве
ном, сјај ном бра он ском пло чом и, 
да ка ко, с пив ском сла ви на ма у шан ку. 
Али иден ти тет ка феа “Ре тро”, ње го во 
Ја, но се ћи стуб иде је про све ће не 
ар ха ич но сти, де фи ни сан је на зи до ви

ма при зе мља об ло же ним ви три на ма с 
ду хо ви тоиро нич ном, ус пе лом ими та
ци јом ста рих, пре те жно де бе лих и пре
те жно ла ти нич них књи га. И с две 
ши ва ће ма ши не “син ге ри це”, чи је при
су ство је ов де са свим уме сно. Гор њи, 
дис крет ни ји ни во би феа, пак, ко ме се 
при ла зи рав но с вра та сте пе ни шти ма 
са ме тал ним ру ко хва ти ма с ле ве и 
де сне стра не зи да, из ве ден је као уза
на тро стра на кон струк ци ја с не ко ли ко 
сто ло ва, са ста рим фо то гра фи ја ма на 
зи до ви ма, и с огра ди цом од пла вих 
це ви, с ко је се пру жа фа на та сти чан 
па но рам ски по глед на при зе мље са 

шан ком и “би бли о те ком”. И ево ме за 
шан ком. Ћа скам пре ко пул та са го спо
ђи цом Те ом Ба леј.

“Ка ко је то би ти ко но ба ри ца у Ста рој 
Па зо ви?”

Теа Ба ле ји (сме је се): “Па, у су шти
ни, на пор но је као и дру где... Али, зна
те, ме ни је ов де ле по, ја сам на ви кла у 
овом ка фи ћу, и ка да ују тру до ла зим на 
по сао у ’Ре тро’ – ве ро ва ли или не – 
до ла зим као у сво ју ку ћу... Чуд но? Две 
ипо го ди не ко но ба ри шем у овом ка фи
ћу и то је ваљ да до вољ но да вас уве ри 
да ми је ов де до бро. Имам ко ле ги ни цу 
ко ја ра ди че ти ри го ди не.”

“Ова из ја ва ја ко ће се до па сти 
ва шем га зди.”

“Па, га зда Ср ђан Га јић је фан та сти
чан чо век”, ре че го спо ђи ца Теа. “А и он 
сам ка же да је из у зет но за до во љан са 
на ма... Ра ни је је имао му шке ко но ба
ре, а са да ра ди нас че ти ри Сло ва ки
ње: Вла ста По љов ка, Ма ри на Крич ко, 
Мар га ре та Зол нањ и ја!”

“То сва ка ко ни је слу чај но.”
“У су шти ни, ни је. Вред не смо... ха, 

ха, ха... Го сти су на ви кли на нас. Ско ро 
сви се по зна је мо. И ово је при стој но, 
мир но ме сто.”

“Теа, а ко сте ви?”
“Ко сам ја? У су шти ни, обич на де вој

ка. Ве дра и дру же љу би ва. Оно што се 
ви ди, та ко је сте. Отац Вла ди мир 
Ба леј, обу ћар, а ма ма Јар ми ла, ро ђе
на Би раш, обо је су па зо вач ки Сло ва
ци. Ро ди те љи су нам див ни и као нај
бо љи при ја те љи. Имам и се стру Кри
сти ну, ра ди у ће ваб џи ни ци... Опро сти
те, мо рам у ба шту!”

На пу ту до Град ске би бли о те ке, 
мо ти ви сан вру ћи ном, пра вим па у зу у 
ба шти ка фепи це ри је “Де ме тра”, где 
свра ћа ју оп шти на ри и по ли ти ча ри, и 
при ла зи ми по лу о смех ну та ко но ба ри
ца са мо све сног по гле да.

“Да по га ђам?” упи тах ле по ти цу (у 
свој ству но ви на ра). “Сло ва ки ња?”

“Да”, ре че цу ра и пра сну у смех. 
“Та тја на Лан ко! – Из во ли те, го спо ди не, 
шта ће те по пи ти?”

У Град ској би бли о те ци до че ку је ме 
ви ша би бли о те кар ка На та ша 
Фи лип, ди на мич на, прич љи ва и 

ду хо ви та Сре ми ца ши ро ког, је дрог 
осме ха, ко јој пре да јем две сво је књи ге 
из ци клу са но вин ских при ча КОН ТИ
НЕНТ СРЕМ. Мој до при нос њи хо вој 
би бли о теч кој га лак си ји. Уз вра ћа ми с 
не ко ли ко књи га ко је они пот пи су ју као 
из да ва чи.

“По пре зи ме ну бих ре као да сте 
Сло ва ки ња?” упи тах Фи ли по ву. “А по 
име ну и срем ској жи вах но сти ре као 
бих да сте Срп ки ња?”

“По лу тан ка”, уз вра ти На та ша Фи лип 
кроз смех. “А, ина че, ма ма ми је Сло
ва ки ња. Но сим ње но пре зи ме.”

Твр дим да као по сле ди ца сло вач ког 
ути ца ја нај жен стве ни је же не Сре ма 
жи ве у Ши ду и Ста рој Па зо ви.

(2012)
Фо то: Ж. Мар ко вић

Гра ђан ска уч ти вост 
као по ја ва нај ви шег 

ко му ни ка циј ског ре да, 
ко ју сам, ако ми је 
ве ро ва ти, по сле

ско ро де сет го ди на 
ис тра жи вач ких лу та ња 
по кон ти нен ту Сре му, 
нај че шће де тек то вао

у са мо све сној
љу ба зно сти шид ских

и ста ро па зо вач ких 
Сло ва ки ња. У Ши ду 

сам ра дио, са да
гла ви њам по

Ста рој Па зо ви
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На про гра му Олим пиј ских ига ра ко је 
ће се одр жа ти у Ри ју де Жа не и ру од 
5. до 21. ав гу ста на ћи ће се 26 спор

то ва и 39 ди сци пли на. На Олим пи ја ду 
пу ту је и дво је спор ти ста ко ји тре ни ра ју у 
срем ско ми тро вач ким клу бо ви ма, атле ти
чар ка Дра га на То ма ше вић и ка ја каш Мар ко 
То ми ће вић, као и Са ша Рад ма но вић, је дан 
од тро ји це тре не ра Ка ја ка шке ре пре зен та
ци је Ср би је. 

Так ми че ња у ка ја ку на Олим пиј ским 
игра ма одр жа ва ју се од 15. до 20. ав гу ста 
на је зе ру Ла гоа на Ко па ка ба ни. У ка ја ка
шком ти му олим пиј ске ми си је Ср би је на 
ово го ди шњим Игра ма на ла зи се де се то ро 
так ми ча ра: шест у му шкој и че ти ри у кон ку
рен ци ји да ма. Је дан од њих је и Мар ко 
То ми ће вић, ка ја каш КК „Вал“. Он ис ти че да 
је спре ман и да оче ку је ме да љу.

 Спре ман сам за Олим пиј ске игре. 
Од ра ди ли смо при пре ме и здра ви смо, што 
је ја ко бит но. У од лич ној смо фор ми и 
на дам се да ће би ти та ко и у Ри ју. Што се 
ти че пла сма на и ме да ља, оче ку јем да 
ће мо осво ји ти ме да љу – ка же Мар ко То ми
ће вић. Тре нер Ка ја ка шке ре пре зен та ци је 
Ср би је Са ша Рад ма но вић за М но ви не 
ка же да се ка ја ка ши тре нут но на ла зе у 
за вр шној фа зи при пре ма. 

 При пре ме за ово так ми че ње су по че ле 
у ок то бру 2015. го ди не. Тре нут но се на ла
зи мо у за вр шној фа зи у окви ру ко је се 
од ви ја ју и за вр шне при пре ме. Ка ја ка шку 
ре пре зен та ци ју чи не шест мо ма ка и че ти ри 
де вој ке. Што се ти че ових олим пиј ских ига
ра, има мо ма лу пред ност, јер је 50 од сто 
њих има ло Олим пиј ско ис ку ство, као и два 
од три тре не ра. Кон крет но, мо ја за ду же ња 
би ће усме ре на ка жен ском де лу еки пе, ту 
су нам нај ве ће шан се за пла сман. У ка ја ку, 
о осва ја чи ма ме да ља, од лу чу ју де се тин ке. 

Што се ти че Мар ка То ми ће ви ћа, ка ја ка ша 
ми тро вач ког „Ва ла“ он је је дан од нај бо љих 
по је ди на ца у ре пре зен та ци ји и на сту пи ће у 
две ди сци пли не. У дво се ду са Ми лен ком 
Зо ри ћем у тр ци на 1.000 ме та ра и у че твер
цу, та ко ђе на 1.000 ме та ра са Ми лен ком 
Зо ри ћем, Де ја ном Па ји ћем и Вла ди ми ром 
То ру ба ро вим. Ми смо оп ти ми сти што се 

ти че обе тр ке. Та ко ђе је већ уче ство вао на 
Олим пиј ским игра ма у Лон до ну и сва ка ко 
је је дан од фа во ри та – сма тра Рад ма но
вић.

На пи та ње на че му су тре не ри нај ви ше 
ин си сти ра ли то ком при пре ма, Рад ма но вић 
ка же: 

 Наш циљ је до ве сти тр ку до пер фек ци

На чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, спорт 
и омла ди ну Гра да Срем ска Ми тро ви ца Или ја 
Не дић из ра зио је  за до вољ ство што ће Срем
ска Ми тро ви ца, ка ко он ка же, има ти сво ја три 
пред став ни ка на ово го ди шњим Олим пиј ским 
игра ма. 

 Оно што је из у зет но ва жно је да има мо 
дво је ми тро вач ких спор ти ста на пред сто је ћим 
Олим пиј ским игра ма у Рио де Жа не и ру, то су 
Дра га на То ма ше вић, из Атлет ског клу ба „Сир
ми јум“, и Мар ко То ми ће вић, про шло го ди шње 
по ја ча ње Ка јак клу ба „Вал“, и по ла же мо ве ли
ке на де у њих. По но сни смо што је и рад ник 
на ше упра ве, са мо стал ни струч ни са рад ник 
Са ша Рад ма но вић иза бран да пу ту је у Рио као 
је дан од тре не ра ка ја ка шке ре пре зен та ци је. 
Еви ден тан је успон Ка ја ка шког клу ба „Вал“, не 
са мо кроз спор ти сте ко ји осва ја ју ме да ље, 
не го и кроз тре не ре, од но сно оне љу де ко ји те 
спор ти сте уче оно ме нај бо љем. То нам је још 
је дан по нос Гра да и мо гу сло бод но да ка жем 
да тро је Ми тров ча на уче ству је на Олим пиј
ским игра ма, дво је спор ти ста и је дан тре нер 
– ре као је на чел ник Не дић и до дао да је Град 
из дво јио и нов ча на сред ства за ове спор ти сте. 

 Град је из дво јио сред ства и за Мар ка 
То ми ће ви ћа и за Дра га ну То ма ше вић и на дам 
се да је то до вољ но нов ца, по ред оног ко јег 
до би ја ју од Ка ја ка шког са ве за Ср би је и Атлет

ског са ве за Ср би је за фи нан си ра ње свих нео
п ход них при пре ма. Мар ко То ми ће вић је до био 
450.000 ди на ра, а Дра га на То ма ше вић ће 
до би ти по ла ми ли о на ди на ра пре ко Атлет ског 
клу ба „Сир ми јум“ и до дат них 600.000 ди на ра 
на име про гра ма по др шке успе шним по је дин
ци ма. Дра га на То ма ше вић је Ми тров чан ка, 
та ко да по ла же пра во за до би ја ње сред ста ва 
и по том осно ву – ис та као је Не дић и по ру чио 
да оче ку је из у зет не ре зул та те са овог так ми че
ња. 

По др шка Гра да

На чел ник Или ја Не дић

Ба ца чи ца ди ска Дра га на То ма ше вић 

У СУ СРЕТ ОЛИМ ПИЈ СКИМ ИГРАМА У РИЈУ

Ми тров ча ни на Олим пи ја ди
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Ка ја каш КК „Вал“ Мар ко То ми ће вић

је, ни смо оп те ре ће ни осва ја њем ме да ља. 
Су шти на груп них ве сла ња је да ка ја ка ши 
бу ду до бро и пре ци зно уве сла ни, до бар 
тим, да бу ду као јед но, ка ко на тре нин гу 
та ко и по сле ње га. Нај бит ни је је да упра во 
то схва те, на то ме смо ин си сти ра ли. Ка јак 
је спорт на во ди, ту је ба ланс рав но те же 
на ру шен, па је због то га ва жно да сви бу ду 
уком по но ва ни као јед но – до да је за крај 
тре нер Рад ма но вић. 

Ре пре зен та тив ка Ср би је у атле ти ци и 
чла ни ца Атлет ског клу ба „Сир ми јум“ Дра га

на То ма ше вић оства ри ла је нор му у ба ца
њу ди ска за Олим пиј ске игре у Рио де 
Жа не и ру на Ме ђу на род ном ба цач ком 
ми тин гу у Ма ђар ској нај бо љим хи цем од 
61,47 ме та ра. 

Њен тре нер Да ни ло Кр ти нић за до во љан 
је Дра га ни ним до са да шњим успе хом. 

 Ово су че твр те Олим пиј ске игре на ко ји
ма Дра га на уче ству је. По сле Ати не, Пе кин
га и Лон до на, сад ће се пред ста ви ти у Ри ју. 
Нај бит ни је је да је из бо ри ла нор му. Она је 
спрем на, вред но тре ни ра и оче ку јем да се 
из бо ри за фи на ле, као што је ушла у фи на
ле на Европ ском пр вен ству – ка же њен 
тре нер Кр ти нић. 

Српски спор ти сти су уче ство ва ли на 
свим Лет њим олим пиј ским игра ма од 1912. 
го ди не, ка да су де би то ва ли на олим пиј ској 
сце ни. Од 1920. до 2000. уче ство ва ли су 
као спор ти сти Ју го сла ви је, из у зев 1992. 
ка да су због санк ци ја би ли Не за ви сни 
олим пиј ски уче сни ци. На Игра ма у Ати ни 
2004. де би то ва ли су као олим пиј ци Ср би је 
и Цр не Го ре, а 2008. го ди не, на кон 96 го ди
на спор ти сти по но во уче ству ју као олим пиј
ци Ср би је. 

У так ми чар ском про гра му Ига ра у Ри ју ће 
се пр ви пут пред ста ви ти голф и раг би. 
Ви ше од 100.000 љу ди би ће ди рект но 
укљу че но у ор га ни за ци ју Ига ра, од че га 
70.000 во лон те ра. Про це ње но је да ће у 
Рио до ћи ви ше од 10.500 спор ти ста из 205 
зе ма ља, као и број ни пред став ни ци ме ди ја, 
љу би те љи спор та и ту ри сти из це лог све та.

 С. Ста не тић 

Дра га на То ма ше вић нај бо љи ре зул тат а 
ујед но и др жав ни ре корд 63,63 по сти гла је 
на Европ ском пр вен ству 2006. у Ге те бор гу. 
По ред ди ска по вре ме но ба ца и ку глу, где јој 
је лич ни ре корд 14,81 по стиг нут у Мо скви 
30. ма ја 2004. Уче ство ва ла је на Олим пиј
ским игра ма 2004. где је у ба ца њу ди ска 
за у зе ла 20. ме сто ре зул та том 54,44, и 2008. 
где је за у зе ла 13. ме сто ре зул та том 60,19. 
На Свет ском пр вен ству у атле ти ци 2011. 
осво ји ла је 7. ме сто са ре зул та том 62,48 
ме та ра. Уче ство ва ла је на Европ ском 
пр вен ству у Хел син ки ју 2012. го ди не у ба ца
њу ди ска. Про шла је у фи на ле ре зул та том 
61,65 ме та ра и у ква ли фи ка ци ја ма за у зе ла 
4. ме сто. У фи на лу је осво ји ла 9. ме сто 
ре зул та том 58,34.

 Oво су на ше че твр те Олим пиј ске игре, 
по сле Ати не 2004,  Пе кин га 2008. и Лон до на 
2012. го ди не. Ове го ди не је ма ло про бле ма
ти чан рас по ред од ла ска, јер ја од ла зим 9. 
августа са гру пом атле ти ча ра, а тре нер би 
тре бао сти ћи тек 14. или 15. ав гу ста на са мо 
два да на, та ко да ми то не од го ва ра, јер сам 
на ви кла као и сви оста ли вр хун ски атле ти
ча ри да бу дем са сво јим тре не ром кад је 
нај ва жни је. Ре ци мо, за Олим пиј ске игре у 
Пе кин гу ми смо оти шли две не де ље ра ни је 
и то за јед но са Олим пиј ским ти мом Сло ве
ни је, и то се ис пла ти ло, би ла сам у од лич ној 
фор ми. Ме ђу тим, на так ми че њу сам оста ла 

без фи на ла. За ни мљи во, ни смо ушли у 
фи на ле ни ја, ни олим пиј ска по бед ни ца из 
Ати не, Ру ски ња На та ли ја Са до ва. Би ло је 
те шко гле да ти су тра дан да се узи ма ју ме да
ље са мо јим ре зул та том. Ре зул тат од 62,60 
ме тра ко ји сам те го ди не ба ци ла бар пет 
пу та и по бе ђи ва ла осва ја чи цу брон за не 
ме да ље Укра јин ку Ан то но ву. Ето то је анег
до та ка ко се диш и гле даш да си мо гла осво
ји ти олим пиј ску ме да љу, али у вр хун ском 
спор ту има и фак то ра сре ће. Ове го ди не у 
Ри ју стра те ги ја је ући у фи на ле што је 
вр хун ски до мет сва ког спор ти сте, јер у ква
ли фи ка ци ја ма от па да ју и свет ски и олим пиј
ски шам пи о ни. То је као не ка спорт ска 
лу три ја. Тре ба тог да на у од ре ђе но вре ме 
би ти у вр ху фор ме, и би ти сми рен и мо ти ви
сан да даш нај бо ље од се бе. Ми слим да 
смо се тре нер и ја спре ми ли до бро и као 
оп ти ми сти иде мо у Рио. Ове го ди не сам у 
Ам стер да му ус пе ла ове ри ти сво је ше сто 
ве ли ко фи на ле свет ских и европ ских так ми
че ња и  вра ти ти се у европ ски врх, и по сле 
три ме да ље на ме ди те ран ским игра ма, две 
ме да ље на уни вер зи ја да ма и три ме да ље 
на ку по ви ма Евро пе, и де се так пе ња ња на 
по сто ља у ку по ви ма шам пи о на за о кру жу јем 
број од ско ро два де сет ме да ља и по бе да на 
европ ским свет ским и ме ди те ран ским 
атлет ским так ми че њи ма – из ја ви ла је за 
на ше но ви не Дра га на То ма ше вић.

Мар ко То ми ће вић је дан је од 10 чла но ва ка ка ја
шке ре пре зен та ци је Ср би је ко ји је обез бе дио нор му 
за уче шће на Олим пиј ским игра ма у Рио де Жа не
и ру. Нор му за Олим пи ја ду у Бра зи лу ис пу нио у 
ди сци пли на ма К2 1000 и К4 1000 па у Рио иде са 
не ма ло оп ти ми зма. Са Ми лен ком Зо ри ћем у дво
се ду на 1.000 ме та ра Мар ко је тре ћи на све ту, али 
је са да, ка же, спрем ни ји и за нај сјај ни је од лич је. 

Дра га на То ма ше вић
четврти пут на Играма

Мар ко То ми ће вић
јури ме да љу

Тренер кајак репрезентације
Саша Радмановић
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SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Пет ко вић 

Јо ви ца и Ју ри шић Сла ђа на, Да ви
до вић Ср ђан и Ђур ђе вић Бра ни
сла ва, Кр стић Јо ви ца и Об ра до вић 
Сне жа на, Лу кић Не над и Ке чић 
Је ле на, Ма бе то вић Де јан и Да бић 
Сње жа на.

ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Про да но вић 
Го ран и Ма ри на, По по вић Сте ван и 
Бла жен ка, Го ро шко Игор и Би ља
на, Чо ба нов Ср ђан и Ми ле на из 
Срем ске Ми тро ви це, Си вић Вла ди
мир и Ана из Би кић До, Зе ка но вић 
Па вле и Дра га на, Ла вр ња Са ша и 
Ана из Пу ти на ца, Кр ња јић Дар ко и 
Дра га на, Бе ча но вић Не ма ња и 
Љи ља на из Ста ре Па зо ве, Ми лу ти
но вић Ми лан и На та ша из Јар ка, 
Ву че тић Ар сен је и Су за на из Ер де
ви ка, Са ва тић Пре драг и Да ли бор
ка из За са ви це 1, Смр злић Де јан и 
Ми ла на из Ин ђи је, Вр сај ко вић 
Алек сан дар и Ива на, Гли го ров ски 
Бо рис и Жељ ка из Ла ћар ка, 
Шу шњар Не над и На та ша из Ру ме, 
Ми хај ло вић Ср ђан и Би ља на из 
Бер ка со ва, Ра до са вље вић Зо ран и 
Ми ла на из Ши да, Мак си мо вић Игор 
и Алек сан дра из Ни ки на ца.

ДО БИ ЛИ СИ НА: Рат ке лић 
Го ран и Са ња, Ни ко лић Зла тан и 
Аме ла, Жив ко вић Бо рис и Дра га на 
из Срем ске Ми тро ви це, Мих њак 
Ми ро слав и Ива на, Сте кић Бра ни
слав и Би ља на из Ши да, Ан то ни је
вић Пре драг и Би ља на, По по вић 
Вла ди мир и Рад ми ла, То до рић 
Сте ван и Ми ле на из Ру ме, Го лу бо
вић Бра ни слав и Ти ја на из Вој ке, 
Па нић Ми о драг и Гор да на из Бин
гу ле, Лу кић Ни ко ла и Ђур ђи ца из 
Ни ки на ца, Ри бар Ср ђан и Љи ља на 
из Ин ђи је, Бе лић Јо ви ца и Јо ван ка 
из Ман ђе ло са.

ДО БИ ЛИ БЛИ ЗАН ЦЕ Вр сај ко
вић Алек сан дар и Ива на из Ла ћар
ка, Ше стић Бра ни слав и Ива на из 
Ру ме.

УМР ЛИ: Дра гој ло вић Кон стан
тин, рођ. 1928. год; Јо ви чић Лу ци
ја, рођ. 1935. год; Ву ка ди но вић 
Бра ни сла ва, рођ. 1963. год; Ћен
дић Мла до мир, рођ. 1933. год; 
Ви до вић Во јин, рођ. 1947. год; Гра
бић Ми лу тин, рођ. 1951. год; Тр ња
нац Пе ро, рођ. 1952. год; Кај чић 
Слав ка, рођ. 1950. год; Кирш Иван, 
рођ. 1931. год; Ву кас Бо ри слав, 
рођ. 1961. год; Јо си по вић Мар ко, 
рођ. 1935. год; Пар ма ко вић Ан ка, 
рођ. 1950. год; По ло ви на Го спа ва, 
рођ. 1932. год; Ви дов Ми ли ца, рођ. 
1960. год; Ман дић Да ни ца, рођ. 
1935. год; Ше грт Дра ган, рођ. 1981. 
год; Бо ро је вић Ран ко, рођ. 1936. 
год; Ми лић Ми ле, рођ. 1928. год; 
Со ло мон Роxа на, рођ. 1986. год; 
Сли јеп че вић Бог дан, рођ. 1956. 
год; Об ра до вић Ра до мир, рођ. 
1968. год; Дуј ко вић Бран ка, рођ. 
1950. год; Гре ја ко вић Дра гу тин, 
рођ. 1936. год; Ђу кић Ра до сав, 
рођ. 1933. год; Ма ној ло вић Бор ка, 
рођ. 1926. год; Бер ток Дра ган, рођ. 
1959. год.

RUMA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Алек сан дар 

Сер дар и Ма ја Тур чи но вић, Ду шан 
Вра че вић и Зо ра на Дис те фа но, 
Дра ган На гра дић и Ма ри на Ца ре
вић.

УМР ЛИ: Љу би ца Ге не ра ло вић, 
рођ. 1929; Ми ли ца Иво ше вић, рођ. 
1947; Ха нум ка Пат ко вић, рођ. 
1942; Ве ра Мар ко вић, рођ. 1930; 
Љу бо мир Ко стић, рођ. 1954. 

Да ни бо ста на одр жа ни су про шле су бо
те, 30. ју ла у Ри ви ци. Оку пље не су том 
при ли ком по здра ви ли ор га ни за то ри 

ма ни фе ста ци је, пред сед ник За ви чај ног 
дру штва „Фру шко гор је“ из Ри ви це Са ва 
Од ро вач ки и пред сед ник Ме сне за јед ни це 
Ри ви ца Све то зар Ан то ни је вић ре чи ма 
до бро до шли це и освр том на тра ди ци о нал
ну вред ност лу бе ни це као про из во да ко ји је 
из гра дио то ме сто. 

Ма ни фе ста ци ју је отво рио пред сед ник 
Оп шти не Ириг Сте ван Ка зи ми ро вић, ко ји је 
из ра зио за хвал ност ме шта ни ма Ри ви це 
ко ји 21. го ди ну ор га ни зу ју Бо ста ни ја ду и 
из ја вио да ће ло кал на са мо у пра ва и да ље 
на ста ви ти да по др жа ва раз вој ту ри зма. По 

отва ра њу при ре ђен је про грам су сре та кул
тур но  умет нич ких дру шта ва, где се уз сме
ну ко ре о гра фи је одр жа ло так ми че ње у 
бр зом је де њу лу бе ни це, пу ца њу би чем, 
ду ва њем у бра шно као и из бор нај те жег 
бо ста на. 

Нај бр жи у је де њу лу бе ни це у ка те го ри ји 
ју ни о ра био је Ву ка шин Јо ви чић, док је 
ме ђу се ни о ри ма ту ти ту лу од нео Ми о драг 
Пру ги нић. Ове го ди не по бед ник у ме ре њу 
нај те жег бо ста на је Све то зар Бр кић из 
Ри ви це, а по бед нич ка лу бе ни ца те жи 17,5 
ки ло гра ма. За по бед ни ка 21. Бо ста ни ја де 
про гла шен је до ма ћин из Ри ви це Жи ка 
Не шко вић.

У. Р.

БО СТА НИ ЈА ДА У РИ ВИ ЦИ 

Лу бе ни ци у част

Ми ни ги та ри ја ди, пред так ми че ње 
де мо бен до ва за уче шће на За је чар
ској ги та ри ја ди би ће одр жа но у 

пе так, 5. ав гу ста од 21 час на Град ском тр гу 
у Сремској Митровици. Пра во уче шћа на 
Ми ни ги та ри ја ди има ју де мо бен до ви ко ји 
не ма ју об ја вље но ко мер ци јал но из да ње, а 
при ја ва се оба вља ис кљу чи во по пу ња ва
њем обра сца ко ји се мо же пре у зе ти сва ког 
да на у Кан це ла ри ји за мла де Гра да Срем

ска Ми тро ви ца, од 7 до 15 ча со ва. При ја ве 
се за кљу чу ју у че твр так, 4. ав гу ста до 15 
ча со ва. Не пот пу не, не бла го вре ме не и при
ја ве ко је ни су у скла ду са усло ви ма кон кур
са, не ће би ти раз ма тра не.

Ор га ни за тор Ми ни ги та ри ја де је Град 
Срем ска Ми тро ви ца, Кан це ла ри ја за мла
де, По кра јин ски се кре та ри јат за спорт и 
омла ди ну и За је чар ска ги та ри ја да.

М. В.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ми ни ги та ри ја да

Ма ни фе ста ци ју је отво рио пред сед ник Оп шти не Ириг Сте-
ван Ка зи ми ро вић, ко ји је из ра зио за хвал ност ме шта ни ма 
Ри ви це ко ји 21. го ди ну ор га ни зу ју Бо ста ни ја ду и из ја вио да 
ће ло кал на са мо у пра ва и да ље на ста ви ти да по др жа ва раз вој 
ту ри зма

Так ми че ње у је де њу лу бе ни це
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ОВАН: Уко ли ко сте 
не за до вољ ни не чи
јим по на ша њем или 
од го во ри ма ко је 

до би је те од свих са рад ни ка, раз
ми сли те на ко ји на чин тре ба да 
об но ви те по слов ни ди ја лог. Нај
лак ше је кри ви цу при пи са ти дру
ги ма, али на та кав на чин ни шта 
не ре ша ва те. Не ма раз ло га да 
се пре ви ше про ти ви те парт не ро
вим же ља ма пре или ка сни је 
не ко ће по пу сти ти. 

БИК: Пре те ру је те у 
сво јим зах те ви ма и у 
по тре би да се упли
ће те у не чи је пла но

ве. Бу ди те уз др жа ни и на не га
тив не ко мен та ре, не мој те од го
ва ра ти по слич ном прин ци пу. 
По жељ но је да под сти че те по зи
тив ну ат мос фе ру у сво јој око ли
ни. Ва жно је да кон тро ли ше те 
сво је уну тра шње кон флик те. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Су срет 
са јед ном осо бом 
мо жда ни је ис пу нио 
сва оче ки ва ња али 

са чу вај те при себ ност ду ха. Пре
о ста је вам да раз ми сли те о 
не ком ал тер на тив ном ре ше њу. 
За са да не успе ва те у пот пу но
сти да оства ри те сво је емо тив не 
на ме ре. Ста ло вам је да бу де те 
у не чи јем дру штву али чи ни вам 
се да све че шће на ла зи те на 
из ве сне зна ке од би ја ња. 

РАК: Не мој те се 
за ва ра ва ти да је 
исти на све оно што 
чу је те или да не чи ја 

обе ћа ња пред ста вља ју до вољ ну 
га ран ци ју за по слов ни до би так. 
Не ко мо же да вас из не на ди на 
по ма ло ру жан на чин или без 
об ја шње ња за сво је по ступ ке. 
Де лу је те уз не ми ре но. Бо ље је 
да при хва ти те парт не ро ву иде ју 
не го да про во ци ра те  но ву љу бо
мор ну сце ну.

ЛАВ: При хва ти те 
но ву иде ју или за да
так ко ју пред ла жу 
ва ши са рад ни ци. 

На ла зи те се у кре а тив ној фа зи и 
има те до вољ но енер ги је. За јед
нич ки успех пред ста вља нај бо
љи вид ре кла ме у ра зним 
по слов ним су сре ти ма. Обра ти те 
па жњу на осо бу ко ја вас по сма
тра по ма ло за љу бље ним по гле
дом. При у шти те се би оми ље ну 
за ба ву. 

ДЕ ВИ ЦА: Де лу је те 
оп те ре ће но раз ли чи
тим оба ве за ма та ко 
да вам не до ста ју 

ди пло мат ски ма ни ри у су сре ту 
са са рад ни ци ма. Свој по слов но
фи нан сиј ски ста тус мо же те да 
про ме ни те на бо ље под усло вом 
да вас за шти ти јед на ути цај на 
осо ба. Раз ми сли те на ко ји на чин 
тре ба да пре ва зи ђе те по ро дич
не не спо ра зу ме. При ја ће вам 
бо ра вак у при ро ди. 

ВА ГА: Уко ли ко вас 
ири ти ра не чи је ско ро 
ри гид но по на ша ње у 
по слов ном окру же

њу, из бе га ва те ди рек тан су срет 
са том осо бом. Пре ви ше аро
ган ци је са ва ше стра не мо же 
до дат но да ис ком пли ку је за јед
нич ки до го вор о по слов ној 
са рад њи. Из бе га вај те так ми
чар ске си ту а ци је. 

ШКОР ПИ ЈА: Оче ку ју 
вас раз ли чи ти про
бле ми у ко му ни ка ци
ји са по слов ним 

парт не ри ма. Не ко се тру ди да 
вас уве ри у сво је до бре на ме ре, 
али вам је ја сно да ства ри 
из гле да ју не у вер љи во и дру га
чи је од оно га што вам се пре до
ча ва. По треб но је да раз у ме те 
не чи ју емо тив ну сла бост или 
не мо гућ ност да ис пу ни ва ша 
оче ки ва ња.

СТРЕ ЛАЦ: Уко ли ко 
вам је ста ло да 
по бољ ша те свој 
од нос са по слов ним 

парт не ри ма, при хва ти те не чи ји 
са вет. Све што је до бро мо же 
би ти и бо ље, под усло вом да 
уло жи те свој мак си мум и да 
пре ко ра чи те не ке су бјек тив не 
гра ни це. За до вољ ство у љу бав
ном од но су мо же да вам до ча ра 
са мо она осо ба ко ја до бро 
по зна је ваш укус. 

ЈА РАЦ: Не тре ба да 
оче ку је те зна чај не 
про ме не у сво јој око
ли ни или да се ба ви

те ве ли ким ин ве сти ци ја ма. Пре
пу сти те дру ги ма да се над ме ћу 
у си ту а ци ја ма ко је пре ва зи ла зе 
ва ше зна ње или про фе си о нал
но ис ку ство. Без об зи ра на сво
је емо тив но ста ње, не мо же те 
иг но ри са ти не чи је при су ство. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Ако 
вам је ста ло да са чу
ва те лич но до сто јан
ство у дру штву 

са рад ни ка, бу ди те за ни јан су 
дру га чи ји и до вољ но хра бри да 
се су о чи те са њи хо вим зах те
ви ма или но вим иза зо ви ма. 
Из бе га ва ње исти не пред ста
вља по гре шан из бор. Не мо же
те да оста не те рав но ду шни у 
раз ли чи тим си ту а ци ја ма пред 
бли ском осо бом.

РИ БЕ: Де лу је те 
не по вер љи во пред 
с а  р а д  н и  ц и  м а , 
по треб не су вам, 

но ве ин фор ма ци је ка ко би сте 
раз ја сни ли за јед нич ке ди ле ме. 
По слов ним не спо ра зум мо же 
да ство ри до дат не про бле ме, 
сто га бу ди те опре зни ји ко ме 
или шта обе ћа ва те. Не ма раз
ло га да се ола ко по и гра ва те са 
не чи јим осе ћа њи ма. Раз ми сли
те до бро, јер све што чи ни те 
оста вља траг у за јед нич ком 
жи во ту. 

VREMEPLOV
3. ав густ

1778. У Ми ла ну је отво ре на 
опер ска ку ћа Ска ла, де ло 
ар хи тек те Ђу зе пеа Пјер ма ри
ни ја.
1936. Аме рич ки атле ти чар Џе си 
Овенс је ско ком у даљ 8,06 
ме та ра осво јио пр ву од че ти ри 
злат не ме да ље на Олим пиј
ским игра ма у Бер ли ну.

4. ав густ
1875. Умро дан ски пи сац Ханс 
Кри сти јан Ан дер сен. 
1995. Хр ват ска вој ска, у опе ра
ци ји „Олу ја“, ушла у Ре пу бли ку 
Срп ску Кра ји ну, зо ну под 
за шти том Ује ди ње них на ци ја. 
Око 250.000 Ср ба на пу сти ло 
до мо ве и кре ну ло пре ма Бо сни 
и Ју го сла ви ји, у нај ве ћем из бе
глич ком та ла су у Евро пи од 
Дру гог свет ског ра та.

5. ав густ
1962. Аме рич ка филм ска глу
ми ца Ме ри лин Мон ро, јед на од 
нај ве ћих хо ли вуд ских зве зда и 
секс сим бол пе де се тих го ди на 
XX ве ка, на ђе на мр тва у 36. 
го ди ни. 
1984. Умро бри тан ски по зо ри
шни и филм ски глу мац Ри чард 
Бар тон.

6. ав густ
1890. У њу јор шком за тво ру 
„Обурн“ по гу бљен уби ца Ви ли
јам Ке млер. То је би ло пр во 
из вр ше ње смрт не ка зне на 
елек трич ној сто ли ци. 
1945. Аме ри кан ци у Дру гом 
свет ском ра ту ба ци ли пр ву 
атом ску бом бу на ја пан ски 
град Хи ро ши му. Град ра зо рен, 
а 13 ква драт них ки ло ме та ра 
пре тво ре но у пу стош. По ги ну
ло око 117.000 љу ди, а од 
по сле ди ца ба че не још 217.137.

7. ав густ
1858. Кра љи ца Вик то ри ја је за 
пре сто ни цу бри тан ског до ми
ни о на Ка на де ода бра ла Ота ву. 
1876. Ро ђе на је хо ланд ска 
игра чи ца Мар га ре та Гер тру да 
Зе ле, по зна та као Ма та Ха ри. 
Под сум њом да је не мач ки 
шпи јун, Фран цу зи су је стре
ља ли у ок то бру 1917. Име 
Ма та Ха ри, ко је зна чи „ју тар ње 
око“, узе ла је док је жи ве ла на 
Ја ви пре Пр вог свет ског ра та.

8. ав густ
1217. Кру ни сан пр ви срп ски 
краљ Сте фан Не ма њић, по зна
ти ји као Сте фан Пр во вен ча ни. 
Кру ну, ко ју је до био од па пе 
Хо но ри ја III (12161227), у 
Ср би ју су до не ли пап ски иза
сла ни ци. 

9. ав густ
1945. Аме рич ке ва зду шне сна
ге ба ци ле су на Ја пан и дру гу 
атом ску бом бу. Та да је те шко 
ра зо рен На га са ки, тр го вач ка и 
рат на лу ка Ја па на, са око по ла 
ми ли о на ста нов ни ка. Бом ба је 
екс пло ди ра ла на 600 ме та ра 
из над гра да и би ла је не што 
сна жни ја од оне ба че не на 
Хи ро ши му. 

HOROSKOP

Среда, 3. август (21. јул)
Свети пророк Језекиљ  

Четвртак, 4. август (22. јул) 
Света Марија Магдалена – 
Блага Марија

Петак, 5. август (23. јул) 
Свети мученици Трофим, 
Теофил и други

Субота, 6. август (24. јул) 
Св. великомученица Христин; 
Преп. Поликарп Печерски 

Недеља, 7. август (25. јул) 
Успеније Свете Ана 

Понедељак, 8. август (26. јул) 
Преподобномуч. Параскева – 
Петка; Св. Сава Трећи, 
Архиепископ Српски

Уторак, 9. август (27. јул) 
Св. великомученик Пантелејмон; 
Св. Климент Охридски 

Crkveni
kalendar

• Зец је ти пи чан при мер: 
што је бр зо – то је и ку со.
• У овој не ма шти ну, ни 
ло по ви ви ше не мо гу 
по ште но да жи ве. 
• Чо век во ди ту ђу бри гу, 
да се не би пре ви ше 
се ки рао. 

Чо ко лад ни 
ма фи ни

Са стој ци: 220 г чо ко ла де, 170 г 
мар га ри на, 1 ка ши ка ин стант 
ка фе, 3 ја је та, 250 г бра шна, 100 г 
ше ће ра у пра ху, 1 пра шак за 
пе ци во, 150 г ви ша ња.

При пре ма: У по су ди, на па ри, 
из ло ми ти на коц ки це 120 г чо ко
ла де. До да ти исец кан мар га рин и 
ин стант ка фу, па то пи ти уз не пре
ста но ме ша ње док се не до би је 
ујед на че на сме са. У ду бљој по су
ди пе на сто уму ти ти ја ја по сте пе
но до да ју ћи ше ћер у пра ху. За тим 
уме ша ти бра шно по ме ша но с 
пра шком за пе ци во, те до да ти 
ото пље ну чо ко ла ду. Ме ша ти вар
ја чом док се сви са стој ци не сје
ди не. У до би је ну сме су до да ти 
ви шње и пре о ста лу чо ко ла ду 
из ло мље ну на коц ки це. Ка лу пе за 
ма фи не пре ма за ти мар га ри ном, 
пе ћи у рер ни за гре ја ној на 200 
сте пе ни. 
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ШКО ЛА ЈА ХА ЊА НА МИ ТРО ВАЧ КОМ ХИ ПО ДРО МУ

Про мо тив ни час 7. ав гу ста
На срем ско ми тро вач

ком хи по дро му у 
не де љу, 7. ав гу ста са 

по чет ком у 17 ча со ва би ће 
одр жан про мо тив ни час у 
окви ру Шко ле ја ха ња, ко ју 
ор га ни зу ју Ка зне но по прав
ни за вод Срем ска Ми тро ви
ца и Ко њич ки клуб „Срем“. 

На пр вом ча су Шко ле 
ја ха ња сви за ин те ре со ва ни 
гра ђа ни мо ћи ће да се упи
шу у шко лу, са зна ју на ко ји 
на чин ће се ре а ли зо ва ти 
ча со ви, ко ће их во ди ти и да 
до би ју оста ле ин фор ма ци је.

Пре ма ре чи ма Алек сан
дра Алим пи ћа, управ ни ка 
КПЗ Срем ска Ми тро ви ца, 
под чи јим по кро ви тељ
ством ће Шко ла ја ха ња 
ра ди ти, ча со ви ће би ти 
груп ни и ин ди ви ду ал ни, а 
др жа ће их ква ли фи ко ва ни 
ин струк то ри.

РЕ ГА ТА: Дру же ње у Брч ком

Из Срем ске Ми тро ви це је 22. ју ла ис пло ви ло шест бро до ва – ча ма ца пут Брч ког, на кра ћу 
ме ђу на род ну ре га ту. Уче ство ва ло је три де се так љу ди ко ји су ви кенд про ве ли у Брч ком, 
а у Срем ску Ми тро ви цу су се вра ти ли 25. ју ла.

Ка ко је до шло до ор га ни за ци је ре га те Срем ска Ми тро ви ца – Брч ко, от крио нам је Бо ри слав 
Мар ко вић, ор га ни за тор овог до га ђа ја. 

- По што је је дан од на ших уче сни ка ро дом из Брч ког, хтео је да про ба мо са њи ма да оства-
ри мо при ја тељ ски кон такт. Кре ну ли смо у пе так и би ли смо у Брч ком у су бо ту. Пут је био 
од ли чан, дру жи ли смо, сви смо пу то ва ли за јед но. Би ло је су пер ис ку ство, као и до ма ћи ни, 
све је про те кло ка ко тре ба. Из у зет но ко рект ни су би ли ца ри ни ци и по ли цај ци, као и обе ка-
пе та ни је. Ово је но во ис ку ство за нас, али сад зна мо шта нас че ка, па ће мо по ку ша ти ова кве 
ма ни фе ста ци је да ор га ни зу је мо че шће – ис ти че Мар ко вић.

С. С. 
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Sremci na 
Olimpijadi

ДомпородицеЈакшићуКрчединуод
20.до24.јулабиојестециштевише
од150песника,сликара,књижевни

каимузичараизКатара,Италије,Немач
ке,Азербејџана,Русије,Турске,Пољске,
Словеније,Хрватске,МађарскеиРумуни
је.ТрадиционалнуМеђународнууметнич
куколонијуотворилисуакадемикМатија
БећковићисликаркаХанадиАлДарвиш,
председница Департмана за визуелне
уметности Министарства културе Ката
ра. Свечаном отварању присуствовао је
ипредседникОпштинеИнђијаВладимир
Гак, те представници дипломатског кора
уСрбији.
 Међународна уметничка колонија је

манифестацијакојусмомиизлокалнеса
моуправепрепозналикаовеомазначајну,
иако је коднеких у стартупостојалабо
јазандаћепрестатисвакултурназбива
њасанашимпреузимањемодговорности
заграђанеинђијскеопштине.Еводоказа
дамипрепознајемоважностмеђународ

них културних дешавања, јер су бројни
учеснициовде,представнициразнихам
басада.Не правимо разлику на битне и
небитнеземље,свакопријатељствоиса
радњасаамбасадомјеједанвеликиплус
за општину Инђија и када се свакој тој
амабасадипредставимоудобромсветлу
значидасмосеитојдржавипредставили
удобромсветлу.Данасјетоовдекулту
ра,алисеоначесто„изроди“упривредну
сарадњуи трудићемоседа се културна
дешавања у наредном периоду пресли
кајуинапривредуистакаојеВладимир
Гак,председникОпштинеИнђија.
АкадемикуМатији Бећковићу, глумици

БиљаниЂуровић,сликаруДрагануСтој
кову и музичару Драгољубу Ђуричићу,
додељене су традиционалне титуле „Ја,
Крчединац“,којесудосада,међуостали
ма,добили,БораЂорђевић,ИванБекја
рев,СлободанРакитић,МајаВолк,Бане
Крстић, Миња Субота, Брана Црнчевић,
Марко Николић, Раша Попов, Милован

Витезовић, Јанош Месарош, Леонтина
Вукомановићидруги.
У богатом програму Колоније, поред

Матије Бећковића, Биљане Ђуровић и
Драгољуба Ђуричића, учествовали су и
Бети Ђорђевић, Ивана Јордан, кантау
ториСтефанШљукић,ВладимирПешић
и Војислав Механџић, стендапер Горан
Петрашин, као и тамбурашки оркестар
„Банатски кицоши“изПанчева.Колонија
јеиовегодинеодржанаподпокровитељ
ствомОпштинеИнђија,ауорганизацији
удружења„МојСрем“изКрчединаиУмет
ничкегрупе„Арте“изБеограда.
Веомасамзадовољанштосмоиове

годинеокупиливеликибројуметника.Са
мо46сликараиз20земаљаугостилисмо
на овогодишњој Колонији, што је вели
ки успех за нас као организаторе једног
културногдогађаја за који се знаширом
света.Овогпутасмохтелидасамоотва
рањеКолоније буде нештодругачије, те
смоманифестацијузапочелиоткривањем
мурала„Девојкауплавом“ЂуреЈакшића
којиједеломладогуметникаизБеограда
Андреја Јосифовског – истакао јеЗоран
Јакшић,организаториидејнитворацМе
ђународнеуметничкеколонијеуКрчеди
ну.
У оквиру програма изведене су и по

зоришнепредставе„Сексисело“Театра
ЛевоизБеоградаидрамскиприказ„Мо
гућиинтервјусаКишом“писаца„Арте“ку
ће.Међу бројним сликаримаи вајарима
нашли су се, између осталих:АхмедАл
Захед, Сила Кампанини, Адмир Перват
хи, АлиШамси,Франко Алтобели, Рајко
Ферк, Валерио Тонинели, Марцин Коко
шко, српскиауториизиностранстваМи
ланЂурићизБудимпеште,ДанаПетков
иИсидораСтојановизТемишвараиСпо
менкаАлечковићизНемачке. М.Ђ.
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Крчединмеђународни
центаркултуре

ВладимирГаксапредставницимаамбасада
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